
CÔNG TY TNHH MTV  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG VIỆT NAM 

 
I. Năng lực nhân sự 

Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt hiện tại 

có 509 lao động (không kể cộng tác viên).  

Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: Người 

TT Ngành, nghề Đại học trở lên 
Trung cấp, cao 

đẳng 

Công nhân kỹ 

thuật 

01 Trắc địa 163 101 22 

02 Địa chính 38 8 23 



03 Quản lý đất đai 22 20  

04 Ngành nghề khác 78 11 23 

 Tổng cộng 301 140 68 

 

Nhân sự chủ chốt của Công ty 

 

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ 

Trình độ 

chuyên môn 

Kinh 

nghiệm 

Ghi 

chú 

1 Ô. Lê Xuân Dũng Chủ tịch Thạc sỹ kinh tế 21 năm  

2 Ô. Ngô Sỹ Cường Tổng giám đốc Thạc sỹ Trắc địa 15 năm  

3 Ô. Bùi Huy Hoàng 
Phó tổng giám 

đốc 

Thạc sỹ tính 

toán cơ lý môi 

trường liên tục 

21 năm 

 

 

II. Năng lực tài chính 

1. Tóm tắt tài sản có và tài sản nợ trên cơ sở báo cáo tài chính trong 

năm 2016, 2017, 2018. 

 

Nội dung Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Tổng tài sản 825.147.672.925 856.990.896.092 510.176.446.507 

Tổng nợ phải trả 696.731.951.031 726.668.781.601 406.202.097.217 

Tài sản ngắn hạn 735.947.138.694 772.321.739.740 414.513.501.811 

Nợ ngắn hạn 654.049.740.322 693.727.126.328 371.861.273.999 

Lợi nhuận trước thuế 6.664.529.854 6.169.090.369 6.415.734.137 

Lợi nhuận sau thuế 3.182.109.024 4.727.462.794 3.074.415.585 



 

2. Doanh thu trong 03 năm gần nhất 

 

Năm Tổng doanh thu 

2016 495.660.354.478 

2017 537.207.416.324 

2018 311.096.661.988 

 

III. Năng lực thiết bị, máy móc 

1. Các công nghệ có tính vƣợt trội 

1.1. Công nghệ đo vẽ ảnh số 

Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 

ứng dụng công nghệ đo vẽ biên tập bản đồ trên trạm đo vẽ ảnh số của 

Intergraph để thành lập bản đồ địa hình, địa chính, bản đồ lâm nghiệp.Trước 

khi đo vẽ ảnh trên trạm các công đoạn đo khống chế ảnh và điều vẽ ảnh ngoại 

nghiệp được thực hiện, sau đó là công đoạn tăng dày điểm khống chế ảnh nội 

nghiệp bằng phương pháp tam giác ảnh không gian. Việc thành lập bản đồ địa 

hình trên trạm ảnh số bao gồm 2 công đoạn: 

- Đo vẽ địa hình, địa vật trên mô hình lập thể . 

- Biên tập nội dung bản đồ trên trạm biên tập. 

Bản đồ địa hình có thể thành lập bằng phương pháp nắn ảnh. Sau khi 

tăng dày nội nghiệp ảnh hàng không được nắn thành ảnh trực giao 

(orthophoto) sử dụng mô hình số độ cao được đo vẽ tự động trên trạm đo vẽ 

sau đó ghép thành bình đồ ảnh số. Bước tiếp theo là chuyển vẽ các nội dung 

điều vẽ ngoại nghiệp lên bình đồ ảnh số và biên tập bản đồ. 

Hệ thống phần mềm đo vẽ ảnh số của Công ty là bộ phần mềm 

Integraph Office với các Modul IRAS B, IRAS C, GEOVEC, các phần mềm 

Microstation, Arcgis. 

Công nghệ đo vẽ ảnh số được sử dụng trong các dự án thành lập bản đồ 

địa hình các tỷ lệ; thành lập cơ sở dữ liệu nền địa hình tỷ lệ 1/ 2000, 1/ 5000. 

1/10 000, 1/25 000, 1/50 000; thành lập bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1/10.000. 

1.2. Công nghệ LiDAR tích hợp máy ảnh kĩ thuật số 



Hiện nay, Công ty sở hữu 02 công nghệ Lidar trong đó có hệ thống 

công nghệ LEICA CityMapper là công nghệ mới nhất trên thế giới. 

 Hệ thống LEICA CityMapper: 

Leica CityMapper là cảm biến hàng không kết hợp đầu tiên trên thế 

giới được thiết kế cho khảo sát đô thị. Hệ thống gồm hệ thống chụp ảnh đa 

phổ xiên và quét dữ liệu LiDAR. Việc thu dữ liệu kết hợp cho các kết quả dữ 

liệu địa không gian 2D và 3D cần thiết cho các ứng dụng cho các thành phố 

thông minh. 

- Các thông số nổi bật. 

o Cảm biến Lidar và camera tích hợp trên cùng một khối. 

o Tần số lặp xung: 700 kHz 

o Khả năng thu nhận lên tới 15 tín hiệu phản hồi, bao gồm dữ 

liệu: cường độ, độ rộng xung, vùng che phủ (area under 

curve) và thuộc tính dạng sóng xiên (skewness waveform 

attributes). Tùy chọn ghi nhận dạng sóng đầy đủ (full 

waveform) khi giảm tốc độ thu mẫu. 

o Độ cao hoạt động: 

 300-2500 m AGL với tần số phát xung tối đa.

 ≥ 4000 m AGL khi giảm tần số phát xung.

o Kiểu quét: Quét xiên (oblique), các kiểu quét khác nhau. 

o Tốc độ quét: 100 Hz (6,000 RPM). 

o Trường quét: 400 

o Độ rộng giải quét: 70% chiều cao bay. 

o Mật độ điểm thu nhận (tiêu chuẩn) với tốc độ bay 60 m/s: 

 8 điểm cho 1m2 tại độ cao bay 1000m

 4 điểm cho 1m2 tại độ cao bay 2000 m

o Có khả năng thu nhận dữ liệu đối với đối tượng có độ phản xạ 

10% 

o Độ chính xác: 

 Độ chính xác (đo khoảng cách): < 2 cm RMS

 Độ chính xác phương đứng Vz: < 5 cm 1 σ

 Độ chính xác phương ngang Hz: < 13 cm 1 σ

o   Camera thu nhận với độ phân giải cao 80MP, thu nhận ảnh 

RGB và NIR đồng thời. Hệ thống được trang bị hệ thống bù 



chuyển động bay FMC cơ học theo hai phương độc đáo duy 

nhất trên thị trường đảm bảo ảnh chụp luôn sắc nét. 

o Bộ giá đỡ cân bằng PAV100 cho phép tự động điều chỉnh 

chuyển động góc, giữ cân bằng phương thẳng đứng trong quá 

trình chụp ảnh, đem lại ảnh chụp chất lượng vượt trội. 

- Hệ thống phần mềm: 

o Hệ thống phần mềm điều khiển bay và điều khiển sensor, 

phần mềm lập trình bay, phần mềm cho IMU của Hexagon. 

o Hệ thống phần mềm xử lý cơ bản và nâng cao HxMap của 

Hexagon. Dữ liệu đầu ra dễ dàng tích hợp đầu vào của phần 

mềm bên thứ 3. 

o Các phần mềm của bên thứ 3 thiết kế tư vấn phù hợp theo ứng 

dụng và nhu cầu của người dùng. 

 Hệ thống công nghệ bao gồm máy quét laser hàng không LMQ 560 

tích hợp với máy chụp ảnh số khổ trung bình Rollei có gắn hệ thống 

định vị quán tính (INS). 

- Các phần mềm: xử lí số liệu LiDAR, TOPIT, dẫn tuyến bay chụp 

POSTPACK của hãng Applanix. 

- Hệ thống định vị quán tính INS (bao gồm GPS và bộ đo quán tính 

IMU) cho phép xác định tọa độ tâm và góc nghiêng của máy ảnh 

cũng như máy quét laser với độ chính xác cao. Trong suốt quá trình 

bay chụp ảnh và quét máy GPS đặt tại điểm gốc tọa độ và máy GPS 

trên máy bay thu số liệu liên tục, vì vậy số liệu LiDAR và ảnh hàng 

không được quy chiếu về hệ tọa độ nhà nước với độ chính xác cao. 

Sau khi bay chụp và quét sản phẩm thu được là ảnh hàng không và 

số liệu LiDAR. 

 Các bước xử lí tiếp theo là: 

- Lập mô hình số địa hình (DTM), mô hình số bề mặt (DSM) bằng 

phần mềm TOPIT; 

- Nắn ảnh trực giao (ORTHOPHOTO); 

- Lập bình đồ ảnh số; 

- Điều tra ngoại nghiệp các nội dung bản đồ trên bình đồ ảnh số; 

- Biên tập; 

- Lập bản đồ địa hình hoặc cơ sở dữ liệu nền địa hình tỷ lệ 1/2000, 

1/5000, 1/10.000 theo nhiệm vụ yêu cầu. 



 Hệ thống LiDAR được ứng dụng trong thành lập bản đồ địa hình, 

xây dựng CSDL nền địa hình tỷ lệ 1/2000, 1/5000. Lập bản đồ, mô 

hình số địa hình (DTM), mô hình số bề mặt (DSM) chuyên ngành 

phục vụ khảo sát các tuyến đường giao thông, hành lang tuyến điện 

cao thế, tuyến đường ống, tuyến cable, quy hoạch đô thị, quy hoạch 

rừng, … 

1.3. Công nghệ lập bản đồ bằng thiết bị bay chụp ảnh không người 

lái (UAV) 

Việc lập bản đồ bằng thiết bị bay chụp ảnh không người lái ( UAV ) là 

sử dụng các thiết bị bay không có người lái có cánh cố định hoặc cánh quay 

(drone)  

 

có gắn máy chụp ảnh số vào việc thu nhận ảnh từ trên cao khoảng 70 m đến 

800 m theo các tuyến bay đảm bảo độ phủ ảnh giữa các tờ ảnh liên tiếp là 65 

% đến 80%; giữa các tuyến bay kế tiếp là 30 % đến 40% theo thiết kế đã lập 

trước. Sau đó sử dụng các phần mềm xử lí ảnh từ thiết bị bay không người lái 

như Pix 4D, Agisoft photoscan … tăng dày điểm khống chế ảnh theo khối, lập 

mô hình số bề mặt DSM, bình đồ ảnh và tạo ra bản đồ hoặc các sản phẩm 

theo yêu cầu của các ngành. 

Để quy chiếu kết quả bay chụp ảnh về hệ tọa độ độ cao mặt đất và nắn 

ảnh/ lập bản đồ đạt độ chính xác theo yêu cầu cần có điểm khống chế ảnh mặt 

đất. 

Hiện nay các hệ thống thiết bị bay chụp ảnh không người lái có khả 

năng thu tín hiệu GPS động PPK hoặc RTK cùng với bộ đo quán tính IMU 

xác định nguyên tố định hướng ảnh (các góc nghiêng, dạt và xoắn) nên không 

cần thiết đo điểm khống chế mặt đất. Trong quá trình bay chụp máy thu GPS 

trạm base đặt trên điểm mốc có tọa độ, độ cao. Máy thu GPS trạm rover gắn 

với máy ảnh thu số liệu đo và nhận số cải chính thời gian thực (real time) từ 

trạm base khi dùng chế độ RTK hoặc các số liệu đo được tính toán xử lí sau 

cùng với số liệu đo tại trạm base trong chế độ đo PPK để có kết quả chính xác 

tọa độ tâm ảnh và nguyên tố định hướng ảnh. 

Công nghệ bay chụp ảnh bằng thiết bị không người lái có thể ứng dụng: 

+ Lập bình đồ ảnh, mô hình số bề mặt DSM, mô hình 3D độ chính xác 

cao; 

+ Lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn; 

+ Lập địa chính tỷ lệ lớn; 

+ Khai thác mỏ lộ thiên: theo dõi, tính toán khối lượng; 



+ Khảo sát hành lang tuyến đường điện, đường giao thông, đường ống: 

lập bình đồ ảnh dọc tuyến. 

+ Quy hoạch các khu công nghiệp, các khu đô thị, khu dân cư. 

Thiết bị bay chụp ảnh không người lái của Công ty TNHH một thành 

viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam là hệ thống Avian P - GNSS PPK/ 

RTK do Hãng Công nghệ Nền các bon - UAVER ( Đài loan) sản xuất sử dụng 

máy ảnh Sony Alfa 7R 35 mm; 36 MP. 

1.4. Công nghệ GPS 

Công nghệ đo GPS của Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và 

Môi trường Việt Nam bao gồm các loại: Đo tĩnh (Static GPS survey), Đo 

động xử lí sau (Post-processed Kinematic), Đo động thời gian thực (Real 

Time Kinematic). 

a) Đo tĩnh (Static GPS surveying): Các điểm đo GPS được đo nối theo 

một  mạng lưới khởi tính từ các điểm gốc Trắc địa Nhà nước. Thời gian đặt 

máy tại mỗi điểm đo ít nhất từ 45 phút trở lên. Kết quả đo được bình sai chặt 

chẽ. Phương pháp này được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng lưới khống chế 

trắc địa. 

b) Đo động thời gian thực RTK (Real Time Kinematic): 

Quá trình đo động RTK bao gồm 1 máy GPS đặt tại trạm gốc trên mốc 

tọa độ, độ cao Nhà nước thu số liệu liên tục. Các máy động (Roving) di 

chuyển đến các điểm đo. Số liệu cải chính từ trạm gốc được gửi tới các máy 

GPS động bằng sóng radio. Kết quả thu được là tọa độ điểm chi tiết thu được 

đã được quy chiếu về  hệ tọa độ độ cao của điểm gốc. Phương pháp này áp 

dụng trong lĩnh vực đo vẽ chi tiết, cắm mốc ranh; các công nghệ đo GPS RTK 

được ứng dụng trong đo vẽ bản đồ đất nông lâm trường giúp tăng năng suất 

lao động từ 1,5 đến 2 lần so với các công nghệ sử dụng máy toàn đạc điện tử 

do không phải lập mốc khống chế đo vẽ và không bị hạn chế tầm nhìn. 

c) Đo động xử lý sau PPK (Post Processed Kinematic): Quá trình đo 

cũng bao gồm trạm gốc đặt cố định và máy động di chuyển trên các điểm đo 

chi tiết. Tọa độ điểm chi tiết chỉ tính được sau khi xử lí kết quả đo đo thu 

được. Phương pháp này áp dụng trong lĩnh vực đo vẽ chi tiết; 

d) Đo động thời gian thực RTX centerpoint (Đo động thời gian thực 

không cần trạm gốc): Đây là công nghệ mới của hãng GPS Trimble được sử 

trong dòng máy GNSS R10, R9 và R2. 

Trong công nghệ đo động thời gian thực RTX, trên cơ sở 110 trạm 

GNSS tham chiếu của Trimble rải gần hết bề mặt trái đất các nguồn sai số 

GNSS thay đổi theo thời gian được mô hình hóa để hiệu chỉnh cho tọa độ máy 



thu theo thời gian thực. Số liệu cải chính được gửi lên vệ tinh địa tĩnh, sau đó 

vệ tinh địa tĩnh gửi các số cải chính này tới các máy thu tín hiệu RTX ở các 

nơi trên toàn cầu. 

Công nghệ đo động thời gian thực RTX centepoint có ứng dụng trong 

các khu vực không có điểm tọa độ Nhà nước như hải đảo, sa mạc hoặc các 

vùng núi cao khi mật độ điểm tọa độ Nhà nước rất ít và sóng radio mang số 

liệu cải chính từ trạm base bị các đỉnh núi, sườn núi chặn lại. 

Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên Việt Nam có 2 bộ thu 

GNSS trimble R4 và GNSS trimble R9/R2. Bộ máy thu GNSS Trimble R4 có 

thể đo tĩnh, đo động thời gian thực RTK, đo động xử lí sau PPK. Bộ máy thu 

GNSS Trimble R9/R2 ngoài các chức năng như trên có thể đo động RTX 

centerpoint. 

2. Danh mục thiết bị 

 

Số 

TT 
Tên, mã hiệu của thiết bị, công nghệ 

Số 

lƣợng 

Tình trạng 

thiết bị 

A Thiết bị đo đạc   

1 Hệ thống đo Lidar: Leica CityMapper 01 
Hoạt động 

tốt 

2 
Hệ thống tích hợp quét lidar và máy ảnh kĩ thuật 

số từ máy bay - Harrier 56 
01 

Hoạt động 

tốt 

3 
Hệ thống chụp ảnh bằng thiết bị bay không người 

lái (UAV) AVIAN RTK/PPK 
01 

Hoạt động 

tốt 

4 
Máy thu GNSS Trimble R9/R2 Đo tĩnh Static, đo 

động RTK, PPK, RTX 
01 

Hoạt động 

tốt 

5 
Máy thu GNSS Trimble R4 Đo tĩnh Static, đo 

động PPK, RTK 
06 

Hoạt động 

tốt 

6 Máy thu GPS đo động RTK 41 
Hoạt động 

tốt 

7 Máy thu GPS đo tĩnh static 40 
Hoạt động 

tốt 

8 Máy toàn đạc điện tử 260 
Hoạt động 

tốt 

9 Thuỷ chuẩn điện tử 40 Hoạt động 



tốt 

10 Trạm đo vẽ ảnh số 40 
Hoạt động 

tốt 

B 
Thiết bị phục vụ công tác địa chất khoáng sản, 

môi trƣờng biển 
 

Hoạt động 

tốt 

1 Hệ thống thiết bị đo sâu bao gồm:  
Hoạt động 

tốt 

 - Máy đo sâu đơn tia 2 tần số MKIII-P 01 
Hoạt động 

tốt 

 - Thiết bị cảm biến chuyển động DMS-525 01 
Hoạt động 

tốt 

 - Thiết bị đo vận tốc âm thanh DIGIBAR PRO 01 
Hoạt động 

tốt 

 - Thiết bị định vị vệ tinh VS330 01 
Hoạt động 

tốt 

 - Phần mềm HYPACK MAX 01 
Hoạt động 

tốt 

 

Số 

TT 
Tên, mã hiệu của thiết bị, công nghệ 

Số 

lƣợng 

Tình trạng 

thiết bị 

2 Máy đo sâu ODOM Hydrotrac 01 
Hoạt động 

tốt 

3 Máy đo sâu ODOM Hydrotrac MPIII-E 01 
Hoạt động 

tốt 

4 Máy đo sâu OSK-16667 (đo tới độ sâu 240m) 01 
Hoạt động 

tốt 

5 Máy đo sâu F2000 01 
Hoạt động 

tốt 

6 Máy đo sâu NAVISOUND 205 01 
Hoạt động 

tốt 

7 Máy đo sâu ODOM ECHOTRAC 01 
Hoạt động 

tốt 



8 Máy đo sâu ODOM ECHOTRAC MKIII 01 
Hoạt động 

tốt 

9 Máy đo điện phân cực DW-J3 01 
Hoạt động 

tốt 

10 Máy đo từ kế Proton NiMax 01 
Hoạt động 

tốt 

11 Máy khoan XY-1, GTX-1, XY-2B, CKD-4 04 
Hoạt động 

tốt 

12 Máy đo dòng chảy 05 
Hoạt động 

tốt 

C Thiết bị môi trƣờng   

1 Máy đo các thông số khí tượng cầm tay 01 
Hoạt động 

tốt 

2 Máy đo ồn tích phân 01 
Hoạt động 

tốt 

3 Máy lấy mẫu bụi trọng lượng 01 
Hoạt động 

tốt 

4 Bơm lấy mẫu khí 02 
Hoạt động 

tốt 

5 Máy đo khí độc (đo khí đa chỉ tiêu) 01 
Hoạt động 

tốt 

6 Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng 6.2 lít 02 
Hoạt động 

tốt 

7 Dụng cụ lấy mẫu động thực vật thuỷ sinh 02 
Hoạt động 

tốt 

8 Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích 02 
Hoạt động 

tốt 

9 Máy đo độ kiềm - axits (pH) hiện trường 02 
Hoạt động 

tốt 

10 Máy đo nồng độ ô xy hoà tan (DO) hiện trường 02 
Hoạt động 

tốt 

 



Số 

TT 
Tên, mã hiệu của thiết bị, công nghệ 

Số 

lƣợng 

Tình trạng 

thiết bị 

11 Máy đo độ dẫn (EC ), (TDS), độ muối (salt) 02 
Hoạt động 

tốt 

12 Máy đo độ đục (turbidity) hiện trường 02 
Hoạt động 

tốt 

13 Bộ đo chất lượng nước đa chỉ tiêu cầm tay 01 
Hoạt động 

tốt 

14 Bộ truyền tính hiệu không dây 01 
Hoạt động 

tốt 

15 Máy đo khoảng cách cầm tay 02 
Hoạt động 

tốt 

16 Tủ ấm ủ BOD 180 lít 01 
Hoạt động 

tốt 

17 Bơm nén khí loại không dầu 01 
Hoạt động 

tốt 

18 Bình BOD tiêu chuẩn (và nút tiêu chuẩn) 160 
Hoạt động 

tốt 

19 Máy đo DO loại để bàn 01 
Hoạt động 

tốt 

20 Lò phá mẫu COD 24 vị trí 01 
Hoạt động 

tốt 

21 Bơm hút chân không 01 
Hoạt động 

tốt 

22 Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV – VIS 01 
Hoạt động 

tốt 

23 Cân phân tích (5 số lẻ) - điện tử, hiện số 01 
Hoạt động 

tốt 

24 Cân phân tích (2 số lẻ) - điện tử, hiện số 01 
Hoạt động 

tốt 

25 
Cân điện tử hiện số (1 số lẻ) 

01 
Hoạt động 

tốt 



26 
Tủ sấy mẫu, dụng cụ (53 lít) x 2cái 

01 
Hoạt động 

tốt 

27 
Tủ hút hoá chất, axit 

01 
Hoạt động 

tốt 

28 
Tủ hút dung môi hữu cơ 

01 
Hoạt động 

tốt 

29 
Máy lắc mẫu 

01 
Hoạt động 

tốt 

30 Máy cất nước 1 lần (4 lít/h) 01 
Hoạt động 

tốt 

31 Máy cất nước 2 lần (4 lít/h) 01 
Hoạt động 

tốt 

Số 

TT 
Tên, mã hiệu của thiết bị, công nghệ 

Số 

lƣợng 

Tình trạng 

thiết bị 

32 
Hệ thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS 

Model: PG-990FG, Hãng PG Anh 
01 

Hoạt động 

tốt 

33 
Hệ thống máy phân tích sắc ký Ion IC - Model: 

KNK- 560 -300 Hãng: Konixbert 
01 

Hoạt động 

tốt 

34 
Hệ thống máy phân tích sắc ký khí GC-MS 

Model: HRGC 4000B Hãng: Konixbert 
01 

Hoạt động 

tốt 

D Thiết bị văn phòng   

1 Máy tính để bàn 1680 
Hoạt động 

tốt 

2 Máy tính xách tay 230 
Hoạt động 

tốt 

3 Máy quét các loại (A4, A3, A0) 81 
Hoạt động 

tốt 

4 Máy in chuyên ngành các loại (A4, A3, A0) 68 
Hoạt động 

tốt 

5 Máy chủ Server 04 
Hoạt động 

tốt 

6 Ổ cứng HDD 186 Hoạt động 



tốt 

7 Máy Photocopy 44 
Hoạt động 

tốt 

8 Máy chiếu 02 
Hoạt động 

tốt 

9 Các phần mềm chuyên dụng 51 
Hoạt động 

tốt 

E Phƣơng tiện vận tải   

1 
Xe ôtô 4 chỗ 

14 
Hoạt động 

tốt 

2 
Xe ôtô 7 chỗ 

13 
Hoạt động 

tốt 

3 
Xe ôtô 7 chỗ trở lên 

07 
Hoạt động 

tốt 

3. Một số hình ảnh thiết bị tiêu biểu 

HỆ THỐNG KHẢO SÁT CHỤP ẢNH TÍCH HỢP LIDAR HÀNG KHÔNG 

Hệ thống: City Mapper 

Nhà cung cấp: Leica Geosystems – Hexagon Thụy Sĩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cấu hình hệ thống: 

 01 cảm biên quét Lidar: Hyperion

 01 đầu camera CH82 kèm len 2.8/80

 01 Hệ thống giá đỡ ổn định PAV100

 01 Bộ điều khiển CC33

 04 ổ lưu trữ MM30

 01 Màn hình điều khiển OC60

 01 Màn hình hiển thị bay PD60

 01 Giá lắp màn hình IS40

 01 bộ IMU

 01 Antena thu tín hiệu vệ tinh đa tần

 01 hệ thống phần mềm

Các thông số nổi bật 

- Cảm biến Lidar và camera tích hợp trên cùng một 

khối. 

Nadir LiDAR - Tần số lặp xung: 700 kHz. 

  - Khả năng thu nhận lên tới 15 tín hiệu phản hồi, bao gồm dữ  

  liệu: cường độ, độ rộng xung, vùng che phủ (area under 

  curve) và thuộc tính dạng sóng xiên (skewness waveform 

  attributes). Tùy chọn ghi nhận dạng sóng đầy đủ (full 

  waveform) khi giảm tốc độ thu mẫu. 
 

- Độ cao hoạt động: 300-2500 m AGL với tần số 

phát xung tối đa, ≥ 4000 m AGL khi giảm tần số 

phát xung. 

- Mật độ điểm thu nhận (tiêu chuẩn) với tốc độ bay 

60 m/s: 8 điểm cho 1m2 tại độ cao bay 1000m, 4 

điểm cho 1m2 tại độ cao bay 2000 m 

- Độ chính xác: Độ chính xác phương đứng Vz: < 5 

cm 1 σ, Độ chính xác phương ngang Hz: < 13 cm 1 

σ 

- Camera thu nhận với độ phân giải cao 80MP, thu 

nhận ảnh RGB và NIR đồng thời. Hệ thống được 

trang bị hệ thống bù chuyển động bay FMC cơ học 

theo hai phương độc đáo duy nhất trên thị trường 

đảm bảo ảnh chụp luôn sắc nét. 

- Bộ giá đỡ cân bằng PAV100 cho phép tự động 

điều chỉnh chuyển động góc, giữ cân bằng phương 

thẳng đứng trong quá trình chụp ảnh, đem lại ảnh 

chụp chất lượng vượt trội. 

 

 



Hệ thống phần mềm: 

- Hệ thống phần mềm điều khiển bay và điều khiển sensor, phần mềm lập 

trình bay, phần mềm cho IMU của Hexagon 

- Hệ thống phần mềm xử lý cơ bản và nâng cao HxMap của Hexagon. Dữ 

liệu đầu ra dễ dàng tích hợp đầu vào của phần mềm bên thứ 3 

- Các phần mềm của bên thứ 3 thiết kế tư vấn phù hợp theo ứng dụng và nhu 

cầu của người dùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hệ thống UAV AVIAN RTK/PPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHANTOM 4 PRO PLUS 

- Trọng lượng (đã gồm pin, cánh) 1388g 

- Tốc độ cất cánh tối đa 6m/s (21,6km/h) 

- Tốc độ hạ cánh tối đa 4m/s (14,4 km/h) 

- Tốc độ tối đa (S Mode, lặng gió) 20m/s (72km/h) 

- Khoảng cách điều khiển 7000m 

- Tầm bay cao nhất so với mực nước biển 6000m 

- Nhiệt độ hoạt động 0-40 độ C 

- Cảm biến 1’’ CMOS; Effective pixels: 20M 

- Lens 

FOV (Field of View) 84°, 8.8 mm / 24 mm (35 mm 

format equivalent), f/2.8 - f/11, auto focus at 1 m - ∞ 

- ISO 

Video: 100 - 3200 (Auto); 100 - 6400 (Manual) 

Photo: 100 - 3200 (Auto); 100- 12800 (Manual) 

 3:2 Aspect Ratio: 5472 × 3648 

- Kích thước ảnh lớn nhất 4:3 Aspect Ratio: 4864 × 3648 

 16:9 Aspect Ratio: 5472 × 3078 

 C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 

 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 

 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 

 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps 

- Chế độ video 

FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps 

FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps 

 FHD:1920×1080 120p @100Mbps 

 HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps 

 HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps 

 HD:1280×720 120p @60Mbps 

- Pin thiết bị Lipo 15.2V, 5.870mah 

- Thời gian bay tối da ~ 30 phút 



 

MÁY QUÉT 3D LASER SCANNER ZOOM 300 

Hãng Geomax 

Model: ZOOM 300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Các tính năng chính: 

- Máy Laser Scanner thiết kế nhỏ gọn, tích hợp 

mọi thứ trong máy. 

- Giao diện dễ sử dụng. 

- Sẵn sàng làm việc trong vòng vài phút giúp 

tăng năng suất lao động. 

- Chức năng Wifi cho phép điều khiển máy 

trực tiếp qua máy tính hoặc smartphone (hệ 

điều hành iOS, 

Android, Window mobile). 

- Tích hợp 2 camera với độ phân giải 5 + 

5Mpx. 

- Có cổng kết nối với tín hiệu GPS. 

- Tia laser thuộc Class 1, an toàn với mắt, 

không cần kính bảo vệ mắt. 

- Gọn nhẹ nhưng mạnh mẽ (7kg đã bao gồm 

pin). 

- Thời gian làm việc liên tục > 6h với 2 pin. 

- Nhiệt độ làm việc: -10
0
 – 50

0
. 

- Khả năng chống bụi và ẩm IP65. Thuộc top 

đầu về khả năng này đối với dòng Laser 

Scanner. 

Đặc tính kỹ thuật: 

- Dải quét: Tối đa 300m vào bề mặt màu 

trắng. 

- Điều kiện làm việc: 250m. 

- Trường quét góc ngang: 360
0
. 

- Trường quét góc đứng: 90
0
 (từ -25

0
 đến + 

65
0
). 

- Tốc độ quét: 40.000 điểm/giây. 

- Chùm laser phân kỳ: 0.37mrad. 

- Độ phân giải quét: 37mm x 37mm tại 100m. 

- Độ chính xác: 6mm tại 50m. 

:<10mm tại 100m. 

- Kích thước: 215mm x 170mm x 430mm. 

- Cân nặng: 6.15Kg. 

 

 



MÁY ĐO SÂU ĐƠN TIA 2 TẦN SỐ 

MKIII-P (Hãng Teledyne Odom - Mỹ) 

Tần số: 

- Cao: 100 kHz – 1MHz 

- Thấp: 3.5 kHz – 50 kHz 

Độ phân giải: 0.01m 

Biến tƣợ ng: Thay đổi tỉ lệ tự động 10%, 

20%, 30% trùng lập hoặc thủ công. 

Máy in: Độ phân giải cao 8dot/mm 

(203dpi), màu xám 16 sắc thái. 

Tốc độ in giấy: 1cm/phút đến 22cm/phút. 

Vận tốc âm thanh: 1370-1700m/s 

Độ phân giải: 1m/s 

Độ chính xác: 

- Từ 0.01m đến 0.2 m ± 0.1% độ sâu với 

các tần số phát tương ứng. 

Cự ly đo: 

- Tần số: Từ 0.2 - 3500m với các tần số 

phát tương ứng. 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN CHUYỂN 

ĐỘNG DMS-525 (Hãng Teledyne TSS 

- Anh) 

Độ chính xác: 

Hƣớng thẳng đứng: 5cm hoặc 5% 

Quay tròn, hƣớng nghiêng: 

Phạm vi +/- 30° : 0.25° 

Phạm vi +/- 5° : 0.05° 

Phạm vi cảm biến: 

Hƣớng thẳng đứng: ±10m 

Quay tròn, hƣớng nghiêng: ±30° 

Độ phân giải dữ liệu: 

Hƣớng thẳng đứng: 1cm 

Quay tròn, hƣớng nghiêng: 0.01° 

Dữ liệu đầu ra: Lên đến 100Hz 
 
 
 

 

 



MÁY GPS-RTK TRIMBLE R9S 

 

Thông số kỹ thuật: 

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, 

QZSS, SBAS 

Độ chính xác RTK 

Ngang: 8 mm + 0.5 ppm RMS 

Dọc :15 mm + 0.5 ppm 

Khảo sát GNSS tĩnh 

Đo tĩnh với độ chính xác cao 

Ngang: 3 mm + 0.1 ppm RMS 

Dọc : 5 mm + 0.4 ppm RMS 

Nhiệt độ vận hành: –40 °C đến +65 

°C (–40 °F đến +149 °F) 

Nhiệt độ bảo quản: –40 °C đến +80 

°C (–40 °F đến +176 °F) 

GPS-RTK Trimble R9s 

Tính năng: 

 

Tính năng dò tìm vệ tinh tiên tiến 

với công nghệ định vị Trimble 360 

Cấu hình và màn hình hiển thị mang 

lại sự thuận tiện cho người dùng. 

Hỗ trợ Bluetooth®, Ethernet, serial và USB 

Đăng nhập dữ liệu một cách nội bộ 

và đến các ổ đĩa ngoài 

Nhiều loại định dạng tệp dữ liệu 

Trimble CenterPoint RTX mang lại 

độ chính đo thủy chuẩn RTKở bất kỳ 

nơi, mà không cần đến trạm Base 

hay mạng lưới VRS 

Công nghệ Trimble xFill cung cấp tính năng 

phủ sóng RTK liên tục ngay cả khi kết nối bị 

gián đoạn 
 
 
 

 

 

 



MÁY TRIMBLE R2 GNSS 

 Thông số kỹ thuật:   

-Số kênh:GNSS 220 kênh   

-Độ chính xác Định vị SBAS:   

-Độ chính xác phương ngang: ±0.50 m (1.6 ft)   

-Độ chính xác phương đứng: ±0.85 m (2.8 ft)   

Định vị GPS:    

-Loại bổ chính: DGPS RTCM 2.x   

-Nguồn bổ chính: IBSS   

-Độ chính xác phương ngang:   

±(0.25m+1ppm) RMS±(0.8ft+1ppm)   

-Độ chính xác phương thẳng đứng:   

±(0.50m+1ppm) RMS±(1.6ft+1ppm)   

Định vị RTX:    

- CenterPoint RTX    

+ Độ chính xác phương ngang: 4 cm   

+ Độ chính xác phương thẳng đứng: 9 cm   

-RangePointTM RTX: 30 cm Phương ngang   

-ViewPoint RTX™: 60 cm Phương ngang Trimble R2 GNSS  

Định vị Omnistar:    

-Độ chính xác VBS:    

-Độ chính xác XP: 8–10 cm   

-Độ chính xác HP: 5–10 cm   

-G2: 8–10cm    

Định vị RTK:    

-Phương ngang: 10 mm + 1 ppm RMS   

(0.033 ft + 1 ppm RMS)   

-Phương thẳng đứng: 20 mm + 1 ppm RMS   

(0.065 ft + 1 ppm RMS)   

 Tính năng nổi trội:   

Hỗ trợ đắc lực cho trong các dự án GIS   

Giải pháp tối ưu cho các nhà  làm GIS.   

GNSS Trimble R2 đạt đến độ chính xác từ   

mm đến vài cm, người dùng có thể kết hợp   

với trạm Base (R8s, R9s, R10) hoặc hệ   

thống trạm CORS.    

     

 
 



MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON ES55 
 

Tính năng kỹ thuật 

Độ phóng đại 30X, 2.5 “ 

Chiều dài ống kính 171mm 

Độ phân giải 1 “/ 5” 

Trường nhìn  1°30’ (26 m trên 1 km) 

Độ chính xác 5″ 

Bộ nhớ trong 5,000 điểm 

Độ chính xác bù nghiêng Cân bằng 2 trục 

Màn hình LCD đồ họa, 192 x 80 

chấm, đèn nền, điều chỉnh độ tương 

phản / chữ và bàn phím / 25 phím 

với đèn nền 

Phương pháp Số đọc tuyệt đối 

Độ nhạy 10’/2mm  

Tiêu chuẩn chịu nước, độ ẩm, bụi IP66 

 Loại pin Pin BDC46C pin có thể tháo 

rời pin sạc Li-ion Topcon ES 55 

Lưới thập tự Chiếu sáng  

Thời gian làm việc  15 giờ  

Độ chính xác đo góc 5″  

Nhiệt độ hoạt động  -20 đến + 60oC  

Kích thước W191 x D181 x H348mm  

Trọng lượng 5.4kg  

Bảo hành 12 tháng  

Nhà sản xuất Topcon  

Đặc tính nổi bật  

-Công   nghệ   độc    quyền   của   hãng  

LongLinTM   

Phần mềm kết nối Bluetooth không dây 

Kết nối nhanh chống với phạm vi 300m. 

-Topcon ES 55 có chứng năng đo không cần 

gương trong phạm vi 500m 

– Kết nối USB giúp lưu trữ giữ liệu 

nhanh chóng sau khi đo đạc 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


