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Tóm tắt: Hiện nay công tác đo đạc giám sát đường bờ, địa hình đáy biển còn gặp nhiều khó 

khăn do vấn đề kinh phí và khó thực hiện được thường xuyên. Công nghệ viễn thám với lợi 

thế về phạm vi bao phủ, thời gian xử lý, chi phí hợp lý sẽ là một công cụ hiệu quả để hỗ trợ 

giám sát các hoạt động này. Bài báo này trình bày kết quả giải đoán diễn biến đường bờ và 

biến đổi địa hình đáy biển tại khu vực cửa Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình sau trận lũ lịch sử 

tháng 10, năm 2020 bằng ảnh vệ tinh Sentinel 2. Tương quan giữa độ sâu giải đoán từ ảnh 

Sentinel 2 và độ sâu đo đạc đã được thiết lập theo phương pháp của Stumpf để giải đoán địa 

hình đáy biển vùng cửa Nhật Lệ trước và sau trận lũ lịch sử. Kết quả giải đoán cho thấy 

đường bờ và địa hình đáy biển vùng cửa Nhật Lệ có sự biến đổi lớn sau trận lũ lịch sử. Lạch 

chính chảy qua cửa Nhật Lệ đã bị xói sâu thêm hơn 3 m và xuất hiện 1 vùng bồi tụ khá lớn 

bên ngoài cửa. Các kết quả giải đoán trên là tài liệu quan trọng giúp phân tích biến đổi hình 

thái cửa Nhật Lệ, góp phần đề xuất giải pháp chỉnh trị, tăng cường khả năng thoát lũ cho 

cửa sông này trong tương lai. 

Từ khóa: Cửa Nhật Lệ; Địa hình đáy biển ven bờ; Biến đổi đường bờ; Ảnh vệ tinh; Lũ lịch 

sử. 
 

1. Mở đầu 

Dữ liệu độ sâu là một thành phần quan trọng của khu vực biển vì một số hoạt động và 

cơ sở hạ tầng được thực hiện ở đáy và bề mặt biển. Tầm quan trọng của phép đo độ sâu càng 

lớn đối những khu vực có vùng nước nông, chẳng hạn như bến cảng.Theo truyền thống, các 

thiết bị được sử dụng để ước tính độ sâu là máy đo hồi âm (Máy đo hồi âm đơn tia hoặc đa 

tia) hoặc thiết bị LIDAR được lắp đặt trên các tàu được thiết kế đặc biệt có hình dạng cụ thể 

[1]. Những phương pháp này có kết quả đo đạc rất chính xác, tuy nhiên chúng cũng rất tốn 

thời gian và chi phí [2–3]. LIDAR với công nghệ bay quét chụp ảnh số là một phương pháp 

khác đã được triển khai để ước tính độ sâu có hiệu quả về chi phí so với trên tàu cung cấp 

phạm vi bao phủ khu vực cao nhanh hơn [4–6]. Trong những năm qua, nhiều nghiên cứu đã 

sử dụng một số hình ảnh vệ tinh quang học để trích xuất dữ liệu độ sâu. Các cảm biến đa phổ 

này cung cấp nhiều dải bước sóng có thể áp dụng cho các mô hình này, đặc biệt là các dải 

màu lục và lam có thể xuyên tới độ sâu 20 m dưới mặt biển trong điều kiện nước trong [7]. 

Tư liệu viễn thám với độ phân giải không gian trung bình, dữ liệu mở và cung cấp miễn 

phí đã thu hút được sự quan tâm lớn của các nhà nghiên cứu. Trong nhiều năm, các nghiên 

cứu khác nhau đã được thực hiện để ước tính độ sâu sử dụng các vệ tinh Landsat–7 ETM+ 

và Landsat–8 LDCM có độ phân giải trung bình (kích thước pixel 30 m). Các thuật toán phổ 

biến nhất được sử dụng trong các nghiên cứu này là log tuyến tính [8–9] và các mô hình phi 
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tuyến tính [10]. Chẳng hạn, thuật toán phi tuyến tính đã được áp dụng cho ảnh Landsat trong 

khu vực Biển Wadden của Hà Lan [11] với hệ số xác định (R2) là 0,85 và sai số bình phương 

gốc (RMSE) 3,12 m; trên Đảo Thousand [12] với R2 = 0,90 và RMSE = 0,86 m đối với độ 

sâu lên tới 10 m và tại khu vực ven biển Dakshina Kanada ở Ấn Độ, vịnh Kastela ở giữa biển 

Adriatic với R2 là 0,90 [13]. 

Ở Việt Nam, các nghiên cứu đo sâu dựa trên tư liệu viễn thám vẫn còn khá mới mẻ, Phan 

Quốc Yên năm 2017 đã sử dụng ảnh vệ tinh Lansdat 8 để ước tính độ sâu khu vực nước nông 

ven đảo Trường Sa lớn. Kết quả cho thấy rằng: độ sâu tối đa đạt được là 12m nước; hệ số 

tương quan của mô hình R2 là 0,924; RMSE là 0,99 m [14]. [15] đã giải đoán địa hình đáy 

biển ven bờ khu vực cửa Tiên Châu tỉnh Phú Yên sử dụng ảnh vệ tinh Sentinel 2. Các kết 

quả giải đoán được so sánh với các số liệu khảo sát địa hình cùng thời kỳ cho kết quả rất tốt 

với hệ số tương quan giữa tỉ lệ suy giảm tín hiệu và độ sâu có giá trị R2 = 0,85.  

Bên cạnh việc đo sâu, đánh giá địa hình đáy, công tác theo dõi biến động đường bờ cũng 

rất quan trọng. Công nghệ theo dõi biến động đường bờ được áp dụng rộng rãi nhất trên thế 

giới hiện nay vẫn là sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian kết hợp với hệ thống thông tin địa lý 

(GIS), đây là phương pháp hiệu quả cho việc theo dõi và tính toán các biến động đường bờ 

biển và cũng được áp dụng phổ biến ở Việt Nam. [16] đã sử dụng ảnh Landsat và Spot theo 

phương pháp chiết suất kênh 5 kết hợp với tỉ số ảnh giữa kênh 2 và 4, tỷ số ảnh giữa kênh 2 

và 5 cùng dữ liệu địa hình để phân tích sự thay đổi của đường bờ biển. Mới đây, [17] trình 

bày tổng quan đánh giá về các phương pháp xử lý hình ảnh được sử dụng để giải đoán đường 

bờ sử dụng ảnh viễn thám. Nghiên cứu đã sử dụng ba phương pháp: phân ngưỡng, tổ hợp 

màu và tỉ lệ ảnh để giải đoán đường bờ biển bằng dữ liệu ảnh LANDSAT.  

Tại Việt Nam, [18] đã số hóa trực tiếp đường bờ từ ảnh vệ tinh Landsat TM để đánh giá 

thực trạng xói lở bờ biển và suy thoái rừng phòng hộ khu vực Gò Công Đông, tỉnh Tiền 

Giang, sau đó chồng xếp để đánh giá biến động đường bờ. [19] đã sử dụng ảnh Landsat để 

xác định tốc độ xói lở, bồi tụ cho khu vực bờ biển mũi Cà Mau bằng phương pháp tỉ số ảnh 

do Alesheikh đề xuất [20] và công cụ DSAS.  

Các nghiên cứu trên hầu hết đều sử dụng ảnh vệ tinh Landsat với độ phân giải ảnh không 

cao (30 m) dẫn tới kết quả giải đoán đường bờ, đáy biển sẽ có sai số lớn. Một tồn tại lớn nữa 

của các nghiên cứu trên là mới chỉ đánh giá được riêng lẻ biến động của bề mặt bờ biển hoặc 

địa hình đáy mà chưa đánh giá được tổng hợp, đầy đủ của cả 2 quá trình. Vậy nên cần thiết 

nghiên cứu phát triển 1 phương pháp để ứng dụng ảnh vệ tinh với độ phân giải cao hơn ảnh 

Landsat để đánh giá đồng thời đường bờ và địa hình đáy biển cho một khu vực sẽ có ý nghĩa 

thực tiễn lớn. 

Cửa Nhật Lệ là cửa thoát lũ duy nhất của toàn bộ lưu vực sông Nhật Lệ, đồng thời vùng 

hạ lưu sông Nhật Lệ còn là thành phố du lịch biển lớn năng động với đông dân cư. Tháng 10 

năm 2020, tỉnh Quảng Bình bị trận mưa lũ lớn, trong đó có trận lũ lịch sử trên lưu vực sông 

Nhật Lệ, diễn ra từ ngày 16/10 đến 21/10/2020. Vùng đồng bằng các huyện Lệ Thủy và 

Quảng Ninh trên lưu vực sông đều bị ngập úng sâu và kéo dài nhiều ngày. 

Để đánh giá được chi tiết ảnh hưởng của trận lũ lụt lịch sử tháng 10/2020 đến địa hình 

đáy và đường bờ cửa Nhật Lệ. Bài báo này sẽ sử dụng ảnh vệ tinh Sentinel 2 với độ phân giải 

không gian (10 m) và độ phân giải thời gian (5 ngày) tốt hơn nhiều so với ảnh vệ tinh 

LANDSAT để đánh giá biến động đường bờ, địa hình đáy biển khu vực cửa Nhật Lệ. 

2. Phương pháp nghiên cứu và số liệu thu thập 

2.1. Phạm vi và không gian nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu là vùng cửa biển Nhật Lệ, có tọa độ địa lý 17o28’–17o30’ độ vĩ bắc 

và 106o36’–106o39’ độ kinh đông (Hình 1a), là một trong những của biển có địa hình đáy 

biển biến đổi khá phức tạp và thường xuyên bị bồi tụ trong mùa hè và dịch chuyển, xói lở 

mạnh trong mùa mưa bão. Để đánh giá biến động bờ biển khu vực cửa Nhật Lệ, vùng nghiên 
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cứu được chia thành 3 khu vực nhỏ (Hình 1a). Khu vực 1 nằm ở phía bắc cửa Nhật Lệ, khu 

vực 2 nằm ở phía nam cửa, còn khu vực 3 nằm từ giữa cầu Nhật Lệ 1 và 2 ra đến cửa biển. 

 

Hình 1. (a) Phạm vi địa lý khu vực nghiên cứu; (b) Các vị trí khảo sát, đo đạc thực tế tại cửa Nhật Lệ. 

2.2. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu 

2.2.1. Số liệu độ sâu đáy biển thực đo 

Để phục vụ cho việc giải đoán địa hình đáy biển, nghiên cứu đã sử dụng bộ số liệu khảo 

sát địa hình đáy biển, đo đạc tháng 6/2021, với tỷ lệ 1/5000, đường đồng mức 2 m, địa hình 

cấp V do Trường Đại học Thủy lợi thực hiện trong khuôn khổ của nhiệm vụ khoa học công 

nghệ cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [21]. Phạm vi khảo sát địa hình đáy biển 

là từ cầu Quán Hàu ra đến ngoài cửa biển 2 km và mở rộng về 2 phía bắc và nam cửa mỗi 

bên 2 km. Nghiên cứu sẽ sử dụng số liệu của hơn 2000 điểm đo sâu tại khu vực bên ngoài 

cửa để hiệu chỉnh kết quả giải đoán địa hình từ ảnh viễn thám. Các điểm khảo sát địa hình 

đáy biển phía ngoài cửa Nhật Lệ, sử dụng trong nghiên cứu được trình bày (Hình 1b). 

2.2.2. Số liệu ảnh vệ tinh 

Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu là dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel 2 với độ phân giải 

không gian 10m, độ phân giải thời gian 5 ngày với 12 kênh phổ. Hệ tọa độ sử dụng trong ảnh 

là UTM hệ chiếu WGS1984. Ảnh được download tại địa chỉ: https://scihub.copernicus.eu/. 

Bảng 1. Dữ liệu ảnh thu thập phục vụ cho nghiên cứu. 

STT Tên ảnh 
Đầu 

đo 
Ngày nhận ảnh 

Giờ nhận 

ảnh 

Độ phân 

giải 

Quỹ 

đạo 

1 
S2A_MSIL2A_20200724T031

551_N0214_R118_T48QXE 
2A 24/07/2020 10h15p 10m 118 

2 
S2A_MSIL2A_20210311T031

541_N0214_R118_T48QXE 
2A 11/03/2021 10h15p 10m 118 

3 
S2A_MSIL2A_20210619T031

541_N0300_R118_T48QXE 
2A 19/06/2021 10h15p 10m 118 

Để giám sát biến động đường bờ và địa hình đáy biển khu vực ven bờ tại cửa Nhật Lệ, 

cần phải thu thập được ít nhất 2 ảnh vệ tinh Sentinel 2 trước và sau thời điểm xuất hiện trận 

lũ lịch sử tháng 10/2020. Nghiên cứu đã lựa chọn các ảnh có chất lượng tốt nhất, ít ảnh hưởng 

của mây và đại diện cho các thời điểm trước và sau khi xuất hiện lũ lịch sử, tương ứng vào 

tháng 7/2020 và tháng 3/2021. Ngoài ra, nghiên cứu cũng thu thập thêm 1 ảnh chụp vào ngày 

19/6/2021, gần với thời gian tổ chức khảo sát địa hình đáy biển nhất (15/6/2021) để hiệu 

chỉnh bộ thông số giải đoán địa hình đáy biển.  

(a)
(b)
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Tất cả các quá trình chọn ảnh, lọc ảnh theo thời gian, không gian và độ mây che phủ để 

chọn được những ảnh có chất lượng tốt nhất phù hợp với thời gian nghiên cứu đều được thực 

hiện trên phần mềm GEE (Google Earth Engine là một nền tảng miễn phí cho phép phân tích 

không gian địa lý dựa trên điện toán đám mây). Thông tin về các ảnh Sentinel 2 được thu 

thập phục vụ cho nghiên cứu trình bày (Bảng 1). 

2.2.3. Số liệu mức nước triều 

Để đánh giá diễn biến đường bờ một cách chính xác, đường bờ giải đoán cần thiết phải 

được loại đi các tác động của thủy triều (nghiệm triều). Để phục vụ nghiệm triều, nghiên cứu 

đã thu thập số liệu mực nước triều giờ trạm Đồng Hới, Quảng Bình từ năm 2020 đến 2021. 

Chế độ thuỷ triều khu vực Quảng Bình là bán nhật triều không đều với chênh lệch độ lớn 

triều giữa hai lần nước lớn và nước ròng khá lớn. Độ lớn thủy triều vào kỳ triều cường đạt 

1,2÷1,5 m và kỳ triều kém khoảng 0,5÷0,6 m. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp giải đoán và phân tích diễn biến đường bờ  

Nghiên cứu sử dụng ảnh Sentinel 2 ở mức 2A với các bước tiền xử lý ảnh bao gồm: tăng 

cường chất lượng ảnh, nắn chỉnh hình học, cắt ảnh. Mục đích của phương pháp này là để thu 

thập được ảnh vệ tinh với độ sắc nét và dễ dàng quan sát các đối tượng cần nghiên cứu hơn. 

Ảnh sau khi tiền xử lý sẽ được chiết tách đường bờ bằng phương pháp tính chỉ số mNDWI 

theo Hanqiu Xu [22] bằng tỷ số giữa kênh 3 (green–bước sóng xanh lá), kênh 8 (MIR– bước 

sóng hồng ngoại trung bình) đổi với ảnh Sentinel 2.  

mNDWI = 
(Green−MIR)

(Green+MIR)
         (1) 

Tỷ số giữa kênh 3, kênh 8 là nhỏ hơn 1 đối với bề mặt nước và lớn hơn 1 đối với đất ở 

khu vực ven biển.  

Sau khi xác định được đường bờ, với mức triều tại mỗi thời điểm ảnh, với độ dốc trung 

bình trong khu vực khoảng 1/50 nghiên cứu tính toán được độ chênh giữa đường bờ thực tế 

so với đường bờ giải đoán từ ảnh vệ tinh (Bảng 2). Từ kết quả tính toán này, thực hiện tính 

toán trên bản đồ với mỗi đường bờ theo thời gian. Sau đó tính toán giá trị biến động bờ biển 

được thực hiện bằng DSAS, thông qua 1 mô đun mở rộng của ArcGis (Hình 2). 

Bảng 2. Dữ liệu ảnh thu thập phục vụ cho nghiên cứu. 

STT Loại ảnh 

Độ 

phân 

giải 

Ngày nhận 

ảnh 

Giờ nhận 

ảnh 

Mực 

triều thời 

điểm ảnh 

Khoảng 

cách 

qui về 0 

Độ 

dốc 

1/50 

KC dịch 

chuyển 

tính theo 

độ dốc (m) 

1 Sentinel 2 10 24/07/2020 10h15p am –0,46 0,46 1,15 23 

2 Sentinel 2 10 11/03/2021 10h15p am –0,14 0,14 1,15 7,0 

3 Sentinel 2 10 19/06/2021 10h15p am 0,21 –0,21 1,15 –10,5 

2.3.2. Phương pháp giải đoán địa hình đáy biển ven bờ bằng ảnh vệ tinh đa phổ  

a) Tiền xử lý ảnh 

Để đánh giá biến động địa hình đáy biển khu vực cửa Nhật Lệ trước và sau trận lũ lịch 

sử tháng 10/2020, bài báo sẽ tiến hành xây dựng phương trình tương quan giữa dựa trên dữ 

liệu đo thực địa và ảnh vệ tinh tháng 6/2021, sau đó sẽ tiến hành áp dụng phương trình tương 

quan đó cho các thời điểm trước và sau lũ. 

Quy trình thực hiện gồm các bước sau: 1) Tiền xử lý ảnh bao gồm: hiệu chỉnh độ phân 

giải không gian để tất cả kênh ảnh Sentinel 2 về cùng 1 độ phân giải 10 m; cắt ảnh theo khu 

vực nghiên cứu để tiết kiệm thời gian xử lý; Xác định ranh giới đất với nước trên ảnh để các 
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biến đổi địa hình trên cạn không ảnh hưởng đến kết quả xây dựng tương quan và cuối cùng 

là loại bỏ tác động của ảnh sáng phản chiếu. 

Trong nghiên cứu này sẽ sử dụng phương pháp loại bỏ do [22] mô tả mối quan hệ tuyến 

tính giữa NIR (bước sóng cận hồng ngoại) và các bước sóng nhìn thấy (red, green, blue) dựa 

trên mô hình hồi quy tuyến tính của một mẫu pixels ảnh. Công thức được miêu tả cho việc 

loại bỏ hiện tượng ánh sáng phản chiếu của ảnh quang học đa phổ là:  

   R’i = Ri – bi (RNIR – MinNIR)          (2) 

Trong đó R’i là pixel ảnh đã được loại bổ hiện tượng ánh sáng phản chiếu tại kênh i; Ri 

là giá trị pixel phản xạ từ kênh nhìn thấy i; bi là độ dốc hồi quy; RNIR là giá trị pixel tại bước 

sóng cận hồng ngoại và MinNIR là giá trị min của NIR tại tập hợp mẫu. 

 

Hình 2. Quy trình giải đoán và phân tích diễn biến đường bờ. 

 

Hình 3. Quy trình giải đoán địa hình đáy biển ven bờ. 

b) Tính toán chỉ số độ sâu và lập tương quan chỉ số độ sâu với độ sâu thực đo 

Để lấy dữ liệu đo độ sâu từ ảnh Sentinel 2 nghiên cứu sẽ áp dụng phương trình được phát 

triển bởi Stumpf [10] dựa trên nguyên tắc rằng mỗi bước sóng sẽ có mức hấp thụ khác nhau 

đối với nước và mức đa dạng này trên lí thuyết sẽ tạo ra tỉ lệ giữa các kênh phổ. Tỉ số này sẽ 

thay đổi khi độ sâu thay đổi. Mô hình tỉ số ước tính độ sâu thực tế của Stumpf theo công thức 

sau:  

Z =  m1
ln(nRw(λi))

ln(nRw(λj))
−  m0       (3) 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2023, 746, 1-11; doi:10.36335/VNJHM.2023(746).1-11       6 

 

Trong đó Z là độ sâu ước tính (m); m1 là hằng số có thể điều chỉnh được để chia tỉ lệ với 

độ sâu; n là hằng số cố định cho tất cả các khu vực; Rw là giá trị phản xạ của nước ở kênh i 

hoặc j; Mo là độ lệch tại độ sâu 0m. Giá trị cố định của n được chọn để đảm bảo rằng hàm 

lôgarit sẽ dương trong bất kỳ điều kiện nào và tỷ lệ sẽ tạo ra một phản ứng tuyến tính với độ 

sâu. 

Sau khi tính toán được chỉ số độ sâu tiến hành phân tích, tìm mối tương quan giữa giá trị 

độ sâu thực đo và giá trị chỉ số độ sâu để tìm ra phương trình tương quan ước tính giá trị địa 

hình đáy biển dựa trên chỉ số về độ sâu tại khu vực nghiên cứu. Ứng dụng phương trình tương 

quan đó để xây dựng được bản đồ địa hình đáy biển trước và sau lũ 10/2020 tại cửa Nhật Lệ 

(Hình 3). 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Kết quả giải đoán đường bờ và phân tích diễn biến đường bờ 

Kết quả tính mNDWI cho khu vực nghiên cứu và đường bờ tương ứng trước và sau trận 

lũ (đã được hiệu chỉnh thủy triều) được thể hiện (Hình 4). 

 

Hình 4. Kết quả giải đoán đường bờ: (a) mNDWI ngày 24/07/2020; (b) mNDWI ngày 11/03/2021; 

(c) Biến động đường bờ trước và sau lũ. 

Kết quả đánh giá biến động bờ biển được thể hiện thông qua mức độ xói lở, bồi tụ và 

diện tích được thống kê chi tiết theo từng khu vực nghiên cứu được trình bày (Bảng 3). Theo 

đó khu vực 1 tức phía bờ Bắc của cửa Nhật Lệ xu thế Bồi tụ chiếm ưu thế (Diện tích bồi tụ 

là 2,77 ha so với xói lở là 1,39 ha). Bồi tụ tập trung chủ yếu và lớn nhất tại vị trí bãi biển 

Nhật Lệ với vị trí lớn nhất gần 98 m. 

Bảng 3. Thống kê biến động đường bờ khu vực Cửa Nhật Lệ sau trận lũ 10/2020. 

Đoạn Xói lở (m) Bồi tụ (m) Diện tích (ha) 

Lớn nhất Nhỏ nhất Lớn nhất Nhỏ nhất Xói lở Bồi tụ 

Khu vực 1 39 2 98 3 1,39 2,77 

Khu vực 2 84 7 149 3,8 2,1 3,33 

Khu vực 3 137 6,3 49,7 1,7 3,24 0,88 

Tại khu vực 2 tức bờ Nam cửa Nhật Lệ quá trình bồi, xói diễn ra xen kẽ (2,1 ha xói mòn 

và 3,33 ha bồi tụ). Khu vực cồn cát Bảo Ninh là khu vực diễn ra quá trình bồi tụ mạnh mẽ 

nhất với điểm bồi lớn nhất là 149 m. Vùng bị xói mạnh nhất là các dải cát khu vực Sunspa 

Resort, Bảo Ninh Sunrise với điểm xói nhiều nhất là gần 84 m. 

Khu vực 3, từ cầu Nhật Lệ ra đến cửa biển, quá trình xói chiếm ưu thế (diện tích xói là 

3,24 ha so với diện tích bồi là 0,88 ha). Khu vực bị xói lở mạnh nhất là tại doi cát phía bờ 

nam cửa sông Nhật Lệ với chiều dài xói lở của doi cát là khoảng 137 m. 

Từ các phân tích trên ta thấy rằng dưới ảnh hưởng của trận lũ tháng 10/2020, đường bờ 

khu vực cửa Nhật Lệ có sự biến động rất lớn. Trước khi xảy ra lũ, phía nam cửa Nhật Lệ có 

(a) (b) (c)
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1 doi cát lớn che chắn làm thu hẹp đáng kể chiều rộng cửa. Tuy nhiên, sau trận lũ lịch sử, doi 

cát bờ nam bị xói gần hết, không còn vết tích gì và cửa Nhật Lệ được mở rộng ra hơn 150 m 

so với trước đó. Bùn cát bị xói lở từ doi cát bờ nam, có thể được dòng chảy lũ đẩy ra ngoài 

cửa và tái phân bố lại ở các bãi biển lân cận dưới tác động của sóng. 

3.2. Kết quả giải đoán địa hình đáy biển ven bờ và tính toán thể tích bồi/ xói 

Các kết quả tiền xử lý ảnh Sentinel 2 chụp ngày 19/6/2021 cho các kênh phổ từ dải sóng 

nhìn thấy được trình bày (Hình 5). 

 

Hình 5. Kết quả ảnh sau tiền xử lý với các kênh nhìn thấy của Sent2 ngày 19/6/2021: (a) Kênh lam; 

(b) Kênh lục; (c) Kênh đỏ. 

Kết quả tính toán chỉ số đo độ sâu được thể hiện (Hình 6a), tiếp theo lập phương trình 

tương quan giữa các giá trị thực đo (Hình 1b) và các giá trị dựa trên chỉ số độ sâu thực tế 

tương ứng vừa thu được ta được phương trình: 

y = 63.102 x – 53.898         (4) 

Trong đó y là độ sâu nước (m) và x là mức độ suy giảm tín hiệu (tỷ số giữa phổ màu 

Blue/Green). Hệ số tương quan của phương trình trên đạt 0,75 (Hình 6b) là phù hợp để mô 

phỏng giá trị độ sâu thực đo với giá trị chỉ số độ sâu dựa trên ảnh viễn thám Sentinel 2. 

 

Hình 6. (a) Kết quả tính toán chỉ số độ sâu thực tế cho ảnh Sentinel 2 ngày 19/6/2021; (b) Phương 

trình tương quan giữa chỉ số độ sâu thực tế và dữ liệu đo đạc ngày 19/6/2021. 

Áp dụng mô hình toán y = 63.102x – 53.898 cho các chỉ số độ sâu của các ảnh trước và 

sau lũ ta được sản phẩm giải đoán địa hình đáy biển (Hình 7). 

(a) (b) (c)

(a) (b)
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Hình 7. Kết quả giải đoán địa hình đáy biển trước và sau lũ: (a) Trước lũ (Ngày 24/07/2020); (b) Sau 

lũ (Ngày 11/03/2021). 

Chồng chập 2 bình đồ địa hình đáy biển giải đoán từ ảnh vệ tinh sentinel 2 trước và sau 

lũ ta được kết quả (Hình 8). 

 

Hình 8. Diễn biến bồi xói đáy biển cứu Nhật Lệ trước và sau trận lũ tháng 10/2020. 

Kết quả tính toán cho thấy sau trận lũ lịch sử tháng 10/2020, đáy biển khu vực cửa biển 

Nhật Lệ đã có biến động lớn. Khu vực bên ngoài các bãi triều có xu thế xói nhẹ hoặc không 

có biến đổi lớn. Bãi biển ở phía Bắc và Nam cửa Nhật Lệ đều có xu thế bồi nhẹ. Lạch chính 

chảy qua cửa Nhật Lệ có sự biến đổi rõ rệt sau lũ lịch sử. Dòng chảy lũ có xu thế xói sâu lạch 

chính thêm khoảng 3 m và phần xói sâu bị lệch về phía bờ nam. Bùn cát bị dòng chảy lũ đào 

xói từ lạch chính kết hợp với bùn cát từ thượng nguồn đã tạo thành 1 vùng bồi khá rộng phía 

ngoài cửa Nhật Lệ. Vùng bồi có dạng hình vành khăn với độ cao bồi lớn nhất lên tới 3 m. 

Vùng bồi có xu thế lệch phải và thoải dần về phía nam. 

Chồng chập bình đồ địa hình khu vực cửa trước và sau trận lũ lịch ước tính được tổng 

diện tích xói tại khu vực cửa Nhật Lệ là khoảng 229 ha với thể tích xói tương ứng là khoảng 

4,08 triệu m3 tập trung chủ yếu ở khu vực lạch sâu giữa cửa và 2 lạch triều lên ở phía bắc và 

phía nam cửa. Tổng diện tích bồi tụ tại cửa Nhật Lệ ước tính khoảng 272 ha với thể tích bồi 

tụ tương ứng là 4,75 triệu m3 tập trung chủ yếu ở khu vực cồn ngầm dạng hình vành khăn 

được bồi cao phía ngoài cửa Nhật Lệ và khu vực thềm cát phía bờ nam. 

(a) (b)
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4. Kết luận và kiến nghị 

Phương pháp tỉ lệ kênh ảnh tính chỉ số mNDWI, phương pháp xác định biến động sử 

dụng DSAS hoàn toàn phù hợp đối với giám sát phân tích biến động đường bờ cũng như mô 

hình tương quan giữa chỉ số đo độ sâu và dữ liệu độ sâu đo thực tế y = 63.102x – 53.898 có 

hệ số tương quan rất tốt R2 = 0,75 có thể được áp dụng để giải đoán địa hình đáy biển các 

vùng cửa sông, ven biển đối với ảnh Sentinel 2.  

Các nguồn ảnh vệ tinh thế hệ mới như Sentinel 2 với độ phân giải không gian (10m) và 

thời gian (5 ngày) cho thấy tính ưu việt so với các ảnh vệ tinh thế hệ cũ và tiềm năng trong 

giám sát biến động vị trí đường bờ biển cũng như giải đoán địa hình đáy biển vùng ven bờ, 

do vậy việc ứng dụng công nghệ viễn thám kết hợp GIS trong giám sát biến động vùng bờ 

cần được sớm triển khai trong thực tế. 

Một nhược điểm của ảnh viễn thám quang học là bị ảnh hưởng bởi mây và thời tiết vậy 

nên trong nghiên cứu mới chỉ thu thập phục vụ nghiên cứu được 3 cảnh ảnh rõ nét dẫn đến 

những hạn chế trong xác định độ chính xác của kết quả phân tích đánh giá. Vậy nên cần thiết 

phải nghiên cứu ứng dụng kết hợp thêm với các ảnh viễn thám khác ví dụ như ảnh Radar sử 

dụng sóng điện từ không bị hạn chế bởi thời tiết đặc biệt là mây trong giám sát biến động và 

tài nguyên vùng bờ. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: T.T.T.; Lựa chọn phương pháp nghiên 

cứu: T.T.T., T.D.H.; Xử lý số liệu: T.D.H.; Xây dựng bản đồ: T.D.H.; Phân tích kết quả: 

T.T.T., T.D.H.; Viết bản thảo bài báo: T.D.H., T.T.T.; Chỉnh sửa bài báo: T.T.T., T.D.H. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 

tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 

không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: Currently, surveying and monitoring of the shoreline and nearshore topography 

has numerous challenges due to funding constraints and is difficult to carry out on a regular 

basis. Remote sensing technology with the advantages of coverage, processing time, and 

reasonable cost will be an effective tool to support monitoring these activities. This article 

uses Sentinel 2 satellite imagery to estimate shoreline changes and seabed topography 

evolution at the Nhat Le estuary in Quang Binh province post the historic flood in October 

2020. The correlation between depth of interpretation from satellite imagery and 

measurement depth was established using Stumpf's method to interpret the nearshore 

topography of Nhat Le estuary before and after the historical flood. The results showed that 

the Nhat Le estuary's shoreline and nearshore topography significantly changed after the 

historical flood. The main access channel of the Nhat Le estuary has been eroded by more 

than 3 m, and a reasonably large accretion zone has formed just outside the estuary. The 

above results are an essential document to help analyze the morphological evolution of the 

Nhat Le estuary, contributing to proposing solutions and enhancing the flood discharge 

capacity for the estuary. 

Keywords: Nhat Le estuary; Nearshore topography; Shoreline; Satellite images; Historical 

flood. 

 

 


