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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần/môn học  

- Tên học phần: Tiếng Anh  

 Tên tiếng Việt: Tiếng Anh  

 Tên tiếng Anh: English  

- Mã học phần: NNTA3102 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận): 03 

- Thuộc chương trình đào tạo bậc: thạc sỹ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:     

 Tự chọn:      

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết: 16 tiết 

 Thực hành : 5 tiết 

 Làm bài tập và thảo luận trên lớp: 24 tiết 

 Tự học: 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Ngoại Ngữ 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: Có được những từ vựng hay gặp trong các tình huống hàng ngày về các 

chủ đề quen thuộc. Ngoài ra được củng cố và nắm vững  kiến thức ngữ pháp thường sử 

dụng nhiều trong văn phong khoa học; được học cách cấu tạo và sử dụng các loại từ vựng 

như tính từ, động từ, cụm động từ… 

- Kỹ năng: Phát triển cả 4 kĩ năng ngôn ngữ ở trình độ trung cấp; Đọc hiểu những văn 

bản có độ khó ở mức độ trung bình; đọc lướt các văn bản tương đối dài để xác định thông 

tin cần tìm, tập hợp thông tin từ các phần của bài đọc hay từ các bài khác nhau để hoàn 

thành nhiệm vụ cụ thể được giao; sử dụng ngôn ngữ để trình bày quan điểm của bản thân về 

những chủ đề quen thuộc.  

- Thái độ: Nhận thức rõ tầm quan trọng của môn học; thực hiện nghiêm túc thời gian 

biểu, làm việc và nộp bài đúng hạn; tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử; phát 

huy tối đa khả năng sáng tạo khi thực hiện các hoạt động trên lớp cũng như ở nhà; tham gia 

tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp; chia sẻ thông tin với bạn bè và 

với giáo viên. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

- Học phần tiếng Anh cơ bản là môn học nằm trong chương trình đào tạo thạc sĩ của tất 

cả các chuyên ngành. Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về:   
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-  Các hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh cơ bản dành cho người học có trình độ tiếng 

Anh cấp độ B1. 

- Vốn từ vựng cơ bản để nói về các chủ điểm quen thuộc về các lĩnh vực quen thuộc 

trong cuộc sống hàng ngày. 

- Các kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết ở mức độ trung cấp. 

4. Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính  

1. John Hughes, Helen Stephenson & Paul Dummet (2015), Life (A2 - B1), Cengage 

Learning Asia Pte Ltd, Singapore,  

4.2. Tài liệu đọc thêm   

1. A.J.Thomson & A.V. Martinet (1992), A practical English grammar,  Oxford 

University Press,.  

2. Patricia Ackert (1986) , Cause and effect,  Newbury House Publishers, INC.  

3. Alireza Memarzadeh (2007), IELTS maximiser speaking,Oxford University Press,  

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần:  

Các phương pháp chủ yếu được áp dụng là phương pháp nghe nói, phương pháp giao 

tiếp, phương pháp học tập chủ động, cụ thể: 

- Về lý thuyết: thuyết trình và thảo luận nhóm/cặp. 

- Về thực hành: hoạt động thảo luận theo nhóm/ cặp kết hợp làm việc cá nhân. 

6.Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Tham dự đầy đủ các buổi học, tích cực tham gia vào bài giảng. 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học. 

- Hoàn thành các bài tập được giao và nộp bài đúng hạn. 

- Làm các bài thuyết trình theo nhóm 

- Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá và bài thi giữa kỳ. 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo thông tư số: 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc Ban hành 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1 Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm các điểm đánh giá bộ phận 

như sau: 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập;  

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

- Điểm chuyên cần; 

- Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành tốt nội 

dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; bài tập cá nhân/ 

học kì,…) 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 
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- Hình thức thi: tự luận + vấn đáp (tự luận cho các phần thi kỹ năng: nghe, đọc, viết; 

vấn đáp cho phần thi kỹ năng nói; Mỗi phần thi có số điểm tối đa là 2,5/10; Điểm của bài thi 

là tổng điểm của 4 phần thi) 

- Thời lượng thi: 90 phút cho bài thi tự luận kiểm tra các kỹ năng nghe, đọc, viết, 5 

phút/ học viên cho phần kiểm tra kỹ năng nói. 

- Học viên không được sử dụng tài liệu khi thi  

9. Nội dung chi tiết học phần 

 Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận, 

Bài tập 

Tổng 

số tiết 

Unit 1: Health 

+ Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading  

+ Listening 

+ Speaking 

+ Writing 

2  3 5 

Unit 2: Competition 

+ Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading  

+ Listening 

+ Speaking 

+ Writing 

2  3 5 

Unit 3: Transport 

+ + Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading  

+ Listening 

+ Speaking 

+ Writing 

2  3 5 

Unit 4: Adventure 

+ Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading  

+ Listening 

+ Speaking 

2  3 5 
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+ Writing 

Revision and Progress Test  2  2 

Unit 5: The environment 

+ Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading  

+ Listening 

+ Speaking 

+ Writing 

2  3 5 

Unit 6 Stages in life 

+ Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading  

+ Listening 

+ Speaking 

+ Writing 

2  3 5 

Unit 7 Work 

+ Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading  

+ Listening 

+ Speaking 

+ Writing 

2  3  

Unit 8 Technology 

+ Lead –in 

+ Vocabulary 

+ Reading  

+ Listening 

+ Speaking 

+ Writing 

2  3  

Revision for Final test  3  3 

Tổng 16 5 24 45 

  10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng  ộ M n 

 

 

 

Đ ng Đức Chính 

 Ngƣời biên soạn 

 

 

 

Bùi Thị Oanh 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

 Tên tiếng Việt: Triết học 

 Tên tiếng Anh: Philosophy 

- Mã môn học: LTML3101 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/ thảo luận): 03 (2, 1) 

- Thuộc chương trình đào tạo: các ngành, bậc cao học 

- Loại học phần: 

 Bắt buộc:     

 Tự chọn:      

- Học phầnhọc trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

 Nghe giảng lý thuyết : 32 tiết 

 Thảo luận : 13 tiết 

 Tự học : 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Mác-Lênin, Khoa Lý luận Chính trị 

2. Mục tiêu của môn học 

- Kiến thức: 

  Bồi dư ng tư duy triết học, r n luyện thế giới quan, phương pháp luận triết học cho 

học viên cao học trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học 

tự nhiên và công nghệ. 

  Củng cố nhận thức và cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc 

biệt là chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam. 

- Kỹ năng: 

+ Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận khoa học triết học để góp phần phát hiện, 

giải quyết những vấn đề chuyên ngành và cuộc sống đặt ra, đặc biệt là trong nghiên cứu đối 

tượng thuộc ngành khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế. 

+ Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoạt động nhận thức và hoạt động 

thực tiễn. 

- Thái độ, chuyên cần:Tích cực và chủ động củng cố, rèn luyện khả năng tư duy logic, 

biện chứng, phương pháp làm việc khoa học. 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN &MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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3. Tóm tắt nội dung học phần:  

Nội dung của học phần tập trung trình bày khái luận về triết học, lịch sử triết học 

phương Đông gồm Ấn Độ và Trung Hoa cổ đại, triết học phương Tây từ thời cổ đại đến 

hiện đại và tư tưởng triết học Việt Nam trong Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và tư tưởng Hồ 

Chí Minh; các nội dung nâng cao về triết học Mác-Lênin bao gồm chủ nghĩa duy vật biện 

chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử cũng như sự vận động của triết học Mác – Lênin trong 

giai đoạn hiện nay và vai trò thế giới quan, phương pháp luận của nó; quan hệ tương hỗ giữa 

triết học với các khoa học, vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự 

phát triển khoa học và vai trò của khoa học -công nghệ trong sự phát triển xã hội.  

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015)Giáo trình Triết học( dùng cho khối không chuyên 

ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ), 

NXBChính trị Quốc gia. 

4.2.Tài liệu đọc thêm 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Triết học (dùng cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), NXB Chính trị Quốc gia. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995), Giáo trình Triết học (dùng cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), tập 1,NXB Chính trị Quốc gia. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995), Giáo trình Triết học (dùng cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), tập 2, NXB Chính trị Quốc gia. 

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (1995), Giáo trình Triết học (dùng cho học viên cao học và 

nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), tập 3, NXB Chính trị Quốc gia. 

5. Hội đồng Lý luận Trung ương, Giáo trình Triết học Mác – Lênin (2008), NXB 

Chính trị Quốc gia. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Giảng viên cung cấp đầy đủ bài giảng, tài liệu tham khảo cho học viên; Giảng dạy theo 

phương pháp thuyết trình, phân tích, so sánh, tổng hợp, phát vấn, nêu vấn đề; Hướng dẫn 

học viên thảo luận những nội dung trong chương trình học. 

Học viên tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm, tích cực tự học, tự 

nghiên cứu và hoàn thành tốt những nội dung mà giảng viên yêu cầu. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giáo viên 

- Có giáo trình và tài liệu tham khảo 

- Nghiên cứu trước giáo trình 

- Sưu tầm, nghiên cứu các các tài liệu có liên quan đến bài học; 

- Tham dự đầy đủ các giờ lên lớp của giảng viên và các buổi thảo luận dưới sự hướng 

dẫn của giảng viên. Sinh viên vắng mặt trên lớp quá 30% số tiết sẽ không được tham dự kỳ 

thi kết thúc học phần. 

- Thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên và thi kết thúc học phần 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo Thông tư số: 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc Ban hành Quy chế 

đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình(trọng số 30%) 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 1 đầu điểm (hệ số 1) 

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần: 1 đầu điểm (hệ 

số 1) 

8.2. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ(trọng số 70%) 

- Hình thức thi: thi viết 

- Thời lượng thi: 90 phút 

- Học viên được sử dụng tài liệu trong khi thi 

9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ ài 

tập 

Tổng số 

tiết 

Chƣơng I:KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT 

HỌC 
11 

 
4 15 

1.1. Triết học là gì? 2 
 

1 3 

1.1.1 Triết học và đối tượng của nó 1 
   

1.1.2 Vấn đề cơ bản của triết hoc 1 
   

1.2. Triết học Phƣơng Đ ng 3 
 

1 4 

1.2.1 Triết học Ấn Độ cổ đại 1 
   

1.2.2 Triết học Trung hoa cổ đại 2 
   

1.3. Tƣ tƣởng triết học Việt Nam 3 
 

1 4 

1.3.1 Nho giáo ở Việt Nam 0.5 
   

1.3.2 Phật giáo ở Việt Nam 0.5 
   

1.3.4. Đạo gia và Đạo giáo ở Việt Nam 0.5 
   

1.3.5 Mối quan hệ tam giáo trong lịch 

sử tư tưởng Việt Nam 
1 

   

1.3.6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 0.5 
   

1.4. Triết học phƣơng Tây 3 
 

1 4 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ ài 

tập 

Tổng số 

tiết 

1.4.1 Đăc thù của triết học phương 

Tây 
1 

   

1.4.2 Triêt học Hi Lạp cổ đại 0.5 
   

1.4.3 Triết học Tây Âu thời kỳ phục 

hưng và cận đại 
0.5 

   

1.4.4. Triết học cổ điển Đức 0.5 
   

1.4.5 Triết học phương Tây hiện đại 0.5 
   

Chƣơng 2: TRIẾT HỌC MÁC- 

LÊNIN 
11 

 
5 16 

2.1 Sự ra đời của triết học Mác Lênin 2 
 

1 3 

2.1.1 Điều kiện kinh tế- xã hội 

1 

   

2.1.2 Tiền đề lý luận 
   

2.1.3 Tiền đề khoa học tự nhiên 
   

2.1.4 Những giai đoạn chủ yếu trong 

sự hình thành và phát triển triết 

học Mác - Lênin 

0.5 
   

2.1.5 Đối tượng và đặc điểm chủ yếu 

của triết học Mác - Lênin 
0.5 

   

2.2. Chủ nghĩa duy vật biện chứng 5 
 

2 7 

2.2.1 Hai nguyên lý của phép biện 
chứng duy vật 

1 
   

2.2.2 Các quy luật cơ bản của phép 
biện chứng duy vật 

2 
   

2.2.3 Các cặp phạm trù cơ bản của 

phép biện chứng duy vật 
1 

   

2.3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử 4 
 

1 5 

2.3.1 Học thuyết hình thái kinh tế - xã 

hội 
0.5 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ ài 

tập 

Tổng số 

tiết 

2.3.2 Biện chứng giữa lực lượng sản 

xuất và quan hệ sản xuất 
1 

   

2.3.3 Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và 

kiến trúc thượng tầng 
1 

   

2.3.4 Biện chứng giữa tồn tại xã hội và 

ý thức xã hội 
1 

   

2.3.5 Tiến bộ xã hội 0.5 
   

2.4. Triết học Mác – Lênin trong giai 

đoạn hiện nay 
1 

 
1 2 

2.4.1 Những biến đổi của thời đại 0.5 
   

2.4.2 Vai trò của triết học Mác -Lênin 0.5 
   

Chƣơng III: MỐI QUAN HỆ GIỮA 

TRIẾT HỌC VÀ KHOA HỌC TỰ 

NHIÊN 

5 
 

2 7 

3.1 Mối quan hệ giữa khoa học với 

triết học 
2 

 
1 3 

3.1.1 Triết học không tồn tại tách rời 

đời sống khoa học và đời sống 

thực tiễn 
1 

   

3.1.2 Ý nghĩa của phát minh khoa học 

đối với Triết học. 
1 

   

3.2Vai trò thế giới quan và phƣơng 

pháp luận của triết học đối với sự 

phát triển khoa học 

3 
 

1 4 

3.2.1 Thế giới quan và phương pháp 

luận 
1 

   

3.2.2 Triết học là cơ sở để giải thích 

và định hướng nhận thức và hoạt 

động của các khoa học 

1 
   

3.2.3 Nhà khoa học không thể thiếu 

phương pháp luận triết học sáng 

suốt dẫn đường 
1 

   

Chƣơng 4: VAI TRÒ CỦA KHOA 

HỌC CÔNG NGHỆ TRONG SỰ 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

4 
 

2 6 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ ài 

tập 

Tổng số 

tiết 

4.1 Khoa học và c ng nghệ 1 
  

1 

4.1.1 Khoa học 

1 

   

4.1.2 Kỹ thuật 
   

4.1.3 Công nghệ 
   

4.1.3 Cách mạng kỹ thuật, cách 

mạngcông nghệ và cách mạng 

công nghiệp 
   

4.2. Cách mạng khoa học và công 

nghệ 
2 

 
1 3 

4.2.1 Tiến trình phát triển của khoa 

học, kỹ thuật và công nghệ 
1 

   

4.2.2 Bản chất, tác động và các xu 

hướng cơ bản của cách mạng 

khoc học và công nghệ 

1 
   

4.3  Khoa học công nghệ Việt Nam 1 
 

1 2 

4.3.1 Thành tựu của nền khoa học và 

công nghệ Việt Nam 

1 

   

4.3.2 Những hạn chế, yếu kém của 

khoa học công nghệ Việt Nam    

4.3.3 Những nguyên nhân 
   

Kiểm tra 1   1 

Tổng 32  13 45 

10. Ngày phê duyệt:  

Trƣởng bộ môn 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Luyến 

Ngƣời soạn 

 

 

 

TS. Lê Thị Thùy Dung   
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

2. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tên tiếng Việt: Xử lý số liệu trắc địa nâng cao 

 Tên tiếng Anh: Advanced Geodetic Data Processing 

-    Mã học phần: AGDP 801 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/Bài tập): 3(1.5,1.5) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:     

 Tự chọn:      

- Học phần học trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết : 22 tiết 

 Làm bài tập trên lớp: 21 tiết 

 Thảo luận: 0 tiết 

 Thực hành, thực tập: 0 tiết 

 Kiểm tra: 2 tiết 

 Hoạt động theo nhóm: 0 tiết 

 Tự học  : 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Trắc địa cơ sở. 

3. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: 

  Phân loại được dữ liệu quan trắc; 

  Đánh giá được trường hợp sử dụng luật phân bố Chi bình phương, phân bố student, 

phân bố F; 

+ Hệ thống được quy trình tổng quát trong kiểm định thống kê; 

  Khái quát được bài toán nội suy tổng quát; mô hình tổng quát bình sai theo nguyên 

lý bình phương nh  nhất; 

+ Tổng quát được quá trình hình thành và phát triển của tệp rinex; các loại tệp số liệu 

rinex; các khả năng ứng dụng của tệp rinex.  

- Kỹ năng: 

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
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  Tính được tần xuất xuất hiện tương đối của các giá trị trong khoảng giá trị, vẽ được 

biểu đồ tần xuất; 

  Tính được các giá trị đặc trưng đối với dãy số liệu như trị trung bình, kỳ vọng, 

phương sai, sai số chuẩn, độ lệch chuẩn, độ lệch trung bình; 

  Sử dụng được phân bố Chi bình phương, phân bố student, phân bố F xây dựng 

khoảng tin cậy cho phương sai của tập hợp dữ liệu; 

  Nội suy được dữ liệu theo phương pháp k-lân cận gần nhất,… 

  Bình sai được lưới khống chế trắc địa theo phương pháp bình sai tự do, bình sai có 

xét đến sai số số liệu gốc, bình sai nhiều giai đoạn; 

  Khai thác được số liệu hỗ trợ quốc tế như số liệu của các điểm IGS, lịch vệ tinh 

chính xác,… 

  Sử dụng được phần mềm để bình sai lưới GNSS có sử dụng số liệu hỗ trợ quốc tế 

(lịch vệ tinh chính xác,…) 

 - Thái độ, chuyên cần: 

  Chủ động, tích cực trong việc phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. 

  Sáng tạo trong khi học. 

  Hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học, nâng cao kỹ năng xử lý số liệu.  

4. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần gồm 4 chương bao gồm những kiến thức về dữ liệu quan trắc và phân tích 

dữ liệu quan trắc; các hàm phân phối chuẩn; khoảng tin cậy; một số loại kiểm định thống kê 

thường được sử dụng trong trắc địa. Bên cạnh đó, học phần giới thiệu một số phương pháp 

xử lý số liệu mở rộng như ước lượng tối ưu, ước lượng vững, các phép lọc, nội suy,... Học 

phần cung cấp kiến thức tính toán bình sai trắc địa nâng cao như bình sai có xét tới mối phụ 

thuộc của các đại lượng đo (bình sai tương quan), bình sai có xét sai số số liệu gốc, bình sai 

lưới trắc địa  trong các trường hợp thiếu hoặc không có số liệu gốc (bình sai tự do). Ngoài 

ra, học phần còn giới thiệu về cấu trúc dữ liệu GNSS và một số vấn đề trong xử lý số liệu 

định vị vệ tinh GNSS. 

5.  Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính: 

1) TS. Bùi Thị Hồng Thắm (2015), Xử lý số liệu trắc địa nâng cao, Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

2) Phan Văn Hiến. Đặng Quang Thịnh (2008), Cơ sở bình sai  trắc địa, Nhà xuất bản 

nông nghiệp TP Hồ Chí Minh. 

3) Statistical Methods in Geodesy, Martin Vermeer Maa-6.3282, 2010 

4.2. Tài liệu đọc thêm:  

1) Hoàng Ngọc Hà (2006), Bình sai tính toán trắc địa và GPS, Nhà xuất bản Khoa học 

và Kỹ thuật. 

2) Hà Minh Hòa, Nguyễn Ngọc Lâu (2012), Nguyên lý lý thuyết và thực tiễn của trắc 

địa vũ trụ, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 

6. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Phương pháp giảng dạy:  
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  Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung khái của môn học cho học viên, hình 

thành nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn đề 

nghiên cứu đó. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của học viên liên quan 

đến nội dung môn học; 

  Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 

trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề; Phương pháp dạy học 

theo nhóm; Phương pháp dạy học thông qua làm bài tập của môn học. 

+ Quá trình lên lớp, giảng viên tập trung giới thiệu các nội dung chính. Song song với 

lý thuyết cần giới thiệu là các ví dụ cụ thể để bài giảng sinh động, dễ chuyển tải thông tin. 

Giảng viên lưu ý đến các hướng các hướng nghiên cứu để học viên phát triển khả năng tự 

nghiên cứu các vấn đề liên quan đến học phần này cũng như các học phần khác. 

- Phương pháp học: 

  Người học đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung môn học. Các tài 

liệu tham khảo có thể tìm ở thư viện Nhà trường hoặc trên internet. 

  Người học tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự 

học, tự nghiên cứu; chủ động, tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo để hoàn thành 

nội dung nghiên cứu mà giảng viên đặt ra. Học viên cần có tư duy phản biện, phân tích, 

tổng hợp, đánh giá để phát hiện các vấn đề mới cũng như các cách giải quyết mới. 

7. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Học viên được đánh giá thông qua: 

+ Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm 

các bài tập của môn học;  

  Mức độ phối hợp khi làm việc nhóm; 

+ Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn nộp bài tập môn học cũng như 

thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tự nghiên cứu; 

+ Chất lượng các tập, bài kiểm tra và các thông tin tự tìm kiếm liên quan đến nội dung 

của môn học. 

- Yêu cầu khác của giảng viên: Phòng học được trang bị máy chiếu. 

8. Thang điểm đánh giá 

Theo Thông tư số: 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

9. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm các điểm đánh giá bộ 

phận như sau: 

Có trọng số 30%, bao gồm  02 điểm kiểm tra thường xuyên hệ số 1. Điểm kiểm tra 

thường xuyên được đánh giá dựa trên kết quả của các hoạt động sau: 

  Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

  Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

  Điểm chuyên cần; 

  Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành tốt nội 

dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao) 
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8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

+ Hình thức thi: Viết 

+ Thời lượng thi: 90 phút 

+ Học viên được sử dụng tài liệu khi thi. 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/

Kiểm 

tra 

Thảo 

luận/Bài 

tập 

Tổng số 

tiết 

Chƣơng 1. KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ 6  1 7 

1.1. Dữ liệu quan trắc và phân loại dữ liệu quan trắc 

1.1.1. Dữ liệu quan trắc 

1.1.2. Phân tích dữ liệu 

1   1 

1.2. Lý thuyết sai số ngẫu nhiên 

1.2.1. Lý thuyết xác xuất  

1.2.2. Đặc điểm của đường cong phân bố chuẩn 

1.2.3. Hàm phân phối chuẩn  

2   2 

1.3. Khoảng tin cậy 

1.3.1. Giới thiệu chung  

1.3.1. Phân bố được sử dụng trong lý thuyết mẫu 

1  1 2 

1.4. Kiểm định thống kê trong trắc địa 

1.4.1. Khái quát chung về kiểm định thống kê 

1.4.2. Một số kiểm định thống kê sử dụng trong trắc 

địa 

1.4.3 Ứng dụng phần mềm trong kiểm định thống kê 

2   2 

Chƣơng 2. ƢỚC LƢỢNG TỐI ƢU 8  6 14 

2.1. Khái quát về ước lượng tối ưu 1   1 

2.2. Ước lượng tham số của đại lượng ngẫu nhiên 

2.2.1. Ước lượng điểm 

2.2.2. Ước lượng khoảng  

1   1 

2.3. Phép lọc Kalman 

2.3.1. Phép lọc Kalman  

2.3.2. Một số ứng dụng của phép lọc Kalman 

2   2 

2.4. Khái quát về ước lượng vững 

2.4.1. Các phương pháp chủ động 

2.4.2. Phương pháp thụ động 

2   2 

2.5. Mô hình hóa dữ liệu và nội suy 

2.5.1. Bài toán nội suy tổng quát  

 

2  6 8 

file:///E:/Huong/KHOA%20TDBD/Thạc%20sĩ/OK/Desktop/xx.docx%23_Toc446419122
file:///E:/Huong/KHOA%20TDBD/Thạc%20sĩ/OK/Desktop/xx.docx%23_Toc446419123
file:///E:/Huong/KHOA%20TDBD/Thạc%20sĩ/OK/Desktop/xx.docx%23_Toc446419125
file:///E:/Huong/KHOA%20TDBD/Thạc%20sĩ/OK/Desktop/xx.docx%23_Toc446419126
file:///E:/Huong/KHOA%20TDBD/Thạc%20sĩ/OK/Desktop/xx.docx%23_Toc446419127
file:///E:/Huong/KHOA%20TDBD/Thạc%20sĩ/OK/Desktop/xx.docx%23_Toc446419129
file:///E:/Huong/KHOA%20TDBD/Thạc%20sĩ/OK/Desktop/xx.docx%23_Toc446419144
file:///E:/Huong/KHOA%20TDBD/Thạc%20sĩ/OK/Desktop/xx.docx%23_Toc446419145
file:///E:/Huong/KHOA%20TDBD/Thạc%20sĩ/OK/Desktop/xx.docx%23_Toc446419150
file:///E:/Huong/KHOA%20TDBD/Thạc%20sĩ/OK/Desktop/xx.docx%23_Toc446419151
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/

Kiểm 

tra 

Thảo 

luận/Bài 

tập 

Tổng số 

tiết 

 

 

2.5.2. Nội suy hàm một biến 

2.5.3. Nội suy hàm nhiều biến 

2.5.4. Ứng dụng phần mềm mô hình hóa dữ liệu và 

nội suy 

Chƣơng 3.  ÌNH SAI LƢỚI TRẮC ĐỊA NÂNG 

CAO 
5 1 7 14 

3.1. Mô hình tổng quát bình sai theo nguyên lý số bình 

phương nh  nhất 
1   1 

3.2. Bình sai các đại lượng phụ thuộc 1  1 2 

3.3. Bình sai lưới có xét đến sai số số liệu gốc 1  2 3 

3.4. Bình sai lưới trắc địa tự do 

3.4.1. Số khuyết trong lưới tự do  

3.4.2. Bình sai lưới tự do theo phương pháp gián tiếp 

1  2 3 

3.5. Bình sai lưới trắc địa nhiều giai đoạn 

3.5.1. Lưới bổ sung thêm trị đo không bổ sung thêm 

điểm mới  

3.5.2. Lưới bổ sung thêm điểm mới 

1  2 3 

Kiểm tra  1  1 

Chƣơng 4. XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐỊNH VỊ VỆ TINH 3 1 7 12 

4.1. Dạng dữ liệu chuẩn Rinex 

4.1.1. Quá trình hình thành và phát triển  

4.1.2. Các loại tệp số liệu dạng Rinex 

4.1.3. Các khả năng ứng dụng tệp số liệu Rinex 

1   1 

4.2. Xử lý số liệu đo GNSS nâng cao 

4.2.1. Kiểm tra chất lượng số liệu đo GNSS trước bình 

sai  

4.2.2. Bình sai số liệu đo GNSS 

2  7 9 

Kiểm tra  1  1 

Tổng 22 2 21 45 

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

 

Ngƣời biên soạn 

 

 

file:///E:/Huong/KHOA%20TDBD/Thạc%20sĩ/OK/Desktop/xx.docx%23_Toc446419162
file:///E:/Huong/KHOA%20TDBD/Thạc%20sĩ/OK/Desktop/xx.docx%23_Toc446419163
file:///E:/Huong/KHOA%20TDBD/Thạc%20sĩ/OK/Desktop/xx.docx%23_Toc446419165
file:///E:/Huong/KHOA%20TDBD/Thạc%20sĩ/OK/Desktop/xx.docx%23_Toc446419165
file:///E:/Huong/KHOA%20TDBD/Thạc%20sĩ/OK/Desktop/xx.docx%23_Toc446419166
file:///E:/Huong/KHOA%20TDBD/Thạc%20sĩ/OK/Desktop/xx.docx%23_Toc446419170
file:///E:/Huong/KHOA%20TDBD/Thạc%20sĩ/OK/Desktop/xx.docx%23_Toc446419171
file:///E:/Huong/KHOA%20TDBD/Thạc%20sĩ/OK/Desktop/xx.docx%23_Toc446419172
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    TS. Phạm Thị Hoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Bùi Thị Hồng Thắm 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:   

 Tên tiếng Việt: Hệ quy chiếu trắc địa 

 Tên tiếng Anh: Geodetic Reference Systems 

- Mã học phần: GRFS801 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận): 2 (1,3:0,7) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:  

 Tự chọn:   

- Học phần học trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết 

 Thảo luận, bài tập : 8 tiết 

 Thảo luận nhóm  : 5 tiết 

 Kiểm tra   : 2 tiết 

 Tự học   : 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Trắc địa cao cấp-công trình 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức:  

  Phân tích được ảnh hưởng chuyển động của Trái đất đến vấn đề thiết lập hệ quy 

chiếu trắc địa; 

  Phân biệt được: hệ quy chiếu và khung quy chiếu; hệ quy chiếu sao và hệ quy chiếu 

trái đất; tính đổi và tính chuyển toạ độ; 
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  Tổng hợp và đánh giá được các thành tựu xây dựng hệ quy chiếu trắc địa trên quy 

mô toàn cầu và cục bộ; 

  Phân tích được vai trò của cơ sở gốc độ cao và cách thiết lập các cơ sở gốc độ cao; 

+ Luận giải được nguyên tắc chung để tính chuyển và tính đổi toạ độ; trình bày được 

các thuật toán tính chuyển và tính toạ độ;  

- Kỹ năng:  

  Tính chuyển được toạ độ  

  Tính đổi được toạ độ 

- Thái độ, chuyên cần: 

  Nghiêm túc, cẩn thận, t  mỉ 

  Luôn có tư duy phản biện khoa học  

  Tích cực tìm kiếm thông tin khoa học về hệ quy chiếu trắc địa nói riêng và ngành 

Trắc địa - Bản đồ nói chung 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Nội dung của học phần bao gồm các kiến thức có tính hệ thống về lịch sử phát triển 

của các hệ quy chiếu trong trắc địa và các nguyên tắc chung để thiết lập các hệ quy chiếu và 

khung quy chiếu; ảnh hưởng của các chuyển động trong vũ trụ đến việc xây dựng hệ quy 

chiếu. Bên cạnh đó, cách thiết lập các hệ quy chiếu trái đất, hệ quy chiếu cục bộ của Việt 

nam và các thuật toán, phương pháp tính đổi toạ độ và tính chuyển toạ độ cũng được đề cập 

trong môn học này. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính:  

1) Christopher Jekeli (2006), Geometric Reference Systems in Geodesy, The Ohio 

State University- July. 

2) R.E. Deakin, M.N. Hunter (2010), Geometric Geodesy, RMIT University. 

Melbourne, Australia. January 

4.2. Tài liệu tham khảo:  

1) Đặng Nam Chinh(2009), Hệ quy chiếu trắc địa, Bài giảng cao học, Trường Đại học 

M - Địa chất. 

2) Hà Minh Hòa (2013), Phương pháp chuyển đổi tọa độ giữa các hệ tọa độ, NXB 

Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật. 

3) Richard H. Rapp (1993), Geometric  Geodesy Part II, The Ohio   State 

University.March. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học.  

- Phương pháp giảng dạy:  

  Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung khái của môn học cho học viên, hình 

thành nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn đề 

nghiên cứu đó. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của học viên liên quan 

đến nội dung môn học; 

  Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 

trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề;Phương pháp dạy học 
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theo nhóm;Phương pháp dạy học thông qua làm đồ án môn học. 

+ Quá trình lên lớp, giảng viên tập trung giới thiệu các nội dung chính. Song song với 

lý thuyết cần giới thiệu là các ví dụ cụ thể để bài giảng sinh động, dễ chuyển tải thông tin. 

Cần lưu ý đề xuất các hướng nghiên cứu để học viên phát triển khả năng tự nghiên cứu các 

vấn đề liên quan để học phần. 

+ Theo nội dung bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hướng dẫn 

người học làm các bài tập hoặc viết tiểu luận phù hợp với nội dung của học phần. 

- Phương pháp học: 

  Người học phải đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung môn học. Các 

tài liệu tham khảo có thể tìm ở thư viện Nhà trường hoặc trên internet. 

  Người học tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự 

học, tự nghiên cứu; chủ động, tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo để hoàn thành 

nội dung nghiên cứu của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc nên có tư duy phản biện, 

nên phân tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề mới hoặc cách giải quyết 

mới. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên   

- Sinh viên được đánh giá thông qua: 

+ Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp 

  Mức độ phối hợp khi làm việc nhóm; 

+ Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tự 

nghiên cứu; 

+ Chất lượng các tập, bài kiểm tra và các thông tin tự tìm kiếm liên quan đến nội dung 

của môn học. 

-  Yêu cầu khác của giảng viên: Phòng học được trang bị máy chiếu. 

7. Thang điểm đánh giá  

Thang điểm đánh giá theo mục 5, 6 điều 25 của Thông tư số: 15/2014/TT- BGDĐT 

ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm  02 điểm kiểm tra 

thường xuyên (01 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2). Điểm kiểm tra thường xuyên được đánh 

giá dựa trên kết quả của các hoạt động sau: 

+ Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

  Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

  Điểm chuyên cần; 

  Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành tốt nội 

dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

+ Hình thức thi: Viết 

+ Thời lượng thi: 60 phút 

+ Học viên được sử dụng tài liệu khi thi. 
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9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận, 

Bài tập 

Tổng 

số tiết 

Chƣơng 1: HỆ TỌA ĐỘ VÀ HỆ QUY CHIẾU TRẮC 

ĐỊA 
10 0 3 13 

1.1. Các định nghĩa về hệ quy chiếu và khung quy chiếu 1   1 

1.2. Các hệ quy chiếu trắc địa và lịch sử phát triển 1   1 

1.3. Hình thái trái đất và chuyển động của Trái đất 1   1 

1.4. Hệ tọa độ sao 2   2 

1.5. Các hệ tọa độ trái đất 2   2 

1.6. Cơ sở gốc độ cao 1   1 

1.7. Bài toán định vị Ellipsoid 2  1 3 

1.8. Bài tập chương 1   2 2 

Chƣơng 2: MỘT SỐ HỆ QUY CHIẾU VÀ KHUNG 

QUY CHIẾU TRÁI ĐẤT 

 

6 
0 4 10 

2.1. Hệ quy chiếu và khung quy chiếu tráiđất quốc tế  2  1 3 

2.2. Hệ quy chiếu trái đất sử dụng trong các hệ thống vệ 

tinh dẫn đường toàn cầu 
1  1 2 

2.3. Hệ quy chiếu và khung quy chiếu khu vực 1  1 2 

2.4. Hệ quy chiếu và khung quy chiếu quốc gia 2   2 

Kiểm tra 1   1 1 

Chƣơng 3: TÍNH ĐỔI TỌA ĐỘ 8 0 3 11 

 

3.1. Tính đổi tọa độ trắc địa và tọa độ địa tâm 
2   2 

3.2. Tính đổi tọa độ địa tâm và tọa độ địa diện 2   2 

3.3. Tính đổi tọa độ theo phép chiếu phẳng 2   2 

3.4. Tính đổi tọa độ qua múi và ứng dụng 2   2 

3.5. Bài tập chương 3   3 2 

Chƣơng 4: TÍNH CHUYỂN TỌA ĐỘ 6 0 5 11 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận, 

Bài tập 

Tổng 

số tiết 

4.1. . Khái quát chungvề tính chuyển tọa độ 1 

  1 

4.2. Tính chuyển toạ độ trong không gian (3D) 2  1 3 

4.3 . Những vấn đề liên quan trong tính chuyển  tọa độ 3D 1   1 

4.5. Tính chuyển tọa độ phẳng (2D). 2  1 3 

4.6. Bài tập chương 4   2 2 

Kiểm tra 2   1 1 

Tổng 30 0 15 45 

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tên tiếng Việt: Lý thuyết thế trọng trƣờng và hình dạng Tráiđất 

 Tên tiếng Anh: Physical and GeometricalGeodesy 

- Mã học phần: TGSE802 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận): 3(2,1) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, bậc: Thạc sĩ  

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:  

 Tự chọn:   

- Học phần học trước: Không   

- Học phần song hành: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết : 28 tiết 

 Thảo luận, bài tập : 9 tiết 

 Hoạt động nhóm : 6 tiết 

 Kiểm tra : 2 tiết 

 Tự học : 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Trắc địa Cao cấp-Công trình 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức:  

  Phân tích được khái niệm về hàm thế, mối quan hệ giữa thế và lực, bản chất của thế 

trọng trường của Trái đất, các tính chất cơ bản và các đặc trưng vật lý cũng như đặc trưng 

hình học; 

+  Tổng hợp được khái niệm về hình dạng Trái đất, quá trình hình thành các bề mặt 

đặc trưng củaTrái đất;   

  Phân tích, đánh giá được mối quan hệ chặt chẽ giữa thế trọng trường và hình dạng 

của Trái đất;  

+ Tổng hợp, đánh giá được vai trò độc lập và lợi thế của việc sử dụng kết hợp số liệu 

trọng lực và số liệu thiên văn-trắc địa-vệ tinh trong việc nghiên cứu xác định hình dạng Trái 

đất và thế trọngtrường.  

+ Phân tích, lý giải được các nguyên tắc và các hương pháp đo đạc, xử lý hiệu chỉnh số 
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liệu đo đạc trong trắc địa do ảnh hưởng của trường trọng lực và hình dạng của Tráiđất. Phân 

tích, lý giải được tác động của các yếu tố trọng trường và hình dạng Trái đất đến các lĩnh 

vực khoa học-kỹ thuật khác như: hải dương học, đạo hàng, an ninh-quốc phòng. 

- Kỹ năng:  

  Xác định được toán tử Laplace, xác định được véc tơ  bất kỳ có phải là véc tơ bảo 

toàn hay không, xác định hàm số F có phải làm hàm điều hòa hay không?  

+ Chứng minh công thức xác định thế hấp dẫn, thế li tâm và thế trọng trường 

  Khai thác được số liệu độ cao geoid từ các mô hình trọng trường toàn cầu 

- Thái độ 

  Chủ động, tích cực trong phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề liên quan đến định vị 

không gian; tích cực khai thác các ưu thế về công nghệ để xác định geoid cục bộ cho Việt 

Nam. 

 Phối hợp được khi làm việc theo nhóm; tích cực tìm kiếm thêm tài liệu, thông tin liên 

quan đến môn học; 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần bao gồm kiến thức về cơ sở lý thuyết xác định thế trọng trường và hình dạng 

Trái đất. Lý  thuyết thế trọng trường xuất phát từ khái niệm về hàm thế với mối quan hệ cơ 

bản giữa thế và lực, các dạng thế cơ bản và các tính chất chính của chúng. Trên cơ sở đó 

học phần đi sâu vào thế trọng trường của Trái đất với các đặc trưng vật lý cũng như các đặc 

trưng hình học của nó cùng các phương pháp xác định chúng trên cơ sở chọn ra thành phần 

chủ yếu là thế trọng trường chuẩn và thành phần dị thường là thế nhiễu. Tiếp theo, học phần 

đề cập đến các bề mặt đặc trưng của hình dạng Trái đất là ellipsoid chung, ellipsoid thực 

dụng, geoid toàn cầu, geoid cục bộ, quasigeoid, telluroid và bề mặt tự nhiên hay bề mặt thực 

của nó. Tương ứng đã xem xét các phương pháp xác định chúng dựa trên từng loại số liệu 

đo đạc riêng biệt như số liệu thiên văn-trắc địa, số liệu trọng lực, số liệu vệ tinh cũng như 

kết hợp các nguồn số liệu khác nhau.  

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính:  

1. Phạm Thị Hoa (2015), Lý thuyết thế trọng trường và hình dạng Tráiđất, Trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 

2) Bernhard Hofmann-Wellenhof, Helmut Moritz (2005), Physical Geodesy, Springer 

Wien NewYork. 

4.2. Tài liệu tham khảo:  

1) Phạm Hoàng Lân (1973), Giáo trình trọng lực trắc địa, Trường Đại học M  - 

Địa chất. 

2) PhạmHoàngLân(2014),Trắcđịavậtlý,Giáotrìnhchonghiên cứu sinhngànhtrắc địa, 

Trường đại học M -Địa chất. 

3) Heiskanen W.A, Moritz H (1967), Physical Geodesy, Freeman,San 

Fransisco,London. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học.  

- Phương pháp giảng dạy: 
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  Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung khái của môn học cho học viên, hình 

thành nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn đề 

nghiên cứu đó. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của học viên liên quan 

đến nội dung môn học; 

  Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 

trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề;Phương pháp dạy học 

theo nhóm;Phương pháp dạy học thông qua làm đồ án môn học. 

+ Quá trình lên lớp, giảng viên tập trung giới thiệu các nội dung chính. Song song với 

lý thuyết cần giới thiệu là các ví dụ cụ thể để bài giảng sinh động, dễ chuyển tải thông tin. 

Cần lưu ý đề xuất các hướng nghiên cứu để học viên phát triển khả năng tự nghiên cứu các 

vấn đề liên quan để học phần. 

+ Theo nội dung bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hướng dẫn 

người học làm các bài tập hoặc viết tiểu luận phù hợp với nội dung của học phần. 

- Phương pháp học: 

+ Người học phải đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung môn học. Các 

tài liệu tham khảo có thể tìm ở thư viện Nhà trường hoặc trên internet. 

  Người học tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự 

học, tự nghiên cứu; chủ động, tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo để hoàn thành 

nội dung nghiên cứu của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc nên có tư duy phản biện, 

nên phân tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề mới hoặc cách giải quyết 

mới. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên   

- Sinh viên được đánh giá thông qua: 

+ Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm 

đồ án;  

  Mức độ phối hợp khi làm việc nhóm; 

+ Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tự 

nghiên cứu; 

+ Chất lượng các tập, bài kiểm tra và các thông tin tự tìm kiếm liên quan đến nội dung 

của môn học. 

-  Yêu cầu khác của giảng viên: Phòng học được trang bị máy chiếu. 

7. Thang điểm đánh giá  

 Thang điểm đánh giá theo mục 5, 6 điều 25 của Thông tư số: 15/2014/TT- BGDĐT 

ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm  02 điểm kiểm tra 

thường xuyên (01 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2). Điểm kiểm tra thường xuyên được đánh 

giá dựa trên kết quả của các hoạt động sau: 

   Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

  Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 
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  Điểm chuyên cần; 

  Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành tốt nội 

dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

+ Hình thức thi: Viết 

+ Thời lượng thi: 90 phút 

+ Học viên được sử dụng tài liệu khi thi. 

9. Nội dung chi tiết học phần 

 

 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận, 

 àitập 

Tổng 

số tiết 

Chƣơng 1: LÝ THUYẾT THẾ VÀ HÀM SỐ CẦU 4 0 3 7 

1.1. Khái niệm về hàm thế 

1.1.1. Véc tơ và trường véc tơ. 

1.1.2. Trường véc tơ  lực bảo toàn 

1.1.3. Hàm thế của trường véc tơ  lực bảo toàn 

 

 

 

1 

  1 

1.2. Phương trình Laplace và hàm điều hòa 

1.2.1. Phương trình Laplace 

1.2.2. Hàm điều hoà 

  1.2.3. Đa thức Legendre 

1   1 

1.3. Triển khai hàm số cho trên mặt cầu vào chuỗi 

hàm số cầu 

1.3.1. Phương trình Laplace theo toạ độ cầu 

1.3.2. Triển khai hàm số cho trên mặt cầu vào 

chuỗi hàm số cầu 

1   1 

1.4. Bài toán biên trị của lý thuyết thế và phép giải 

có sử dụng hàm số cầu 

1.4.1. Bài toán biên trị của lý thuyết thế 

1.4.2. Phép giải bài toán biên trị của lý thuyết thế 

 

 

1 

 3 4 

Chƣơng 2: THẾ TRỌNG TRƢỜNG CỦA TRÁI 

ĐẤT VÀ CÁC ĐẶC TRƢNG CỦA NÓ 

 

7 

 3 10 

2.1. Thế hấp dẫn, thế ly tâm và thế trọng trường 

thực của Trái đất 

2.1.1. Thế hấp dẫn 

2.1.2. Thế li tâm 

2.1.3. Thế trọng trường thực của trái đất 

 

 

1 

  1 

2.2. Triển khai thế trọng trường của Trái đất vào 

chuỗi hàm số cầu 

 

 

1 

 1 2 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận, 

 àitập 

Tổng 

số tiết 

2.3. Các đặc trưng thế trọng trườngthực 

2.3.1. Mặt đẳng thế và đường sức trọng trường 

thực 

2.3.2. Độ cong của mặt đẳng thế và đường sức 

trọng trường thực 

 

 

 

1 

  1 

2.4. Thế trọng trường chuẩn 

2.4.1. Xác lập trọng trường chuẩn dựa trên định lí 

Laplace 

2.4.2. Xác lập trọng trường chuẩn dựa trên định lí 

Stokes 

2.4.3. Công thức xác định trọng trường chuẩn 

 

1   1 

2.5. Thế nhiễu và các đặc trưng có liên quan 

2.5.1. Thế nhiễu và các đặc trưng có liên quan 

2.5.2. Công thức toán học cơ bản về mối quan hệ 

giữa thế nhiễu và đặc trưng của nó 

 

1   1 

2.6. Xác định thế nhiễu theo số liệu trọng lực 1  1 2 

2.7. Xác định dị thường độ cao, độ lệch dây dọi 

trọng lực, dị thường trọng lực 

2.7.1. Xác định dị thường trọng lực 

2.7.2. Xác định dị thường độ cao 

2.7.3. Xác định độ lệch dây dọi 

1  

 

 1 

Kiểm tra 1   1 1 

Chƣơng 3: CÁC  Ề MẶT ĐẶC TRƢNG CỦA 

HÌNH DẠNG TRÁI ĐẤT 

 

8 

 2 10 

3.1 Ellipsoid  

3.1.1 Bề mặt elipsoid 

3.1.2. Các yếu tố hình học của Ellipsoid 

3.1.3. Các hệ toạ độ gắn với ellipsoid Trái đất 

 

 

1 

  1 

 

3.2.  Geoid 

3.2.1  Khái niệm, phân loại và vai trò của geoid  

3.2.2 Một số thành tựu về xây dựng mô hình geoid 

trên thế giới và ở Việt Nam 

3.2.3 Khai thác và sử dụng số liệu geoid toàn cầu 

 

 

 

2 

  2 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận, 

 àitập 

Tổng 

số tiết 

3.3 Quasigeoid và telluroid 

3.3.1 Khái niệm, phân loại và vai trò của geoid  và 

telluroid 

3.3.2  Khai thác và sử dụng số liệu quasigeoid toàn 

cầu 

 

 

 

2 

 1 3 

3.4 Mặt đất thực và các phương pháp xác định 

3.4.1. Xác định theo số liệu thiên văn - trắc địa 

3.4.2. Xác định theo số liệu trọng lực 

3.4.3. Xác định theo số liệu quan trắc vệ tinh 

 

 

2 

 1 3 

3.5. Vấn đề thống nhất hệ độ cao trên quy mô toàn 

cầu và cục bộ 

3.5.1 Thống nhất hệ độ cao ở nước ngoài 

3.5.2 Thống nhất hệ độ cao ở Việt Nam 

1   1 

Chƣơng 4: CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 

BỀ MẶT THỰC CỦA TRÁI ĐẤT 

 

9 

 

 

9 18 

4.1. Phương pháp thiên văn trắc địa và phương 

pháp thiên văn, trắc địa - trọng lực  

4.1.1. Phương pháp thiên văn -trắc địa 

4.1.2. Phương pháp thiên văn -trắc địa-trọng lực 

 

 

1 

  1 

4.2. Đo cao lượng giác 

4.2.1. Nguyên lý đo cao lượng giác 

4.2.2. Xác định hệ số chiết quang 

 

1 

  1 

4.3. Đo cao GNSS 

4.3.1. Nguyên lý đo cao GPS 

4.3.2. Các phương pháp nội suy độ cao geoid và dị 

thường độ cao 

4.3.3 Thử nghiệm đo cao GPS 

 

 

2 

 1 3 

4.4. Đo cao từ vệ tinh 

4.4.1. Bản chất của đo cao vệ tinh 

4.4.2. Các nguồn sai số trong đo cao vệ tinh 

4.4.3. Các thế hệ đo cao vệ tinh 

4.4.4. Xác định độ cao geoid từ số liệu đo cao vệ 

tinh 

4.4.5. Một số thành quả xác định độ cao geoid từ số 

liệu đo cao vệ tinh 

 

 

 

 

 

3 

 1 4 



28 

 

 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận, 

 àitập 

Tổng 

số tiết 

4.5. Đo gradient trọng lực vệ tinh 

4.5.1. Khái quát về đo gradient trọng lực vệ tinh 

4.5.2. Cơ sở lý thuyết xác định dị thường trọng lực 

từ kết quả đo gradient trọng lực vệ tinh 

2   2 

Đồ án: Xây dựng mô hình geoid cục bộ 

 

  6 6 

Kiểm tra 2   1 1 

Tổng  28 0 17 45 

10. Ngày phê duyêt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 

 

 

 

 

 Ngƣời biên soạn 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần/môn học  

- Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành Trắc địa  

 Tên tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành  

 Tên tiếng Anh: English for Surveying and Mapping 

- Mã học phần: NNTA3105 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận): 2 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Trắc địa, bậc: thạc sỹ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:     

 Tự chọn:     

- Học phần học trước:    

- Học phần song hành:  

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết    : 12 tiết 

 Làm bài tập và thảo luận trên lớp : 12 tiết 

 Thực hành (kiểm tra)     : 06 tiết 

 Tự học    : 60 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Ngoại Ngữ 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: Được cung cấp thêm khoảng 500 thuật ngữ chuyên ngành Trắc địa, diễn 

đạt được các khái niệm, hiện tượng thuộc lĩnh vực khoa học Trắc địa bằng tiếng Anh. 

Ngoài ra được củng cố, nắm vững vốn kiến thức ngữ pháp cơ bản như các cấu trúc câu (câu 

bị động, câu điều kiện, câu mệnh đề quan hệ …), thời thể trong tiếng Anh (hiện tại, quá khứ, 

tương lai); nắm được cách cấu tạo và sử dụng các loại từ vựng như tính từ, trạng từ, đại từ, 

động từ tình thái, cụm động từ, cách kết hợp từ, quy tắc cấu tạo từ. 

- Kỹ năng: Đọc hiểu những văn bản chuyên ngành có độ khó ở mức độ trung bình; Đọc lướt 

các văn bản tương đối dài để xác định thông tin cần tìm, tập hợp thông tin từ các phần của 

bài đọc hay từ các bài khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể được giao; Sử dụng ngôn 

ngữ để trình bày quan điểm của bản thân về một vấn đề thuộc lĩnh vực Trắc địa; Kết hợp 

các cụm từ thành câu và sử dụng các cấu trúc câu tương ứng để miêu tả sự kiện, vấn đề 

thuộc lĩnh vực chuyên ngành, đưa ra và giải thích cho đề xuất, lý do, ý kiến, kế hoạch mà 
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mình đã đưa ra; Phân biệt cách phát âm chuẩn và không chuẩn; Phát âm đúng theo hệ thống 

phiên âm quốc tế.  

- Thái độ, chuyên cần: Nhận thức rõ tầm quan trọng của môn học; Thực hiện nghiêm túc 

thời gian biểu, làm việc và nộp bài đúng hạn; Tự giác trong học tập và trung thực trong thi 

cử; Phát huy tối đa khả năng sáng tạo khi thực hiện các hoạt động trên lớp cũng như ở nhà; 

Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp; Chia sẻ thông tin 

với bạn bè và với giáo viên. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần tiếng Anh chuyên ngành Trắc địa là chương trình đào tạo tiếng Anh dành cho đối 

tượng học viên cao học ngành Trắc địa. Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ 

bản về:  

- Các hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh cơ bản dành cho người học có trình độ tiếng Anh cấp 

độ B1. 

- Những từ vựng liên quan đến các chủ đề của chuyên ngành Trắc địa với lượng từ chuyên 

ngành lên tới khoảng 500 từ. 

- Các kỹ năng ngôn ngữ đọc, nghe, nói, viết ở mức độ trung cấp 

4.Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính:  

1. Paul R. Wolf, Charles D. Ghilani, 2001. Elementary Surveying: An Introduction to 

Geomatics (15th Edition). Prentice Hall Publishing House. 

2. Jerry A. Nathanson, Michael T. Lanzafama, Philip Kissam, 2017. Surveying 

Fundamentals and Practices (7th Edition). Pearson Publishing House.  

3. Bui Thi Dien, Nguyen Trinh Son, Nguyen Duc Kha, 2008. English for Students of 

Land Administration. Science and Technics Publishing House, Viet Nam. 

4. Peter Dale & John McLaughlin, 1999. Land Administration. Oxford University Press 

Inc., New York 

4.2. Tài liệu tham khảo:  

1. A.J.Thomson & A.V. Martinet, 1992. A practical English grammar, Oxford 

University Press. 

2. Alireza Memarzadeh, 2007. IELTS maximiser speaking, Oxford University Press. 

3. Patricia Ackert, 1986. Cause and Effect, Newbury House Publishers, INC. 

4. Le Thi Diem Thuy, 2009, Sample Tests of English for Students of Land 

Administration, National University Publishing House, Viet Nam 

5. Vo Chi My, 2016. English-Vietnamese Dictionary Surveying-Mapping & Land 

Administration, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

Các phương pháp chủ yếu được áp dụng là phương pháp học tập chủ động, cụ thể: 

- Về lý thuyết: thuyết trình và thảo luận nhóm/cặp 

- Về thực hành: hoạt động thảo luận theo nhóm/ cặp kết hợp làm việc cá nhân. 

5. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Tham dự đầy đủ các buổi học, tích cực tham gia vào bài giảng. 

https://www.amazon.com/Elementary-Surveying-Introduction-Geomatics-15th/dp/0134604652/ref=dp_ob_title_bk
https://www.amazon.com/Elementary-Surveying-Introduction-Geomatics-15th/dp/0134604652/ref=dp_ob_title_bk
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- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học. 

- Hoàn thành các bài tập được giao và nộp bài đúng hạn. 

- Làm các bài thuyết trình theo nhóm 

- Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá và bài thi giữa kỳ. 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: số tiết tham dự trên lớp tối thiểu đạt 70% 

6. Thang điểm đánh giá 

Theo thông tư số: 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành Quy 

chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

7. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm các điểm đánh giá bộ phận 

như sau: 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập;  

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

- Điểm chuyên cần; 

- Điểm thi giữa kỳ; 

- Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành tốt nội dung, 

nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; bài tập cá nhân/ học 

kì,…). 

8.1.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

- Hình thức thi: tự luận 

- Thời lượng thi: 60 phút 

- Học viên không được sử dụng tài liệu khi thi 

9. Nội dung chi tiết học phần  

 Nội dung 

Số tiết  

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ 

Bài tập 

Tổng 

số 

tiết 

Home Reading 

Module 1: Cadastral 

Surveying  

- Introduction 

- Network of control 

points 

- Method for detailed 

surveys 

2  2 4 

 

Home Reading 1:  

A short review of available 

methodologies for altimetric 

determinations 

 

Module 2: 

Fundamentals of Air 

photo interpretation 

- Shape and Size  

- Pattern  

- Tone (or hue)  

- Texture and Shadows  

2  2 4 

 

Home Reading 2: 

Information and Cartographic 

Representation 
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- Sitecand Association  

Module 3: Remote 

Sensing 

- Introduction 

- Satellite Remote 

Sensing  

- The process of 

Remote Sensing  

3  3 6 

 

Home Reading 3:  

Representation and map 

symbols 

Module 4: GPS 

- What is GPS? 

- The three segments 

- How GPS works 

3  3 6 

Home Reading 4: 

Advantages of least squares 

adjustment 

 

Module 5: GIS  

- What is GIS 

- Components of a GIS 

2  2 4 

Home Reading 5: 

Concept of measurement errors 

Revision and End-of-

term Test 
 3  3 

 

Revision for Final test  3  3  

Tổng 12 6 12 30  

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Bộ môn 

 

 

 

 

Đ ng Đức Chính 

 Ngƣời soạn 

 

 

 

 

Ngô Thị Hà 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Th ng tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tên tiếng Việt: Kỹ thuật địa tin học trong quy hoạch đ  thị và phát triển bền 

vững 

 Tên tiếng Anh: Geoinformatic Techniques in Urban Planning and Sustainable 

Development 

- Mã học phần: GTTS812 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận): 2 (1,1) 

- Thuộc chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:  ☒ 

 Tự chọn:   ☐ 

- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu không gian  

- Học phần song hành: Phân tích không gian 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

▪ Nghe giảng lý thuyết: 28 tiết  

▪ Làm bài tập trên lớp :        02 tiết  

▪ Thảo luận:    03 tiết  

▪ Thực hành, thực tập:  12 tiết  

▪ Hoạt động theo nhóm:  00 tiết 

▪ Tự học:    90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS, Khoa Trắc địa, Bản 

đồ và Thông tin địa lý 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: 

  Tổng hợp được những kiến thức cơ bản về đô thị, quy hoạch đô thị và phát triển bền 

vững; hệ thống phân loại và phương pháp lựa chọn đất trong xây dựng đô thị; 

  Phân tích được cơ sở pháp lý và khoa học trong việc lựa chọn đất xây dựng đô thị 

phục vụ phát triển bền vững; 

  Đánh giá được khả năng ứng dụng của công nghệ kỹ thuật địa tin học trong điều kiện 

thực tế sản xuất nói chung và trong quy hoạch đô thị nói riêng. 

- Kỹ năng: 

  Xây dựng được cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quy hoạch đô thị; 
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  Thành lập mô hình thành phố dưới dạng 3D hỗ trợ công tác quy hoạch đô thị và phát 

triển bền vững; 

  Đánh giá được mức độ tác động của các yếu tố đến quy hoạch đô thị nhằm phát triển 

bền vững. 

- Thái độ, chuyên cần: 

  Tích cực tìm hiểu, r n luyện đạo đức, tác phong, thái độ tích cực học tập và tự học, tự 

tìm tài liệu để nghiên cứu; 

   Chủ động, tích cực trong phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề liên quan đến ứng 

dụng kỹ thuật địa tin học trong quản lý và quy hoạch đô thị trong điều kiện ở Việt Nam. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về quy hoạch đô thị, phát triển bền vững, 

Các tiếp cận về quy hoạch và quy hoạch đô thị trên thế giới và Việt Nam.; Cơ sở pháp lý và 

khoa học trong lựa chọn đất xây dựng đô thị để giúp học viên có kiến thức nền tảng về môn 

học. Ngoài ra phần thực hành trong môn học sử dụng phần mềm chuyên dụng để xây dựng 

cơ sở dữ liệu và mô hình thành phố dưới dạng 3D phục vụ công tác quy hoạch đô thị. Đánh 

giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến quy hoạch đô thị nhằm giúp cho quy 

hoạch đô thị phát triển bền vững. 

4. Tài liệu học tập 

4.1.  Tài liệu chính: 

1) Phạm Trọng Mạnh & Phạm Vọng Thành (1999), Cơ sở Hệ thống thông tin địa lý 

trong quy hoạch và quản lý đô thị, NXB Xây dựng. 

2) Nguyễn Ngọc Thạch (2011), Địa thông tin không gian – những nguyên lý cơ bản, 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

3) Nguyễn Bá Quảng, Phạm Khánh Toàn (2006), Những kiến thức cơ bản về GIS và 

ứng dụng trong quy hoạch xây dựng đô thị, NXB Xây dựng Hà Nội. 

4.2. Tài liệu tham khảo: 

1) Nguyễn Ngọc Thạch (2002), Viễn thám và hệ thống tin địa lí ứng dụng, NXB Đại 

học khoa học Tự nhiên. 

2) Nguyễn Ngọc Thạch & Dương Văn Khảm (2012), Địa thông tin ứng dụng, NXB 

Khoa học & Kỹ Thuật. 

3) Ko Ko Lwin (2008), How to Construct Urban Three Dimensional GIS Model based 

on ArcView 3D Analysis, Division of Spatial Information Science, University of Tsukuba. 

4) Peter Hall (2002), Urban and Regional Planning, Fourth edition published in 2002 

by Routledge,11 New Fetter Lane, London. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Phương pháp giảng dạy:  

  Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung khái quát của môn học cho học viên, hình 

thành nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn đề 

nghiên cứu đó. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của học viên liên quan 

đến nội dung môn học; 

  Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 
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trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề; Phương pháp dạy học 

theo nhóm; Phương pháp dạy học thông qua làm đồ án môn học; 

  Quá trình lên lớp, giảng viên tập trung giới thiệu các nội dung chính. Song song với 

lý thuyết cần giới thiệu là các ví dụ cụ thể để bài giảng sinh động, dễ chuyển tải thông tin. 

Cần lưu ý đề xuất các hướng nghiên cứu để học viên phát triển khả năng tự nghiên cứu các 

vấn đề liên quan để học phần; 

  Theo nội dung bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hướng dẫn 

người học làm các bài tập hoặc viết tiểu luận phù hợp với nội dung của học phần. 

- Phương pháp học: 

  Người học phải đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung môn học. Các 

tài liệu tham khảo có thể tìm ở thư viện Nhà trường hoặc trên internet; 

  Người học tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự 

học, tự nghiên cứu; chủ động, tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo để hoàn thành 

nội dung nghiên cứu của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc nên có tư duy phản biện, 

nên phân tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề mới hoặc cách giải quyết 

mới. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Sinh viên được đánh giá thông qua: 

  Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm 

đồ án;  

  Mức độ phối hợp khi làm việc nhóm; 

  Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tự nghiên 

cứu; 

  Chất lượng các tập, bài kiểm tra và các thông tin tự tìm kiếm liên quan đến nội dung 

của môn học. 

- Yêu cầu khác của giảng viên: Phòng học được trang bị máy chiếu. 

7. Thang điểm đánh giá 

Thang điểm đánh giá theo mục 5, 6 điều 25 của Thông tư số: 15/2014/TT- BGDĐT 

ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

 8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm 2 điểm kiểm tra thường 

xuyên: 01 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2 được đánh giá thông qua:  

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

- Điểm đánh giá phần thực hành; 

- Điểm chuyên cần; 

- Điểm tiểu luận; 

- Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành tốt nội 

dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; bài tập cá nhân/ 

học kì,…). 
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8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

- Hình thức thi : Tự luận 

- Thời lượng thi: 90 phút 

- Học viên được sử dụng tài liệu trong khi duyệt 

9. Nội dung chi tiết học phần 

 

Nội dung 

Số Tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/  

Bài 

tập 

Tổng 

số tiết 

Chƣơng  1:  TỔNG  QUAN  VỀ  QUY HOẠCH 

ĐÔ THỊ. 

02   02 

1.1. Quy hoạch đô thị và phát triển bền vững 

1.1.1 Các khái niệm 

1.1.2 Quy trình trong quy hoạch đô thị 

1.1.3 Các phương pháp triển khai quy hoạch 

01   01 

1.2. Các văn bản pháp quy trong quy hoạch đô thị 

1.2.1 Các văn bản pháp quy 

1.2.2 Cách tiếp cận các quan điểm trong quy hoạch 

02   02 

Chƣơng 2: CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ KHOA HỌC 

TRONG LỰA CHỌN ĐẤT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 

08  01 09 

2.1. Cơ sở pháp lý trong phân tích lựa chọn đất  xây 

dựng đô thị 

02   02 

2.2. Hệ thống phân loại đất 03   03 

2.3. Công nghệ và phương pháp lựa chọn đất xây dựng 

đô thị 

03   03 

Kiểm tra   01 01 

Chƣơng 3: ỨNG DỤNG ĐỊA TIN HỌC TRONG 

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ PHÁT TRIỂN 

 ỀNVỮNG 

17 12 04 33 

3.1 Ứng dụng địa tin học trong quy hoạch đô thị và phát 

triển bền vững 

02   02 

3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu QHĐT 06 05 01 12 

3.3. Thành lập mô hình thành phố 3D hỗ trợ QHĐT 06 05 01 12 

3.4 Xác định trọng số ảnh hưởng của các yếu tố đến 01 02  03 
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Nội dung 

Số Tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/  

Bài 

tập 

Tổng 

số tiết 

quy hoạch đô thị 

3.5. Đánh giá mức độ tác động tổng hợp của các yếu tố 

đến QHĐT nhằm phát triển bền vững. 
02  01 03 

Kiểm tra   01 01 

Tổng 28 12 05 45 

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

 ùi Thu Phƣơng 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

1. Th ng tin chung về học phần  

- Tên học phần: 

 Tên tiếng Việt: Cơ sở dữ liệu không gian 

 Tên tiếng Anh: Geo-Spatial Database 

- Mã học phần: GESD801 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận): 3 (2,1) 

Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ, bậc: Thạc sỹ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc: ☐ 

 Tự chọn:  ☒ 

- Học phần học trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

▪ Nghe giảng lý thuyết  : 30 tiết 

▪ Làm bài tập trên lớp  :  2 tiết 

▪ Thảo luận               :  3 tiết 

▪ Thực hành, thực tập  : 10 tiết 

▪ Tự học                      : 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS, Khoa Trắc địa, 

Bản đồ và Thông tin địa lý. 

2. Mục tiêu của học phần 

 - Kiến thức: 

  Phân tích được lý thuyết về mô hình dữ liệu không gian, các phương pháp biểu thị dữ 

liệu không gian. 

+ Tổng hợp được các phương pháp tổ chức và quản lý dữ liệu không gian 

  Phân tích được các bước trong quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu không gian và các 

chuẩn cơ sở dữ liệu không gian.  

- Kỹ năng: 

  Học viên tổng hợp được lý thuyết xây dựng cơ sở dữ liệu không gian để sau khi tốt 

nghiệp các thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ có thể ứng dụng trong giảng 

dạy đại học, nghiên cứu khoa học và phục vụ quản lý trong xây dựng cơ sở dữ liệu của 

ngành Tài nguyên và Môi trường; 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
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  Học viên xây dựng và thiết kế được cơ sở dữ liệu không gian của ngành tài nguyên 

và môi trường đặc biệt theo các tiêu chuẩn đã được Bộ và quốc tế ban hành, liên quan đến 

các tiêu chuẩn của siêu dữ liệu FGDC, OGC, CEN, ISO TC/211; 

   Học viên tự nghiên cứu và so sánh được các vấn đề khoa học trong xây dựng cơ sở 

dữ liệu tài nguyên và môi trường thiết kế kỹ thuật cho các đề tài, dự án. 

- Thái độ, chuyên cần:  

  Chủ động, tích cực trong việc phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. 

  Sáng tạo trong khi học. 

   Tích cực tự tìm tòi tài liệu để nghiên cứu. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Giới thiệu những kiến thức tổng quan về cơ sở dữ liệu không gian (bao gồm khái quát 

và lịch sử phát triển của cơ sở dữ liệu không gian), các mô hình dữ liệu không gian và các 

phương pháp biểu thị các đối tượng không gian; cách tổ chức tệp dữ liệu, các phương thức 

quản lý dữ liệu không gian, các công cụ quản trị dữ liệu không gian, các phương pháp liên 

kết dữ liệu không gian với dữ liệu thuộc tính, phương pháp tổ chức dữ liệu không gian và 

quản lý và lưu trữ dữ liệu Raster. Giới thiệu tổng quan về yêu cầu và các bước cụ thể đối 

với công việc thiết kế cơ sở dữ liệu không gian, nghiên cứu công việc chuẩn hóa dữ liệu trên 

thế giới và Việt Nam. 

4. Tài liệu học tập (các giáo trình đã biên soạn tại khoa) 

4.1. Tài liệu chính:  

1. Shashi Shekhar (2003), Spatial Databases: A Tour. Pearson Publisher. 

2. Andrew MacDonald (2001), Building a Geodatabase. ESRI Press. 

4.2. Tài liệu tham khảo:  

1. Philippe Rigaux (2001), Spatial Databases: With Application to GIS. Morgan 

Kaufmann Publisher. 

2. David Arctur (2004), Designing Geodatabases: Case Studies in GIS Data Modeling. 

ESRI Press. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Phương pháp giảng dạy:  

  Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung khái quát của môn học cho học viên, hình 

thành nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn đề 

nghiên cứu đó. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của học viên liên quan 

đến nội dung môn học; 

  Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 

trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề; Phương pháp dạy học 

theo nhóm; Phương pháp dạy học thông qua làm đồ án môn học. 

  Quá trình lên lớp, giảng viên tập trung giới thiệu các nội dung chính. Song song với 

lý thuyết cần giới thiệu là các ví dụ cụ thể để bài giảng sinh động, dễ chuyển tải thông tin. 

Cần lưu ý đề xuất các hướng nghiên cứu để học viên phát triển khả năng tự nghiên cứu các 

vấn đề liên quan để học phần. 

  Theo nội dung bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hướng dẫn 

http://www.amazon.com/Shashi-Shekhar/e/B001J6IPBU/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Philippe-Rigaux/e/B001K8CG9O/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/David-Arctur/e/B001K8EHIW/ref=dp_byline_cont_book_1
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người học làm các bài tập hoặc viết tiểu luận phù hợp với nội dung của học phần. 

- Phương pháp học: 

   Người học phải đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung môn học. Các 

tài liệu tham khảo có thể tìm ở thư viện Nhà trường hoặc trên internet. 

+ Người học tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự 

học, tự nghiên cứu; chủ động, tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo để hoàn thành 

nội dung nghiên cứu của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc nên có tư duy phản biện, 

nên phân tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề mới hoặc cách giải quyết 

mới. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Sinh viên được đánh giá thông qua: 

  Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm 

đồ án;  

  Mức độ phối hợp khi làm việc nhóm; 

  Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tự nghiên 

cứu; 

  Chất lượng các tập, bài kiểm tra và các thông tin tự tìm kiếm liên quan đến nội dung 

của môn học. 

- Yêu cầu khác của giảng viên: Phòng học được trang bị máy chiếu. 

7. Thang điểm đánh giá  

 Thang điểm đánh giá theo mục 5, 6 điều 25 của Thông tư số: 15/2014/TT- BGDĐT 

ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần  

Điểm tổng kết học phần được tính dựa vào các điểm đánh giá bộ phận như sau: 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, gồm 02 điểm kiểm tra thường 

xuyên:  01 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2. Các điểm đánh giá bộ phận như sau:  

9. Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

10. Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

11. Điểm chuyên cần; 

12. Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành tốt nội 

dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

13. Hình thức thi: Viết 

14. Thời lượng thi: 90 phút 

15. Học viên được sử dụng tài liệu khi thi 
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9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ 

Bài 

tập 

Tổng 

số tiết 

Chƣơng 1. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

KHÔNG GIAN 
6 0 0 6 

1.1. Khái quát về cơ sở dữ liệu không gian 1   1 

1.2. Lịch sử phát triển 1   1 

1.3. Mô hình dữ liệu không gian 

1.3.1 Mô hình dữ liệu Vector 

1.3.2 Mô hình dữ liệu Raster 

2   2 

1.4. Cách biểu thị các đối tượng không gian 2   2 

CHƢƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÔNG 

GIAN 
15 4 3 22 

2.1. Tổ chức và quản lý dữ liệu không gian 3   3 

2.2. Tổng quan về thiết kế cơ sở dữ liệu 3   3 

2.3 Phân tích yêu cầu thiết kế cơ sở dữ liệu 3 1  4 

2.4. Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu 6 3 3 13 

CHƢƠNG 3. XÂY DỰNG VÀ CHUẨN HÓA CƠ SỞ 

DỮ LIỆU KHÔNG GIAN 
9 6 2 17 

3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian 4 3  7 

3.2. Chuẩn hóa dữ liệu không gian 4 3 2 8 

3.3. Cập nhật cơ sở dữ liệu không gian 1   1 

Tổng 30 10 5 45 

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 

 

 

 

 

 Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

TS. Trịnh Thị Hoài Thu 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

 

1. Thông tin chung về học phần/môn học  

- Tên học phần:  

 Tên tiếng Việt: Các phƣơng pháp trắc địa không gian 

 Tên tiếng Anh: Space Geodetic Methods 

- Mã học phần: SGM803 

- Số tín chỉ: 3(2,1) 

- Thuộc chương trình đào tạo ngành Trắc địa – Bản đồ, bậc: Thạc sỹ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:  

 Tự chọn:   

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần song hành: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết : 27 tiết 

 Làm bài tập trên lớp : 5 tiết 

 Thảo luận:   : 4 tiết 

 Thực hành   : 3 tiết 

 Làm việc nhóm  : 4 tiết 

 Kiểm tra   : 2 tiết 

 Tự học   : 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Trắc địa Cao cấp – Công trình 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: 

+ Phân tích được ưu nhược điểm của các hệ thống tọa độ và hệ thống thời gian và định 

hướng lựa chọn các hệ thống này trong từng bài toán cụ thể; 

+ Hệ thống được cơ sở lý thuyết các phương pháp định vị không gian và đánh giá hiệu 

quả của từng phương pháp trong từng nhiệm vụ thực tiễn của ngành Trắc địa – Bản đồ trên 

thế giới và ở Việt Nam; 

+ Phân tích được các nguyên lý cơ bản của kỹ thuật đo cao vệ tinh; đề xuất các biện 

pháp khắc phục sai số của đo cao vệ tinh;  đánh giá được vai trò của đo cao vệ tinh trong 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
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công tác xác định độ cao geoid và dị thường trọng lực trên biển, và các ứng dụng khác trong 

lĩnh vực tài nguyên môi trường; 

+ Phân tích được các nguyên lý cơ bản của kỹ thuật đo trọng lực vệ tinh; đề xuất các 

biện pháp khắc phục sai số của đo trọng lực vệ tinh;  đánh giá được vai trò của đo trọng lực 

vệ tinh trong công tác xác định trường trọng lực của trái đất và các ứng dụng khác trong lĩnh 

vực tài nguyên môi trường; 

- Kỹ năng: 

+ Chuyển đổi được các hệ thống thời gian dùng trong định vị không gian 

+ Khai thác được các nguồn số liệu hỗ trợ cho công tác xử lý số liệu GNSS độ chính 

xác cao 

+ Tính được mật độ điện tử của tầng điện li từ số liệu đo GNSS  

- Thái độ, chuyên cần: 

+ Chủ động, tích cực trong phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề liên quan đến định vị 

không gian; tích cực khai thác các ưu thế về công nghệ định vị không gian trong điều kiện 

Việt Nam 

+ Phối hợp được khi làm việc theo nhóm; tích cực tìm kiếm thêm tài liệu, thông tin 

liên quan đến môn học; 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần bao gồm các kiến thức chủ yếu về  cơ sở lý thuyết và quy trình công nghệ 

của các phương pháp trắc địa không gian như: Các các hệ thống tọa độ và các hệ thống thời 

gian; Các phương pháp định vị không gian dựa vào các thiên thể, định vị vệ tinh và kỹ thuật 

đo đạc trên khoảng cách rất lớn (VLBI, SLR...). Môn học cũng trình bày khái quát về 

nguyên lý đo cao vệ tinh, đo trọng lực vệ tinh và phương pháp viễn thám chủ động sử dụng 

công nghệ siêu cao tần và nguyên lý giao thoa (InSAR) để xây dựng mô hình số địa hình và 

nghiên cứu chuyển dịch thẳng đứng bề mặt trái đất.. Với kiến thức của học phần này, người 

học có thể tiếp tục nghiên cứu áp dụng phương phương pháp trắc địa không gian để giải 

quyết một số nhiệm vụ thực tiễn trong lĩnh vực khoa học trái đất nói chung và trong trắc 

địa-bản đồ nói riêng. 

4. Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính 

1) Phạm Thị Hoa (2012),  Các phương pháp trắc địa không gian,  Giáo trình cao học, 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.  

3) Gunter Seeber (2003). Satellite Geodesy, Walter de Gruyter. Berlin, New York 

2003.  

4.2. Tài liệu tham khảo 

1) Hà Minh Hòa (2012), Nguyên lý lý thuyết và thực tiễn của trắc địa vũ trụ., Nguyễn 

Ngọc Lâu, Nhà xuất bản KH&KT (2012). 

2) Jean Kovalevsky (2002), Modern Astrometry (second edition),  Springer 

3) Bernhard  Hofmann–Wellenhof, Helmurt  Moritz (2005), Physical Geodesy, 

Springer Wien NewYork. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần   
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- Phương pháp giảng dạy:  

  Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung khái quát của môn học cho học viên, 

hình thành nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn 

đề nghiên cứu đó. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của học viên liên quan 

đến nội dung môn học; 

  Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 

trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề;Phương pháp dạy học 

theo nhóm;Phương pháp dạy học thông qua làm đồ án môn học. 

+ Quá trình lên lớp, giảng viên tập trung giới thiệu các nội dung chính. Song song với 

lý thuyết cần giới thiệu là các ví dụ cụ thể để bài giảng sinh động, dễ chuyển tải thông tin. 

Cần lưu ý đề xuất các hướng nghiên cứu để học viên phát triển khả năng tự nghiên cứu các 

vấn đề liên quan để học phần. 

+ Theo nội dung bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hướng dẫn 

người học làm các bài tập hoặc viết tiểu luận phù hợp với nội dung của học phần. 

- Phương pháp học: 

   Người học phải đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung môn học. 

Các tài liệu tham khảo có thể tìm ở thư viện Nhà trường hoặc trên internet. 

  Người học tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự 

học, tự nghiên cứu; chủ động, tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo để hoàn thành 

nội dung nghiên cứu của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc nên có tư duy phản biện, 

nên phân tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề mới hoặc cách giải quyết 

mới. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên   

- Sinh viên được đánh giá thông qua: 

+ Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm 

đồ án;  

  Mức độ phối hợp khi làm việc nhóm; 

+ Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tự 

nghiên cứu; 

+ Chất lượng các tập, bài kiểm tra và các thông tin tự tìm kiếm liên quan đến nội dung 

của môn học. 

- Yêu cầu khác của giảng viên: Phòng học được trang bị máy chiếu. 

7. Thang điểm đánh giá  

Thang điểm đánh giá theo mục 5, 6 điều 25 của Thông tư số: 15/2014/TT- BGDĐT 

ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm  02 điểm kiểm tra 

thường xuyên (01 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2). Điểm kiểm tra thường xuyên được đánh 

giá dựa trên kết quả của các hoạt động sau: 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 
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- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

- Điểm chuyên cần; 

- Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành tốt nội 

dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân 

8. 2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

- Hình thức thi: Viết 

- Thời lượng thi: 90 phút 

- Học viên được sử dụng tài liệu khi thi 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận, 

Bài 

tập 

Tổng số 

tiết 

Chƣơng 1: CÁC HỆ THỐNG TỌA ĐỘ VÀ HỆ 

THỐNG THỜI GIAN 
6 0 2 8 

1.1. Các hệ toạ độ dùng trong thiên văn 

1.1.1. Hệ toạ độ chân trời 

1.1.2. Hệ toạ độ xích đạo I 

1.1.3. Hệ toạ độ xích đạo II 

1.1.4. Hệ toạ độ hoàng đạo 

1.1.5. Hệ tọa độ địa lý 

 

 

 

1.1.5. Hệ tọa độ địa lý 

 

 

 

1   1 

1.2. Mối liên hệ giữa các hệ toạ độ dùng trong thiên 

văn 

1.2.1. Mối liên hệ giữa hai hệ tọa độ xích đạo 

1.2.2. Mối liên hệ của các hệ tọa độ với tọa độ địa lý 

của điểm quan sát 

1.2.3. Tam giác định vị của thiên thể. 

1  1 2 

1.3. Hệ toạ độ cố định với trái đất 

1.3.1. Hệ toạ độ vuông góc không gian địa tâm và hệ 

toạ độ trắc địa 

1.3.2. Hệ toạ độ WGS-84, PZ90 và hệ quy chiếu ITRS 

1   1 

1.4. Các hệ tọa độ địa diện 

1.4.1. Hệ tọa độ địa diện xích đạo 

1.4.2. Hệ tọa độ địa diện chân trời 
1   1 

1.5. Hệ toạ độ quỹ đạo và hệ tọa độ nội tại trên vệ tinh 
1   1 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận, 

Bài 

tập 

Tổng số 

tiết 

1.6. Các hệ thống thời gian 

1.6.1. Giờ sao và giờ mặt trời 

1.6.2. Giờ lịch 

1.6.3. Giờ nguyên tử 

1.6.4. Giờ địa phương và giờ quốc tế 

1.6.5 Giờ múi và giờ pháp lệnh 

1.6.6. Các hệ thống thời gian trong GNSS 

1  1 2 

Chƣơng 2: THIÊN VĂN ĐO LƢỜNG VÀ ĐỊNH 

VỊ THIÊN VĂN 2 0 1 3 

2.1. Khái lược về thiên văn đo lường và định vị thiên 

văn 

2.1.1. Khái lược về thiên văn đo lường 

2.1.2. Các loại lịch thiên văn thường dùng trong thiên 

văn 

1   1 

2.2. Nguyên lý xác định độ vĩ, độ kinh địa lý và góc 

phương vị mục tiêu 1  1 2 

Chƣơng 3: CÁC HỆ THỐNG VỆ TINH DẪN 

ĐƢỜNG TOÀN CẦU GNSS 4 1 2 7 

3.1. Khái lược về lý thuyết quỹ đạo vệ tinh 1   1 

3.2. Nhiễu quỹ đạo và các hiệu ứng ảnh hưởng đến 

định vị vệ tinh GNSS 

3.2.1. Nhiễu quỹ đạo 

3.2.2. Các hiệu ứng ảnh hưởng 

1   1 

3.3. Các nguồn số liệu hỗ trợ cho công tác xử lý số 

liệu GNSS độ chính xác cao 

3.3.1. Các tệp mô hình tầng điện ly (ATM) 

3.3.2. Các tệp số liệu chung (general GEN) 

3.3.3. Các tệp quỹ đạo vệ tinh (ORB) 

3.3.4. Các tệp trạm đo (STA) 

3.3.5. Các tệp số liệu đo 

3.3.6. Số liệu đo của các trạm IGS 

3.3.7. Sử dụng toạ độ và vận tốc của các điểm IGS 

1   1 

3.4. Ứng dụng GNSS trong nghiên cứu khí quyển và 

không gian 

3.4 1. Ứng dụng GNSS trong nghiên cứu khí quyển 

3.4.2. Ứng dụng GNSS trong nghiên cứu không gian 

1 1 1 3 

Kiểm tra 1   1 1 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận, 

Bài 

tập 

Tổng số 

tiết 

Chƣơng 4: KỸ THUẬT GIAO THOA CẠNH 

ĐÁY DÀI VÀ KỸ THUẬT ĐO  ẰNG LAZE 
5  2 7 

4.1. Khái niệm về giao thoa vô tuyến cạnh đáy dài 

(VLBI) 
1  1 2 

4.2. Giao thoa vô tuyến cạnh đáy dài với các thiên thể 

vũ trụ 
1   1 

4.3. Giao thoa vô tuyến đối với cạnh đáy trái đất – vệ 

tinh 

4.3.1. Nguyên lý chung 

4.3.2. Kỹ thuật đo laze tới Mặt Trăng (LLR) 

4.3.3. Kỹ thuật đo dài laze vệ tinh (SLR) 

1   1 

4.4. Các ứng dụng của VLBI và SLR 

4.4.1. Các ứng dụng của VLBI 

4.4.2. Các ứng dụng của LLR và SLR 
2  1 3 

Chương  5:  ĐO  CAO  VỆ  TINH  3 1 1 5 

5.1. Nguyên lý đo cao vệ tinh 

5.1.1. Bản chất của đo cao vệ tinh 

5.1.2. Các nguồn sai số trong đo cao vệ tinh 

5.1.3. Các thế hệ đo cao vệ tinh 

1   1 

5.2. Các vấn đề xử lý số liệu đo cao vệ tinh 

5.2.3. Xử lý số liệu đo cao vệ tinh để xác định độ cao 

geoid 

5.2.3. Xử lý số liệu đo cao vệ tinh để xác định dị 

thường trọng lực 

5.2.4.  Khai thác và sử dụng sản phẩm đo cao vệ tinh  

 

 

 

 

 

 

1 1 1 3 

5.3. Các ứng dụng của đo cao vệ tinh 

5.3.1. Ứng dụng đo cao vệ tinh trong xác định độ cao 

mặt biển 

5.3.2. Ứng dụng đo cao vệ tinh trong xác định độ cao 

geoid 

5.3.3. Ứng dụng đo cao vệ tinh trong xác định dị 

thường trọng lực 

5.3.4 Các ứng dụng khác của đo cao vệ tinh 

1   1 

Chƣơng 6: PHƢƠNG PHÁP GIAO THOA 

RADAR KHẨU ĐỘ TỔNG HỢP 
3 0 2 5 

6.1. Công nghệ Sar và Insar 1   1 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận, 

Bài 

tập 

Tổng số 

tiết 

6.2. Nguyên lý của phương pháp giao thoa khẩu độ 

tổng hợp 
1  1 2 

6.3. Các ứng dụng của SAR và InSAR 

6.3.1. Ứng dụng tạo DEM 

6.3.2. Ứng dụng nghiên cứu chuyển dịch và biến dạng 

mặt đất. 

6.3.3. Các ứng dụng khác 

 

1  1 2 

Chƣơng 7: NGHIÊN CỨU TRỌNG TRƢỜNG 

TRÁI ĐẤT TỪ KHÔNG GIAN 
4 1 5 10 

7.1. Nguyên lý xác định các đặc trưng thế trọng 

trường trái đất từ không gian 
0,5  0,5 1 

7.2. Các vệ tinh viễn thám trọng trường 

7.2.1. Hệ thống Grace 

7.2.2. Hệ thống Goce 

0,5  0,5 1 

7.3. Các ứng dụng của hệ thống đo gradient trọng lực 

vệ tinh Grace, Goce 

7.3.1. Ứng dụng trong thành lập geoid 

7.3.2. Thiết lập hệ thống độ cao thống nhất toàn cầu 

7.3.3. Ứng dụng trong lĩnh vực hải dương học 

7.3.4. Ứng dụng trong lĩnh vực địa chất 

7.3.5. Ứng dụng trong nghiên cứu về động đất, núi 

lửa, sóng thần 

7.3.6. Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu  

 

1  1 2 

7.4. Khai thác dữ liệu và xử lý dữ liệu viễn thám trọng 

trường 
1  1 2 

7.5. Bài tập chương 7 1 1 1 3 

Kiểm tra 2   1 1 

Tổng 27 3 15 45 

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 Ngƣời biên soạn 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Th ng tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tên tiếng Việt: Viễn thám nâng cao 

 Tên tiếng Anh: Advanced remote sensing 

        - Mã học phần: ARS802 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ, bậc: Thạc sỹ. 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:  ☒ 

 Tự chọn:   ☐ 

- Học phần học trước: Không 

- Học phần song hành: Cơ sở dữ liệu không gian 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

 Nghe giảng lý thuyết  : 27 tiết 

 Thực hành                : 15 tiết 

 Thảo luận                : 1 tiết 

 Bài tập  : 2 tiết 

 Tự học   : 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bản đồ, Viễn thám và GIS, Khoa Trắc địa, Bản đồ và 

Thông tin địa lý. 

2.  Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức:  

  Tổng hợp, phân tích được các nguồn sai số của ảnh vệ tinh: sai số do chuyển động 

quay của trái đất, sai số do góc chiếu mặt trời, sai số do sensor,… 

  Phân tích, đánh giá được ý nghĩa của việc hiệu chỉnh hình học, hiệu chỉnh bức xạ, 

bản chất của các thuật toán hiệu chỉnh. 

+ Phân tích, đánh giá được ý nghĩa của việc tăng cường chất lượng ảnh, bản chất các 

thuật toán tăng cường chất lượng ảnh: thuật toán biến đổi histogram, thuật toán lọc, … 

  Phân tích được mục đích của việc chuyển đổi ảnh, cơ sở toán học của các kỹ thuật 

chuyển đổi ảnh: trừ ảnh, tạo ảnh tỉ số, phân tích thành phần chính, … 

  So sánh, đánh giá được ưu nhược điểm của các thuật toán phân loại ảnh viễn thám: 

thuật toán phân loại thống kê, thuật toán phân loại cây quyết định, thuật toán phân loại 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
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mạng nơ-ron nhân tạo, k ỹ thuật vector hỗ trợ, thuật toán phân loại dựa vào tập mờ. 

- Kỹ năng: 

  Khai thác được các nguồn tư liệu vệ tinh để giải quyết nhiệm vụ thực tiễn, đánh giá 

được mức độ phù hợp của tư liệu với mục đích nghiên cứu. 

  Vận dụng được kiến thức đã học để làm bài tập về hiệu chỉnh hình học, hiệu chỉnh 

bức xạ, tăng cường chất lượng ảnh. 

  Tư vấn, lựa chọn được thuật toán chuyển đổi ảnh, thuật toán phân loại ảnh phù hợp 

cho các ứng dụng thực tiễn và thực hiện được thành thạo các thuật toán đó. 

- Thái độ, chuyên cần:  

R n luyện tính chính xác, tỉ mỉ, sáng tạo và linh hoạt trong việc xử lý ảnh; yêu thích 

môn học và yêu nghề.Phổ biến các ứng dụng của công nghệ viễn thám trong công tác giám 

sát tài nguyên môi trường và trong các lĩnh vực khác của đời sống 

3.  Tóm tắt nội dung học phần 

Nội dung học phần giới thiệu cho người học các nguồn tư liệu ảnh viễn thám, các tính 

chất của ảnh vệ tinh, phương pháp đánh giá chất lượng ảnh. Trọng tâm chính của môn học 

này là cung cấp các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám, bao gồm: kỹ 

thuật hiệu chỉnh hình học và hiệu chỉnh bức xạ; thuật toán tăng cường chất lượng ảnh; thuật 

toán chuyển đổi ảnh như trừ ảnh, tạo ảnh tỉ số, phân tích thành phần chính; thuật toán phân 

loại ảnh viễn thám: thuật toán phân loại thống kê, thuật toán phân loại cây quyết định 

(decision tree), thuật toán phân loại mạng nơ-ron nhân tạo (Artifical neural networks), kỹ 

thuật vector hỗ trợ ( Support vector machine), thuật toán phân loại dựa vào tập mờ (Fuzzy 

logic). Bên cạnh đó, môn học còn giới thiệu một số phần mềm chuyên dùng để hiệu chỉnh 

ảnh, tăng cường chất lượng ảnh và phân loại ảnh. 

4.  Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính 

1. John A. Richards, Xiuping Jia (2005), “Remote sensing digital image analysis”, 

Spinger. 

2. Brant Tso, Paul M. Mather (2009), “ Classification methods for remotely sensed 

data” , Taylor & Fancis Group. 

3. Vũ Danh Tuyên và nnk, (2016), Giáo trình Viễn Thám Nâng cao, trường Đại học tài 

nguyên và Môi trường Hà nội. 

4.2. Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Ngọc Thạch, Dương Văn Khảm (2012), Địa thông tin ứng dụng, NXB Khoa 

học và Kỹ thuật, Hà Nội. 

2. James B. Campbell, Randolp. Wynne (2011), ” Introduction to remote sensing”, The 

Guilford Press. 

3. El-magd, IA, Tanton TW  (2003), "Improvements in land use mapping for irrigated 

agriculture from satellite sensor data using a multi-stage maximum likelihood 

classification", International Journal of Remote Sensing, 24, pp. 4197–4206. 

4. Kavzoglu, T, Mather PM  (2003), "The use of backpropagating artificial neural 

networks in land cover classification", International Journal of Remote Sensing, 24, pp. 
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4907–4938. 

5. PM Mather (2004), Computer processing of remotely sensed images, John Wiley 

and Sons, Ltd, 3rd , England. 

6. Ju, J, Roy DP  (2008), "The availability of cloud-free Landsat ETMþ data over the 

conterminous United States and globally", Remote Sensing of Environment, 112, pp.1196–

1211. 

7. Lambin, EF, Ehrlich D  (1995), "Combining vegetation indices and surface 

temperature for land-cover mapping at broad spatial scales", International Journal of 

Remote Sensing, 16, pp. 573–579. 

5.  Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

 - Phương pháp giảng dạy 

  Phương pháp thông báo: giảng viên thông báo cho sinh viên những tri thức và biểu 

diễn những cách thức hành động cần thiết bằng các phương pháp cụ thể như thuyết trình 

hoặc vấn đáp, sử dụng sách và các tài liệu tham khảo. Sinh viên dưới tác dụng tổ chức, điều 

khiển của giảng viên lĩnh hội và tái hiện những điều đã học; 

  Phương pháp giải thích – tìm kiếm bộ phận: giảng viên lập kế hoạch cho các nội 

dung nghiên cứu được dễ dàng hơn thông qua việc trình bày trực quan, còn sinh viên tự lực 

giải quyết một phần vấn đề trên cơ sở kết hợp lời giải thích của giảng viên với các tài liệu 

học tập sinh viên tham khảo; 

  Phương pháp nêu vấn đề: giảng viên xây dựng những vấn đề có tính chất nghiên cứu 

trong một hệ thống nhất định. Sinh viên phát biểu vấn đề dưới hình thức nêu lên những mâu 

thuẫn cần giải quyết dưới ảnh hưởng tổ chức, điều khiển của giảng viên. 

 - Phương pháp học tập 

  Phát huy tính tự chủ, tự học tập nghiên cứu; phát huy tính dân chủ, chủ động trong 

học tập; học viên là người trung tâm, tích cực thảo luận, nêu vấn đề. Nghiên cứu và trình 

bày các vấn đề dưới dạng tiểu luận. Trình bày kết quả nghiên cứu dưới dạng các bài báo 

đăng trên các phương tiện thông tin khoa học 

  Người học tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự 

học, tự nghiên cứu; chủ động, tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo để hoàn thành 

nội dung nghiên cứu của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc nên có tư duy phản biện, 

nên phân tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề mới hoặc cách giải quyết 

mới 

6.  Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

-  Sinh viên được đánh giá thông qua: 

  Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm 

đồ án;  

  Mức độ phối hợp khi làm việc nhóm; 

  Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tự nghiên 

cứu; 

  Chất lượng các tập, bài kiểm tra và các thông tin tự tìm kiếm liên quan đến nội dung 

của môn học. 
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-  Yêu cầu khác của giảng viên: Phòng học được trang bị máy chiếu. 

7.  Thang điểm đánh giá 

Thang điểm đánh giá theo mục 5, 6 điều 25 của Thông tư số: 15/2014/TT- BGDĐT 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

8.  Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm  02 điểm kiểm tra 

thường xuyên (01 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2). Điểm kiểm tra thường xuyên được đánh 

giá dựa trên kết quả của các hoạt động sau: 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

- Điểm đánh giá phần thực hành; 

- Điểm chuyên cần; 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

- Hình thức : viết 

- Thời lượng thi: 90 phút; 

- Học viên được sử dụng tài liệu và máy tính trong khi thi. 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận,  ài 

tập 

Tổng số 

tiết 

Chƣơng 1: NGUỒN DỮ LIỆU VÀ ĐẶC TÍNH 

CỦA DỮ LIỆU VỆ TINH 
3 1  4 

1.1. Giới thiệu về nguồn dữ liệu  vệ tinh 1   1 

1.2. Đặc tính của ảnh số 1   1 

1.3. Đánh giá chất lượng ảnh vệ tinh 1 1  2 

Chƣơng 2: HIỆU CHỈNH  ỨC XẠ VÀ HIỆU 

CHỈNH HÌNH HỌC CỦA ẢNH VỆ TINH 
7 3 1 11 

2.1. Các nguồn sai số của ảnh vệ tinh 1   1 

2.2. Hiệu chỉnh bức xạ của ảnh vệ tinh 3 1  4 

2.3. Hiệu chỉnh hình học của ảnh vệ tinh 3 2 1 6 

Kiểm tra 1    

Chƣơng 3: TĂNG CƢỜNG CHẤT LƢỢNG 

ẢNH VÀ CHUYỂN ĐỔI ẢNH 
8 3 1 12 

3.1. Kỹ thuật tăng cường chất lượng bức xạ ảnh 3   3 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận,  ài 

tập 

Tổng số 

tiết 

3.2. Kỹ thuật tăng cường chất lượng hình học ảnh 3 1  4 

3.3. Chuyển đổi ảnh 2 2 1 5 

Chƣơng 4: PHÂN LOẠI ẢNH VIỄN THÁM 12 5 1 18 

4.1. Quy trình phân loại ảnh viễn thám 2   2 

4.2. Hệ thống phân loại 2 1  3 

4.3. Quy tắc lấy mẫu  phục vụ  phân loại ảnh 2 3  5 

4.4. Thuật toán phân loại 1 2  3 

4.5. Đánh giá độ chính xác 2 2 1 4 

Kiểm tra 1    

Tổng 27 15 3 45 

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 

 

Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tên tiếng Việt: Định vị và dẫn đƣờng hiện đại 

 Tên tiếng Anh: Modern Positioning and Navigation 

         - Mã học phần: MPN804 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:     

 Tự chọn:       

- Học phần học trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết : 26 tiết 

 Thảo luận, bài tập : 5tiết 

 Thực hành, thực tập  : 8 tiết 

 Làm việc nhóm:  : 4 tiết 

 Kiểm tra : 2 tiết 

 Tự học : 90 giờ  

- Bộ môn phụ trách học phần: Trắc địa Cao cấp – Công trình 

2. Mục tiêu của học phần  

- Kiến thức: 

+ Tổng quan được lịch sử phát triển của các phương pháp định vị dẫn đường, các 

thành tựu đã đạt được và phương hướng phát triển của công nghệ dẫn đường trong tương 

lai; 

  Phân tích được nguyên lý và cơ sở lý thuyết của các phương pháp định vị và dẫn 

đường, đặc biệt là hệ thống tích hợp GNSS/INS;  

  Các bài toán định vị dẫn đường ngoài trời, trong nhà, dưới nước, dưới mặt đất, giám 

sát các vật thể chuyển động; 

   Đánh giá vai trò, ý nghĩa của công nghệ GNSS trong công tác dẫn đường; 

+ Mô tả cấu trúc của các hệ thống tự động cảnh bảo trong giao thông hàng không, 

hàng hải, đường bộ và đánh giá được vai trò, ý nghĩa của từng bộ phận trong cấu trúc đó. 

- Kỹ năng: 
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  Tính toán được một số bài toán dẫn đường cơ bản; 

+ Sử dụng được các công cụ cơ bản trong công tác dẫn đường; 

+ Xử lý tích hợp được số liệu GNSS và INS. 

- Thái độ, chuyên cần: 

  Chủ động, tích cực trong phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề liên quan đến định vị 

không gian; tích cực khai thác các ưu thế về công nghệ định vị dẫn đường để ứng dụng 

trong điều kiện Việt Nam 

  Phối hợp được khi làm việc theo nhóm; tích cực tìm kiếm thêm tài liệu, thông tin 

liên quan đến môn học; 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển của các phương pháp 

định vị dẫn đường; các thành tựu đã đạt được và phương hướng phát triển trong tương lai về 

công nghệ dẫn đường; các phương pháp định vị dẫn đường ngoài trời đang được sử  phổ 

biến hiện nay, đặc biệt là hệ thống tích hợp GNSS/INS; Môn học cũng giới thiệu về các bài 

toán định vị dẫn đường trong nhà, dưới nước, giám sát các vật thể chuyển động và các hệ 

thống tự động cảnh báo. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính:  

1) TS. Phạm Thị Hoa (2016), Định vị và dẫn đường hiện đại. Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội; 

2) Tashfeen B. Karamat (2013), Fundamentals of  Inertial Navigation, Satellite – based 

Positioning and their Integration – Aboelmagd  Noureldin, Jacques Georgy – Springer. 

4.2. Tài liệu tham khảo:  

1)  Christopher Jekeli (2012), Geometric Reference Systems in Geodesy. Ohio State 

University. 

2)  Chris Rizos (2007) ,The International GNSS Service: In the service of geoscience 

and the geospatial Industry, International Global Navigation Satellite Systems Society - 

IGNSS Symposium  

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Phương pháp giảng dạy:  

  Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung khái của môn học cho học viên, hình 

thành nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn đề 

nghiên cứu đó. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của học viên liên quan 

đến nội dung môn học; 

  Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 

trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề;Phương pháp dạy học 

theo nhóm;Phương pháp dạy học thông qua làm đồ án môn học. 

+ Quá trình lên lớp, giảng viên tập trung giới thiệu các nội dung chính. Song song với 

lý thuyết cần giới thiệu là các ví dụ cụ thể để bài giảng sinh động, dễ chuyển tải thông tin. 

Cần lưu ý đề xuất các hướng nghiên cứu để học viên phát triển khả năng tự nghiên cứu các 

vấn đề liên quan để học phần. 
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+ Theo nội dung bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hướng dẫn 

người học làm các bài tập hoặc viết tiểu luận phù hợp với nội dung của học phần. 

- Phương pháp học: 

  Người học phải đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung môn học. Các 

tài liệu tham khảo có thể tìm ở thư viện Nhà trường hoặc trên internet.. 

  Người học tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự 

học, tự nghiên cứu; chủ động, tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo để hoàn thành 

nội dung nghiên cứu của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc nên có tư duy phản biện, 

nên phân tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề mới hoặc cách giải quyết 

mới. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Sinh viên được đánh giá thông qua: 

+ Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm 

đồ án;  

  Mức độ phối hợp khi làm việc nhóm; 

+ Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tự 

nghiên cứu; 

+ Chất lượng các tập, bài kiểm tra và các thông tin tự tìm kiếm liên quan đến nội dung 

của môn học. 

- Yêu cầu khác của giảng viên: Phòng học được trang bị máy chiếu. 

7. Thang điểm đánh giá  

Thang điểm đánh giá theo mục 5, 6 điều 25 của Thông tư số: 15/2014/TT- BGDĐT 

ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần  

Điểm tổng kết học phần được tính dựa vào các điểm đánh giá bộ phận như sau: 

 8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, gồm 02 điểm kiểm tra thường 

xuyên:  01 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2. Các điểm đánh giá bộ phận như sau:  

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

- Điểm chuyên cần; 

- Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành tốt nội 

dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân. 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

- Hình thức thi: Viết 

- Thời lượng thi: 90 phút 

- Học viên được sử dụng tài liệu trong khi thi. 
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9. Nội dung chi tiết học phần 

  

Nội dung 

Số tiết 

L  

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ 

bài tập 

Tổng 

số tiết 

Chƣơng 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ  ẢN VỀ DẪN 

ĐƢỜNG VÀ DẪN ĐƢỜNG HIỆN ĐẠI 
7 3 2 12 

1.1. Khái quát về dẫn đường 

1.1.1 Lịch sử phát triển của khoa học dẫn đường 

1.1.2 Phân loại các phương pháp dẫn đường 

1   

 

1 

1.2. Các công nghệ dẫn đường truyền thống và hiện 

đại 

1.2.1 Dẫn đường bằng mục tiêu 

1.2.2 Dẫn đường bằng dự đoán 

1.2.3 Dẫn đường thiên văn học 

1.2.4 Dẫn đường vô tuyến điện 

1.2.5 Dẫn đường Ra đa 

1.2.6. Dẫn đường GNSS 

1.2.7 Dẫn đường quán tính 

1.2.8. Công nghệ định vị dẫn đường toàn cầu thế hệ 

mới thay thế GNSS 

2 0 0 2 

1.3. Tích hợp các loại công nghệ 

1.3.1. Định vị trong nhà bằng Wi-Fi 

1.3.2. Định vị trong nhà bằng sóng vô tuyến 

1.3.3. Định vị trong nhà bằng INS 

1.3.4. Định vị trong nhà bằng đ n LED 

1.3.5. Định vị trong nhà bằng Bluetooth Low Energy 

(BLE) 

1.3.6. Công nghệ nhận dạng từ trường 

1.3.7. Định vị trong phòng bằng công nghệ định vị mở 

OPS 

2 0 1 3 

1.4. Định vị đường ống ngầm 1 0 0 1 

1.5. Ứng dụng của các công nghệ dẫn đường hiện đại 

1.5.1 Ứng dụng của công nghệ dẫn đường ngoài trời 

1.5.2 Ứng dụng công nghệ dẫn đường trong nhà 

1 3 0 4 

Kiểm tra   1 1 

Chƣơng 2. CÁC  ÀI TOÁN CƠ  ẢN VÀ CƠ SỞ 

DỮ LIỆU TRONG DẪN ĐƢỜNG 
9 0 3 12 
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Nội dung 

Số tiết 

L  

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ 

bài tập 

Tổng 

số tiết 

2.1. Các bài toán dẫn đường cơ bản  

2.1.1 Bài toán xác định vị trí bằng công nghệ GNSS 

2.1.2 Các bài toán xác định vị trí khác 

3 0 1 4 

2.2. Các hệ tọa độ 

2.2.1 Hệ tọa độ quán tính  

2.2.2 Hệ tọa độ cố định tâm trái đất 

2.2.3 Hệ tọa độ định vị  

2.2.4 Hệ tọa độ đoản trình  

2.2.5 Hệ tọa độ nằm ngang  

2.2.6 Hệ tọa độ gắn liền vật thể 

3 0 0 3 

2.3. Dẫn đường tự động và hệ thống cảnh báo 

2.3.1 Hệ thống dẫn đường và cảnh báo tự động cho 

giao thông hàng hải 

2.3.2 Hệ thống dẫn đường và cảnh báo tự động cho 

giao thông đường bộ 

2.3.3 Hệ thống dẫn đường và cảnh báo tự động cho 

hàng không 

3 0 2 5 

Chƣơng 3. HỆ THỐNG DẪN ĐƢỜNG QUÁN 

TÍNH VÀ TÍCH HỢP INS/GNSS 
10 5 7 22 

3.1. Hệ thống định vị quán tính  

3.1.1 Khái quát về hệ INS 

3.1.2  Phương trình cơ bản 

1 0 0 1 

3.2. Mô hình hệ thống định vị quán tính 

3.2.1 Cấu tạo của INS 

3.2.2 Phân loại hệ thống dẫn đường quán tính 

3.2.3 Bộ phận đo lường quán tính (IMU) 

3.2.4 Ưu điểm và nhược điểm của INS 

2 0 1 3 

3.3. Mô hình sai số trong định vị quán tính 

3.3.1 Các loại sai số 

3.3.2 Mô hình hóa sai số ngẫu nhiên của cảm biến và 

bộ lọc Kalman 

2 0 2 4 

3.4. Hệ thống tích hợp INS/GNSS 

3.4.1 Sự cần thiết của việc tích hợp INS và GNSS 

3.4.2. Bộ lọc Kalman cải tiến 

3.4.3 Mô ph ng kết quả tích hợp INS và GNSS 

2 0 2 4 

3.5. Các ứng dụng của INS/GNSS 3 0 1 4 
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Nội dung 

Số tiết 

L  

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ 

bài tập 

Tổng 

số tiết 

3.6. Đo và xử lý số liệu  5  5 

Kiểm tra   1 1 

Tổng 26 8 11 45 

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tên tiếng Việt: Ứng dụng GNSS trong thành lập, hiện chỉnh và sử dụng bản đồ 

 Tên tiếng Anh: Application of the GNSS for mapping 

-   Mã học phần: AGM802 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/Bài tập hoặc thảo luận): 3(1.5,1.5) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:     

 Tự chọn:      

- Học phần học trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết      : 20 tiết 

 Làm bài tập trên lớp       : 23 tiết 

 Thảo luận                        :  0 tiết 

 Thực hành, thực tập        : 0 tiết 

 Hoạt động theo nhóm      : 0 tiết 

 Kiểm tra                           : 02 tiết 

 Tự học                            : 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Trắc địa Cao cấp - Công trình. 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: 

+ Khái quát, phân biệt được các hệ thống tham chiếu cơ bản sử dụng trong định vị 

GNSS; 

+ Hệ thống được chức năng các hệ thống tăng cường vệ tinh và mặt đất; nguyên lý 

hoạt động, cấu trúc chung các thành phần của CORS, các yêu cầu kỹ thuật và chức năng của 

từng thành phần cũng như các giải pháp xử lý và cung cấp dữ liệu; 

  Phân nhóm được các phương pháp đo động; các bước chính của quy trình đo GNSS 

động; xác định độ cao mực nức biển bằng đo GNSS động; quy trình ứng dụng đo GNSS 

trong xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý,… 

  Khái quát được các ứng dụng của GNSS trong dẫn đường, giám sát giao thông,…  

- Kỹ năng: 
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  So sánh được ưu việt và hạn chế giữa hệ thống GNSS RTK độc lập và mạng lưới 

trạm GNSS CORS; 

  Định vị, dẫn đường được bằng máy GNSS cầm tay; 

+ Thành lập và hiện chỉnh được bản đồ t  lệ lớn trên cơ sở ứng công nghệ GNSS. 

- Thái độ, chuyên cần: 

  Chủ động, tích cực trong việc phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. 

  Sáng tạo trong khi học. 

  Hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học.  

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần bao gồm các kiến thức về các hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS), 

nguyên lý chung về cấu trúc và định vị của các hệ thống. Các thuật toán định vị tuyệt đối và 

định vị tương đối. Phương pháp định vị tuyệt đối chính xác (PPP); Xu thế phát triển của các 

hệ thống trạm tham chiếu làm việc liên tục (CORS) của các quốc gia. Kiến thức về thành 

lập bản đồ theo công nghệ số, các phương pháp hiện chỉnh bản đồ sử dụng công nghệ 

GNSS. Ứng dụng GNSS trong xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý, trong đo đạc thủy văn; các 

chức năng của máy GNSS cầm tay, khả năng sử dụng máy GNSS cầm tay trong công tác 

dẫn đường và xác định hướng đi theo tuyến, ứng dụng bản đồ điện tử với máy GNSS trong 

dẫn đường, giám sát phương tiện giao thông bộ,...  

4.  Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính: 

1) Trần Hồng Quang, Bùi Thị Hồng Thắm (2016), Ứng dụng GNSS trong thành lập, 

hiện chỉnh và sử dụng bản đồ, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

2) Gunter Seeber. Walter de Gruyter (2003), Satellite Geodesy, Berlin. New York. 

3) B. Hofmann- Wellenhof, H. Lichteneger, J. Collin Verlag Wien (1993), Global 

Positiong System, Springer. 

4.2. Tài liệu đọc thêm:  

1) Garmin Ltd (2003), Using a Garmin GPS with paper maps for land navigation. 

2) Ashraf Abdallah and Volker Schwieger (2015), A new high-accuracy technique 

using one dual-frequency GNSS receiver, precise point positioning (PPP) offers the 

possibility of cost-effectively obtaining coordinates, FIG Working Week. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Phương pháp giảng dạy:  

  Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung khái quát của môn học cho học viên, 

hình thành nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn 

đề nghiên cứu đó. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của học viên liên quan 

đến nội dung môn học; 

  Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 

trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề; Phương pháp dạy học 

theo nhóm; Phương pháp dạy học thông qua làm bài tập của môn học. 

- Phương pháp học: Học viên chủ động, tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo 

để hoàn thành nội dung nghiên cứu, các bài tập của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc 
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nên có tư duy phản biện, nên phân tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề 

mới hoặc cách giải quyết mới. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Học viên được đánh giá thông qua: 

+ Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm 

các bài tập của môn học;  

  Mức độ phối hợp khi làm việc nhóm; 

+ Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn nộp bài tập môn học; 

+ Chất lượng các bài tập, bài kiểm tra và các thông tin tự tìm kiếm liên quan đến nội 

dung của môn học. 

- Yêu cầu về phòng học: Phòng học được trang bị máy chiếu. 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo Thông tư số: 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, có 02 điểm kiểm tra thường 

xuyên:  02 điểm hệ số 1 được đánh giá thông qua: 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

- Điểm đánh giá phần thực hành/làm bài tập; 

- Điểm chuyên cần. 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

- Hình thức thi: Viết. 

- Thời lượng thi: 90 phút 

Học viên được sử dụng tài liệu khi thi. 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

Kiểm 

tra 

Thảo 

luận/ 

Bài 

tập 

Tổng số 

tiết 

Chƣơng 1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ HỆ 

THỐNG VỆ TINH DẪN ĐƢỜNG TOÀN CẦU VÀ 

CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ 

5   5 

1.1. Khái quát các hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn 

cầu 

1.1.1. Hệ thống định vị toàn cầu và khái niệm về các 

hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu 

1.1.2. Các hệ thống tham chiếu 

1.1.3. Ủy ban quốc tế GNSS 

1   1 

1.2. Các phương pháp định vị 2   2 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

Kiểm 

tra 

Thảo 

luận/ 

Bài 

tập 

Tổng số 

tiết 

1.2.1. Định vị tuyệt đối 

1.2.2. Định vị tương đối 

1.2.3. Định vị  vi phân và các hệ thống vệ tinh tăng 

cường 

1.3. Hệ thống trạm tham chiếu liên tục 

1.3.1. Trạm tham chiếu liên tục 

1.3.2. Trung tâm xử lý dữ liệu 

1   1 

1.4. Phần mềm xử lý dữ liệu 

1.4.1. Đặc điểm phần mềm thương mại 

1.4.2. Phần mềm khoa học 

1.4.3. Phần mềm mã nguồn mở 

1   1 

Chƣơng 2. ỨNG DỤNG GNSS TRONG THÀNH 

LẬP VÀ HIỆN CHỈNH BẢN ĐỒ 
12 1 21 35 

2.1. Tổng quát chung về các ứng dụng GNSS 

2.1.1. Ứng dụng GNSS quy mô toàn cầu 

2.1.2 Ứng dụng GNSS quy mô khu vực 

2.1.3. Ứng dụng GNSS quy mô địa phương 

1   1 

2.2. Thành lập bản đồ địa hình, địa chính t  lệ lớn 

bằng đo GNSS động 

2.2.1. Tổng quan chung về đo GNSS động sử dụng trị 

đo pha 

2.2.2. Phân nhóm đo động GNSS 

2.2.3. Thành lập bản đồ địa hình, địa chính t  lệ lớn 

bằng đo GNSS động 

6  12 18 

2.3. Ứng dụng GNSS trong đo đạc thủy văn 

2.3.1. Các hệ thống đo thủy văn 

2.3.2. Đo lưu tốc dòng chảy 

2.3.3. Công nghệ GNSS trong đo đạc thủy văn 

2.3.3. Độ chính xác đo đo đạc thủy văn 

2.3.4. Xác định độ cao mực nước biển bằng đo GNSS động 

2.3.5. Quy trình đo thủy văn 

2.3.6. Các hệ thống đo thủy văn khác có sử dụng công 

nghệ GNSS 

2  1 3 

2.4. Ứng dụng GNSS trong xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý 

2.4.1.Chuẩn bị nội nghiệp 
2  4 6 



64 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

Kiểm 

tra 

Thảo 

luận/ 

Bài 

tập 

Tổng số 

tiết 

2.4.2.Thu nhận dữ liệu 

2.4.3. Công việc nội nghiệp 

2.4.4. Công nghệ mới đo đạc thành lập cơ sở dữ liệu 

địa lý 

2.5. Cập nhật cơ sở dữ liệu bản đồ bằng GNSS 

2.5.1. Khái niệm chung 

2.5.2. Cập nhật cơ sở dữ liệu bằng công nghệ đo 

GNSS động 

1  4 5 

Kiểm tra  1  1 

Chƣơng 3. MÁY GNSS CẦM TAY VÀ CÁC ỨNG 

DỤNG 
3 1 2 7 

3.1. Tổng quan chung về máy GNSS cầm tay 

3.1.1 Phân loại và đặc điểm máy GNSS cầm tay 

3.1.2. Lựa chọn máy GNSS cầm tay 

1   1 

3.2. Sử dụng bản đồ với máy GNSS cầm tay 

3.2.1. Bản đồ giấy với chức năng dẫn đường, định hướng 

3.2.2. Sử dụng bản đồ với GNSS 

3.2.3. Sử dụng bản đồ điện tử  với GNSS trong dẫn 

đường giao thông 

3.2.4. Máy GNSS cầm tay với các hoạt động dã ngoại 

và thể thao 

2  2 4 

Kiểm tra  1  1 

Tổng 20 2 23 45 

 

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 

 

 

 Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

 

TS. Bùi Thị Hồng Thắm 
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ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Th ng tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tên tiếng Việt: Phân tích không gian 

 Tên tiếng Anh: Spatial Analysis 

- Mã học phần: SPA803 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận): 3 (2,1) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ, bậc: Thạc sỹ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:  ☒ 

 Tự chọn:   ☐ 

- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu không gian 

- Học phần song hành: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

▪ Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết 

▪ Làm bài tập trên lớp  :   2 tiết 

▪ Thảo luận                   :   2 tiết 

▪ Thực hành, thực tập   : 11 tiết 

▪ Hoạt động theo nhóm : 0 tiết 

▪ Tự học                      : 90 giờ 

Bộ môn phụ trách học phần: Bản đồ, Viễn thám và GIS Khoa Trắc địa, Bản đồ và 

Thông tin địa lý. 

2. Mục tiêu của học phần  

- Kiến thức: 

  Tổng hợp được các kiến thức về dữ liệu không gian, mô hình dữ liệu không gian, cấu 

trúc dữ liệu không gian. 

  Phân tích được cơ sở khoa học của các phép phân tích không gian làm tiền đề cho 

việc ứng dụng. 

  So sánh được ưu và nhược điểm của các phương pháp hồi quy. 

- Kỹ năng: 

  Ứng dụng được các phép phân tích không gian phù hợp cho các mục đích cụ thể, 

  Ứng dụng được kỹ thuật địa tin học với các phép phân tích không gian trong quan 

trắc, xử lý và quản lý tài nguyên môi trường. 

- Thái độ, chuyên cần:  

  Chủ động, tích cực trong phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề liên quan đến kỹ thuật 

phân tích không gian. 

  Phối hợp được khi làm việc nhóm; tích cực tìm kiếm thêm tài liệu, thông tin liên 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
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quan đến môn học. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Nội dung của học phần giới thiệu về thực thể và dữ liệu không gian, những khái niệm 

cơ bản dữ liệu không gian, cấu trúc và mô hình của dữ liệu không gian; kỹ thuật thống kê 

mô tả trong phân tích dữ liệu không gian (các chỉ số thống kê, kỹ thuật EDA, phân tích 

phương sai, phân tích thành phần chính và hồi quy) các phương pháp phân tích không gian 

gồm những kiến thức cơ bản phân tích dữ liệu không gian: truy vấn, h i đáp cơ sở dữ liệu, 

đo đạc, phân loại, giải bài toán lân cận, phân tích mạng, phân tích nội suy; phương pháp hồi 

quy không gian và mô hình thống kê không gian, trong đó giới thiệu về hồi quy không gian 

và mô hình thống kê không gian; phần cuối là giới thiệu các phương pháp phân tích không 

gian nâng cao (phân tích lưới ô vuông, phân tích tương quan không gian, phân tích kiểu mẫu 

điểm và nội suy không gian). 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính:  

1. Phạm Văn Cự, Nguyễn Tiến Thành, Trịnh Lê Hùng, Trịnh Thị Hoài Thu (2016), 

Phân tích không gian Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

2. Robert Haining (2003), Spatial Data Analysis: Theory and Practice, Cambridge 

University Press.  

3. Christopher Lloyd (2010), Spatial Data Analysis: An Introduction for GIS users, 

Oxford University Press. 

4.2. Tài liệu tham khảo:  

1. Đặng Văn Đức (2001), Hệ thống thông tin địa lý GIS, Nhà xuất bản Khoa học kỹ 

thuật. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Phương pháp giảng dạy:  

  Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung khái quát của môn học cho học viên, hình 

thành nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn đề 

nghiên cứu đó. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của học viên liên quan 

đến nội dung môn học. 

  Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 

trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề; Phương pháp dạy học 

theo nhóm; Phương pháp dạy học thông qua làm đồ án môn học. 

  Quá trình lên lớp, giảng viên tập trung giới thiệu các nội dung chính. Song song với 

lý thuyết cần giới thiệu là các ví dụ cụ thể để bài giảng sinh động, dễ truyển tải thông tin. 

Cần lưu ý đề xuất các hướng nghiên cứu để học viên phát triển khả năng tự nghiên cứu các 

vấn đề liên quan đến học phần. 

  Theo nội dung bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hướng dẫn 

người học làm các bài tập hoặc viết tiểu luận phù hợp với nội dung của học phần. 

- Phương pháp học: 

  Người học phải đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung môn học. Các 

tài liệu tham khảo có thể tìm ở thư viện Nhà trường hoặc trên internet. 

http://www.amazon.com/Shashi-Shekhar/e/B001J6IPBU/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Spatial-Data-Analysis-Theory-Practice/dp/0521774373/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1493352255&sr=8-4&keywords=spatial+analysis
https://www.amazon.com/Spatial-Data-Analysis-Theory-Practice/dp/0521774373/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1493352255&sr=8-4&keywords=spatial+analysis
https://www.amazon.com/Spatial-Data-Analysis-Theory-Practice/dp/0521774373/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1493352255&sr=8-4&keywords=spatial+analysis
https://www.amazon.com/Spatial-Data-Analysis-Theory-Practice/dp/0521774373/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1493352255&sr=8-4&keywords=spatial+analysis
https://www.amazon.com/Spatial-Data-Analysis-Theory-Practice/dp/0521774373/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1493352255&sr=8-4&keywords=spatial+analysis
https://www.amazon.com/Spatial-Data-Analysis-Theory-Practice/dp/0521774373/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1493352255&sr=8-4&keywords=spatial+analysis
https://www.amazon.com/Spatial-Data-Analysis-Theory-Practice/dp/0521774373/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1493352255&sr=8-4&keywords=spatial+analysis
https://www.amazon.com/Spatial-Data-Analysis-Theory-Practice/dp/0521774373/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1493352255&sr=8-4&keywords=spatial+analysis
https://www.amazon.com/Spatial-Data-Analysis-Theory-Practice/dp/0521774373/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1493352255&sr=8-4&keywords=spatial+analysis
https://www.amazon.com/Spatial-Data-Analysis-Theory-Practice/dp/0521774373/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1493352255&sr=8-4&keywords=spatial+analysis
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+ Người học tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự 

học, tự nghiên cứu; chủ động, tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo để hoàn thành 

nội dung nghiên cứu của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc nên có tư duy phản biện, 

nên phân tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề mới hoặc cách giải quyết 

mới. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Sinh viên được đánh giá thông qua: 

  Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm 

đồ án;  

  Mức độ phối hợp khi làm việc nhóm; 

  Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tự nghiên 

cứu; 

  Chất lượng các tập, bài kiểm tra và các thông tin tự tìm kiếm liên quan đến nội dung 

của môn học. 

- Yêu cầu khác của giảng viên: Phòng học được trang bị máy chiếu. 

7. Thang điểm đánh giá  

Thang điểm đánh giá theo mục 5, 6 điều 25 của Thông tư số: 15/2014/TT- BGDĐT 

ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần  

Điểm tổng kết học phần được tính dựa vào các điểm đánh giá bộ phận như sau: 

 8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, gồm 02 điểm kiểm tra thường 

xuyên:  01 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2, được đánh giá thông qua:  

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

- Điểm chuyên cần; 

- Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành tốt nội 

dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

- Hình thức thi: tự luận 

- Thời lượng thi: 90 phút 

- Học viên được sử dụng tài liệu khi thi. 
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9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ 

 ài tập 

Tổng số 

tiết 

Chƣơng 1: THẾ GIỚI THỰC VÀ DỮ LIỆU 

KHÔNG GIAN 
8 2 1 11 

1.1. Thực thể 1   1 

1.2. Cấu trúc dữ liệu  4  1 5 

1.3. Thuộc tính của đối tượng 3 2  5 

Chƣơng 2: KỸ THUẬT THỐNG KÊ MÔ TẢ 

TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÔNG GIAN 
8 3 2 13 

2.1. Những chỉ số thống kê cơ bản 1   1 

2.2. Phương pháp thăm dò dữ liệu EDA   1 1  2 

2.3. Phân tích phương sai ANOVA 2 1  3 

2.4.  Phân tích thành phần chính  2 1 1 4 

2.5. Phân tích hồi quy 

2.5.1. Hồi quy tuyến tính đơn 

2.5.2. Hồi quy tuyến tính bội 

2   3 

Kiểm tra   1 1 

Chƣơng 3: CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 

KHÔNG GIAN CƠ  ẢN 
4 1 1 6 

3.1 Phân tích địa hình 2   2 

3.2 Phân lớp dữ liệu 2 1  3 

3.3 Phân tích lân cận   1 1 

3.4 Phân tích xu hướng bề mặt 6 4 0 10 

3.5 Phân tích dữ liệu thuộc tính 4 2  6 

3.6 Chồng xếp dữ liệu 2 2  4 

Chƣơng 4: Các phƣơng pháp phân tích không 

gian nâng cao 
4 0 1 5 

4.1 Phân tích lưới ô vuông 1   1 

4.2 Phân tích sự tương quan không gian 1   1 

4.3 Phân tích kiểu mẫu điểm với chỉ số tự tương quan 

không gian 
1   1 

4.4 Các phương pháp nội suy không gian 1   1 

Kiểm tra   1 1 

Tổng 30 11 4 45 

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 

 Ngƣời biên soạn 

 

 

 

TS.  ùi Thị Thúy Đào 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Th ng tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tên tiếng Việt: Kỹ thuật địa tin học trong nghiên cứu tài nguyên m i trƣờng 

 Tên tiếng Anh: Geoinformatic Engineering in Natural Resources and   

Environment Studies 

       - Mã học phần: GENE 804 

- Số tín chỉ(Lý thuyết/Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận): 3(2,1) 

- Thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:  ☒ 

 Tự chọn:   ☐ 

- Học phần học trước: Không  

- Học phần song hành: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

▪ Nghe giảng lý thuyết    : 30 tiết 

▪ Làm bài tập trên lớp     : 6 tiết 

▪ Thảo luận  : 2 tiết 

▪ Thực hành, thực tập     : 7 tiết 

▪ Tự học : 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS, Khoa Trắc địa, Bản 

đồ và Thông tin địa lý. 

2. Mục tiêu của học phần 

-  Kiến thức 

+ Phân tích được tổng quan về hiện trạng môi trường trên thế giới và ở Việt Nam, mối 

quan hệ giữa phát triển và môi trường cũng như các nguyên tắc phát triển bền vững theo 

Nghị định 21 của Việt Nam. 

  Tổng hợp được các công nghệ địa tin học tiên tiến phù hợp nghiên cứu các thành 

phần tài nguyên và môi trường như thạch quyển, khí quyển, thủy quyển, sinh quyển. 

  Phân tích được khả năng ứng dụng của viễn thám để nghiên cứu tài nguyên và môi 

trường như: quan trắc biến động tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng, rừng ngập mặn, biến 

động môi trường khái thác khoáng sản, hiện trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, nước 
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mặt, ô nhiễm dầu trên biển và nghiên cứu các tai biến của môi trường. 

  Phân tích được vai trò của bản đồ trong quản lý và quy hoạch tài nguyên và môi 

trường gồm: Phân loại bản đồ môi trường, các phương pháp thành lập bản đồ môi trường, 

trình bày bản đồ môi trường và ứng dụng trong đánh giá môi trường. 

-Kỹ năng 

  Học viên tích lũy được các kỹ năng tự nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, 

phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc như đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường một 

cách độc lập và sáng tạo. 

  Ứng dụng được các phần mềm GIS phục vụ nghiên cứu tài nguyên và môi trường 

như quy hoạch môi trường, quản lý chất thải rắn, quản lý tài nguyên khoáng sản, dự báo, 

cảnh báo tai biến môi trường, đồng thời tích hợp với tư liệu viễn thám để nghiên cứu biến 

động tài nguyên và môi trường, quản lý các thành phần tài nguyên và môi trường, đánh giá 

tác động môi trường và đánh giá môi trường chiến lược. 

  Ứng dụng được công nghệ định vị dẫn đường toàn cầu GNSS trong nghiên cứu tài 

nguyên và môi trường như xác định sự chuyển dịch v  Trái đất, nghiên cứu địa động lực, 

cảnh báo động đất và sóng thần, Xác định tổng lượng điện tử trong tầng khí, đo cao vệ tinh 

xác định sự biến động bề mặt  nước biển do ảnh hưởng của biến đổi khí. 

  Phân tích được các ứng dụng của viễn thám trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và 

phục vụ sản xuất trong lĩnh vực địa tin học ứng dụng nói chung và địa tin học trong nghiên 

cứu tài nguyên môi trường nói riêng. 

-Thái độ, chuyên cần: 

  R n luyện tác phong: tỉ mỉ, chính xác, trung thực khi làm nghề. 

  Phát huy tính tự chủ, tự học tập nghiên cứu và trình bày các vấn đề dưới dạng tiểu 

luận. Trình bày kết quả nghiên cứu dưới dạng các bài báo đăng trên các phương tiện thông 

tin khoa học. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần được chia hai phần bao gồm 4 nội dung chính: cập nhật các kiến thức, nội 

dung liên quan đến hiện trạng tài nguyên, môi trường. Mục tiêu của phần này giúp học viên 

cập nhật các thông tin, dữ liệu về hiện trạng và sự biến động các vấn đề về tài nguyên, môi 

trường trên thế giới và ở Việt Nam; ứng dụng các công nghệ địa tin học hiện đại trong 

nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Bốn loại hình công nghệ địa tin học tiến tiến được đề 

cập bao gồm: công nghệ viễn thám, hệ thông tin địa lý (GIS), hệ thống định vị dẫn đường 

toàn cầu (GNSS) và phương pháp bản đồ. Các đối tượng nghiên cứu này là sự ô nhiễm, suy 

thoái và tai  biến các thành phần tài nguyên và môi trường bao gồm tài nguyên đất, tài 

nguyên  rừng, tài nguyên nước và không khí. 

4.Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính:  

1) Võ Chí Mỹ, Vũ Danh Tuyên, Nguyễn Tiến Thành, (2015), Kỹ thuật địa tin học 

nghiên cứu tài nguyên và môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội. 

2) P.K. Joshi, P. Pani, S.N. Mohapartra, T.P. Singh,(2009), Geoinformatics for Natural 

Resource Management, Nova Science Publishers, US. 
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3) Joseph Awange, John B. Kyalo Kiema, (2013),  Environmental Geoinformatics, 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg, US. 

4.2. Tài liệu tham khảo:  

1) Võ Chí Mỹ (2005), Kỹ thuật địa tin học trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường, 

Trường Đại học M  - Địa chất HàNội. 

2) Võ Chí Mỹ (2007), Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý môi trường, 

Trường Đại học M  - Địa chất Hà Nội; 

3) Võ Chí Mỹ (2010), Phương pháp thành lập bản đồ môi trường, Trường Đại học M  

- Địa chất HàNội; 

4) Nayak S, Zlatanova S. (2008), Remote Sensing and GIS technologies for Monitoring 

and Prediction of Disasters.Springer; 

16. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Phương pháp giảng dạy:  

+ Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung khái quát của môn học cho học viên, hình 

thành nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn đề 

nghiên cứu đó. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của học viên liên quan 

đến nội dung môn học; 

  Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 

trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề; Phương pháp dạy học 

theo nhóm; Phương pháp dạy học thông qua làm đồ án môn học. 

  Quá trình lên lớp, giảng viên tập trung giới thiệu các nội dung chính. Song song với 

lý thuyết cần giới thiệu là các ví dụ cụ thể để bài giảng sinh động, dễ chuyển tải thông tin. 

Cần lưu ý đề xuất các hướng nghiên cứu để học viên phát triển khả năng tự nghiên cứu các 

vấn đề liên quan để học phần. 

  Theo nội dung bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hướng dẫn 

người học làm các bài tập hoặc viết tiểu luận phù hợp với nội dung của học phần. 

- Phương pháp học: 

   Người học phải đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung môn học. Các 

tài liệu tham khảo có thể tìm ở thư viện Nhà trường hoặc trên internet. 

  Người học tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự 

học, tự nghiên cứu; chủ động, tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo để hoàn thành 

nội dung nghiên cứu của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc nên có tư duy phản biện, 

nên phân tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề mới hoặc cách giải quyết 

mới. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Yêu cầu đối với học phần 

Nội dung kiến thức trong học phần là các nội dung chính mang tính cốt lõi về ứng dụng 

địa tin học trong nghiên cứu các thành phần tài nguyên và môi trường. Quá trình lên lớp, 

giảng viên tập trung giới thiệu các nội dung chính. Song song với lý thuyết cần giới thiệu là 

các ví dụ cụ thể để bài giảng sinh động, dễ chuyển tải thông  tin. Cần lưu ý đề xuất các 

hướng nghiên cứu để học viên phát triển khả năng tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến 
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học phần. 

- Yêu cầu khác của giảng viên 

Yêu cầu của giảng viên là trên cơ sở đề xuất định hướng khoa học của giảng viên, các 

học viên phải tự đọc, tự nghiên cứu và biết phát triển rộng hơn, sâu hơn các vấn đề về ứng 

dụng địa tin học trong giám sát ô nhiễm, suy thoái và tai biến môi trường. 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo Thông tư số: 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

 8.1 Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm các điểm đánh giá bộ 

phận như sau 

- 02 Điểm kiểm tra thường xuyên gồm: 01 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: có trọng số:70%; 

- Hình thức thi: tự luận; 

- Thời lượng thi: 90 phút; 

- Học viên được sử dụng tài liệu khi thi 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ 

Bài tập 

Tổng 

số tiết 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƢỜNG 
7 0 0 7,0 

1.1.Tổng quan về hiện trạng môi trường trên thế giới 

và ở Việt Nam 
1     1,0 

1.2. Quan hệ giữa phát triển và môi trường 1     1,0 

1.3. Các nguyên tắc phát triển bền vững - Nghị định 21 

của Việt Nam 
1     1,0 

1.4. Các thành phần tài nguyên và môi trường 2     2,0 

1.5. Khả năng và kinh nghiệm ứng dụng địa tin học 

nghiên cứu tài nguyên và môi trường 
1     1,0 

1.6. Tổng quan về các phương pháp địa tin học tiên 

tiến 
1     1,0 

CHƢƠNG 2: ỨNG DỤNG TƢ LIỆU VIỄN THÁM 

NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 
8 2 1 11 

2.1. Quan trắc (monitoring) biến động tài nguyên đất 

đai 
1     1,0 

2.2. Quan trắc biến động tài nguyên rừng 1     1,0 

2.3. Nghiên cứu biến động môi trường khai thác 

khoáng sản 
1     1,0 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ 

Bài tập 

Tổng 

số tiết 

2.4. Quan trắc hiện trạng ô nhiễm không khí 1 1   2,0 

2.5. Quan trắc hiện trạng ô nhiễm đất 1     1,0 

2.6. Quan trắc hiện trạng ô nhiễm nước mặt 1     1,0 

2.7. Nghiên cứu hiện trạng và diễn biến ô nhiễm dầu 

trên biển 
1 1   2,0 

2.8. Ứng dụng viễn thám nghiên cứu tai biến môi 

trường 
1   1 2,0 

CHƢƠNG 3: ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG 

TIN ĐỊA LÝ (GIS) TRONG NGHIÊN CỨU TÀI 

NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

6 2 2 10 

3.1. Ứng dụng GIS trong quy hoạch môi trường 1     1,0 

3.2. Ứng dụng GIS trong quản lý chất thải rắn 1     1,0 

3. 3. Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên khoáng 

sản 
1     1,0 

3.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ dự báo,  cảnh 

báo tai biến môi trường 
1 1   2,0 

3.5.Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý môi 

trường 
1     1,0 

3.6. Ứng dụng GIS đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM) và đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) 
1 1 1 3,0 

Kiểm tra     1 1,0 

CHƢƠNG 4: ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ 

DẪN ĐƢỜNG TOÀN CẦU (GNSS) TRONG 

NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

4 3 2 9 

4.1. Xác định tổng lượng điện tử trong tầng khí quyển 1 1   2,0 

4.2. Đo cao vệ tinh xác định sự biến động bề mặt  

nước biển do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 
1 1   2,0 

4.3. Ứng dụng GNSS nghiên cứu địa động lực 1 1   2,0 

4.4. Ứng dụng GNSS trong cảnh báo động đất và  

sóng thần 
1   1 2,0 

Kiểm tra     1 1,0 

CHƢƠNG 5: PHƢƠNG PHÁP  ẢN ĐỒ NGHIÊN 

CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 
5 0 3 8 

5.1. Vai trò của bản đồ trong quản lý và quy hoạch tài 

nguyên và môi trường 
1     1,0 

 1     1,0 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ 

Bài tập 

Tổng 

số tiết 

 

5.2. Phân loại bản đồ tài nguyên và môi trường 

5.3.Các phương pháp thành lập bản đồ tài nguyên 

môitrường 
1   1 2,0 

5.4. Phương pháp trình bày bản đồ tài nguyên và môi 

trường 
1   1 2,0 

5.5. Ứng dụng bản đồ trong đánh giá tài nguyên và 

môi trường 
1   1 2,0 

Tổng  30 7 8 45 

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

TS.  ùi Thị Thúy Đào 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ  CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Th ng tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

 Tên tiếng Việt: Hệ thống th ng tin địa lý (GIS) trong xây dựng cơ sở dữ liệu 

về biến đổi khí hậu 

 Tên tiếng Anh: Application of the GIS for study on climate change 

- Mã học phần: AGSC805 

- Số tín chỉ: 3(2, 1) 

- Thuộc chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, bậc: Thạc sỹ 

- Loại học phần:  

▪ Bắt buộc:  ☒ 

▪ Tự chọn:   ☐ 

- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu không gian  

- Học phần song hành: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động  

▪  Nghe giảng lý thuyết          : 30 tiết 

▪  Làm bài tập trên lớp          :  2 tiết 

▪  Thảo luận :  0 tiết 

▪  Thực hành, thực tập          : 13 tiết 

▪  Hoạt động theo nhóm     :  0 tiết 

▪  Tự học                               : 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bản đồ, Viễn thám và GIS, Khoa Trắc địa, Bản đồ và 

Thông tin địa lý. 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: 

  Nhận biết và phân biệt được khí hậu, thời tiết, mô hình khí hậu và biến đổi khí hậu; 

  Đánh giá được các yếu tố tác động đến biến đổi khí hậu và các ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu đến cuộc sống; 

  Phân tích được các yêu cầu đối với một cơ sở dữ liệu biến đổi khí hậu, những công 

việc cần làm trong thiết kế cơ sở dữ liệu biến đổi khí hậu ở mức khái niệm,logic, vật lý và 

cụ thể các bước trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu biến đổi 

khí hậu; 

  Tổng hợp được các dữ liệu phục vụ cho khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về biến 

đổi khí hậu. 
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- Kỹ năng:  

  Vận dụng  được trong thu thập, xử lý, thiết kế, xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở 

dữ liệu biến đổi khí hậu trong khai thác và sử dụng; 

  Xây dựng được một cơ sở dữ liệu trong biến đổi khí hậu; 

  Xử lý được trong thiết kế, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu 

- Thái độ chuyên cần: 

  Chủ động, tích cực trong phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề liên quan đến môn 

học; 

  Phối hợp được khi làm việc theo nhóm; tích cực tìm kiếm thêm tài liệu, thông tin liên 

quan đến môn học. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm:  

- Các khái niệm và đặc điểm của khí hậu, các mô hình khí hậu phổ biến hiện nay, các 

vấn đề cơ bản về biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới các điều 

kiện tự nhiên và xã hội;  

- Các loại dữ liệu về biến đổi khí hậu, các nguồn dữ liệu và các phương pháp thu thập, 

xử lý dữ liệu biến đổi khí hậu; 

- Yêu cầu và quy trình công việc trong thiết kế cơ sở dữ liệu biến đổi khí hậu, như các 

kiến thức tổng quan về thiết kế cơ sở dữ liệu biến đổi khí hậu, phân tích các yêu cầu đối với 

một cơ sở dữ liệu biến đổi khí hậu, quy trình trong thiết kế cơ sở dữ liệu biến đổi khí hậu ở 

mức khái niệm, logic, vật lý và cụ thể các bước trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu và 

chuẩn hóa cơ sở dữ liệu biến đổi khí hậu;  Giới thiệu một số hướng khai thác và sử dụng cơ 

sở dữ liệu biến đổi khí hậu. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính:  

1) Janardhanan Sundaresan, 2013, Geospatial technologies and climate change, 

Springer International Publishing 

2) Lori Armstrong, 2015, Mapping and Modeling Weather and Climate with GIS, 

ESRIPublishing. 

3)  Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Việt Hòa, Nguyễn Vũ Giang, 2013, Địa thông tin - 

Nguyên lý cơ bản và ứng dụng, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ. 

4.2. Tài liệu tham khảo: 

1) Trung tâm KHCN Khí tượng Thủy văn & Môi trường, 2008, Biến đổi khí hậu, NXB 

Khoa học và Kỹ thuật. 

2) Warming. Paul N. Edwards, 2010, A Vast Machine: Computer Models, Climate 

Data, and the Politics of Global , MIT Publishing. 

3) National Geographic Learning, 2012, Global Issues: Climate Change (on level), 

National Geographic School Publishing. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Phương pháp giảng dạy:  

  Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung của môn học cho sinh viên, hình thành 

http://www.amazon.com/Paul-N.-Edwards/e/B001HMTP2O/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=National+Geographic+Learning&search-alias=books&text=National+Geographic+Learning&sort=relevancerank
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nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn đề nghiên 

cứu. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của sinh viên liên quan đến nội 

dung môn học; 

  Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 

trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề; phương pháp dạy học 

theo nhóm; phương pháp dạy học thông qua làm bài tập lớn, bài tập thực hành. 

- Phương pháp học: Sinh viên chủ động tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo 

để hoàn thành nội dung nghiên cứu của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc nên có tư duy 

phản biện, phân tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề mới hoặc cách 

giải quyết mới. Sinh viên tăng cường tham khảo các video, bài hướng dẫn kỹ thuật và thao 

tác thành thạo các công cụ phần mềm cho làm bài tập thực hành. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Sinh viên được đánh giá thông qua: 

  Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm 

đồ án;  

  Mức độ phối hợp khi làm việc nhóm; 

  Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tự nghiên 

cứu; 

  Chất lượng các tập, bài kiểm tra và các thông tin tự tìm kiếm liên quan đến nội dung 

của môn học. 

- Yêu cầu khác của giảng viên: Phòng học được trang bị máy chiếu. 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo Thông tư số: 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm 02 điểm kiểm tra 

thường xuyên: 01 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2 được đánh giá thông qua: 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

- Điểm đánh giá phần thực hành; 

- Điểm chuyên cần; 

- Điểm tiểu luận; 

- Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành tốt nội 

dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; bài tập cá nhân/ 

học kì,…). 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

- Hình thức thi: Tự luận 

- Thời lượng thi: 90 phút 

- Học viên được sử dụng tài liệu. 
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9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ ài 

tập 

Tổng 

số tiết 

CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ  IẾN 

ĐỔI KHÍ HẬU 9  1 10 

1.1. Khái niệm và đặc điểm của khí hậu 

1.1.1. Khái niệm của khí hậu 

1.1.2. Các đặc điểm của khí hậu 

1   1 

1.2. Các thành phần của hệ thống khí hậu 

1.2.1. Khí quyển 

1.2.2. Thủy quyển và đại dương thế giới 

1.2.3. Băng quyển 

1.2.4. Thạch quyển 

1.2.5. Sinh quyển 

2   2 

1.3. Biến đổi khí hậu 

1.3.1. Khái niệm Biến đổi khí hậu 

1.3.2. Các sự kiện liên quan đến biến đổi khí hậu 

1.3.3. Nguyên nhân và sự ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu 

1.3.4. Các Hiệp định Quốc tế về biến đổi khí hậu và 

Chiến lược Quốc gia về ứng phó BĐKH 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

Kiểm tra   1 1 

 CHƢƠNG 2: DỮ LIỆU  IẾN ĐỔI KHÍ HẬU 15 4  19 

2.1. Dữ liệu quan trắc khí tượng và nhiệt độ bề mặt 

2.1.1. Dữ liệu quan trắc mặt đất 

2.1.2. Dữ liệu liệu vệ tinh  

3 1  4 

2.2. Dữ liệu quan trắc mực nước biển và môi trường 

biển 

2.2.1. Dữ liệu trạm cố định 

2.2.2. Dữ liệu ảnh vệ tinh 

2.2.3. Dữ liệu quan trắc trên biển 

3 1  4 

2.3. Dữ liệu quan trắc thủy văn và nguồn nước 

2.3.1. Dữ liệu trạm cố định 

2.3.2. Dữ liệu thống kê và mô hình hóa 

3 1  4 

2.4. Dữ liệu quan trắc ô nhiễm môi trường đất 

 2.4.1. Các nguồn gốc phát sinh  ô nhiễm môi 

trường đất 

3 1  4 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ ài 

tập 

Tổng 

số tiết 

2.4.2. Các dữ liệu quan trắc ô nhiễm môi trường đất 

2.5. Dữ liệu quan trắc chu trình các bon và sinh địa 

hóa 

 2.5.1. Chu trình các bon 

 2.5.2. Các chu trình sinh địa hóa khác 

 2.5.3. Dữ liệu quan trắc chu trình các bon và sinh 

địa hóa 

 

3 

 

 

 
 3 

CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 

 IẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
6 9 1 16 

3.1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu 

 3.1.1. Cơ sở pháp lý của Cơ sở dữ liệu quốc gia    

về biến đổi khí hậu 

 3.1.2.Nội dung cơ bản của cơ sở dữ liệu quốc gia 

về biến đổi khí hậu 

2   2 

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu biến đổi khí hậu 

3.2.1. Phân tích yêu cầu 

3.2.2. Thiết kế mô hình khái niệm 

3.2.3. Thiết kế mô hình logic 

3.2.4. Thiết kế mô hình vật lý 

1 2  3 

3.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu biến đổi khí hậu 

3.3.1. Cơ sở dữ liệu không gian 

3.3.2. Cơ sở dữ liệu thuộc tính 

1 3  4 

3.4. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu biến đổi khí hậu 

3.4.1. Chuẩn hóa các dữ liệu không gian theo chuẩn 

cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia 

 3.4.2. Chuẩn hóa các dữ liệu biến đổi khí hậu 

1 2  3 

3.5. Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu biến đổi khí 

hậu  

3.5.1. Chủ động ứng phó với thiên tai và giám sát 

khí hậu 

3.5.2. Đảm bảo an ninh lương thực và tài nguyên 

nước 

3.5.3. Ứng phó tích cực với nước biển dâng phù hợp 

các vùng dễ bị tổn thương 

3.5.4. Bảo vệ, phát triển bền môi trường sinh thái và 

1 2  3 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ ài 

tập 

Tổng 

số tiết 

đa dạng sinh học 

Kiểm tra   1 1 

Tổng 30 13 2 45 

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tên tiếng Việt: Các phƣơng pháp trắc địa trong nghiên cứu địa động 

 Tên tiếng Anh: Geodetic Methods in Studies of Geodynamics 

- Mã học phần: GMSG805 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận): 3(1.5,1.5) 

- Thuộc chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:     

 Tự chọn:      

- Học phần học trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết : 23 tiết 

 Thực hành:2 tiết 

 Làm bài tập, thảo luận trên lớp: 18 tiết 

 Kiểm tra: 02 tiết 

 Tự học: 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Trắc địa Cao cấp - Công trình. 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: 

+ Khái quát được các kiến thức về Trái Đất và các đặc điểm liên quan; cấu trúc Trái 

Đất, vẽ được hình và giải thích các lớp; thuyết kiến tạo và quá trình phát triển; chuyển động 

mảng, các loại ranh giới mảng và hậu quả chuyển động mảng; thuyết kiến tạo nội mảng. 

+ Phân loại được đứt gãy; các chuyển dịch, đặc điểm của chuyển dịch v  Trái Đất; vai 

trò của nghiên cứu địa động; 

+ Tổng hợp, khái quát được được đặc điểm ứng dụng phương pháp thủy chuẩn và 

phương pháp tam giác trong nghiên cứu chuyển dịch; cơ sở phương pháp trắc địa không 

gian (LLR, SLR, DORIS) trong nghiên cứu địa động; khái niệm, nguyên lý hoạt động, ứng 

dụng của phương pháp giao thoa đường đáy dài (VLBI); đặc điểm, cơ sở toán học và lĩnh 

vực ứng dụng phương pháp giao thoa ra đa; 

  Phân tích được đặc điểm của việc thi công mốc trắc địa trong nghiên cứu chuyển 

dịch kiến tạo; các lưu ý khi bố trí ca đo và lựa chọn độ dài ca đo trong nghiên cứu chuyển 
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dịch; lịch sử, quá trình phát triển và các đặc điểm của khung tọa độ Trái Đất toàn cầu 

(ITRF); quá trình phát triển, cơ cấu tổ chức và các sản phẩm IGS; lịch vệ tinh; 

+ Phân biệt được các phiên bản, loại tệp và ứng dụng cuả số liệu dạng Rinex; các 

phương án xác định và sử dụng tọa độ khởi tính trong xử lý số liệu GNSS. 

- Kỹ năng: 

  Khai thác được các tệp số liệu hỗ trợ quốc tế; 

  Đo đạc GNSS độ chính xác cao. 

+ Xác định được vận tốc chuyển dịch tuyệt đối v  Trái Đất từ số liệu GNSS. 

- Thái độ, chuyên cần: 

  Chủ động, tích cực trong việc phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. 

  Sáng tạo trong khi học. 

+ Hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học.  

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức liên quan tới đối tượng nghiên cứu: 

cấu trúc Trái Đất, v  Trái Đất; đặc điểm của chuyển dịch hiện đại liên quan tới Trái Đất; các 

kiến thức liên quan tới các phương pháp trắc địa: lịch sử, quá trình, thành tựu nghiên cứu và 

phương pháp trắc địa chính xác áp dụng trong nghiên cứu chuyển dịch; Các kiến thức về 

phương pháp GNSS và kiến thức về xử lý số liệu GNSS với độ chính xác cao thông qua các 

công đoạn: khai thác số liệu đo, lịch vệ tinh chính xác, các số liệu hỗ trợ, xử lý số liệu bằng 

phần mềm. 

4.  Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính: 

1) PGS.TS. Vy Quốc Hải, TS. Phạm Thị Hoa, TS. Bùi Thị Hồng Thắm (2016), Các 

phương pháp trắc địa trong nghiên cứu địa động, Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội. 

2) Gunter Seeber. Walter de Gruyter (2003), Satellite Geodesy, Berlin. New York. 

3) Le Pichon, X. Francheteau, and J. Bonnin (1973), Development in geotectonics, 

Amsterdam. 

4.2. Tài liệu đọc thêm:  

1) Garmin Ltd (2003), Using a Garmin GPS with paper maps for land navigation. 

2) Ashraf Abdallah and Volker Schwieger (2015), A new high-accuracy technique 

using one dual-frequency GNSS receiver, precise point positioning (PPP) offers the 

possibility of cost-effectively obtaining coordinates, FIG Working Week. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Phương pháp giảng dạy:  

  Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung khái quát của môn học cho học viên, 

hình thành nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn 

đề nghiên cứu đó. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của học viên liên quan 

đến nội dung môn học; 

  Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 

trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề; Phương pháp dạy học 
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theo nhóm; Phương pháp dạy học thông qua làm bài tập của môn học. 

- Phương pháp học: Học viên chủ động, tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo 

để hoàn thành nội dung nghiên cứu, các bài tập của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc 

nên có tư duy phản biện, nên phân tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề 

mới hoặc cách giải quyết mới. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Học viên được đánh giá thông qua: 

+ Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm 

các bài tập của môn học;  

  Mức độ phối hợp khi làm việc nhóm; 

+ Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn nộp bài tập môn học; 

+ Chất lượng các bài tập, bài kiểm tra và các thông tin tự tìm kiếm liên quan đến nội 

dung của môn học. 

- Yêu cầu về phòng học: Phòng học được trang bị máy chiếu. 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo Thông tư số: 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm các điểm đánh giá bộ 

phận như sau: 

Có 02 điểm kiểm tra thường xuyên:  02 điểm hệ số 1 được đánh giá thông qua: 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

- Điểm đánh giá phần bài tập môn học; 

- Điểm chuyên cần. 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

- Hình thức thi: Viết. 

- Thời lượng thi: 90 phút 

- Học viên được sử dụng tài liệu khi thi.8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết 

thúc học phần có trọng số 70% 

Hình thức thi: Viết. 

Thời lượng thi: 90 phút 

Học viên được sử dụng tài liệu khi thi. 
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9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/Bài 

tập 

Tổng 

số tiết 

Chƣơng 1. VỎ TRÁI ĐẤT VÀ CHUYỂN DỊCH 

VỎ TRÁI ĐẤT 
4 0 2 6 

1.1. Khái quát về cấu tạo Trái Đất và v  Trái Đất 1   1 

1.2. Mô hình chuyển dịch kiến tạo, dịch chuyển kiến 

tạo của v  Trái Đất 

1.2.1. Khái quát chung 

1.2.2. Thuyết kiến tạo mảng 

1.2.3. Chuyển động các mảng, các loại ranh giới 

mảng 

1.2.4. Hậu quả của chuyển động mảng kiến tạo 

1.2.5. Thuyết kiến tạo nội mảng 

1.2.6. Đứt gãy kiến tạo 

1.2.7. Một số khái niệm cơ bản về chuyển dịch 

2  1 3 

1.3. Vai trò của nghiên cứu địa động 

1.3.1. Trong lĩnh vực địa chất 

1.3.2. Phòng ngừa thiệt hại của tai biến địa chất 

1.3.3. Cơ sở để hình thành khái niệm trắc địa động 

1  1 2 

Chƣơng 2. CÁC PHƢƠNG PHÁP TRẮC ĐỊA 

TRONG QUAN TRẮC ĐỊA ĐỘNG 
10 1 5 16 

2.1. Khái niệm về quan trắc địa động 1   1 

2.2. Quan trắc địa động trên quy mô qoàn cầu, khu 

vực và Việt Nam 

2.2.1. Quan trắc địa động trên quy mô toàn cầu 

2.2.2. Quan trắc địa động trên khu vực Đông Nam   

và một số quốc gia kế cận 

2.2.3. Quan trắc địa động ở Việt Nam 

2  1 3 

2.3. Phương pháp thủy chuẩn và tam giác 1  3 4 

2.4. Một số phương pháp không gian 

2.4.1. Kỹ thuật đo laze tới Mặt Trăng (LLR)  

2.4.2. Kỹ thuật đo dài laze vệ tinh (SLR)  

2.4.3 Kỹ thuật đo xa đường đáy dài (VLBI)  

2.4.4. Kỹ thuật DORIS (Doppler Orbitography and 

Radio-positioning Integrated by Satellite)  

2.4.5. Phương pháp sử dụng ảnh giao thoa Insar 

5  1 6 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/Bài 

tập 

Tổng 

số tiết 

2.5. Phương pháp đo lặp trọng lực 1   1 

Kiểm tra  1  1 

Chƣơng 3. PHƢƠNG PHÁP GNSS QUAN TRẮC 

ĐỊA ĐỘNG 
9 1 13 23 

3.1. Cơ sở phương pháp GNSS 1   1 

3.2. Tổ chức dịch vụ GNSS quốc tế (IGS)  

3.2.1. Tổ chức IGS 

3.2.2. Hoạt động của lưới trắc địa toàn cầu IGS 

3.2.3. Khai thác số liệu điểm đo IGS 

1  2 3 

3.3. Số liệu đo dạng Rinex 1   1 

3.4. Lịch vệ tinh chính xác 1  1 2 

3.5. Phần mềm Bernese và xử lý số liệu độ chính xác 

cao 
2  10 12 

3.6. Minh giải chuyển dịch 1   1 

3.7. Xác định chuyển dịch kiến tạo hiện đại ở Việt 

Nam 

3.7.1.Giới thiệu chung 

3.7.2. Một số chuyển dịch kiến tạo tiêu biểu trên lãnh 

thổ Việt Nam 

2   2 

Kiểm tra  1  1 

Tổng 23 2 20 45 

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 Ngƣời biên soạn 

 

 

 

TS. Bùi Thị Hồng Thắm 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:   

 Tên tiếng Việt: Trắc địa công trình nâng cao 

 Tên tiếng Anh: Advanced Engineering Surveying 

- Mã học phần: ASE806 

- Số tín chỉ: 3 (2;1) 

- Thuộc chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:     

 Tự chọn:      

- Học phần học trước: Xử lý số liệu trắc địa nâng cao   

- Học phần song hành: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết : 26 tiết 

 Làm bài tập trên lớp : 7 tiết 

 Thảo luận theo nhóm : 7 tiết 

 Thực hành, thực tập  : 3 tiết 

 Kiểm tra : 2 tiết 

 Tự học : 90 giờ  

- Bộ môn phụ trách học phần: Trắc địa Cao cấp - Công trình 

2. Mục tiêu của học phần  

- Kiến thức: 

+Tổng hợp và phân tích được nguyên lý, phương pháp  thiết kế, đo đạc và xử lý lưới 

khống chế trắc địa mặt bằng và độ cao  phục vụ thi công xây lắp công trình,  trong đó đặc 

biệt vấn đề liên quan tới múi chiếu và kinh tuyến trục, hệ quy chiếu HN72 và VN2000 

  Phân tích, đánh giá được cơ sở lý thuyết, quy trình thực hiện các công tác trắc địa 

phục vụ thi công một số công trình đặc biệt như nhà siêu cao tầng, ống khói, si lô; so sánh 

được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các phương pháp. 

  Phân tích, đánh giá được cơ sở lý thuyết, quy trình thực hiện các công tác quan trắc 

biến dạng một số công trình đặc biệt như nhà siêu cao tầng, ống khói, si lô; so sánh được ưu 

nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các phương pháp quan trắc biến dạng và xử lý số liệu 

biến dạng. 

- Kỹ năng:  
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+ Thiết kế, đo đạc và xử lý được lưới khống chế trắc địa công trình phục vụ thi công 

các công trình đặc biệt như nhà siêu cao tầng, ống khói, si lô ra thực địa 

+ Chuyển được các công trình đặc biệt như nhà siêu cao tầng, ống khói, si lô ra thực 

địa 

+ Ứng dụng được một số phương pháp quan trắc mới trong kiểm tra biến dạng công 

trình đặc biệt như nhà siêu cao tầng, ống khói, si lô ra thực địa 

- Thái độ, chuyên cần: 

  Chủ động, tích cực trong phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề liên quan đến công 

tác trắc địa trong thi công và quan trắc biến dạng các công trình đặc biệt; tích cực khai thác 

các ưu thế về công nghệ trắc địa trong thi công và quan trắc biến dạng các công trình đặc 

biệt trong điều kiện Việt Nam 

 Phối hợp được khi làm việc theo nhóm; tích cực tìm kiếm thêm tài liệu, thông tin liên 

quan đến môn học; 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần bao gồm các kiến thức chuyên sâu về  thiết kế, đo đạc và xử lý lưới khống 

chế trắc địa mặt bằng và độ cao  phục vụ thi công xây lắp công trình, trong đó đặc biệt vấn 

đề liên quan tới múi chiếu và kinh tuyến trục, hệ quy chiếu HN72 và VN2000;  Lý thuyết và 

công nghệ trắc địa phục vụ thi công công trình đặc biệt như công trình nhà siêu cao tầng, 

công trình ống khói và si lô…; các kiến thức về ứng dụng một số định luật và hiệu ứng vật 

lý trong trắc địa công trình như hiệu ứng Moire, thủy chuẩn thủy tĩnh và dây dọi ngược. Bên 

cạnh đó môn học còn giới thiệu về phần kiến thức chuyên sâu trong quan trắc chuyển dịch, 

biến dạng các công trình đặc biệt và các hệ thống quan trắc tự động cho các công trình dạng 

này. 

4. Tài liệu học tập  

4.1. Tài liệu chính:  

1) Ngô Văn Hợi và nnk, (2015), Giáo trình cao học Trắc địa công trình nâng cao. 

Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà nội 

2) Phan Văn Hiến và Đỗ Ngọc Đường (2007), Thiết kế tối ưu lưới trắc địa. Nhà xuất 

bản Giao thông vận tải. 

3) Phan Văn Hiến, Đặng Quang Thịnh (2009),Cơ sở bình sai trắc địa, Nhà xuất bản 

Nông nghiệp. 

4.2. Tàiliệuthamkhảo:  

1) М. Е. Пискунов (1980), Методика геодезуческих наблюдений за 

деформациями сооружений. Москванедра. 

2) Joseph Schroedel (2002), Structural defomation surveying. US Army Corps of 

Engineers 

3)  Luca Manetti, Daniele Inaudi, Branko Glisic (2008), 3DeMoN monitoring platform 

examples of application in structural and geotechnical monitoring projects. Smartec SA, 

Switzerland, 

4) Anna Szostak-Chrzanowski, Adam Chrzanowski, Nianwu Deng, Maciej 

Bazanowski (2008), Design and analysis of multi-sensor defomation detection systems. 
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Canadian Centre for Geodetic engineering, University of New Brunswick. 

5) Cemal Ozer Yigit, Cevat Inal and Mevlut Yetkin (2008); Monitoring of tall 

building’s dynamic behaviour using precision inclination sensors. Faculty of Engineering 

and Architect,  University of Selcuk,  Turkey. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Phương pháp giảng dạy:  

  Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung khái quát của môn học cho học viên, 

hình thành nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn 

đề nghiên cứu đó. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của học viên liên quan 

đến nội dung môn học; 

  Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 

trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề;Phương pháp dạy học 

theo nhóm;Phương pháp dạy học thông qua làm đồ án môn học. 

+ Quá trình lên lớp, giảng viên tập trung giới thiệu các nội dung chính. Song song với 

lý thuyết cần giới thiệu là các ví dụ cụ thể để bài giảng sinh động, dễ chuyển tải thông tin. 

Cần lưu ý đề xuất các hướng nghiên cứu để học viên phát triển khả năng tự nghiên cứu các 

vấn đề liên quan để học phần. 

+ Theo nội dung bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hướng dẫn 

người học làm các bài tập hoặc viết tiểu luận phù hợp với nội dung của học phần. 

- Phương pháp học: 

   Người học phải đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung môn học. 

Các tài liệu tham khảo có thể tìm ở thư viện Nhà trường hoặc trên internet. 

  Người học tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự 

học, tự nghiên cứu; chủ động, tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo để hoàn thành 

nội dung nghiên cứu của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc nên có tư duy phản biện, 

nên phân tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề mới hoặc cách giải quyết 

mới. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Sinh viên được đánh giá thông qua: 

+ Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm 

đồ án;  

  Mức độ phối hợp khi làm việc nhóm; 

+ Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tự 

nghiên cứu; 

+ Chất lượng các tập, bài kiểm tra và các thông tin tự tìm kiếm liên quan đến nội dung 

của môn học. 

- Yêu cầu khác của giảng viên: Phòng học được trang bị máy chiếu. 
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7. Thang điểm đánh giá  

Thang điểm đánh giá theo mục 5, 6 điều 25 của Thông tư số: 15/2014/TT- BGDĐT 

ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần  

Điểm tổng kết học phần được tính dựa vào các điểm đánh giá bộ phận như sau: 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình:Có trọng số 30%, gồm 02 điểm kiểm tra thường 

xuyên:  01 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2. Các điểm đánh giá bộ phận như sau: 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

- Điểm chuyên cần; 

- Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành tốt nội 

dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

- Hình thức thi: Viết 

- Thời lượng thi: 90 phút 

- Học viên được sử dụng tài liệu trong khi thi 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận, 

Bài tập 

Tổng số 

tiết 

Chƣơng 1: LƢỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG, 

ĐỘ CAO PHỤC VỤ CÔNG TÁC XÂY LẮP VÀ 

THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT 

11 3 7 21 

1.1. Vai trò và yêu cầu của lưới khống chế mặt bằng 

và độ cao 
1  1 2 

1.2. Các hệ tọa độ dùng cho lưới khống chế mặt bằng 2 1 1 4 

1.3. Các phương pháp thành lập lưới khống chế mặt 

bằng 
2 2 2 6 

1.4. Công nghệ thi công một số công trình đặc biệt 2   2 

1.5. Công tác trắc địa trong thi công nhà cao tầng và 

siêu cao tầng 
2  1 3 

1.6. Công tác trắc địa phục vụ thi công các ống khói 

và si lô 
2  1 3 

Kiểm tra 1   1 1 

Chƣơng 2: QUAN TRẮC  IẾN DẠNG CÔNG TRÌNH 9  3 12 

2.1. Tổng quan về chuyển dịch và biến dạng và quan 

trắc chuyển dịch biến dạng công trình. Các yêu cầu 
2   2 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận, 

Bài tập 

Tổng số 

tiết 

đối với công tác quan trắc biến dạng. 

2.2. Công tác quan trắc đối với các tòa nhà cao tầng 

và siêu cao tầng 
2  1 3 

2.3. Công tác quan trắc các công trình giao thông 2  1 3 

2.4. Quan trắc độ nghiêng của các ống khói và các si 

lô trong quá trình khai thác sử dụng 
2  1 3 

2.5. Giới thiệu về hệ thống quan trắc tự động 1   1 

Chƣơng 3: CÔNG  TÁC XỬ LÝ  SỐ LIỆU  6  6 12 

3.1. Lý thuyết nhận dạng hệ thống 1  1 2 

3.2. Phân tích biến dạng hình học và đánh giá biến 

dạng 
2  1 3 

3.3. Giải thích vật lý biến dạng 1  1 2 

3.4.Thực hành tính toán bình sai 2  2 4 

Kiểm tra 2   1 1 

Tổng 26 3 16 45 

10. Ngày phê duyệt: 

 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

TS. Đinh Xuân Vinh 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần/môn học  

- Tên học phần:  

 Tên tiếng Việt: Lý thuyết và phƣơng pháp phân tích biến dạng 

 Tên tiếng Anh: Theories and Methods of Deformation Analysis 

- Mã học phần: TMDA 807 

- Số tín chỉ: 3(2; 1) 

- Thuộc chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, bậc: Thạc sỹ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:     

 Tự chọn:      

- Học phần học trước:  Xử lý số liệu trắc địa nâng cao 

- Học phần song hành: không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết 

 Làm bài tập trên lớp : 4 tiết 

 Thảo luận   : 3 tiết 

 Làm việc nhóm  : 4 tiết  

 Kiểm tra   : 2 tiết 

 Thực hành, thực tập  : 2 tiết 

 Tự học         : 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Trắc địa Cao cấp - Công trình 

2. Mục tiêu của học phần 

- Về kiến thức:  

+  Tổng hợp và phân tích được cơ sở lý thuyết nhận dạng đối với một hệ thống cơ học.  

    Phân tích được cơ sở lý thuyết và ưu nhược điểm của lý thuyết về xây dựng mô 

hình biến dạng đối với các hiện tượng và các quá trình trong tự nhiên. 

  Phân tích và đánh giá được nguyên lý và thuật toán của phép lọc kalman, phương 

trình chuỗi thời gian và phương trình hồi quy 

- Về kỹ năng: 

- Xây dựng được mô hình biến dạng của đối tượng 

- Xử lý được số liệu quan trắc biến dạng bằng phương pháp bình sai lưới tự do 

- Phân tích được biến dạng theo các phương pháp khác nhau 

- Thái độ, chuyên cần:  
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  Chủ động, tích cực trong phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề liên quan đến định vị 

không gian; tích cực khai thác các các cơ sở lý thuyết và công nghệ cao trong quan trắc biến 

dạng công trình để ứng dụng trong điều kiện Việt Nam 

  Phối hợp được khi làm việc theo nhóm; tích cực tìm kiếm thêm tài liệu, thông tin 

liên quan đến môn học; 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

   Đây là học phần chuyên sâu của trắc địa ứng dụng. Học phần bao gồm các kiến thức 

về quá trình cơ học liên tục và ứng dụng các lý thuyết phân tích hệ thống nhằm xây dựng 

mô hình biến dạng gồm mô hình tham số và mô hình phi tham số; phương pháp phân tích 

hình học của hiện tượng biến dạng. Bên cạnh đó học phần này cũng giúp học viên có kiến 

thức về một số phương pháp phân tích biến dạng trong mô hình tham số như lọc Kalman, 

trong mô hình phi tham số như Hồi quy, Chuỗi thời gian đồng thời giới thiệu phương pháp 

phân tích biến dạng theo mô hình xác định trước, đó là sự kết hợp giữa lý thuyết cơ học liên 

tục với lý thuyết phần tử hữu hạn. 

4. Tài liệu học tập, tham khảo chính 

4.1. Tài liệu chính:  

1. Huang Sheng Xiang, Yin Hui, Jiang Zheng. Xử lý số liệu quan trắc biến dạng.NXB 

Khoa học kỹ thuật. 2012. 

4.2. Tài liệu tham khảo:  

1. Chen Yong-Qi, 1983, Analysis of Deformation Surveys – A Generalized Method, 

Department of Geodesy and Geomatics Engineering, University of New Brunswick, 

Fredericton, N.B. Canada. 

2. Y.Yang, L.Song, T.Xu. Robust estimator for correlated observations based on 

bifactor equivalent weights. Journal of Geodesy, Springer-Verlag 2002, 76: 353–358. DOI 

10.1007/s00190-002-0256-7. 

3. Arthur Gelb et al. Applied Optimal Estimation. Sixteenth printing, 2001. The 

Massachusetts Institute of  Technology press. 

4. Panos J.Antsaklis, Anthony N.Michel. Linear Systems. Birkhauser Boston, 2
nd

 

Corrected Printing. 2006. ISBN-100-8176-4434-2. 

5. A.Chrzanowski et al, 1986, Geometrical Analysis of Deformation Surveys, 

Proceedings Deformation Measurements Workshop. Massachusetts Institute of Technology. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Phương pháp giảng dạy:  

  Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung khái quát của môn học cho học viên, 

hình thành nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn 

đề nghiên cứu đó. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của học viên liên quan 

đến nội dung môn học; 

  Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 

trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề;Phương pháp dạy học 

theo nhóm;Phương pháp dạy học thông qua làm đồ án môn học. 

+ Quá trình lên lớp, giảng viên tập trung giới thiệu các nội dung chính. Song song với 
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lý thuyết cần giới thiệu là các ví dụ cụ thể để bài giảng sinh động, dễ chuyển tải thông tin. 

Cần lưu ý đề xuất các hướng nghiên cứu để học viên phát triển khả năng tự nghiên cứu các 

vấn đề liên quan để học phần. 

+ Theo nội dung bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hướng dẫn 

người học làm các bài tập hoặc viết tiểu luận phù hợp với nội dung của học phần. 

- Phương pháp học: 

   Người học phải đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung môn học. 

Các tài liệu tham khảo có thể tìm ở thư viện Nhà trường hoặc trên internet. 

+ Người học tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự 

học, tự nghiên cứu; chủ động, tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo để hoàn thành 

nội dung nghiên cứu của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc nên có tư duy phản biện, 

nên phân tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề mới hoặc cách giải quyết 

mới. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Chính sách đối với học phần 

Phân tích biến dạng là học phần mới, bởi vì lượng biến dạng thường rất nh  và đôi khi 

tương đương với sai số đo trong một quá trình. Do vậy, học phần này cung cấp kiến thức cơ 

bản, hiện đại và thực tiễn về lý thuyết thống kê áp dụng trong quan trắc biến dạng, phù hợp 

với trình độ hiện tại của Việt Nam. Quá trình lên lớp, giảng viên tập trung giới thiệu các nội 

dung chính. Song song với lý thuyết, cần giới thiệu các ví dụ cụ thể để bài giảng sinh động, 

dễ chuyển tải thông tin. Đồng thời đề xuất các hướng nghiên cứu để học viên phát triển khả 

năng tự nghiên cứu các vấn đề liên quan đến học phần. 

- Yêu cầu khác của giảng viên 

Yêu cầu học viên phải tự đọc trước các tài liệu học tập. Giờ trên lớp, giảng viên sẽ 

cùng học viên trao đổi những vướng mắc, giải đáp các vấn đề mà học viên còn chưa hiểu. 

Vì vậy, trong suốt qúa trình học, học viên cần nỗ lực để hiểu nguyên lý, phương pháp và các 

thuật  toán, phát triển khả năng ứng dụng chúng để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong 

thực tế. Khả năng này đòi h i học viên phải thực hành, đọc sách giáo khoa, bài giảng, 

nghiên cứu tài liệu, làm bài tập và theo dõi những thảo luận trên lớp trong giờ học. 

Học phần này được xây dựng với một cấu trúc chặt chẽ và thống nhất, trong đó, các 

khái niệm mới được xây dựng trên cơ sở các lý thuyết mới có tính kế thừa. Do vậy, học viên 

phải học tập một cách liên tục và ôn tập thường xuyên. Nhiệm vụ của học viên là tham dự 

lớp đầy đủ, đọc và tham khảo tài liệu trước khi lên lớp. 

7. Thang điểm đánh giá 

Thang điểm đánh giá theo mục 5, 6 điều 25 của Thông tư số: 15/2014/TT- BGDĐT 

ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 
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8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình:Có trọng số 30%, bao gồm  02 điểm kiểm tra 

thường xuyên (01 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2). Điểm kiểm tra thường xuyên được đánh 

giá dựa trên kết quả của các hoạt động sau: 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

- Điểm chuyên cần; 

- Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành tốt nội 

dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân 

8.2. Kiểm tra- đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

- Hình thức thi: Viết 

- Thời lượng thi: 90 phút 

- Học viên được sử dụng tài liệu trong khi thi 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận, 

Bài tập 

Tổng số 

tiết 

Chƣơng 1: LÝ THUYẾT NHẬN DẠNG HỆ 

THỐNG 
4 0 2 6 

1.1. Khái niệm chung 0,5   0,5 

1.2. Biến dạng và giám sát 0,5   0,5 

1.3. Thành phần phương sai và hiệp phương sai trong 

dữ liệu quan trắc 
1  1 2 

1.4. Nhận dạng hệ thống trong dữ liệu quan trắc 1  1 2 

1.5. Mô hình toán học 1   1 

Chƣơng 2:MÔ HÌNH  IẾN DẠNG CỦA VẬT 

THỂ 
4 0 4 8 

2.1. Mô hình biến dạng động học 1   1 

2.2. Tham số không gian và xác nhận mô hình biến 

dạng 
1  1 2 

2.3. Ước lượng tham số biến dạng 1  1 2 

2.4. Kiểm tra và lựa chọn mô hình phù hợp 1  2 3 

Chƣơng 3: PHÂN TÍCH  IẾN DẠNG HÌNH 

HỌC 

6 2 2 10 

3.1. Tổng quan 1   1 

3.2. Mô hình hình học và phân tích biến dạng truyền 

thống 

1   
1 

3.3. Mô hình biến dạng hình học 1   1 

3.4. Nhận dạng mô hình hình học 1  1 2 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo luận, 

Bài tập 

Tổng số 

tiết 

3.5. Ước lượng mô hình biến dạng 1  1 2 

3.6. Đánh giá mô hình biến dạng 1 2  3 

Chƣơng 4: CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 

 IẾN DẠNG TRONG MÔ HÌNH THAM SỐ 

8 0 2 
10 

4.1. Khái quát chung về phương pháp phân tích biến 

dạng 

1   
1 

4.2. Phương pháp lọc Kalman 3  2 5 

4.3. Mô hình xác định trước và phương pháp phần tử 

hữu hạn 

4   
4 

Chƣơng 5: CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 

BIẾN DẠNG TRONG MÔ HÌNH PHI THAM SỐ 

8 0 3 
11 

5.1. Phương pháp Chuỗi thời gian 3  1 4 

5.2. Phương pháp Hồi quy 3  1 4 

5.3. Một số phương pháp khác 2  1 3 

Tổng 30 2 13 45 

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

TS. Đinh Xuân Vinh 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tên tiếng Việt: Kỹ thuật địa kh ng gian trong điều tra địa chất và khoáng 

sản 

 Tên tiếng Anh: Geospatial Engineering for Geology Survey and Mineral 

Industry 

-  Mã học phần: GEGM806 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận): 3(2,1) 

- Thuộc chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

▪ Bắt buộc: ☒ 

▪ Tự chọn:  ☐ 

- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu không gian  

- Học phần song hành: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

▪ Nghe giảng lý thuyết                : 28 tiết 

▪ Làm bài tập trên lớp                : 05 tiết 

▪ Thảo luận                              : 02 tiết 

▪ Thực hành, thực tập : 10 tiết 

▪ Hoạt động theo nhóm : 0 tiết 

▪ Tự học                                     : 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS, Khoa Trắc địa, Bản 

đồ và Thông tin địa lý. 

2. Mục tiêu của học phần 

-  Kiến thức: 

  Đánh giá được vai trò và ý nghĩa dữ liệu địa không gian trong điều tra địa chất, trong 

hoạt động khoáng sản.  

  Tổng hợp, phân tích được cơ sở khoa học, phương pháp luận và quy trình xây dựng 

cơ sở dữ liệu tài nguyên khoáng sản; 

  Phân tích được nguyên lý đánh giá biến động các thành phần tài nguyên môi trường 

do hoạt động khoáng sản và cơ sở lý thuyết tích hợp tư liệu viễn thám và GIS nghiên cứu ô 

nhiễm môi trường vùng m ; 

  Phân tích cơ sở lý thuyết và quy trình đánh giá quá trình suy thoái các thành phần tài 
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nguyên do ảnh hưởng  của hoạt động khoáng sản; 

  Tổng hợp và phân tích được vai trò của  GNSS trong xác định quá trình dịch chuyển 

và  biến dạng địa hình khu m ; vai trò của  công nghệ quét laze mặt đất (TLS). giám sát tai 

biến sạt lở đất m  lộ thiên và bãi thải. 

- Kỹ năng: 

  Đo vẽ được mạng lưới thăm dò địa chất và xử lý dữ liệu địa không gian trong nghiên 

cứu địa chất. 

  Xác định được vị trí các công trình thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản 

  Xây dựng được cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tài nguyên khoáng  sản trên cơ sở dữ 

liệuđiều tra địa chất  và hoạt động khoáng sản. 

- Thái độ, chuyên cần: 

+ Chủ động, tích cực trong phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề liên quan đến môn 

học. 

  Phối hợp được khi làm việc theo nhóm; tích cực tìm kiếm thêm tài liệu, thông tin liên 

quan đến môn học. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Nội dung chính của học phần bao gồm: 

- Vai trò và ý nghĩa của dữ liệu không gian trong điều tra địa chất, xác định tọa độ các 

công trình thăm dò và đo vẽ công trình mạng lưới thăm dò địa chất cũng như các phương 

pháp xác định khối lượng đất bóc và khoáng sản bằng GNSS động. 

- Một số ứng dụng của GNSS xác định quá trình dịch chuyển và biến dạng địa hình khu 

m ; giám sát tai biến sạt lở đất m  lộ thiên và bãi thải bằng công nghệ quét laze mặt đất.  

- Cơ sở khoa học, phương pháp luận và quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất và tài 

nguyên khoáng sản 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính:  

1) Võ Chí Mỹ, Vũ Danh Tuyên, Nguyễn Tiến Thành (2015), Kỹ thuật địa tin học 

nghiên cứu tài nguyên và môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và môi trường HN. 

2) Deren Li, Shuliang Wang, Deyi Li (2015), Spatial Data Mining: Theory and 

Application, Springer, USA. 

3) European Commission (2013), Data Specification on mineral resources - Technical 

Guideline, INSPIRE. 

4.2. Tài liệu tham khảo: 

1) Vũ Danh Tuyên, Trịnh Lê Hùng, Trịnh Thị Hoài Thu (2016), Viễn thám nâng cao, 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội. 

2) Võ Chí Mỹ (2012), Trắc địa mỏ, NXB Xây dựng, Hà Nội.  

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Phương pháp giảng dạy:  

  Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung của môn học cho sinh viên, hình thành 

nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn đề nghiên 

cứu. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của sinh viên liên quan đến nội 
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dung môn học; 

  Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 

trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề; phương pháp dạy học 

theo nhóm; phương pháp dạy học thông qua làm bài tập lớn, bài tập thực hành. 

- Phương pháp học: Sinh viên chủ động tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo 

để hoàn thành nội dung nghiên cứu của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc nên có tư duy 

phản biện, phân tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề mới hoặc cách 

giải quyết mới. Sinh viên tăng cường tham khảo các video, bài hướng dẫn kỹ thuật và thao 

tác thành thạo các công cụ phần mềm cho làm bài tập thực hành. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên  

- Sinh viên được đánh giá thông qua: 

  Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp làm 

đồ án;  

  Mức độ phối hợp khi làm việc nhóm; 

  Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tự nghiên 

cứu; 

  Chất lượng các tập, bài kiểm tra và các thông tin tự tìm kiếm liên quan đến nội dung 

của môn học. 

- Yêu cầu khác của giảng viên: Phòng học được trang bị máy chiếu. 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo Thông tư số: 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm  02 điểm kiểm tra 

thường xuyên (01 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2), các điểm đánh giá bộ phận như sau: 

 - Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

 - Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận;  

 - Điểm đánh giá phần thực hành; 

 - Điểm chuyên cần; 

 - Điểm tiểu luận; 

 - Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành tốt nội 

dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; bài tập cá nhân/ 

học kì,…). 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

- Hình thức thi: Tự luận 

- Thời lượng thi: 90 phút 

- Học viên được sử dụng tài liệu khi thi. 
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9. Nội dung chi tiết học phần 

 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ ài 

tập 

Tổng số 

tiết 

CHƢƠNG 1. KỸ THUẬT ĐỊA KHÔNG 

GIAN TRONG ĐIỀU TRA 
6 2 2 10 

1.1. Vai trò và ý nghĩa dữ liệu địa không gian 

trong điều tra địa chất. 
1  1 2 

1.2. Kết nối tọa độ phẳng và phương vị với mạng 

lưới thăm dò địa chất. 
1   1 

1.3. Đo vẽ công trình mạng lưới thăm dò địa 

chất. 
1   1 

1.4. Xác định tọa độ các công trình thăm dò gặp 

vỉa. 
1 0.5  1.5 

1.5. Xác đinh các thông số đánh giá trữ lượng 

khoáng sản. 
1 0.5  1.5 

1.6. Các phương pháp thành lập bản đồ đẳng trị 

hình dạng và thế nằm của khoáng sản. 
1 1 1 3 

CHƢƠNG 2. KỸ THUẬT ĐỊA KHÔNG 

GIAN TRONG HOẠT ĐỘNG KHOÁNG 

SẢN 

6 2 2 10 

2.1.Vai trò và ý nghĩa dữ liệu địa không gian 

trong hoạt động khoáng sản. 
1   1 

2.2. Ứng dụng phương pháp GNSS động. 1   1 

2.3.Ứng dụng công nghệ máy bay không người 

lái (UAV). 
1  0.5 1.5 

2.4. Các phương pháp xác định khối lượng đất 

bóc và khoáng sản. 
1 1  2 

2.5. Ứng dụng kỹ thuật laze trong các nội dung 

đo vẽ m  hầm lò và công trình đường hầm. 
1   1 

2.6. Ứng dụng kỹ thuật quét laze mặt đất (TLS) 1 1 0.5 2.5 

Kiểm tra chương 1   2   1 1 

CHƢƠNG 3. KỸ THUẬT ĐỊA KHÔNG 

GIAN TRONG NGHIÊN CỨU KHOÁNG 

SẢN 

8 3 1 12 

3.1. Sự biến động các thành phần tài nguyên môi 

trường do hoạt động khoáng sản 
1  1 2 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ ài 

tập 

Tổng số 

tiết 

3.2.Tích hợp tư liệu viễn thám và GIS nghiên cứu 

ô nhiễm môi trường vật lý vùng m  
1 0.5  1.5 

3.3. Nghiên cứu quá trình suy thoái các thành 

phần tài nguyên do ảnh hưởng của hoạt động 

khoáng sản 

2 0.5  2.5 

3.4. Ứng dụng kỹ thuật GNSS xác định quá  trình 

dịch chuyển và biến dạng địa hình khu m  
2 1  3 

3.5. Giám sát tai biến sạt lở đất m  lộ thiên và bãi 

thải bằng công nghệ quét laze mặt đất (TLS) 
2 1  3 

CHƢƠNG 4. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 

PHỤC VỤ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ 

KHOÁNG SẢN 

8 3 2 13 

4.1. Cơ sở khoa học và phương pháp luận xây 

dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên khoáng sản 
2   2 

4.2. Dữ liệu điều tra địa chất 2 1  3 

4.3. Dữ liệu hoạt động khoáng sản 2 1  3 

4.4. Qui trình xây dựng cơ sở dữ liệu m -địa chất 

phục vụ quản lý tài nguyên khoáng sản. 
2 1 1 4 

Kiểm tra chương 3 4   1 1 

Tổng 28 10 07 45 

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Nam 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Thông tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tên tiếng Việt: Kỹ thuật địa tin học trong nghiên cứu biến động lớp phủ/sử 

dụng đất. 

 Tên tiếng Anh: Geoinformatic Techniques in Land Use/Land Cover Change 

Studies. 

- Mã học phần: GTLC807 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận): 3(2,1) 

- Thuộc chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

▪ Bắt buộc: ☒ 

▪ Tự chọn:  ☐ 

- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu không gian  

- Học phần song hành: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

▪ Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết 

▪ Làm bài tập trên lớp  : 4 tiết 

▪ Thảo luận   : 3 tiết 

▪ Thực hành, thực tập  : 06 tiết 

▪ Kiểm tra                            : 02 tiết 

▪ Hoạt động theo nhóm : 0 tiết 

▪ Tự học   : 90 giờ 

 Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS, Khoa Trắc địa, Bản 

đồ và Thông tin địa lý. 

2.Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức:  

  So sánh được những kiến thức về sử dụng đất và lớp phủ đất. 

  Tổng hợp được những nguyên nhân gây biến động về sử dụng đất. 

  Phân tích được các bước trong quy trình thành lập bản đồ lớp phủ mặt đất/sử dụng 

đất bằng công nghệ số; 

  Phân tích được một số mô hình tiên tiến nghiên cứu biến động lớp phủ/sử dụng đất 

trên thế giới. 

- Kỹ năng: 
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  Vận dụng được lý thuyết về xử lý ảnh phục vụ nghiên cứu lớp phủ/sử dụng đất; 

  Vận dụng được các mô hình nghiên cứu biến động lớp phủ/sử dụng đất vào thực tế; 

  Chuẩn hóa được dữ liệu đưa vào mô hình biến động lớp phủ/sử dụng đất bằng kỹ 

thuật địa tin học 

- Thái độ, chuyên cần: 

  Chủ động, tích cực trong phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề liên quan đến kỹ thuật 

địa tin học trong nghiên cứu biến động lớp phủ/sử dụng đất. 

  Phối hợp được khi làm việc theo nhóm; tích cực tìm kiếm thêm tài liệu, thông tin liên 

quan đến môn học. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần bao gồm các nội dung sau: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về lớp phủ/sử 

dụng đất và biến động lớp phủ/sử dụng đất. Các kỹ thuật tiền xử lý ảnh và đặc biệt là hiệu 

chỉnh bức xạ trong nghiên cứu lớp phủ/sử dụng đất, kỹ thuật chiết tách thông tin tư liệu viễn 

thám phục vụ thành lập bản đồ lớp phủ, sử dụng đất. Quy trình công nghệ thực hiện khi ứng 

dụng Kỹ thuật địa tin học trong nghiên cứu lớp phủ/sử dụng đất và vận dụng vào một số dự 

án cụ thể. 

Trình bày khung lý thuyết trong nghiên cứu lớp phủ/sử dụng đất: phân biệt biến động 

lớp phủ và thay đổi sử dụng đất. Thảo luận về các ảnh hưởng của biến động lớp phủ, sử 

dụng đất: ảnh hưởng đến lương thực, sức kh e con người, môi trường: nguồn nước, khí hậu, 

đa dạng sinh học. Trình bày vai trò quan trọng của mô hình hóa trong nghiên cứu biến động 

lớp phủ/sử dụng đất 

4.Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính: 

1) Nguyễn Ngọc Thạch, Dương Văn Khảm (2012), Địa thông tin ứng dụng, NXB 

Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. 

2) Nguyễn Ngọc Thạch(1997), Viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường, 

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. 

3) European Commission (2001), Manual of concepts on land cover and land use 

information systems, Luxembourg, Office for official publication of the European 

Communities. 

4.2. Tài liệu tham khảo: 

1) Ernest e. Hardy james r. Anderson, john t. Roach, and richard e. Witmer (1976), A 

Land Use And Land Cover Classification SystemFor Use With Remote Sensor Data, United 

States Department of the Interior, EditorUnited States Government Printing Office: 

Washington. 

2) John R. Jensen (1996), Introductory digital image processing, Prentice Hall Upper 

Saddle River, New Jersey6.  

3) Yuan D, Elvidge CD, Lunetta RS (1998), Survey of multispectral methods forland 

cover change analysis In: “Remote Change Detection. Environmental Monitoring Methods 

and Applications”, Ann Arbor Press, Chelsea, Michigan, USA. 

4) Xiangzheng Deng, Chunhong Zhao, Haiming Yan (2013), "A Review: Systematic 
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Modeling of Impacts of Land Use and Land Cover Changes on Regional Climate", 

Advances in Meteorology, 1. 

5) Eric F. Lambin, H.G, Land use and land cover change, Local process andglobale 

impact (2006), Springer-Verlag Berlin Heidelberg Germany. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Phương pháp giảng dạy:  

  Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung khái quát của môn học cho học viên, hình 

thành nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn đề 

nghiên cứu đó. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của học viên liên quan 

đến nội dung môn học; 

  Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 

trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề; Phương pháp dạy học 

theo nhóm; Phương pháp dạy học thông qua làm đồ án môn học. 

  Quá trình lên lớp, giảng viên tập trung giới thiệu các nội dung chính. Song song với 

lý thuyết cần giới thiệu là các ví dụ cụ thể để bài giảng sinh động, dễ chuyển tải thông tin. 

Cần lưu ý đề xuất các hướng nghiên cứu để học viên phát triển khả năng tự nghiên cứu các 

vấn đề liên quan để học phần. 

  Theo nội dung bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hướng dẫn 

người học làm các bài tập hoặc viết tiểu luận phù hợp với nội dung của học phần. 

- Phương pháp học: 

  Người học phải đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung môn học. Các 

tài liệu tham khảo có thể tìm ở thư viện Nhà trường hoặc trên internet. 

  Người học tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu 

tự học, tự nghiên cứu; chủ động, tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo để hoàn 

thành nội dung nghiên cứu của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc nên có tư duy phản 

biện, nên phân tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề mới hoặc cách 

giải quyết mới. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Sinh viên được đánh giá thông qua: 

  Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm 

đồ án;  

  Mức độ phối hợp khi làm việc nhóm; 

  Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tự nghiên 

cứu; 

  Chất lượng các tập, bài kiểm tra và các thông tin tự tìm kiếm liên quan đến nội dung 

của môn học. 

- Yêu cầu khác của giảng viên: Phòng học được trang bị máy chiếu. 
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7.  Thang điểm đánh giá 

Thang điểm đánh giá theo mục 5, 6 điều 25 của Thông tư số: 15/2014/TT- BGDĐT 

ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

Điểm tổng kết học phần được tính dựa vào các điểm đánh giá bộ phận như sau: 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm 02 điểm kiểm tra 

thường xuyên: 01 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2, được đánh giá thông qua: 

  Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

  Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

  Điểm chuyên cần; 

  Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành tốt nội 

dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân). 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

  Hình thức thi: Tự luận 

  Thời lượng thi: 90 phút 

  Học viên được sử được sử dụng tài liệu khi thi. 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ ài tập 

Tổng 

số tiết 

Mở đầu
 

1   1 

CHƢƠNG 1:  IẾN ĐỘNG LỚP PHỦ VÀ 

NGUYÊN NHÂN  IẾN ĐỘNG LỚP PHỦ 

ĐẤT 

7 0 2 9 

1.1. Lịch sử biến động lớp phủ đất toàn cầu 1   1 

1.2. Biến động lớp phủ đất trong giai đoạn gần 

đây 

1.2.1. Biến động lớp phủ rừng 

1.2.2. Biến động đất nông nghiệp 

1.2.3. Biến động đô thị 

1  1 2 

1.3. Tính phức tạp của biến động lớp phủ đất 1   1 

1.4. Nguyên nhân biến động lớp phủ đất 

1.4.1. Yếu tố tự nhiên 

1.4.2. Yếu tố kinh tế và kỹ thuật 

1.4.3. Yếu tố nhân khẩu 

1.4.4. Yếu tố thể chế 

1.4.5. Yếu tố văn hóa 

2  1 3 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ ài tập 

Tổng 

số tiết 

1.5. Tốc độ biến động lớp phủ đất và vai trò của 

yếu tố trung gian 
1   1 

1.6. Một số con đường chuyển đổi lớp phủ /sử 

dụng đất điển hình 
1   1 

CHƢƠNG 2. KỸ THUẬT ĐỊA TIN HỌC 

TRONG NGHIÊN CỨU LỚP PHỦ/SỬ 

DỤNG ĐẤT 

 

14 

 

4 4 22 

2.1. Vai trò của kỹ thuật địa tin học trong nghiên 

cứu lớp phủ/sử dụng đất 
1.0   1.0 

2.2. Lớp phủ đất và sử dụng đất, xây dựng hệ 

thống phân loại lớp phủ/sử dụng đất 
2   2 

2.3. Các công việc cần thực hiện khi ứng dụng kỹ 

thuật địa tin học trong nghiên cứu lớp phủ/sử 

dụng đất 

2   2 

2.4. Dấu hiệu giải đoán ảnh của một số loại lớp 

phủ trên ảnh vệ tinh 
1 1  2 

2.5. Xử lý ảnh số trong nghiên cứu lớp phủ/sử 

dụng đất 

2.5.1. Các kỹ thuật tiền xử lý ảnh cần thiết trong 

nghiên cứu biến động lớp phủ/sử dụng đất 

2.5.2. Một số kỹ thuật chuyển đổi ảnh phục vụ 

nghiên cứu biến động lớp phủ/sử dụng đất 

3 2  5 

2.6. Ảnh hưởng của biến động lớp phủ/ sử dụng 

đất 
3  2 5 

2.7. Khái niệm và các phương pháp nghiên cứu 

biến động sử dụng đất/ lớp phủ đất 

2.7.1. Khái niệm 

2.7.2. Các phương pháp nghiên cứu biến động 

lớp phủ/sử dụng đất 

4   4 

Kiểm tra   1 1 

CHƢƠNG 3. MÔ HÌNH HÓA  IẾN ĐỘNG 

LỚP PHỦ/ SỬ DỤNG ĐẤT 
8 2 3 13 

3.1. Vai trò của mô hình hóa trong nghiên cứu 

biến động lớp phủ/sử dụng đất 
1   1 

3.2. Một số mô hình nghiên cứu biến động lớp  

 
4 1 1 6 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ ài tập 

Tổng 

số tiết 

 

phủ/sử dụng đất trên thế giới 

3.2.1. Mô hình không gian và phi không gian 

3.2.2. Mô hình động và mô hình tĩnh 

3.2.3. Mô hình Agent base và mô hình pixel đại 

diện 

3.2.4. Mô hình khu vực và mô hình toàn cầu 

3.3. Chiều thời gian và không gian của mô hình 

hóa biến động lớp phủ/sử dụng đất 

3.3.1. Quy mô không gian và cấp độ phân tích 

3.3.2. Tự tương quan không gian và tương tác 

không gian 

3.3.3. Động thái thời gian: quỹ đạo biến động 

vàtác động phản hồi 

1  1 2 

3.4. Hiệu chỉnh và kiểm chứng mô hình 2 1  3 

Kiểm tra   1 1 

Tổng 30 6 9 45 

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 

TS.  ùi Thị Thúy Đào 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

 

1. Th ng tin chung về học phần  

- Tên học phần:  

 Tên tiếng Việt: Kỹ thuật địa tin học trong nghiên cứu tai biến tự nhiên 

 Tên tiếng Anh: Geomatics in Natural Hazard Studies 

- Mã học phần: GNHS 809 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận): 3 (2,1) 

- Thuộc chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

▪ Bắt buộc:  ☒ 

▪ Tự chọn:   ☐ 

- Học phần học trước: Cơ sở dữ liệu không gian  

- Học phần song hành: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

▪ Nghe giảng lý thuyết           : 19 tiết 

▪ Làm bài tập trên lớp  : 2 tiết 

▪ Thảo luận : 3 tiết 

▪ Thực hành, thực tập            : 21 tiết 

▪ Hoạt động theo nhóm : 0 tiết 

▪ Tự học : 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS, Khoa Trắc địa, Bản 

đồ và Thông tin địa lý. 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: 

  Tổng hợp được những kiến thức cơ bản về ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên 

cứu các tai biến tự nhiên như lũ lụt, trượt lở đất, hạn hán, ….  

  Phân tích được một số thuật toán ứng dụng của viễn thám và GIS trong nghiên cứu 

tai biến tự nhiên. 

  Đánh giá được các yếu tố gây tai biến thiên nhiên.  

- Kỹ năng: 

  Xây dựng  được bản đồ về tai biến và phân tích tai biến. 

  Vận dụng được các thuật toán vào phát hiện những tai biến của tự nhiên, phân tích, 
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đánh giá ảnh hưởng của tai biến, đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề liên quan đến tai 

biến. 

- Thái độ, chuyên cần: 

   Chủ động, tích cực trong phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề liên quan đến kỹ 

thuật địa tin học trong nghiên cứu biến động lớp phủ/sử dụng đất. 

   Phối hợp được khi làm việc theo nhóm; tích cực tìm kiếm thêm tài liệu, thông tin 

liên quan đến môn học. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Đây là học phần chuyên sâu của trắc địa ứng dụng. Nội dung chính của học phần bao 

gồm: 

- Các khái niệm về tai biến tự nhiên, cách lập bản đồ về tai biến và phân tích tai biến. 

- Tổng quan về một số nội dung nghiên cứu về tai biến thiên nhiên: giới thiệu về cách 

lựa chọn thông tin cần có cơ sở dữ liệu, phương pháp thu thập tài liệu và tư liệu, cách chiết 

xuất dữ liệu từ tư liệu ảnh viễn thám và các tổ chức dữ liệu trong GIS. 

- Giới thiệu cho học viên các phép phân tích tai biến tự nhiên bằng công nghệ viễn 

thám và GIS như: phương pháp đo đạc, phương pháp phân tích lớp dữ liệu, chuyển đổi dữ 

liệu, chồng xếp dữ liệu và phân tích mạng, thực hiện các phép nội suy . 

- Một số ứng dụng của viễn thám và GIS trong nghiên cứu tai biến tự nhiên;  

- Trên cơ sở lý thuyết, học phần sẽ trang bị cho học viên các hướng nghiên cứu ban đầu 

về tai biến tự nhiên. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính:  

1) Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Việt Hòa, Nguyễn Vũ Giang (2013), Địa thông tin – 

Nguyên lý cơ bản và ứng dụng, Nhà Xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 

2) Nguyễn Ngọc Thạch (1997), Viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên và môitrường, 

Nhà xuất bản khoa khọc và kỹthuật. 

3) ITC Educational Texbooks Series2(2001),Principle of Remote Sensing. 

4.2. Tài liệu tham khảo: 

1) Tutorial (1998), Fundementals of Remote Sensing, Canada center for Remote 

Sensing. 

2) Alberto Carrara, Fausto Guzzetti (1995),  Geographical Information Systems in 

Assessing Natural Hazards (Advances in Natural and Technological Hazards Research), 

Springer Netherlands. 

3) Brian D. Wardlow, Martha C. Anderson, James P. Verdin(2012), Remote Sensing of 

Drought: Innovative Monitoring Approaches (Drought and Water Crises): CRC Press. 

4) Charles E.Glass, publisher (2009), Interpreting Aerial Photographs to Identify 

Natural Hazards: Elsevier. 
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5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Phương pháp giảng dạy:  

  Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung khái quát của môn học cho học viên, hình 

thành nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn đề 

nghiên cứu đó. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của học viên liên quan 

đến nội dung môn học; 

  Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 

trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề; Phương pháp dạy học 

theo nhóm; Phương pháp dạy học thông qua làm đồ án môn học. 

  Quá trình lên lớp, giảng viên tập trung giới thiệu các nội dung chính. Song song với 

lý thuyết cần giới thiệu là các ví dụ cụ thể để bài giảng sinh động, dễ chuyển tải thông tin. 

Cần lưu ý đề xuất các hướng nghiên cứu để học viên phát triển khả năng tự nghiên cứu các 

vấn đề liên quan để học phần. 

  Theo nội dung bài giảng, giáo viên lên lớp giảng dạy phần lý thuyết và hướng dẫn 

người học làm các bài tập hoặc viết tiểu luận phù hợp với nội dung của học phần. 

- Phương pháp học: 

  Người học phải đọc thêm các tài liệu tham khảo liên quan tới nội dung môn học. Các 

tài liệu tham khảo có thể tìm ở thư viện Nhà trường hoặc trên internet. 

  Người học tăng cường trao đổi, thảo luận, hoạt động theo nhóm và chú trọng khâu tự 

học, tự nghiên cứu; chủ động, tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo để hoàn thành 

nội dung nghiên cứu của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc nên có tư duy phản biện, 

nên phân tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề mới hoặc cách giải quyết 

mới. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Sinh viên được đánh giá thông qua: 

  Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm 

đồ án;  

  Mức độ phối hợp khi làm việc nhóm; 

  Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tự nghiên 

cứu; 

  Chất lượng các tập, bài kiểm tra và các thông tin tự tìm kiếm liên quan đến nội dung 

của môn học. 

- Yêu cầu khác của giảng viên: Phòng học được trang bị máy chiếu. 

7. Thang điểm đánh giá 

Theo thông tư số: 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

Điểm tổng kết học phần được tính dựa vào các điểm đánh giá bộ phận như sau: 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm 02 điểm kiểm tra 
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thường xuyên: 01 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2, được đánh giá thông qua: 

  Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

  Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

  Điểm chuyên cần; 

  Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành tốt nội 

dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân). 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% 

   Hình thức thi: Tự luận 

   Thời lượng thi: 90 phút 

   Học viên được sử dụng tài liệu trong khi thi. 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ ài 

tập 

Tổng 

số tiết 

Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 

TAI  IẾN TỰ NHIÊN 
3 0 0 3 

1.1. Khái quát chung về  tai biến tự nhiên 1   1 

1.2. Các phương pháp nghiên cứu tai biến tự nhiên 
2   2 

Chƣơng 2: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 

TRONG NGHIÊN CỨU TAI  IẾN TỰ NHIÊN  
9 2 4 15 

2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu tai biến tự nhiên 2  2 4 

2.2. Thu thập tài liệu, tư liệu  3   3 

2.3. Chiết xuất dữ liệu từ tư liệu viễn thám  2 2 1 5 

2.4. Đánh giá tai biến tự nhiên bằng GIS 2   2 

Kiểm tra   1 1 

Chƣơng 3. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA VIỄN 

THÁM VÀ GIS TRONG NGHIÊN CỨU TAI 

 IẾN 

7 19 1 27 

3.1. Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu 

xói mòn đất 
1   1 

3.2. Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu 

trượt lở đất 
1   1 

3.3. Ứng dụng viễn thám và GIS trong theo dõi mực 

nước biển dâng 
1   1 

3.4. Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ đánh giá ảnh 

hưởng của nước biển dâng 
1   1 

3.5. Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu, 

đánh giá nguy cơ tai biến lũ lụt 
1   1 



111 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ ài 

tập 

Tổng 

số tiết 

3.6. Ứng dụng viễn thám và GIS trong cảnh báo 

cháy rừng 
1   1 

3.7. Ứng dụng viễn thám và GIS trong đánh giá 

thảm hoạ thiên tai 
1   1 

Đồ án môn học  19  19 

Kiểm tra   1 1 

Tổng 19 21 5 45 

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 Ngƣời biên soạn 

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Nam 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ  CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Th ng tin chung về học phần 

- Tên học phần: 

 Tên tiếng Việt: Bản đồ học nâng cao 

 Tên tiếng Anh: Advanced Cartography 

- Mã học phần: ADC 810 

- Số tín chỉ: 3 (2,1) 

- Thuộc chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần: Tự chọn 

 Bắt buộc:     

 Tự chọn:      

- Học phần học trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45 tiết 

 Nghe giảng lý thuyết  : 30 tiết 

 Làm bài tập trên lớp:            4 tiết 

 Thảo luận: 3 tiết 

 Thực hành, thực tập:8 tiết 

 Hoạt động theo nhóm : 0 tiết 

 Tự học: 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS,  Khoa Trắc địa, Bản 

đồ và Thông tin địa lý 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức: 

+ Tổng hợp được lý thuyết về những vấn đề đặc trưng của bản đồ học hiện đại, về mô 

hình hóa trong bản đồ; phương pháp mô hình hóa và các bước mô hình hóa bản đồ; các loại 

mô hình và các loại mô hình bản đồ; 

  Đánh giá, so sánh được các công nghệ thu thập thông tin, công nghệ thiết kế thành lập 

bản đồ trong thời đại mới; 

  Phân tích được vai trò của công nghệ trong thiết kế thành lập bản đồ; vai trò của mô 

hình bản đồ trong đời sống và trong nghiên cứu khoa học; 

+ Nhận biết và phân biệt được bản đồ 3D, bản đồ điện tử, bản đồ đa phương tiện, bản 

đồ trực tuyến. 

- Về kỹ năng: 
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+ Thành lập được một số mô hình bản đồ hiện đại như Bản đồ 3D, Bản đồ điện tử, Bản 

đồ mạng, Bản đồ đa phương tiện...  

- Về thái độ, chuyên cần: 

  Chủ động, tích cực phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề và vận dụng các mô hình 

bản đồ trong thực tiễn; 

  Phối hợp được khi làm việc theo nhóm. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Nội dung được đề cập trong học phần bao gồm:  

Những vấn đề cơ bản của bản đồ học nâng cao: Xu thế và hướng phát triển của Bản đồ 

học trong thời đại mới; đặc trưng, nhiệm vụ của bản đồ học trong thời đại mới, những thay 

đổi về quan niệm phương pháp và ứng dụng của bản đồ; 

Những vấn đề lý luận về mô hình hóa bản đồ, các loại mô hình bản đồ; phương pháp và 

qui trình của mô hình bản đồ trong nghiên cứu khoa học và đời sống; những vấn đề cơ bản 

của công nghệ thiết kế và thành lập bản đồ số và các công nghệ thành lập, quy trình thành 

lập, ứng dụng của một số loại hình bản đồ mới. 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính:  

1) Michael P. Peterson, 2017, Advances in Cartography and GIS cience, Springer 

International Publishing 

2) Brus, Jan, Vondrakova, Alena, Vozenilek, 2015, Modern Trends in Cartography, 

Springer International Publishing 

4.2. Tài liệu tham khảo:  

1) K.A. Xalisep (biên dịch Hoàng Phương Nga) 2005, Nhập môn bản đồ học, NXB Đại 

học Quốc Gia Hà Nội 

2) A.M. Berliant, 1999, Nghiên cứu địa lý bằng phương pháp bản đồ, Biên dịch Hoàng 

Phương Nga, Nhữ Thị Xuân, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Phương pháp giảng dạy:  

+ Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung của môn học cho sinh viên, hình thành 

nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn đề nghiên 

cứu. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của sinh viên liên quan đến nội 

dung môn học; 

+ Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 

trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề; phương pháp dạy học 

theo nhóm; phương pháp dạy học thông qua làm bài tập lớn, bài tập thực hành. 

- Phương pháp học: Sinh viên chủ động tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo 

để hoàn thành nội dung nghiên cứu của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc nên có tư duy 

phản biện, phân tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề mới hoặc cách 

giải quyết mới. Sinh viên tăng cường tham khảo các video, bài hướng dẫn kỹ thuật và thao 

tác thành thạo các công cụ phần mềm cho làm bài tập thực hành. 
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6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên   

- Sinh viên được đánh giá thông qua: 

+ Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm 

đồ án;  

  Mức độ phối hợp khi làm việc nhóm; 

+ Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tự nghiên 

cứu; 

+ Chất lượng các tập, bài kiểm tra và các thông tin tự tìm kiếm liên quan đến nội dung 

của môn học. 

- Yêu cầu khác của giảng viên: Phòng học được trang bị máy chiếu. 

7. Thang điểm đánh giá  

 Theo Thông tư số: 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm 02 điểm kiểm tra 

thường xuyên: 01 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2, được đánh giá thông qua: 

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận;  

- Điểm đánh giá phần thực hành; 

- Điểm chuyên cần; 

- Điểm tiểu luận; 

- Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành tốt nội 

dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; bài tập cá nhân/ 

học kì,…) 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

- Hình thức thi: Tự luận 

- Thời lượng thi: 90 phút 

- Học viên được sử dụng tài liệu khi thi. 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ 

 ài tập 

Tổng 

số tiết 

CHƢƠNG 1.  ẢN ĐỒ HỌC VÀ MÔ HÌNH BẢN 

ĐỒ TRONG THỜI ĐẠI MỚI 
6 

 
1 7 

1.1. Khái quát bản đồ trong thời đại mới 

3 
  

4 1.1.1. Khái quát quá trình phát triển của khoa học bản đồ 

1.1.2. Những vấn đề đặc trưng của bản đồ học nâng cao 

1.2. Mô hình hóa bản đồ 
3 

 
1 4 

1.2.1. Những vấn đề lý luận về mô hình 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ 

 ài tập 

Tổng 

số tiết 

1.2.2. Những vấn đề lý luận về mô hình hóa bản đồ 

1.2.3. Phân loại các mô hình bản đồ 

1.2.4. Mô hình hóa bản đồ 

CHƢƠNG 2.  CÔNG NGHỆ TRONG THIẾT KẾ 

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NÂNG CAO 
8 2 1 11 

2.1.  Những vấn đề chung về công nghệ thiết kế thành 

lập bản đồ 

4 
  

4 

2.1.1. Khái niệm về thiết kế thành lập bản đồ 

2.1.2. Khái quát công nghệ thiết kế thành lập bản đồ 

2.1.3. Các phương pháp thành lập bản đồ 

2.1.4. Vai trò của công nghệ trong thiết kế thành lập 

bản đồ 

2.2. Giới thiệu một số công nghệ mới trong thiết kế 

thành lập bản đồ 
4 2 1 7 

2.2.1. Công nghệ thành lập bản đồ số 
    

2.2.2. Công nghệ viễn thám 
    

2.2.3. Công nghệ GIS 
    

Kiểm tra 1 tiết chương (1 2) 
    

CHƢƠNG 3. MỘT SỐ MÔ HÌNH BẢN ĐỒ 

NÂNG CAO  
16 6 5 27 

3.1.Bản đồ 3D 

6 6 1 13 

3.1.1. Khái niệm và nội dung bản đồ 3D.  

3.1.2.Đặc điểm và nguyên tắc thiết kế bản đồ 3D   

3.1.3. Quy trình xây dựng bản đồ 3D 

3.1.4. Các ứng dụng của bản đồ 3D  

3.2. Bản đồ điện tử và Atlas điện tử 

3 
 

1 4 

3.2.1. Khái niệm bản đồ điện tử và Atlas điện tử 

3.2.2. Đặc điểm của bản đồ điện tử và Atlas điện tử 

3.2.3. Các bước thành lập  bản đồ điện tử và Atlas điện tử 

3.2.4. Vai trò, ý nghĩa  của bản đồ điện tử và Atlas 

điện tử 

3.3. Bản đồ Multimedia 

2 
 

1 3 
3.3.1. Khái niệm, đặc điểm bản đồ Multimedia 

3.3.2. Các bước thành lập bản đồ Multimedia 

3.3.3. Các ứng dụng cuả bản đồ Multimedia 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/ 

 ài tập 

Tổng 

số tiết 

3.4. Bản đồ mạng 

3.4.1. Khái niệm, đặc điểm bản đồ mạng 

3.4.2. Đặc điểm thành lập bản đồ mạng 

3.4.3. Vai trò, ý nghĩa bản đồ mạng 

3 
 

1 4 

3.5. Bản đồ di động 

3.5.1. Khái niệm, đặc điểm của bản đồ di động 

3.5.2.Các thành phần và phương thức hoạt động của 

bản đồ di động 

3.5.3. Các bước thành lập bản đồ di động 

2 
 

1 3 

Kiểm tra 1 tiết  

Tổng 30 8 7 45 

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 Ngƣời biên soạn 

 

 

 

 ùi Thu Phƣơng 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           / QĐ-TĐHHN, ngày     tháng    năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

1. Thông tin chung về học phần/mônhọc 

- Tên học phần:  

 Tên tiếng Việt: Bản đồ chuyên đề 

 Tên tiếng Anh: ThematicMap 

- Mã học phần: TMAP811 

- Số tín chỉ (Lý thuyết/Thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận): 3(2,1) 

- Thuộc chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ, bậc: Thạc sĩ 

- Loại học phần:  

 Bắt buộc:     

 Tự chọn:      

- Học phần học trước:  không  

- Học phần song hành: không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:  

 Nghe giảng lý thuyết  :  30 tiết  

 Làm bài tập trên lớp   : 02 tiết  

 Thảo luận   : 03 tiết  

 Thực hành, thực tập    : 10 tiết  

 Hoạt động theo nhóm: 00 tiết 

 Tự học : 90 giờ 

- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS, Khoa Trắc địa, Bản 

đồ và Thông tin địa lý 

2. Mục tiêu của học phần 

- Kiến thức:  

+ Tổng hợp được những kiến thức cơ bản như khái niệm, nội dung, đặc điểm và các 

cách phân loại của bản đồ chuyên đề; 

  Phân tích được các bước trong quy trình thành lập bản đồ chuyên đề; 

+ Phân biệt và so sánh được các phương pháp biểu thị nội dung trên bản đồ chuyên đề. 

- Kỹ năng:  

+ Lựa chọn được phương pháp biểu thị nội dung phù hợp với từng loại bản đồ chuyên đề; 

+ Thiết kế được bố cục nội dung cho các bản đồ chuyên đề; 

+ Áp dụng các nguyên tắc và vận dụng công nghệ mới để thành lập bản đồ chuyên đề; 

+ Vận dụng được các phương pháp trong thành lập bản đồ chuyên đề về hành chính, 

dân cư, kinh tế chung... 
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- Thái độ, chuyên cần:  

+ Tích cực tìm hiểu, rèn luyện đạo đức, tác phong, thái độ tích cực học tập và tự học, tự 

tìm tài liệu để nghiên cứu. 

   Chủ động, tích cực trong phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề liên quan đến ứng 

dụng bản đồ chuyên đề trong  ngành quản lý tài nguyên và môi trường nói chung và ngành 

kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ nói riêng. 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Nội dung của môn hoc trình bày những kiến thức cơ bản về bản đồ chuyên đề bao gồm 

khái niệm, đặc điểm, nội dung và cách phân loại; cách thiết kế xây dựng và đặc điểm của 

các phương pháp biểu thị nội dung, quy trình chung trong thành lập bản đồ chuyên đề. 

Ngoài ra môn học trình bày về nội dung, đặc điểm thành lập các loại bản đồ chuyên đề địa 

lý như bản đồ hànhchính, bản đồ địa lý tự nhiên tổng hợp, bản đồ dân cư và bản đồ kinh tế 

chung 

4. Tài liệu học tập 

4.1. Tài liệu chính: 

 1) Lâm Quang Dốc (2002), Bản đồ chuyên đề, NXB Giáo dục. 

4.2. Tài liệu tham khảo: 

1) Lê Huỳnh, Lê Ngọc Nam (2001), Bản đồ chuyên đề, NXB Giáo dục. 

2) Terry A. Slocum (1999), Thematic Cartography and Visualization, Prentice Hall 

Upper Saddle River, New Jersey. 

3) Bandrova & etc (2014), Thematic Cartography for the Society, Springer 

International Publishing. 

5. Các phƣơng pháp giảng dạy và học tập của học phần 

- Phương pháp giảng dạy: 

+ Giảng viên thông báo mục tiêu và nội dung của môn học cho sinh viên, hình thành 

nên các nội dung nghiên cứu và hướng dẫn cách tra cứu tài liệu để giải quyết vấn đề nghiên 

cứu. Giảng viên đặc biệt khuyến khích các ý tưởng mới của sinh viên liên quan đến nội 

dung môn học; 

+ Giảng viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy sau: Phương pháp thuyết 

trình, phương pháp phát vấn, phương pháp dạy học dựa trên vấn đề; phương pháp dạy học 

theo nhóm; phương pháp dạy học thông qua làm bài tập lớn, bài tập thực hành. 

- Phương pháp học: 

+ Sinh viên chủ động tích cực trong việc đọc các tài liệu tham khảo để hoàn thành nội 

dung nghiên cứu của giảng viên đặt ra. Trong quá trình đọc nên có tư duy phản biện, phân 

tích, tổng hợp, đánh giá để có thể phát hiện ra các vấn đề mới hoặc cách giải quyết mới. 

Sinh viên tăng cường tham khảo các video, bài hướng dẫn kỹ thuật và thao tác thành thạo 

các công cụ phần mềm cho làm bài tập thực hành. 

6. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 

- Sinh viên được đánh giá thông qua: 

+ Mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp; 

  Mức độ phối hợp khi làm việc nhóm; 
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+ Chấp hành các quy định về thời gian lên lớp, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tự nghiên 

cứu; 

+ Chất lượng các tập, bài kiểm tra và các thông tin tự tìm kiếm liên quan đến nội dung 

của môn học. 

- Yêu cầu khác của giảng viên: Phòng học được trang bị máy chiếu. 

7. Thang điểm đánh giá 

Thang điểm đánh giá theo mục 5, 6 điều 25 của Thông tư số: 15/2014/TT- BGDĐT 

ngày 15 tháng 5 năm  2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

8. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần  

8.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số 30%, bao gồm 2 điểm kiểm tra thường 

xuyên: 01 điểm hệ số 1; 01 điểm hệ số 2 được đánh giá thông qua:  

- Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 

- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; 

- Điểm chuyên cần; 

- Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của học viên (hoàn thành tốt nội 

dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân 

8.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phầncó trọng số 70% 

- Hình thức thi: Viết 

- Thời lượng thi: 90 phút 

- Học viên được sử dụng tài liệu trong khi thi 

9. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/Bài 

tập 

Tổng số 

tiết 

Chƣơng 1: KHÁI NIỆM CHUNG 4 0 0 4 

1.1 Khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm của bản đồ 

chuyên đề 

1.1.1 Kháiniệm 

1.1.2 Ýnghĩa 

1.1.3 Đặcđiểm 

2   2 

1.2 Nội dung và phân loại bản đồ chuyênđề 

1.2.1 Nộidung 

1.2.2 Phânloại 

2   2 

Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP  IỂU THỊ NỘI 

DUNG  ẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ 

13 0 04 17 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/Bài 

tập 

Tổng số 

tiết 

2.1 Phương pháp kýhiệu 

2.1.1 Kháiniệm 

2.1.2 Thiết kế nội dung bảnđồ 

2.1.3 Đặcđiểm 

2.2  

2  0.5 2.5 

2.2 Phương pháp biểuđồ 

2.2.1 Kháiniệm 

2.2.2 Thiết kế nội dung bảnđồ 

2.2.3 Đặcđiểm 

2  0.5 2.5 

2.3 Phương pháp đồgiải 

2.3.1 Kháiniệm 

2.3.2 Thiết kế nội dung bảnđồ 

2.3.3 Đặcđiểm 

2  0.5 2.5 

2.4 Phương pháp chấmđiểm 

2.4.1 Kháiniệm 

2.4.2 Thiết kế nội dung bảnđồ 

2.4.3 Đặc điểm 

2  0.5 2.5 

2.5 Phương pháp biểu đồ định vị 

2.5.1 Khái niệm 

2.5.2 Thiết kế nội dung bản đồ 

2.5.3 Đặc điểm 

2  0.5 2.5 

2.6 Các phương pháp khác 

2.6.1 Nền chất lượng 

2.6.2 Khoanh vùng diện tích 

2.6.3 Ký hiệutuyến 

2.6.4 Đường chuyển động 

2.6.5 Đường đẳng trị 

3  0.5  3.5 

Kiểm tra   01 01 

Chƣơng 3: THÀNH  LẬP  ẢN ĐỒ CHUYÊN 

ĐỀ 

13 10 01 24 
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Nội dung 

Số tiết 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thảo 

luận/Bài 

tập 

Tổng số 

tiết 

3.1 Quy trình thành lập bản đồ chuyênđề 

3.1.1 Quy trình chung thành lập bản đồ 

chuyên đề 

3.1.2 Quy trình công nghệ thành lập bản đồ 

chuyên đề dạng số 

02   02 

3.2 Các phương pháp thành lập bản đồ 

chuyên đề 

3.2.1 Phương pháp đo đạc trực tiếp 

3.2.2 Sử dụng ảnh hàng không, ảnh viễnthám 

3.2.3 Phương pháp biên vẽ từ bảnđồ 

3.2.4 Phương pháp thống kê 

03   03 

3.3 Thành lập bản đồ chuyên đề địalý 

3.3.1 Thành lập bản đồ hànhchính 

3.3.2 Thành lập bản đồ địa lý tự nhiên tổng hợp 

3.3.3 Thành lập bản đồ dâncư 

3.3.4 Thành lập bản đồ kinh tếchung 

08 10  18 

Kiểm tra   01 1 

Tổng 30 10 05 45 

10. Ngày phê duyệt: 

Trƣởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Phạm Thị Hoa 

 Ngƣời soạn 

 

 

 

 

 ùi Thu Phƣơng 
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