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Tóm tắt:
Bài báo giới thiệu tổng quan về hệ thống trạm CORS ở Việt Nam và các dịch vụ của nó phục vụ
cho việc đổi mới công nghệ đo đạc thực địa để xác định chính xác và nhất quán tọa độ, độ cao của
các điểm chi tiết trong bối cảnh nhu cầu cần phải xác định nhanh chóng, chính xác và hiệu quả các dữ
liệu bản đồ và thông tin địa lý, đáp ứng kịp thời cho công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng, công
nghiệp hóa và phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.
1. Đặt vấn đề
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng CSVN đã đặt ra mục tiêu sớm đưa Việt Nam
cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ tư (4.0) được cho là đã bắt đầu từ vài năm gần đây, tập trung chủ yếu vào sản xuất thông
minh, tích hợp công nghệ và khả năng tự động hóa cao. Nắm bắt chủ trương này, Cục Đo đạc, Bản
đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã và đang xây dựng, phát triển các nền tảng hạ tầng kỹ thuật đo đạc
bản đồ và thông tin địa lý thế hệ mới như: Hệ thống mạng lưới định vị vệ tinh liên tục (CORS); Hạ
tầng dữ liệu không gian quốc gia (NSDI); Mô hình geoid/quasigeoid; Hệ quy chiếu động 3D vv…Đây
là các công nghệ đảm bảo trả lời cho câu hỏi “ta đang ở đâu trên Trái đất ?”, “đi tới hay liên hệ với
một nơi khác bằng cách nào là tối ưu ?” cũng như “làm thế nào để gắn kết thông tin về vị trí và thời
gian (tọa độ không - thời gian) cũng như hàng loạt thông tin khác đang diễn ra trên các thực thể của
thế giới thực ?” trong thời gian thực. Khi trả lời được 3 câu hỏi này thì chúng ta đủ điều kiện để kết nối
vạn vật bất kể với khoảng cách nào, đồng thời làm cho người máy (trí tuệ nhân tạo) biết tư duy về
không gian mình đang tồn tại và vận động, đặc biệt sẵn sàng hỗ trợ các giao thức kết nối mở cho các
công nghệ tự động hóa độ chính xác cao trong thời gian thực như: Giám sát chuyển dịch, Giao thông,
xây dựng, nông nghiệp, cảng biển Logistics, thành phố thông minh (SmartCity), hàng không vv…
Ở Việt Nam cũng như trên thế giới, đo đạc - bản đồ và thông tin địa lý thuộc lĩnh vực điều tra
khảo sát cơ bản để cung cấp một loại sản phẩm đặc biệt dưới dạng các thông tin về không gian và
thuộc tính của các thực thể trong không gian cho hầu hết các lĩnh vực thực tiễn liên quan đến công
tác quản lý, xây dựng, sản xuất gắn liền với cuộc sống của con người và phát triển kinh tế xã hội.
Trong đó, một trong các thông tin đầu vào quan trọng nhất đó là phải xác định nhanh chóng, chính
xác, hiệu quả tọa độ, độ cao của mọi đối tượng bên trong, ở trên và bên ngoài bề mặt Trái đất. Để
làm được điều này, các dịch vụ của hệ thống mạng lưới định vị vệ tinh liên tục (CORS) sẽ cho phép
đổi mới công nghệ đo đạc xác định tọa độ, độ cao đáp ứng các yêu cầu đã đạt ra ở trên.
2. Giải quyết vấn đề
2.1. Hiện trạng công tác đo đạc xác định tọa độ, độ cao ở Việt Nam theo công nghệ
truyền thống
Ở Việt Nam cũng như tại hầu hết các quốc gia trên thế giới công tác đo đạc tọa độ, độ cao
thành lập bản đồ để quản lý lãnh thổ, quy hoạch, xây dựng và phát triển hạ tầng đất nước luôn được
chú trọng và triển khai từ rất sớm. Nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực Đo đạc, Bản đồ và
Thông tin địa lý, ngày 14 tháng 12 năm 1959 Thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam đã ban hành Nghị định số 444-TTg về việc thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ thuộc phủ thủ
tướng và nay là cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trực thuộc Bộ tài nguyên và Môi
trường. Trong thời gian qua, nghành Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã xây dựng, thành
lập, quản lý và cung cấp một lượng lớn về cơ sở khoa học, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, tài liệu, thông tin
gồm: Hệ tọa độ, độ cao, hệ quy chiếu quốc gia, các mạng lưới tọa độ, độ cao nhà nước, bản đồ địa
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hình các tỷ lệ, cơ sở dữ liệu nền địa lý,… phục vụ cho đa ngành, đa mục đích sử dụng như: Quản lý
đất đai, giao thông, xây dựng, thương mại dịch vụ, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường, an
ninh, quốc phòng vv… , góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc.
Theo công nghệ truyền thống chúng ta phải thành lập các mạng lưới cấp cao ở khoảng cách
lớn và phủ trùm toàn quốc, sau đó chêm dày bằng các mạng lưới cấp thấp ở khoảng cách ngắn hơn
theo nhu cầu thực tiễn tại các khu vực cần thiết cho đến khi phủ khắp trên toàn lãnh thổ. Tiếp đó là
các mạng lưới thực thi phục vụ công tác đo đạc xác định tọa độ, độ cao các điểm chi tiết sao cho đảm
bảo tính kết nối và nhất quán về cơ sở toán học trong hệ tọa độ quốc gia VN-2000. Như vậy chúng ta
luôn phải xây dựng, quản lý và duy trì một mạng lưới các điểm khống chế tọa độ, độ cao ngoài thực
địa trên phạm vi toàn quốc, đây là công việc rất khó khăn và tốn kém. Trong bối cảnh đất nước đang
trong giai đoạn xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị hóa, công nghiệp hóa làm ảnh hưởng
không nhỏ đến các mốc tọa độ, độ cao ngoài thực địa. Ngoài ra mỗi khi cần triển khai đo đạc xác định
tọa độ, độ cao tại một khu vực nào đó, chúng ta luôn phải tìm đến các điểm tọa độ, độ cao nhà nước
ngoài thực địa để đo nối vào, tiếp đó là tính toán bình sai hạ cấp các mạng lưới chêm dày phục vụ
việc đo chi tiết. Đối với các dịch vụ đòi hỏi phải xác định tọa độ, độ cao trong thời gian thực ngay
ngoài thực địa thì phương pháp đo đạc truyền thống sẽ không đáp ứng được.
Ngày nay, với chính sách mở cửa và hội nhập ngày một sâu rộng ra khu vực cũng như trên
phạm vi toàn cầu, các lĩnh vực khoa học công nghệ đã có những bước phát triển vượt trội đòi hỏi
ngành Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý cần phải đổi mới công nghệ để cung cấp đa dạng CSDL
thông tin địa lý, tọa độ, độ cao dưới dạng điện toán đám mây số một cách nhanh chóng, kịp thời và
đảm bảo tính bảo mật, độ chính xác cao, có thể dễ dàng trong việc cài đặt, tích hợp và kết nối với các
phương tiện, thiết bị máy móc hiện đại khác, đây là một xu hướng tất yếu phù hợp với nhu cầu phát
triển thực tiễn khách quan.
2.2. Giới thiệu tổng quan hệ thống mạng lưới định vị vệ tinh liên tục (CORS) ở Việt Nam
Tên dự án: “Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam”. Dự
án được triển khai thực hiện từ năm 2016 dự kiến kết thúc vào năm 2019. Tổng số trạm CORS được
xây dựng là 65 trạm, trong đó có 24 trạm Geodetic CORS phân bố đều trên toàn lãnh thổ Việt Nam
với khoảng cách giữa các trạm từ 150km đến 200km và 41 trạm NRTK CORS tại các khu vực trọng
điểm với mật độ từ 50km đến 80km/trạm. Trong đó Miền Bắc 14 trạm; Miền Trung 7 trạm; Tây
Nguyên và Nam Bộ 20 trạm và 01 Trạm xử lý và điều khiển trung tâm tại Hà Nội. Tiếp sau đó sẽ từng
bước chêm dày các trạm NRTK CORS tại các khu vực còn lại tiến tới phủ trùm trên toàn lãnh thổ. Khi
dự án hoàn thành sẽ làm thay đổi cơ bản hạ tầng đo đạc theo xu hướng hiện đại và đáp ứng độ chính
xác cao.
BERNESE
5.2
RTNet
Solution

Hình 1: Hạ tầng kết nối hệ thống trạm CORS cho đến việc cung cấp
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các dịch vụ cho người sử dụng
Vị trí các trạm CORS đa số được xây dựng trong khuân viên của các Đài/Trạm Khí tượng thủy
văn thuộc Tổng Cục Khí tượng thủy văn do đó công tác bảo quản, vận hành các trạm gặp nhiều thuận
lợi.
2.3. Đổi mới công nghệ đo đạc xác định tọa độ, độ cao trên cơ sở ứng dụng các dịch vụ
của hệ thống mạng lưới định vị vệ tinh liên tục (CORS) ở Việt Nam
2.3.1. Sử dụng giải pháp Network base và tính toán lời giải Fixed từ tất cả các vệ tinh GNSS
hiện có
Để đảm bảo cơ sở toàn học nhất quán cho toàn bộ hệ thống, đã sử dụng giải pháp Network
Base từ tất cả vệ tinh của các hệ thống GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) thay vì giải
pháp Single Base để cung cấp số cải chính cho điểm đo chi tiết, với giải pháp này cho phép mô hình
hóa và cải chính tầng đối lưu, tầng điện ly đồng đều, nhất quán theo thời gian thực trên toàn bộ không
gian phủ trùm các trạm NRTK CORS, đồng thời với phương pháp cải chính VRS sẽ luôn được sử
dụng từ tối thiểu 3 trạm CORS còn các phương pháp cải chính khác như MAX và iMAX thì ngoài điểm
CORS làm tham chiếu chính ra thì luôn có tối thiểu 2 trạm CORS tham chiếu phụ khác đảm bảo luôn
có các trị đo thừa nhằm khóa đuôi và khép kín các Vecter treo.

Hình 2: Mô hình giải pháp Network Base.
Ngoài ra, hệ thống cũng luôn tính toán lời giải Fixed từ trên 30 vệ tinh của các hệ thống GNSS
hiện hữu tại các trạm CORS để cung cấp số cải chính RTK cho các máy Rover đang kết nối.

Hình 3: Tính toán lời giải Fixed tại các trạm CORS
từ tất cả các vệ tinh GNSS
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2.3.2. Các dịch vụ của hệ thống trạm CORS cung cấp cho người sử dụng
Dịch vụ cải chính RTK theo các phương pháp đa dạng gồm MAX, iMAX, VRS, FKP, hỗ trợ các
định dạng cải chính khác nhau như CMR / CMR +, RTCM 2.x và RTCM 3x theo giao thức phổ cập
NTRIP.

Hình 4: Quản lý các dịch vụ cải chính RTK cung cấp cho người sử dụng
Dịch vụ xử lý sau cho dữ liệu GNSS đo tĩnh, tĩnh nhanh và đo động trên giao diện Web trực
tuyến, cho phép lựa chọn hệ tọa độ đích.

Hình 5: Dịch vụ xử lý sau trực tuyến trên giao diện Web
Dịch vụ Virtual Rinex xử lý sau trực tuyến các trạm CORS ảo ngay trên giao diện Web
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Dịch vụ FTP cho phép Download dữ liệu GNSS tại các trạm CORS và các thông tin, dữ liệu phụ
trợ khác
Dịch vụ cho phép tra cứu tình trạng hoạt động thu tín hiệu, sơ đồ vị trí và các thông tin liên quan
tại các trạm CORS.

Hình 6: Dịch vụ tra cứu thông tin trạm CORS trên giao diện Web
Dịch vụ trực tuyến giám sát hoạt động thu tín hiệu và cải chính của các máy Rover đo RTK. Hỗ
trợ kịp thời cho người sử dụng ngay ngoài thực địa

Hình 7: Dịch vụ hỗ trợ trực tuyến các Rover RTK
Dịch vụ truyền trực tiếp các tham số tính chuyển tọa độ và mô hình Geoid cho các Rover đo
RTK.

5

KỶ YẾU
HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGÀNH ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ TOÀN QUỐC - 2018

2.3.3. Đơn giản hóa công tác đo đạc thực địa thay cho công nghệ truyền thống
Sử dụng tối đa công nghệ điện toán đám mây làm thay đổi toàn bộ tư duy, nhận thức và
phương pháp xác định tọa độ, độ cao so với công nghệ truyền thống, biến việc xác định tọa độ độ cao
của 1 đối tượng ở độ chính xác cao ngoài thực địa trở lên đơn giản hơn rất nhiều.

Hình 8: Trung tâm xử lý dữ liệu theo công nghệ điện toán đám mây
Với các khu vực có sóng 3G/4G của mạng di động chúng ta có thể xác định được ngay tức thời
tọa độ, độ cao tại bất kỳ vị trí nào và thời gian nào ở độ chính xác cỡ cm, đặc biệt khi thử nghiệm đo
đạc xác định tọa độ tại những vị trí dưới tán cây thưa, kết quả vẫn đảm bảo độ chính xác cỡ cm.

Hình 9: Đo RTK xác định tọa độ, độ cao
Với khu vực đô thị nhiều ngõ phố và nhà cao tầng, không có điều kiện thu tín hiệu GNSS tốt,
chúng ta sẽ kết hợp với phương pháp toàn đạc điện tử, trong đó mạng lưới trạm CORS cho phép sử
dụng phương pháp RTK hoặc PPK để xác định tọa độ các điểm trạm máy, điểm định hướng, điểm
kiểm tra tại các vị trí thông thoáng mà chúng ta không cần phải thành lập các mạng lưới trung gian,
không cần quan tâm đến điểm gốc tọa độ nhà nước cũng như tọa độ của nó mà vẫn đạt được độ
chính xác ở mức cm so với điểm trạm CORS gần nhất. Việc này làm tăng độ chính xác, tính đồng bộ
của dữ liệu trong phạm vi rộng lớn và tăng tính linh động, tiến độ trong việc triển khai công tác đo đạc
thực địa.
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Hình 10: Kết nối và hỗ trợ cho các phương pháp khác
Ở các khu vực chưa tăng dày các trạm NRTK CORS, mà chỉ có các trạm CORS Geodetic ở
khoảng cách lớn, hệ thống hỗ trợ dịch vụ Virtual Rinex cho phép chuyển đổi việc xử lý sau các
Baseline với khoảng cách rất xa từ các trạm CORS đến vị trí đo GNSS thành các Baseline với khoảng
cách rất gần từ các trạm CORS ảo đến vị trí đo GNSS.
Đối với công tác bay chụp ảnh và quét Lidar: Có thể sử dụng trực tiếp dữ liệu thu tín hiệu GNSS
tần số 1giây / 1 epoch tại các trạm CORS thật hoặc trạm CORS ảo thay cho việc phải thiết lập trạm
Base dưới mặt đất, đo RTK trực tiếp cho việc thiết lập khu Control Area, đo trâm trích khống chế ảnh
ngoại nghiệp. Với công nghệ Lidar mặt đất sử dụng phương pháp RTK có thể ngay lập tức trực tiếp
xác định tọa độ / độ cao điểm trạm máy tức thì ngay ngoài thực địa.
Đối với công tác đo đạc công trình ngầm: cho phép kết hợp với máy đo công trình ngầm xác
định tức thì ngay ngoài thực địa tọa độ, độ cao các tuyến đo.
Đặc biệt hữu ích với công tác đo trích lục bản đồ, đo đạc cập nhật biến động không gian của
các đối tượng bản đồ mà không cần phải thành lập lưới chêm dầy, không cần quan tâm đến điểm gốc
tọa độ nhà nước, chỉ cần mang máy GNSS ra đo độc lập tại bất kỳ vị trí nào là có tọa độ với độ chính
xác cao với thời gian đo trên điểm chỉ tính bằng giây.

Hình 11: Đo trích lục và cập nhật dữ liệu cho bản đồ
2.3.4. Hỗ trợ công tác dẫn đường và triển điểm ra thực địa
Với các dịch vụ RTK đa dạng như MAX, iMAX, VRS, FKP, hỗ trợ các định dạng cải chính khác
nhau như CMR / CMR +, RTCM 2.x và RTCM 3x theo giao thức phổ cập NTRIP cho phép tương thích
với hầu hết các máy Rover của các hãng thông dụng ở Việt Nam như Leica, Trimble, Topcon, South
vv…
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Ngoài ra trung tâm xử lý dữ liệu cũng cung cấp các gói cải chính cho phép truyền trực tiếp các
tham số của hệ tọa độ VN2000, các tham số tính chuyển tọa độ, các số cải chính mô hình Geoid, mô
hình tầng điện ly, tầng đối lưu xuống cho Rover, điều này cho phép dễ dàng thực thực hiện công tác
triển điểm, triển bản vẽ ra thực địa cũng như dẫn đường ở thời gian thực và độ chính xác cao.

Hình 12: Triển điểm và bản vẽ ra thực địa
2.3.5. Hỗ trợ cho các công nghệ hiện đại khác.
Với việc truyền số cải chính theo các định dạng phổ cập khác nhau theo giao thức thông dụng
NTRIP cho phép dễ dàng cài đặt, tích hợp trong các thiết bị hiện đại phục vụ cho đa ngàn đa mục
đích sử dụng như nông nghiệp, UAV, giao thông, Smart City, Logistics vv… Một số ví dụ như sau:

Hình 13: Hỗ trợ cho các công nghệ hiện đại khác
Xây dựng phần mềm trên nền tảng hệ điều hành của điện thoại thông minh cho phép tích hợp
điện thoại có kết nối 3G để nhận số cải chính NTRIP đồng thời kết nối qua Bluetooth hoặc cổng COM
với máy thu GNSS để nhận được tọa độ chính xác ngay trên màn hình điện thoại.
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Hình 14: Phần mềm hỗ trợ đo RTK trên điện thoại thông minh
Chế tạo Modul phần cứng cho phép nhận số cải chính NTRIP qua sóng 3G và kết nối bằng
Bluetooth hoặc cổng COM với máy thu GNSS, qua đó tính toán chính xác tọa độ / độ cao ở thời gian
thực và xuất ra 1 cổng vật lý hoặc giao thức không dây theo định dạng NMEA cho thiết bị tiếp nhận
của bên thứ 3
Xây dựng ứng dụng dạng Mobile-GIS in Field cho phép giám sát và cập nhật CSDL thông tin
địa lý ngay ngoài thực địa song song với việc phê chuẩn và đồng bộ hóa với CSDL trên máy chủ ở
trong phòng.

Hình 15: Ứng dụng Mobile-GIS in Field phục vụ bốc xếp trên cảng
2.3.6. Phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học Trái đất
- Giám sát chuyển dịch của các mảng kiến tạo lớp vỏ Trái đất trong phạm vi 24 trạm CORS
Geodetic liên tục hàng tháng, hàng quý, hàng năm
- Mô hình hóa và giám sát sự biến đổi của tầng điện ly, tầng đối lưu
- Xác định tổng lượng điện tử tự do và tổng lượng hơi nước.
- Tính toán chính xác các tham số quỹ đạo vệ tinh theo định dạng sp3.
3. Kết luận
Đến nay hệ thống trạm CORS của Việt Nam đã xây dựng hoàn thành 17 trạm tại khu vực Đồng
bằng Bắc bộ, hiện đang trong quá trình chạy thử nghiệm cung cấp một số dịch vụ để đánh giá. Khi dự
án hoàn thành và đi vào hoạt động chính thức sẽ đem lại hiệu quả vô cùng to lớn đối với việc đo đạc,
xác định tọa độ, độ cao cũng như đối với việc nghiên cứu khoa học trái đất.
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Để công nghệ này sớm được ứng dụng một cách hiệu quả, chúng ta cũng cần đẩy mạnh công
tác tuyên truyền quảng bá để mọi người có thể nắm bắt và hiểu được lợi ích mà công nghệ này đem
lại. Bên cạnh đó cần sớm ban hành các quy định kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật khi áp dụng
công nghệ mới này vào trong quá trình sản xuất.

Tài liệu tham khảo
[1] Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI TRẠM ĐỊNH VỊ
TOÀN CẦU BẰNG VỆ TINH TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM, Hà Nội 2015.
[2] Nguyen Tuan Anh, DEVELOPMENT OF THE CURRENT GNSS CORS NETWORK IN VIETNAM,
GSI Japan – Feb 2018
[3] Nguyen Tuan Anh, CORS Project of Vietnam, BELS WORKSHOP EGNSS Solutions for SOUTHEAST ASIA, May 22-24 2018, HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, HANOI
VIETNAM
[4] John Dawson, GNSS-NPI Overview, Geoscience Australia, 2018
[5] Neil P ASHCROFT, Leica GNSS Spider Software Description, Segment Manager Network
Reference Systems Asia Pacific, 1th - August 2017

10

