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TÓM TẮT 

Bản đồ là tài liệu quan trọng không thể thiếu, là cơ sở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực 
hiện thu hồi đất. Mục tiêu của nghiên cứu này là sử dụng công nghệ máy bay không người lái (UAV) thành lập bản 
đồ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (bản đồ giải phóng mặt bằng). Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực địa 
bằng UAV DJI Phantom 4 Pro và máy ảnh kỹ thuật số CMOS 20MP đồng bộ cùng máy bay. Ảnh sau khi chụp được 
xử lý ghép và nắn trên phần mềm Agisoft metashape. Từ ảnh trực giao (Orthomosaic), tiến hành số hóa/giải đoán 
trực tiếp trên ảnh, biên tập bản đồ bằng MicroStation; sử dụng Gcadas để thống kê diện tích. Kết quả nghiên cứu đã 
thành lập được bản đồ tỷ lệ 1/500 đảm bảo đầy đủ về chất lượng, mức độ chi tiết phân loại sử dụng đất, giám sát tài 
sản trên đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực nghiên cứu. Qua nghiên cứu cho thấy thành lập bản 
đồ giải phóng mặt bằng từ ảnh chụp bằng máy bay không người lái (UAV) là công nghệ hiệu quả về mặt sản phẩm, 
thời gian, giá thành và xu hướng phát triển công nghệ…  

Từ khóa: Công nghệ UAV, bản đồ giải phóng mặt bằng. 

Application of Unmanned Aerial Vehicle Technology (UAV) in Building Cleanrance Map 

ABTRACT 

The large scale map, an indispensable and important document is the basis for making compensation, support 
and resettlement plans when implementing land acquisition. The objective of this study was to use unmanned aerial 
vehicle (UAV) technology to create maps for ground clearance. The research conducted field survey using DJI 
Phantom 4 Pro UAV and 20MP CMOS digital camera synchronized with the aircraft. Images were collaged and 
edited by Agisoft metashape. From orthomosaic images, digitization/interpretation was performed directly on the 
image, the map edited by MicroStation, and Gcadas used to calculate the area. Research results have established a 
map of 1/500 scale, fully ensuring the quality and detail of land use classification and monitoring of assets on land for 
ground clearance work in the area research. Research shows that clearance map by unmanned aerial vehicles (UAV) 
was an effective technology in terms of products, time, cost and technology development trends. 

Keywords: UAV technology, clearance map. 
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Xây dựng thiết kế 
kỹ thuật - dự toán 

- Khảo sát, thu thập, đánh giá, phân loại tài liệu; 

- Xây dựng thiết kế kỹ thuật, dự toán 

Công tác bay chụp - Bay chụp ảnh 

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng ảnh 

- Xuất ảnh trực giao để phục vụ lập bản đồ 

Chẩn đoán ảnh  
nội nghiệp 

- Giải đoán/số hóa các đối tuowngj của bản đồ từ 
ảnh trực giao; 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả đã giải đoán 

Công tác 
ngoại nghiệp 

- Đối soát thực địa két hợp đo vẽ bổ sung; 

- Chỉnh lý, bổ sung các nội dung còn thiếu trên 
bản đồ 

Xử lý, biên tập - Hoàn thiện nội dung, biên tập bản đồ 

Hoàn thiện bản đồ 
- Đánh giá chất lượng bản đồ; 
- Hoàn thiện các sai sót nếu có 

Kiểm tra, đánh giá - Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm; 
- Bàn giao sản phẩm để đưa vào sử dụng 
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Tên mốc 
Tọa độ 

X (m) Y (m) H (m) 

KCA1 2342019.521 567015.492 5.790 

KCA2 2341719.717 567115.373 6.094 

KCA3 2341652.219 566661.568 5.816 

KCA4 2341612.262 566377.148 5.730 

KCA5 2341898.421 566312.297 4.680 

KCA6 2341835.762 566539.515 5.358 

KCA7 2341975.904 566748.276 5.554 

KCA8 2341827.854 566850.429 5.262 

KCA9 2341683.014 566877.882 5.916 

 KCA10 2341965.880 566552.687 4.123 

  

 

Ä Start 1 

Ä Start 2 
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Tên điểm 
Độ lệch tọa độ (cm) 

dX dY dXY dZ 

KCA1 0,12 0,25 0,28 -0,18 

KCA2 -0,17 -0,13 0,21 0,01 

KCA3 -0,22 0,20 0,30 -0,07 

KCA4 0,06 -0,26 0,27 0,02 

KCA5 0,05 0,27 0,27 -0,02 

KCA7 -0,44 -0,63 0,77 0,09 

KCA8 0,59 0,29 0,66 0,08 

Tên điểm 
Độ lệch tọa độ (cm) 

dX dY dXY dZ 

KCA6 -9,30 -2,86 9,73 12,42 

KCA9 -4,02 -2,60 4,79 -7,43 

Số điểm 
Sai số trung phương RMSE (cm) 

Ghi chú 
mX mY mXY mZ 

2 7,16 2,73 7,66 10,23 Điểm kiểm tra mô hình 

7 0,30 0,32 0,44 0,08 Điểm khống chế nắn ảnh 
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Tờ 
bản 
đồ 

Diện tích 
(m2) 

Diện tích 
thu hồi 

(m2) 

Diện tích 
còn lại 
(m2) 

Diện tích thu hồi theo loại đất (m2) 

Đất 
chuyên 

trồng lúa 
(LUC) 

Đất  
giao 

thông 
(DGT) 

Đất  
thủy lợi 

Đất cơ sở 
 sản xuất  

phi nông nghiệp 
(SKC) 

Đất  
thương 

mại  
DV (TMD) 

Đất  
xây dựng  

cơ sở  
GDĐT (DGD) 

1 129503.6 111241.7 18261.9 101418.7 6053.0 3770.0 0.0 0.0 0.0 

2 143855.7 131585.4 12270.3 118573.0 7845.2 5167.2 0.0 0.0 0 

3 110011.3 86871.6 23139.7 16628.0 8712.8 1813.3 20190.7 658.0 38868.8 

Tổng 383370.6 329698.7 53671.9 236619.7 22611.0 10750.5 20190.7 658.0 38868.8 
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