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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

M        : Độ lớn của động đất 

M0      : Mô men địa chấn 
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Mmax   : Độ lớn động đất cực đại 

Hmax   : Độ cao sóng thần cực đại 

tp : Thành phố  

PTWC : Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (Mỹ) 
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MỞ ĐẦU 

Sóng thần là một trong những hiểm họa của thiên nhiên mà con người phải 

hứng chịu. Các khu vực do sóng thần tác động không những thiệt hại nặng nề về 

người và tài sản hiện tại, mà còn ảnh hưởng lâu dài trong tương lai. Do đó, việc 

nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm sóng thần đối với các quốc gia trên thế giới có 

đường bờ biển là rất cấp bách và quan trọng, trong đó có Việt Nam.  

Trên khu vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam các nhà khoa học đã xác định 

có hai vùng nguồn sóng thần gần có khả năng xảy ra sóng thần gây ra ảnh hưởng 

đến bờ biển nước ta, đặc biệt là dải ven biển Nam Trung Bộ. Đó là vùng nguồn đứt 

gãy kinh tuyến 109
0
 (vùng nguồn Tây Biển Đông) và vùng nguồn trượt lở ngầm 

dưới đáy biển trên khu vực biển này. 

Luận văn này cũng góp phần nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm sóng thần 

do động đất, trượt lở ngầm dưới đáy biển cho dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt 

Nam. Tên Đề tài của Luận văn: “Mô phỏng các kịch bản sóng thần phát sinh trên 

đới đứt gãy kinh tuyến 109
0
 và đánh giá độ nguy hiểm sóng thần cho dải ven biển 

Nam Trung Bộ” ngoài phần mở đầu bao gồm có ba Chương và phần Kết luận và 

Kiến nghị:  

Chương 1. Khái quát về sóng thần. 

Chương 2. Cơ sở lý thuyết của phương pháp luận và quy trình thực hiện 

đánh giá độ nguy hiểm sóng thần. 

Chương 3. Đánh giá độ nguy hiểm sóng thần cho dải ven biển Nam Trung 

Bộ, Việt Nam. 

Kết luận và Kiến nghị: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu, một số 

nhận xét về kết quả nghiên cứu và đưa ra kiến nghị. 
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CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ SÓNG THẦN 

Trong Chương 1 giới thiệu một số khái niệm cơ bản về động đất, trượt lở 

ngầm dưới đáy biển và sóng thần. Chương này tác giả đưa ra các nguyên nhân phát 

sinh sóng thần, các đặc điểm lan truyền và dấu hiệu nhận biết sóng thần, cung cấp 

một số thông tin về những thiệt hại của một số trận sóng thần hủy diệt được ghi 

nhận trong lịch sử thế giới. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra thực trạng về nghiên cứu 

sóng thần trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng hiện nay. 

1.1 . Tổng quan 

Sóng thần được biết đến là một trong những thảm họa của tự nhiên gây ra 

những thiệt hại to lớn cả về vật chất lẫn con người. Trong lịch sử nhân loại, người 

ta đã ghi nhận nhiều trận sóng thần mang tính hủy diệt: nhiều thành phố, làng mạc, 

thậm chí cả nền văn minh lớn trên thế giới, … bị phá hủy bởi sóng thần. Có thể kể 

đến một số nước đã bị hứng chịu những trận sóng thần hủy diệt như Nhật Bản, Ấn 

Độ, Chile, Thái Lan, Mỹ, Indonesia, … bắt nguồn từ động đất mạnh phát sinh ở 

ngoài biển khơi. 

Trên thế giới, nhiều nước ven biển đều rất chú trọng đến nghiên cứu về sóng 

thần. Đặc biệt, các nước bị chịu ảnh hưởng bởi sóng thần như Mỹ, Nhật Bản, ... 

Những kết quả nghiên cứu về sóng thần của các nước này đã có những thành tựu 

đáng ghi nhận: xác định được các vùng nguồn sóng thần; xây dựng các mô hình 

mô phỏng sóng thần với các phương pháp tiếp cận khác nhau (phương pháp tất 

định và phương pháp xác suất); ... Đồng thời, những kết quả này cũng có đóng góp 

quan trọng trong công tác cảnh báo, ứng phó với sóng thần và giảm thiệt hại do 

sóng thần gây ra. 

Ở Việt Nam, việc nghiên cứu và đánh giá nguy cơ về sóng thần trên bờ biển 

Việt Nam mới thực sự bắt đầu triển khai từ những năm 1990. Tiêu biểu là các đề 

tài, công trình về nghiên cứu sóng thần của tác giả Phạm Văn Thục đã được công 

bố năm 1995. Tác giả đã đưa ra những vùng nguồn sóng thần dự đoán có khả năng 
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phát sinh động đất mạnh xảy ra sóng thần trên khu vực Biển Đông. Đồng thời, tác 

giả đã sử dụng mô hình để mô phỏng các kịch bản động đất (Mw ≥ 8.0) gây sóng 

thần ở vùng nguồn Máng biển sâu Manila. Những kết quả nghiên cứu về sóng thần 

này đáng được ghi nhận. Chính nó đã đặt nền móng và được kế thừa cho việc 

nghiên cứu về sóng thần của nước ta sau này. Tiếp đó, những công trình nghiên 

cứu về sóng thần như các tác giả Nguyễn Đình Xuyên và nnk., 2007; Vũ Thanh Ca 

và nnk., 2009; Bùi Công Quế và nnk., 2010; Phạm Thanh Giang và nnk., 2013; 

Nguyễn Hồng Phương và nnk., 2013a, b; … đã được thực hiện. Trong đó, các tác 

giả đã xác định 09 vùng nguồn sóng thần trên khu vực Biển Đông và lân cận. Theo 

đánh giá của các tác giả này, vùng nguồn Máng biển sâu Manila (vùng nguồn sóng 

thần xa đối với bờ biển Việt Nam) và vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
 (vùng 

nguồn sóng thần gần đối với bờ biển Việt Nam) là những vùng nguồn sóng thần có 

khả năng xảy ra sóng thần làm ảnh hưởng đến khu vực ven biển Việt Nam. Một số 

nghiên cứu nêu trên đã sử dụng mô hình số trị để mô phỏng các kịch bản sóng 

thần. Những kết quả nghiên cứu nêu trên giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan cho 

việc đánh giá khả năng nguy cơ sóng thần ảnh hưởng đến khu vực ven biển Việt 

Nam. Do đó, việc nghiên cứu sóng thần mang tính cấp bách và quan trọng đối với 

nước ta hiện nay. 

1.2. Một số khái niệm cơ bản 

1.2.1. Động đất 

Động đất (địa chấn) là hiện tượng chuyển động lung lay của mặt đất. Động 

đất thường là kết quả sự chuyển động của những đới địa chất hay còn gọi là đứt 

gãy trên vỏ Trái Đất. Tuy rất chậm, mặt đất vẫn luôn chuyển động và động đất xảy 

ra khi ứng suất cao hơn sức chịu đựng của vỏ Trái Đất. 
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Hình 1.1. Mô hình động đất. 

Chấn tâm động đất là điểm chiếu thẳng đứng của chấn tiêu lên mặt đất. 

Tọa độ chấn tâm bao gồm vĩ độ chấn tâm, kinh độ chấn tâm. 

Chấn tiêu động đất là nơi phát sinh ra động đất, nơi tập trung và giải phóng 

năng lượng của động đất, nằm ở dưới mặt đất. 

Thang độ lớn mô men (Tiếng Anh: moment magnitude scale) là một cách đo 

độ mạnh động đất được phát triển năm 1979 bởi các tác giả Tom Hanks và 

Kanamori Hiroo để kế tiếp thang Richter (thang độ lớn địa phương được sử dụng 

tại bang California, Mỹ), và được sử dụng bởi các nhà địa chấn học để so sánh 

năng lượng được phát ra bởi động đất. Độ lớn mô men (Mw) là số không thứ 

nguyên được tính theo công thức:  

 1.9log
3

2
010  MM w                                                                      (1.1) 

Trong đó, M0 là mô men địa chấn (N.m). Ký hiệu của thang độ lớn mô men 

là Mw, ký hiệu w nhỏ là công cơ học được thực hiện. 

Độ dịch chuyển được định nghĩa là độ dịch chuyển tương đối giữa cánh nằm 

và cánh treo trên mặt phẳng đứt gãy. 
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Góc phương vị là góc tạo bởi hướng Bắc của la bàn với hình chiếu của mặt 

đứt gãy lên mặt đất. Các phương vị cũng được xác định bằng các phương pháp địa 

chất, địa vật lý và phân tích các dữ liệu động đất ghi nhận được trong quá khứ. 

Góc cắm là góc tạo bởi mặt đứt đoạn của đứt gãy nguồn với mặt phẳng nằm 

ngang. Góc cắm thường được xác định bằng các phương pháp địa chất, địa vật lý 

hay bằng phân tích các dữ liệu động đất ghi nhận được trong quá khứ. 

Góc trượt được đo ngược chiều kim đồng hồ từ đường đứt gãy tới hướng 

chuyển động tương đối cánh treo trên mặt phẳng đứt gãy. 

1.2.2. Trượt lở ngầm dưới đáy biển 

Trượt lở ngầm dưới đáy biển phát sinh sóng thần bắt nguồn từ sự chuyển 

động của một khối vật chất trượt lớn hay tác động của sự rơi sẽ làm biến vị khối 

nước theo hướng chuyển động và có thể xảy ra sóng thần trên bề mặt của thủy vực.  

Khi trường sóng khởi tạo đã được hình thành, sóng thần sẽ lan truyền từ nguồn ra 

xung quanh. 

1.2.3. Sóng thần 

Tên gọi quốc tế của sóng thần là Tsunami. Từ “Tsunami” có xuất xứ từ tiếng 

Nhật, trong đó “tsu” nghĩa là “cảng” và “nami” nghĩa là “sóng”. Sóng thần là một 

chuỗi các đợt sóng lớn có bước sóng dài sinh ra do các biến động địa chất mạnh 

mẽ xảy ra ở đáy biển. Sóng thần được hình thành dưới tác động của trọng lực tác 

động lên một vùng dưới đáy biển, khiến cho đáy biển ở đó đột ngột nâng lên hay 

hạ xuống, tạo nên sự di chuyển đột ngột của các cột nước lớn. Các đợt sóng nhanh 

chóng lan truyền trong môi trường nước và trở nên vô cùng nguy hiểm với khả 

năng tàn phá lớn khi chúng tiến vào bờ biển nông. Vận tốc lan truyền sóng thần 

phụ thuộc vào độ sâu đáy biển và được biểu thị rõ hơn bằng công thức Lagrange: 

gHv                                                                     (1.2)           
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Trong đó: g là gia tốc trọng trường (m/s
2
), H là độ sâu của nước biển (m). Ví 

dụ, ở vùng có H = 5 (km) thì vận tốc bằng 224 (m/s), ở vùng H = 1 (km) thì vận 

tốc bằng 100 (m/s), ở vùng có H = 200 (m) thì vận tốc bằng 45 (m/s). 

 

Hình 1.2. Độ cao sóng thần tăng nhanh khi tiến vào                                                

bờ biển nước nông. Nguồn: Internet.  

Độ nguy hiểm sóng thần là xác suất xuất hiện của một cơn sóng thần có thể 

gây thiệt hại cho một vùng cho trước trong một khoảng thời gian cho trước. Trong 

các tính toán định lượng, độ nguy hiểm sóng thần thường được gán bằng các giá trị 

độ cao sóng thần khi tấn công vào bờ hay độ sâu ngập lụt do sóng thần gây ra. 

1.3. Nguyên nhân sinh ra sóng thần 

Nguyên nhân chính phát sinh những sóng thần hủy diệt bắt nguồn từ những 

trận động đất mạnh và nông (chấn tiêu gần mặt đất) xảy ra ở ngoài biển khơi. Động 

đất này làm khối đất đá bị dịch chuyển đột ngột có thể chiếm chỗ cột nước. Tác 

động này làm cho tăng, giảm mực nước biển phía trên đó. Chính dao động này là 

sự hình thành đầu tiên của sóng thần. Ngoài ra, những nguyên nhân khác như trượt 

lở ngầm dưới đáy biển và trên mặt đất, phun trào núi lửa, vụ nổ hạt nhân và hiếm 

hoi hơn sự va chạm của các tiểu hành tinh và thiên thạch vào Trái Đất cũng những 

nguyên nhân phát sinh sóng thần. 
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1.3.1. Sóng thần phát sinh do động đất 

Khi động đất mạnh và nông (chấn tiêu gần mặt đất) xảy ra ngoài khơi ven 

biển. Những trận động đất này được sinh ra từ các đứt gãy hoạt động trên bề mặt 

đáy biển, tại các vùng có hoạt động kiến tạo dọc theo ranh giới các mảng kiến tạo. 

Khi các mảng kiến tạo này va vào nhau, chúng có thể làm nghiêng, gây sụp hay 

dịch chuyển cả một diện tích lớn của thềm đại dương từ một vài kilômét đến hàng 

nghìn kilômét hoặc nhiều hơn nữa. Sự di chuyển đột ngột theo phương thẳng đứng 

của một khối đất đá trên diện tích lớn kiến bề mặt biển bị thay đổi, kéo theo sự di 

chuyển của khối nước nằm trên đó và tạo ra sóng thần. 

 

Hình 1.3. Sóng thần hình thành do động đất mạnh và nông xảy ra ngoài biển khơi: 

1 - Động đất phát sinh giữa hai mảng thạch quyển đã đẩy một lượng nước khổng 

lồ lên cao; 2 - Khối nước nông khổng lồ này chạy qua đại dương với tốc độ đến 

800 km/giờ; 3 - Khi gặp bờ dốc thoai thoải trên bờ biển, nước bị nén lại và đẩy lên 

cao; 4 - Sóng dâng lên và tàn phá vùng bờ biển. 

1.3.2. Sóng thần phát sinh do trượt lở 

Sóng thần sinh ra do quá trình đá lở, băng lở, trượt hoặc sụt lún đất ở đáy 

vùng biển nông. Thực tế, những quá trình này xảy ra rất hiếm. Nguyên nhân của 

các vụ trượt lở chủ yếu là do động đất. Những trận sóng thần xuất hiện từ nguyên 

nhân này khác với những trận sóng thần phát sinh do động đất, thường nhanh 

chóng tan rã và hiếm khi lan truyền tới những bờ biển quá xa vì diện tích xảy ra 
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nhỏ. Tuy nhiên, nếu vụ lở đất cực lớn có thể xảy ra một trận sóng thần cực lớn làm 

ảnh hưởng đến các vùng đại dương lân cận. 

 

Hình 1.4. Mô tả quá trình trượt lở ngầm dưới đáy biển. 

1.3.3. Sóng thần phát sinh do hoạt động núi lửa 

Các đợt phun trào núi lửa mạnh cũng có thể gây ra sự xáo trộn các khối 

nước trong lòng đại dương và tạo ra các đợt sóng thần trong khu vực đó. Do sự di 

chuyển đột ngột của nước trong quá trình núi lửa phun nổ hoặc do trượt lở sườn 

núi hay macma núi lửa đột ngột phun lên chiếm thể tích của nước biển hoặc do bể 

macma bị sụt xuống cũng có thể tạo ra núi lửa. Vì vậy, hoạt động núi lửa cũng là 

nguyên nhân phát sinh sóng thần. 

 

Hình 1.5. Hoạt động núi lửa ở ngoài biển khơi. Nguồn: Internet. 
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1.3.4. Sóng thần phát sinh do vụ nổ hạt nhân 

Chúng ta có thể hình dung được, khi một nổ hạt nhân xảy ra ở khu vực ngoài 

biển khơi gây ra sự xáo trộn lớn có thể chiếm thể tích nước đều có khả năng xảy ra 

sóng thần. Cho đến nay, chúng ta chưa ghi nhận được những trận sóng thần phát 

sinh do các vụ nổ hạt nhân trên thế giới. Thực sự, các vụ nổ hạt nhân đều được giữ 

tuyệt mật nên việc nghiên cứu vấn đề này càng trở nên khó khăn hơn nhiều. Lý do 

sâu xa, tất cả các nước trên thế giới phải tuân thủ theo hiệp ước quốc tế cấm nổ hạt 

nhân trên phạm vi toàn cầu. Vào thời chiến tranh lạnh, các vụ thử hạt nhân đã được 

thực hiện trên khu vực thềm lục địa ở bờ biển phía Đông nước Mỹ. Chính điều đó 

làm người ta lo ngại về khả năng xuất hiện sóng thần. Tuy nhiên, chúng ta chưa ghi 

nhận được sóng thần từ những vụ thử hạt nhân này. Do vậy, việc nghiên cứu sóng 

thần phát sinh do các vụ hạt nhân này cần được tiến hành trong tương lai. 

1.3.5. Sóng thần phát sinh do sự va chạm các tiểu hành tinh và thiên thạch vào 

Trái Đất 

Hiện tượng sóng thần do sự va chạm các tiểu hành tinh và thiên thạch vào 

Trái Đất xảy ra rất hiếm. Phần lớn các mảnh thiên thạch đều bị cháy gần như hoàn 

toàn khi tiếp xúc trực tiếp với tầng khí quyển của Trái Đất. Tuy nhiên, các nhà 

khoa học đã có những bằng chứng thuyết phục về sự va chạm của các tiểu hành 

tinh và thiên thạch lớn vào bề mặt hành tinh chúng ta đã từng xảy ra trong quá khứ. 

Đó là dấu tích những hố sâu trải nằm rải rác trên bề mặt của Trái Đất. Có giả thiết 

đưa ra rằng, cách đây 66 triệu năm có một tiểu hành tinh khổng lồ va chạm mạnh 

vào Trái Đất gây ra những trận động đất, sóng thần và phun trào núi lửa trên quy 

mô toàn cầu. Thảm họa này đã làm cho 75% sinh vật trên Trái Đất bao gồm cả loài 

khủng long bị diệt vong. Một số sinh vật còn lại có kích thước nhỏ hơn đã sóng 

sót. Như vậy, sự va chạm của các tiểu hành tinh và thiên thạch lớn vào Trái Đất có 

khả năng gây ra tính hủy diệt trên quy mô toàn cầu. 
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Hình 1.6. Cơ chế hình thành sóng thần từ sự va chạm giữa thiên thạch và              

đại dương trên Trái Đất. 

1.4. Các đặc điểm lan truyền của sóng thần 

Sóng thần chủ yếu được phát sinh từ dưới đáy biển ngoài khơi. Do đặc điểm 

của sóng thần có tỷ lệ giữa độ sâu đáy biển với bước sóng là rất nhỏ nên sóng thần 

có những đặc điểm sóng nước nông. Như vậy, các công thức tính của sóng nước 

nông cũng được áp dụng cho trường hợp sóng thần. Trong đó, vận tốc của sóng 

được tính theo công thức v = √𝑔𝐻 (g là gia tốc trọng trường (m/s
2
), H là độ sâu 

của nước biển (m)). Tốc độ suy giảm năng lượng của sóng tỷ lệ nghịch với độ dài 

bước sóng. Như vậy, với bước sóng lớn nên trong quá trình lan truyền sóng thần 

rất ít thất thoát năng lượng.  



 
     

20 
 
 

 

Hình 1.7. (a) Sóng nước nông và (b) sóng nước sâu được phân biệt dựa trên tỷ lệ 

giữa bước sóng và độ sâu của nền đại dương. 

Sự lan truyền của sóng thần ngoài biển có sự khác biệt với sóng thông 

thường. Khi ở ngoài biển khơi, sóng thần có biên độ (chiều cao sóng) khá nhỏ 

nhưng bước của sóng thần đến hàng trăm kilômét. Do đó, chúng ta khó có thể nhận 

biết được đâu là đỉnh của sóng thần, còn đâu là đỉnh của sóng thông thường (chẳng 

hạn, sóng gió, sóng triều, … ) thì chúng ta dễ dàng nhận biết được đỉnh sóng của 

chúng. Vận tốc của sóng thần ở khu vực biển khơi có thể lên tới 800 (km/giờ) 

nhưng đến khu vực ven bờ biển thì vận tốc sóng thần chỉ còn khoảng 60 (km/giờ). 

Tuy nhiên, khi sóng thần vào ven bờ biển thì độ cao của sóng thần tăng lên nhanh 

chóng gây ra tàn phá rất lớn cho khu vực này.     
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Hình 1.8. Sự phát sinh sóng thần do động đất và sự thay đổi vận tốc lan truyền của 

sóng thần từ ngoài đại dương vào bờ. 

Tùy thuộc vào khoảng cách được tính từ vùng nguồn sóng thần đến bờ biển 

cụ thể mà người ta chia làm hai loại vùng nguồn sóng thần: (1) vùng nguồn sóng 

thần gần và (2) vùng nguồn sóng thần xa. Hai loại vùng nguồn sóng thần này đều 

có khả năng gây nguy hiểm cho những vùng ven biển mà chúng ập đến. Những 

trận sóng thần phát sinh từ vùng nguồn sóng thần gần rất nguy hiểm, vì chúng có 

thể tấn công vào khu vực ven biển với thời gian rất ngắn (chỉ sau vài chục phút). 

Do vậy, các hệ thống cảnh báo khó có thể cảnh báo sớm sóng thần cho những khu 

vực bị ảnh hưởng để kịp thời sơ tán người và tài sản. Chính như vậy, mức độ thiệt 

hại của những trận sóng thần phát sinh từ vùng nguồn sóng thần gần có thể sẽ cao 

hơn trận sóng thần từ vùng nguồn sóng thần xa.  

Ngoài ra, người ta còn phân chia theo mức độ hoạt động của vùng nguồn 

sóng thần thành hai loại vùng nguồn sóng thần: (1) vùng nguồn sóng thần khu vực 

và (2) vùng nguồn sóng thần trung bình hay địa phương. Theo nhận định của các 

nhà khoa học, vùng nguồn sóng thần khu vực thường xuyên phát sinh những trận 
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động đất mạnh có khả năng xảy ra sóng thần, còn vùng nguồn sóng thần trung bình 

hay địa phương có phạm vi ảnh hưởng sóng thần mang tính chất địa phương. 

1.5. Dấu hiệu nhận biết sóng thần 

Dấu hiệu nhận biết đầu tiên thường cảnh báo sóng thần chính là động đất. 

Khi chúng ta đang ở trên bãi biển cảm thấy nền đất rung lắc mạnh đến mức cảm 

nhận không thể đứng vững được, thì có khả năng sắp xảy ra sóng thần. Khi sóng 

thần ở ngoài khơi, chúng ta thường thấy những dấu hiệu bất thường như hiện tượng 

nước biển lùi lại phía sau một cách đáng kể làm biển trơ đáy, vệt sáng đỏ vùng 

chân trời, bong bóng khí gas nổi lên mặt nước, ... Còn khi sóng thần tiến sát bờ, 

chúng ta cảm nhận như một tiếng máy nổ của máy bay phản lực hay tiếng ồn của 

máy bay trực thăng hay tiếng huýt sáo đang tiến đến gần. 

 

Hình 1.9. Biển trơ đáy trước khi sóng thần ập vào bờ. Nguồn: Internet. 

1.6. Những thiệt hại do sóng thần gây ra 

Những thiệt hại gây ra do sóng thần là rất lớn về người và tài sản, … ở các 

khu vực sóng thần ập đến. Độ cao sóng thần càng lớn thì mức độ hủy diệt của nó 

càng tăng lên nhanh chóng, nhất là sóng thần ập đến các khu vực đông dân cư ven 

biển. Tuy nhiên, các khu vực ven biển hẻo lánh ít dân cư sinh sống thì những thiệt 

hại bởi sóng thần gây ra là không đáng kể.  
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Trên thế giới, những trận sóng thần lịch sử ghi nhận được chủ yếu bắt nguồn 

từ động đất mạnh ngoài biển khơi như trận sóng thần Unimak, Mw = 9.5 (1946) có 

sóng thần cao tới 35 (m); Aleut, Mw = 8.3 có độ cao sóng thần tới 16 (m). Ngoài ra, 

hiện tượng hiếm gặp như trượt lở đá Lituya, Alaska (1958) có sóng thần đạt độ cao 

kỷ lục 576 (m); … và hoạt động núi lửa như vụ phun trào núi lửa Unzen, Nhật 

(1792) có sóng thần cao tới 55 (m); Krakatoa, Indonesia (1883) có sóng thần cao 

tới 40 (m); … 

 

Hình 1.10. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima II, Nhật Bản bị phá hủy                 

sau trận sóng thần. Nguồn: Internet. 

Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến hai trận sóng thần hủy 

diệt bắt nguồn từ những trận động đất mạnh (Mw  > 9.0) phát sinh trên đới đứt gãy 

hoạt động mạnh ở ngoài biển khơi. Đó là các trận sóng thần Ấn Độ Dương 

(26/12/2004) có độ cao đến 30 (m), Nhật Bản (11/3/2011) có độ cao đến 38.9 (m). 

Theo số liệu thống kê, trận sóng thần Ấn Độ Dương tàn phá các cộng đồng dân cư 

sinh sống ven biển ở  Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan và những nơi khác, 

cướp sinh mạng 225.000 người thuộc 11 quốc gia. Còn trận sóng thần ở Nhật Bản 

làm 15.893 người thiệt mạng, 6.152 người bị thương và 2.572 người mất tích tại 18 

tỉnh của Nhật Bản và hơn 125.000 công trình nhà ở bị hư hại hoặc phá hủy hoàn 

toàn. Ngoài ra, trận sóng thần này còn phá hủy nhà máy hạt nhân Fukushima II, 

Nhật Bản làm rò rỉ chất phóng xạ hạt nhân gây tác hại lâu dài cho môi trường khu 
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vực này. Do vậy, những sóng thần này đã gây ra những thiệt hại rất lớn và lâu dài 

cho khu vực bờ biển của các nước bị ảnh hưởng bởi sóng thần. 

1.7. Tình hình nghiên cứu sóng thần trên thế giới và ở Việt Nam 

1.7.1. Tình hình nghiên cứu sóng thần trên thế giới 

Trong lịch sử, nhiều văn liệu đã ghi nhận hiện tượng sóng thần trên thế giới. 

Trong đó, hiện tượng này được ghi nhận sớm nhất ở Châu Âu. Theo cuốn văn liệu 

lịch sử “Về lịch sử cuộc chiến tranh ở Pelopone”, nhà viết sử người Hy Lạp 

Thucydidesz đã viết: “… theo tôi, hiện tượng này (sóng thần) phải có nguồn gốc từ 

động đất. Tại thời điểm xảy ra rung động mạnh nhất của động đất, biển cả như bị 

giật lùi lại, và bất thình lình một lực mãnh liệt gấp đôi dội lại gây ngập lụt. Tôi 

không thể hình dung là hiện tượng này có thể xảy ra nếu không có động đất”. Đây 

chỉ là một trong những dẫn chứng về hiện tượng sóng thần phát sinh do động đất 

mạnh được các nhà lịch sử ghi chép lại. Tuy nhiên, những ghi nhận về hiện tượng 

sóng thần tương tự như vậy vẫn chưa được coi là một nghành khoa học nghiên cứu 

về sóng thần [8]. 

Vào cuối thế kỷ 19, nghiên cứu về sóng thần trên thế giới chỉ thực sự bắt đầu 

phát triển như một nghành khoa học tại Nhật Bản. Nhật Bản được biết đến là một 

trong những quốc gia phải chịu nhiều tổn thất do sóng thần gây ra (nhất là các khu 

vực ven biển). Nhật Bản đã có những chính sách quan trọng trong việc ứng phó 

trước thảm họa sóng thần. Trong đó, sau sự kiện sóng thần ở Hokkaido Nansei-Oki 

năm 1993 bắt nguồn từ động đất, Chính phủ Nhật Bản đã xây dựng một chính sách 

cấp quốc gia về ngăn ngừa thiệt hại do thảm họa sóng thần. Nội dung của bản 

chính sách này bao gồm ba hợp phần quan trọng nhất: (1) xây dựng công trình 

chống sóng thần; (2) phát triển các thành phố ở khu vực ven biển có khả năng chịu 

được sóng thần và (3) tổ chức sơ tán theo cảnh báo sóng thần. Do vậy, nhờ những 

chính sách này giúp đất nước Nhật Bản chủ động trong việc ứng phó kịp thời và 

giảm nhẹ thiệt hại khi thảm họa sóng thần xảy ra [8]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thucydides
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Hình 1.11. Bức tranh chạm đồng cổ mô tả trận sóng thần năm 1755 gây hỏa hoạn 

tại tp Lisbon, Bồ Đào Nha và gây sóng thần làm đắm tàu bè ở cảng [8]. 

Cho đến nay, nghiên cứu về sóng thần đã được chú trọng triển khai ở nhiều 

nước trên thế giới (đặc biệt: Nga, Mỹ, Ấn Độ, Đài Loan, Thái Lan, … ). Đồng thời, 

các nước này còn thành lập các trung tâm cảnh báo sóng thần nhằm mục đích cảnh 

báo sớm và giảm nhẹ thiệt hại do sóng thần gây ra. Các trung tâm này đã tạo ra 

mạng lưới toàn cầu cùng hợp tác nghiên cứu, liên kết và chia sẻ thông tin động đất, 

cảnh báo sớm sóng thần. 

Một số trung tâm sóng thần trên thế giới đã được thành lập điển hình như: 

- Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương - Hoa Kỳ (PTWC), thành 

lập năm 1949; 

- Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Nhật Bản, thành lập năm 1952; 

- Trung tâm Thông tin Sóng thần Quốc tế (ITIC), thành lập năm 1967; 

- Trung tâm Cảnh báo sớm Các thiên tai Khu vực (RIMES), thành lập năm 

2004; 

- Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Indonesia, thành lập năm 2005; 
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- Hệ thống Cảnh báo và Giảm nhẹ Thiệt hại Sóng thần Khu vực Ấn Độ 

Dương (IOTWS), thành lập năm 2005. 

Các trung tâm này có nhiệm vụ trực ca theo dõi động đất và cảnh báo sóng 

thần cho khu vực rộng lớn nhất định trên thế giới. Khi động đất mạnh xảy ra ngoài 

biển khơi, những chuyên gia trực ca của các cơ quan này xử lý để xác định các 

tham số địa chấn: vị trí chấn tâm, độ sâu chấn tiêu, độ lớn của động đất, ... Nếu các 

tham số của trận động đất này có khả năng xảy ra sóng thần, thì các cơ quan này 

gửi bản tin cảnh báo sóng thần cho những khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng 

sóng thần. Về mặt khoa học, những trận động đất ngoài biển khơi có độ lớn hơn 

hoặc bằng 6.5, độ sâu chấn tiêu nhỏ hơn 70 (km) (Indonesia, độ sâu chấn tiêu nhỏ 

hơn 100 (km)) và ở các đứt gãy hoạt động cũng có vai trò quyết định đối với khả 

năng xảy ra sóng thần. Theo thống kê của các nhà khoa học, các đới hút chìm và 

các đứt gãy hoạt động theo cơ chế kiểu chờm nghịch có khả năng phát sinh động 

đất mạnh xảy ra sóng thần cao hơn các đứt gãy có cơ chế trượt bằng. 

1.7.2. Tình hình nghiên cứu sóng thần ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, nghiên cứu về động đất đã bắt đầu trong nửa thế kỷ trước đạt 

được thành tựu đáng kể: quan trắc động đất, phân vùng nguồn động đất, … trên 

lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, nghiên cứu về sóng thần chưa được nước ta chú 

trọng đến. Như chúng ta đã biết, sóng thần cũng là một dạng thiên tai nhưng nó ập 

vào bờ biển bất thình lình thì những thiệt hại về người, tài sản, … lớn hơn nhiều 

lần so với bão lụt, lũ quét, … cho các khu vực ven bờ biển nếu không có hệ thống 

cảnh báo sớm sóng thần. Vì vậy, nghiên cứu về sóng thần cũng như xây dựng hệ 

thống cảnh báo sớm sóng thần mang tính cấp bách và quan trọng nhất là đối với 

những quốc gia ven biển, trong đó có Việt Nam. 

Sau thảm họa thần Ấn Độ Dương (26/12/2004), thế giới nói chung và Việt 

Nam nói riêng đã có những bước ngoặt đột phá trong việc ứng phó với thảm họa 

thiên nhiên này. Trong đó, Chính phủ Việt Nam đã thành lập Trung tâm Báo tin 
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Động đất và Cảnh báo Sóng thần trực thuộc Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam (04/9/2007). Trung tâm được Chính phủ giao 

nhiệm vụ báo tin động đất và cảnh báo sớm sóng thần trên lãnh thổ Việt Nam. 

Trong thời gian này, đông đảo các chuyên gia và nhà khoa học trong các lĩnh vực 

nghiên cứu liên quan cùng tham gia thực hiện và triển khai nhiều đề tài, công trình 

trong nghiên cứu về sóng thần. Một số đề tài, công trình nghiên cứu về sóng thần 

điển hình như: 

1. Đề tài “Đánh giá độ nguy hiểm sóng thần và khả năng ứng phó của Việt 

Nam”. Đề tài Hợp tác Quốc tế giữa GNS (New Zealand) và Viện Vật lý 

Địa cầu (Việt Nam), 2007-2008. 

2. Đề tài “Xây dựng tập bản đồ cảnh báo nguy cơ sóng thần cho các vùng bờ 

biển Việt Nam”. Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Thanh Ca, chủ trì: Viện nghiên 

cứu khí tượng thủy văn và môi trường. Dự án cấp Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, 2006-2008. 

3. Đề tài “Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất và sóng thần ở vùng 

biển và hải đảo Việt Nam và đề xuất các giải pháp giảm nhẹ hậu quả”. Chủ 

nhiệm: GS. Bùi Công Quế, chủ trì: Viện Vật lý Địa cầu. Đề tài độc lập cấp 

Nhà nước, 2008-2010. 

4. Đề tài “Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất và sóng thần tại khu 

vực Ninh Thuận và lân cân phục vụ công tác lựa chọn vị trí xây dựng nhà 

máy điện hạt nhân”. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Hồng Phương, chủ trì: 

Viện Vật lý Địa cầu. Đề tài độc lập cấp Nhà nước, 2012-2013. 

Những kết quả nghiên cứu sóng thần này đã đưa ra một bức tranh toàn cảnh 

về sóng thần cho khu vực Biển Đông nói chung và dọc đới ven biển Việt Nam nói 

riêng. Trong đó, xác định được ranh giới các vùng nguồn động đất, trượt lở ngầm 

dưới đáy biển có khả năng xảy ra sóng thần ở dải ven biển Việt Nam. Nhiều nhà 

khoa học đã sử dụng những mô hình số trị để mô phỏng các kịch bản sóng thần, … 
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Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác cảnh báo, ứng phó với sóng thần 

và giảm nhẹ thiệt hại do sóng thần ở nước ta đặt ra hiện nay. 

1.8. Nội dung nghiên cứu trong Luận văn  

1.8.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 

Sóng thần là một trong những thảm họa của thiên nhiên đối với con người. 

Những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến hai trận sóng thần mang tính hủy diệt: 

trận sóng thần Ấn Độ Dương, năm 2004 và trận sóng thần Nhật Bản, năm 2011. 

Những trận sóng thần này phá hủy những vùng bờ biển mà chúng ập đến. Do vậy, 

việc nghiên cứu và đánh giá sóng thần mang tính cấp bách và quan trọng, nhất là 

các nước có biển trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 

Cho đến nay, nhiều mô hình số trị với các cách tiếp cận phương pháp khác 

nhau trong nghiên cứu và đánh giá nguy cơ sóng thần cho khu vực nghiên cứu cụ 

thể. Trong đó, ba mô hình số trị: Mô hình MOST, Mô hình COMCOT và Mô hình 

TSUNAMI với hai phương pháp tiếp cận: phương pháp tất định và phương pháp 

xác suất được công nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. 

1.8.2. Nội dung nghiên cứu 

Trong Luận văn này, tác giả đã sử dụng phương pháp tiếp cận là phương 

pháp tất định. Phương pháp này cho phép xây dựng các kịch bản sóng thần cực đại 

do động đất, trượt lở ngầm dưới đáy biển. Cụ thể, tác giả đã xây dựng bốn kịch bản 

cực đại bao gồm ba kịch bản động đất và một kịch bản trượt lở ngầm dưới đáy 

biển. Những tham số của các kịch bản này làm đầu vào cho Mô hình COMCOT - 

Một trong những mô hình số trị sử dụng để mô phỏng kịch bản sóng thần. Mô hình 

COMCOT được mô phỏng tính toán sóng thần theo ba cấp độ lưới lồng nhau: cấp 

độ 1, 2 và 3 lần lượt cho toàn khu vực Biển Đông, khu vực biển Nam Trung Bộ, 

Việt Nam và một số khu vực trọng điểm ven biển thuộc khu vực này. Từ kết quả 

mô phỏng để đánh giá được độ nguy hiểm sóng thần cho khu vực này. 
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MÔ HÌNH VÀ QUY TRÌNH THỰC 

HIỆN ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM SÓNG THẦN 

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp luận và quy trình thực 

hiện đánh giá độ nguy hiểm sóng thần do động đất, trượt lở ngầm dưới đáy biển. 

Đồng thời, tác giả giới thiệu về mô hình số trị được sử dụng cho việc mô phỏng 

kịch bản sóng thần và những công cụ tính toán mô phỏng. 

2.1. Khu vực nghiên cứu  

Khu vực nghiên cứu dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam trong khoảng 

tọa độ (từ kinh độ 108
0
E đến kinh độ 112

0
E và từ vĩ độ 9

0
N đến vĩ độ 18

0
N). Đặc 

biệt, phần phía Đông của dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam tiếp giáp với Biển 

Đông. 

 

Hình 2.1. Khu vực nghiên cứu. 

Khu vực dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam có đường vận chuyển 

Xuyên Á ra biển nối với đường hàng hải quốc tế. Các tỉnh nằm giáp khu vực này 
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bao gồm 8 tỉnh (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh 

Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận) có đường bờ biển, phía Đông tiếp giáp với Biển 

Đông. Trong đó, các thành phố lớn ven biển như tp Đà Nẵng - Đà Nẵng, tp Tam 

Kỳ - tỉnh Quảng Nam, tp Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi, tp Quy Nhơn - tỉnh Bình 

Định, tp Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên, tp Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa, tp Phan Rang - 

tỉnh Ninh Thuận và tp Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận. Các thành phố ven biển này 

là nơi tập trung các cơ quan hành chính đầu lão của các tỉnh này, có mật độ dân số 

cao với những hoạt động kinh tế sôi động như du lịch, hàng hải, …  

Hằng năm, khu vực dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam thường xuyên bị 

thiên tai như bão lụt, sạt lở vùng ven biển, … gây ra những tổn thất về kinh tế đáng 

kể cho khu vực này. Ngoài ra, khu này còn có nguy cơ tiềm ẩn về sóng thần gần 

bắt nguồn từ vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
 và trượt lở ngầm dưới đáy biển 

nằm ở khu vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam. Do vậy, việc đánh giá độ nguy 

hiểm sóng thần từ hai nguồn này là rất quan trọng và cấp bách trong công tác cảnh 

báo sớm, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai cho dải ven biển Việt Nam, đặc biệt là khu 

vực dải ven biển Nam Trung Bộ của nước ta hiện tại và trong tương lai. 

2.2. Kinh nghiệm của các nước trên thế giới về nghiên cứu đánh giá độ nguy 

hiểm sóng thần  

2.2.1. Nhật Bản 

Nhật Bản là một trong những quốc gia trên thế giới thường xuyên bị những 

trận sóng thần đe dọa. Nhật Bản có dữ liệu về những trận sóng thần lịch sử được 

coi là đầy đủ nhất thế giới. Trong nghiên cứu độ nguy hiểm của sóng thần do động 

đất, các nhà khoa học của Nhật Bản đã tiếp cận bằng phương pháp tất định mang 

tính chất tham số hóa mô hình sóng thần. Tham số hóa kịch bản sóng thần dựa trên 

cơ cấu vùng nguồn động đất có khả năng xảy ra sóng thần trên vùng biển đất nước 

Nhật Bản. Những tham số này để làm đầu vào cho các mô hình mô phỏng kịch bản 

sóng thần (điển hình là Mô hình TSUNAMI). Những kết quả của mô hình đều 
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được kiểm nghiệm độ tin cậy thông qua các trận sóng thần lịch sử đã từng xảy ra ở 

Nhật Bản (sóng thần Sanriku, Nhật Bản (1933); Hokkaido và hòn đảo Okushiri, 

Nhật Bản (1993); Tohoku, Nhật Bản (2011); … ). Cuối cùng, những kết quả này 

phục vụ có hiệu quả cao cho việc thiết kế các công trình trọng điểm cấp quốc gia 

ven biển của nước này như hệ thống đê điều, cảng biển, nhà máy điện hạt nhân, … 

2.2.2. Mỹ 

Đối với kinh nghiệm của Mỹ, nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm sóng thần 

cũng tiếp cận bằng phương pháp tất định. Các kịch bản sóng thần cực đại dự báo 

được xây dựng với ba cơ cấu vùng nguồn sóng thần phát sinh do động đất, trượt lở 

(trên mặt đất hoặc dưới đáy biển) và núi lửa. Để giải thích về kịch bản sóng thần 

dự báo, nghĩa là kịch bản sóng thần cực đại nhất có nhiều khả năng xảy ra sóng 

thần và tác động đến một vị trí xác định. Thông thường, các vị trí xác định là 

những công trình ven biển trọng điểm của quốc gia này, điển hình như những công 

trình nhà máy điện hạt nhân xây dựng ở ven biển. Trước khi xây dựng, những công 

trình này đều được khảo sát và đánh giá thông qua một tập hợp những kết quả mô 

phỏng của các kịch bản dự báo bằng mô hình sóng thần. Trong đó, việc mô hình 

mô phỏng các kịch bản sóng thần bằng mô hình hóa bao gồm ba pha bao gồm phát 

sinh, lan truyền và gây ngập lụt. Những kết quả từ mô hình này (điển hình, Mô 

hình MOST và Mô hình COMCOT) đều được kiểm tra và chứng thực độ tin cậy 

thông qua những trận sóng thần lịch sử đã từng xảy ra ở Chile (1960), Alaska và 

Hawaii (1964), Chile (2010), …  

2.2.3. Việt Nam 

Về kinh nghiệm của Việt Nam, những nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm 

sóng thần là các vùng nguồn sóng thần trên khu vực Biển Đông và lân cận. Một số 

vùng nguồn này đã nghiên cứu về sóng thần phải kể đến như vùng nguồn Máng 

biển sâu Manila, vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
 (vùng nguồn Tây Biển 

Đông). Phương pháp luận trong nghiên cứu chủ yếu theo cách tiếp cận phương 
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pháp tất định. Phương pháp này khá phù hợp với nghiên cứu sóng thần nước ta, bởi 

vì nước ta không có số liệu những trận sóng thần trong ghi nhận lịch sử. Cơ sở 

phương pháp tất định cho phép xây dựng các kịch bản sóng thần cực đại cho khu 

vực nghiên cứu. Sau đó, áp dụng những mô hình số trị như Mô hình MOST, Mô 

hình TSUNAMI và Mô hình COMCOT cho việc mô phỏng các kịch bản này. 

Những kết quả từ mô hình số trị này để đánh giá độ nguy hiểm sóng thần cho khu 

vực ven biển Việt Nam. Một số tác giả điển hình trong nghiên cứu đánh giá độ 

nguy hiểm sóng thần do nguyên nhân động đất đối với bờ biển Việt Nam như các 

tác giả Nguyễn Đình Xuyên và nnk., 2007; Vũ Thanh Ca và nnk., 2009; Bùi Công 

Quế và nnk., 2010; Phạm Thanh Giang và nnk., 2013; Nguyễn Hồng Phương và 

nnk., 2013a, b; … Ngoài ra, các tác giả khác cũng đã nghiên cứu về hiện tượng 

trượt lở ngầm dưới đáy biển trên vùng biển Việt Nam có khả năng xảy ra sóng thần 

như các tác giả Phạm Năng Vũ và nnk., 2009; Trần Tuấn Dũng và nnk., 2015; Vũ 

Hà Phương, 2017; … Những kết quả nghiên cứu này thu được phục vụ cho công 

tác cảnh báo và ứng phó với sóng thần cho dải ven biển của nước ta cho hiện nay 

và trong tương lai.  

2.3. Cách tiếp cận trong đánh giá độ nguy hiểm sóng thần 

Sóng thần là một trong những thảm họa của mẹ thiên nhiên mà con người 

trên Trái Đất này phải hứng chịu. Sóng thần được bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân 

khác nhau như động đất, trượt lở (trượt lở trên mặt đất và trượt lở ngầm dưới đáy 

biển), hoạt động núi lửa, vụ nổ hạt nhân ngầm và sự va chạm các tiểu hành tinh và 

thiên thạch vào Trái Đất. Một số trận sóng thần lịch sử hủy diệt kể đến như sóng 

thần Sanriku, Nhật Bản (1933), quần đảo Mindanao và Sulu của Philippines 

(1976), Chile (1960), … và gần đây nhất là hai trận sóng thần Sumatra (2004) và 

Nhật Bản (2011). Các thiệt hại của chúng vô cùng lớn về người và tài sản ở những 

vùng ven biển mà sóng thần ập đến. Do vậy, việc đánh giá độ nguy hiểm sóng thần 

mang ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp bách đối với các quốc gia trên thế giới có 

đường bờ biển, trong đó có Việt Nam. Để nghiên cứu vấn đề này, các nhà khoa học 
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trên thế giới đã tiếp cận nhiều phương pháp khác nhau trong nghiên cứu đánh giá 

độ nguy hiểm sóng thần. Trong đó, hai phương pháp thường được áp dụng tiếp cận 

trong nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm sóng thần là phương pháp tất định và 

phương pháp xác suất. Hai phương pháp này đã được công nhận và sử dụng rộng 

rãi trên toàn thế giới. Sau đây, trình bày tóm lược nội dung của hai phương pháp 

tiếp cận này:  

Phương pháp tất định để đánh giá độ nguy hiểm sóng thần dựa trên việc mô 

hình hóa và mô phỏng hiện tượng sóng thần dựa trên các kịch bản sóng thần hủy 

diệt đã biết trong lịch sử. Những kết quả của việc mô phỏng các kịch bản sóng thần 

là bức tranh đơn lẻ gần với hiện thực về thời gian lan truyền sóng, độ cao sóng và 

khả năng ngập lụt do kịch bản này. Còn phương pháp luận đánh giá độ nguy hiểm 

sóng thần theo cách tiếp cận xác suất cũng được xây dựng, cho phép hiển thị kết 

quả dưới dạng các đồ thị độ nguy hiểm sóng thần biểu thị mối tương quan giữa độ 

cao sóng khi tới bờ và chu kỳ lặp lại sóng thần, hay tập bản đồ độ nguy hiểm sóng 

thần biểu thị phân bố không gian của độ cao sóng thần cực đại tại đường bờ dự báo 

cho các chu kỳ thời gian khác nhau, ứng với xác suất bị vượt quá khác nhau. 

Phương pháp luận xác suất cũng đã được áp dụng cho đánh giá độ nguy hiểm sóng 

thần cho nhiều vùng biển thuộc các quốc gia nằm trên bờ Thái Bình Dương và Ấn 

Độ Dương như Mỹ, Nhật, Úc và Đông Nam Á (Burbridge và nnk., 2008) [8]. 

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, Việt Nam có tiềm ẩn hai 

nguy cơ xảy ra sóng thần từ các vùng nguồn sóng thần gần. Đó là vùng nguồn đứt 

gãy kinh tuyến 109
0
 và nguồn trượt lở ngầm dưới đáy biển ở khu vực biển Nam 

Trung Bộ, Việt Nam. Do nước ta không có số liệu của những trận sóng thần lịch 

sử, tác giả đã áp dụng phương pháp tất định trong đánh giá độ nguy hiểm sóng thần 

do động đất, trượt lở ngầm dưới đáy biển cho khu vực này.  

Áp dụng phương pháp tất định kết hợp cơ cấu vùng nguồn sóng thần cho 

phép xây dựng những tham số của các kịch bản sóng thần cực đại do động đất, 
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trượt lở ngầm dưới đáy biển. Sau đó, sử dụng mô hình số trị để mô hình hóa theo 

các kịch bản sóng thần được xây dựng tương ứng. Điều cần lưu ý rằng, ở trong mô 

hình số trị là hiệu ứng phi tuyến tính của mực nước biển trong quá trình lan truyền 

của sóng thần trên mặt biển, và sóng thần gây ra ngập lụt khi chúng ập vào tới bờ. 

Phương pháp này mang tính chất thực tiễn cho mô phỏng các kịch bản sóng thần 

hủy diệt đã từng xảy ra trong lịch sử.  

Trong Luận văn này đã áp dụng quy trình đánh giá độ nguy hiểm sóng thần 

theo cách tiếp cận tất định cho khu vực dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam. 

Các bước được thực hiện như sau:  

Bước 1: Xác định các vùng nguồn động đất, trượt lở ngầm dưới đáy biển trên 

khu vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam; 

Bước 2: Lựa chọn các kịch bản sóng thần từ vùng nguồn động đất, trượt lở 

ngầm dưới đáy biển trên khu vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam; 

Bước 3: Với mỗi kịch bản, áp dụng Mô hình COMCOT để mô phỏng quá trình 

phát sinh và lan truyền sóng thần; 

Bước 4: Tính toán các giá trị sóng thần cực đại tại mỗi điểm của lưới tính bao 

chùm khu vực dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam.  

Những kết quả thu được của quy trình đánh giá này là các bản đồ độ cao 

sóng thần cực đại trên khu vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam và một số khu vực 

trọng điểm thuộc khu vực này; các biến trình theo thời gian của độ cao sóng thần 

tại những trạm quan trắc mức nước biển ảo. Từ những kết quả nghiên cứu này 

phục vụ cho việc đánh giá độ nguy hiểm sóng thần cho các kịch bản sóng thần của 

khu vực dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam. Lưu ý, hai yếu tố quan trọng trong 

đánh giá độ nguy hiểm sóng thần là độ cao sóng thần cực đại và thời gian lan 

truyền sóng thần ngắn nhất từ nguồn phát sinh sóng thần đến khu vực ven bờ biển. 
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2.4. Nguồn phát sinh sóng thần  

2.4.1. Động đất 

Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Hồng Phương, 

Bùi Công Quế và Nguyễn Đình Xuyên, khu vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam đã 

xác định một vùng nguồn sóng thần địa phương (vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 

109
0
). Ngoài ra, tên gọi khác của vùng nguồn này là vùng nguồn Tây Biển Đông. 

Vùng nguồn sóng thần này là vùng nguồn sóng thần gần đối với bờ biển Việt Nam. 

Vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
 được bắt đầu từ chạc ba của đứt gãy phía 

Nam Đảo Hải Nam kéo dài xuống phía Nam dọc theo sườn lục địa phía Đông 

Miền Trung, Việt Nam (từ vĩ độ 17
0
N xuống vĩ độ 6

0
N) và cắm ra biển. Đới này có 

tổng chiều dài toàn đới trên 1000 (km) nên đới này thuộc đứt gãy cấp 1 và chiều 

rộng nằm trong khoảng là 50 - 60 (km). Theo các nhà địa chấn đưa ra, đới khâu 

Tuy Hòa - Phú Yên đã phân vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
 thành hai đoạn. 

Đoạn 1 từ trạc ba đứt gãy phía Nam của Đảo Hải Nam đến đứt gãy Tuy Hòa - Phú 

Yên (từ vĩ độ 17
0
N xuống vĩ độ 12

0
N), có chiều dài khoảng là 550 (km). Còn đoạn 

2 từ đứt gãy Tuy Hòa - Phú Yên kéo dài tiếp tục xuống phía Nam (từ vĩ độ 12
0
N 

xuống vĩ độ 6
0
N), có thể đạt chiều dài tới 700 (km). Xét về mức độ hoạt động địa 

chấn, các nhà địa chấn đánh giá đoạn 2 có mức độ hoạt động địa chấn cao hơn 

đoạn 1 [8].  
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Hình 2.2. 1 - Vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
; 2 - Đới khâu Tuy Hòa. 

Vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
 được đánh giá đang hoạt động yếu 

trong giai đoạn hiện nay, nên khó có thể phát sinh những trận động đất mạnh xảy 

ra sóng thần. Theo ghi nhận lịch sử và danh mục động đất quan trắc được trên 

vùng nguồn này từ trước đến nay: trận động đất lớn nhất có độ lớn lên tới M = 6.1 

do hoạt động của núi lửa Hòn Tro (1923); một chuỗi động đất đã xảy ra trên vùng 

này trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 1963 đến tháng 1 năm 1965 với độ lớn 

trung bình (M = 3.5 - 4.0), có mật độ tập trung dọc theo đoạn đứt gãy giới hạn bởi 

từ vĩ độ 10
0
N đến vĩ độ 12

0
N, ... Từ danh mục động đất này, những chuyên gia địa 

chấn Việt Nam đã ước lượng khác nhau về giá trị độ lớn của động đất cực đại 

(Mmax) có khả năng phát sinh trên vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
 như các tác 

giả Nguyễn Hồng Phương (1988, 2001) dự báo, Mmax = 6.6 ± 0.5; Nguyễn Đình 

Xuyên (2006) dự báo, Mmax = 7.0; Đỗ Văn Lĩnh (2008) dự báo, Mmax = 7.9 (đoạn 

2) và Lê Tử Sơn (2010) dự báo, Mmax = 6.4 ± 0.8. Mặt khác, vùng nguồn đứt gãy 

kinh tuyến 109
0
 có cơ chế trượt bằng dẫn đến khả năng phát sinh động đất mạnh 

xảy ra sóng thần trên vùng nguồn này là rất thấp, so với các đứt gãy hoạt động có 
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cơ chế chờm nghịch hay các đới hút chìm (các đới hút chìm khu vực như Manila - 

Philippin và Sumatra - Indonesia) [8].  

Tuy nhiên, trên khu vực Biển Đông và lân cận, vùng nguồn đứt gãy kinh 

tuyến 109
0
 được coi là một trong hai vùng nguồn sóng thần nguy hiểm đối với bờ 

biển Việt Nam (vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
 và vùng nguồn Máng biển sâu 

Manila). Đặc biệt, vùng nguồn này nằm ngay giáp thềm lục địa Việt Nam, nên 

sóng thần lan truyền từ vùng nguồn này chỉ cần thời gian rất ngắn sẽ đổ bộ vào các 

vùng bờ biển Nam Trung Bộ, Việt Nam. Do vậy, công tác cảnh báo sớm sóng thần 

rất quan trọng nhằm để giảm nhẹ thiệt hại cho dải ven biển Việt Nam, nhất là khu 

vực ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam. 

2.4.2. Trượt lở ngầm dưới đáy biển 

Dọc bờ biển Việt Nam, khu vực bề mặt đáy biển Nam Trung Bộ được đánh 

giá là khu vực có độ dốc địa hình lớn nhất. Các nhà khoa học nhận định, khu vực 

này có khả năng phát sinh những trận trượt lở ngầm dưới đáy biển xảy ra sóng 

thần. Nhận định này được dựa trên cơ sở những kết quả phân tích số liệu địa chấn 

thăm dò dưới đáy biển để xác định các trượt lở ngầm dưới đáy biển ở khu vực này. 

Điển hình, những công trình nghiên cứu về trượt lở ngầm dưới đáy biển của các tác 

giả Phạm Năng Vũ và nnk., Trần Tuấn Dũng và nnk., …  
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Hình 2.3. Bản đồ địa hình của Biển Đông và thềm lục địa                                    

Nam Trung Bộ, Việt Nam [2]. 

Theo những kết quả phân tích của tác giả Phạm Năng Vũ và nnk., từ mặt cắt 

địa chấn do hai công ty NOPEC và Malugin nhận thấy, hầu hết các tuyến địa chấn 

khảo sát ở ngoài khơi của khu vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam có độ sâu thay 

đổi khá đột ngột từ 200 - 300 (m) đến 1000 - 1500 (m) (tức từ vĩ độ 13
0
30N̓ xuống 

vĩ độ 9
0
N của từ tuyến VOR-93-102 đến tuyến VOR-93-112). Từ đó, tác giả đã  

xác định khu vực có khả năng trượt lở ngầm dưới đáy biển kéo dài từ vùng biển 

tỉnh Quy Nhơn đến vùng biển Đông Nam của các đảo Phú quý và Hòn Hải. Ước 

lượng về thể tích khối trượt ở khu vực này có kích thước tương đối lớn với khoảng 

là 1 - 10 (tỷ khối), biên độ trượt khoảng là 200 - 300 (m) và độ dốc của địa hình 

đáy biển hiện tại ở mép rìa thềm khá lớn có thể đạt tới 20
0
 - 30

0
. Ngoài ra, trên 

vùng biển tỉnh Phú Yên - tỉnh Khánh Hòa có các đứt gãy hoạt động từ kinh độ 

109
0
E đến kinh độ 109

0
30E̓ khá mạnh bao gồm các hoạt động phun trào núi lửa và 

động đất. Điều đó dẫn đến hiện tượng trượt lở ngầm dưới đáy biển khu vực này có 

thể xảy ra trong giai đoạn hiện tại [17]. 
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Hình 2.4. Các tuyến địa chấn có dấu hiệu trượt lở (tuyến VOR-93-102, VOR-93-

103, VOR-93-104, VOR-93-105, 83-61, VOR-93-112) [2]. 

Tác giả Trần Tuấn Dũng và nnk., sử dụng kết hợp dữ liệu địa hình và các 

tuyến đo địa chấn phân giải cao để phân tích tình trạng trượt lở ngầm dưới đáy biển 

và dự đoán tiềm năng của nó ở thềm lục địa Nam Trung Bộ, Việt Nam. Những kết 

quả đã xác định phân bố vùng trượt lở dưới đáy biển thu được chi tiết ở khu vực 

này. Trong đó, tác giả đưa ra kết quả bản đồ phân bố của các đới trượt lở tiềm 

năng, với tỷ lệ 1 : 500 000 được phân thành ba vùng có nguy cơ trượt lở với mức 

độ khác nhau như vùng nguồn tiềm năng trượt lở cao, trung bình và thấp [2]. 



 
     

40 
 
 

 

Hình 2.5. Bản đồ phân bố các đới trượt lở ngầm tiềm năng [2]. 

Như vậy, những kết quả thu được từ các nghiên cứu này đã vẽ ra một bức 

tranh toàn cảnh về trượt lở ngầm dưới đáy biển cho khu vực biển Nam Trung Bộ, 

Việt Nam. Vùng trượt lở này được xác định từ vùng biển tỉnh Quy Nhơn đến vùng 

biển Đông Nam của các đảo Phú Quý, Hòn Hải (từ vĩ độ 13
0
30N̓ xuống vĩ độ 9

0
N). 

Ngoài ra, các hoạt động phun trào núi lửa và động đất cũng là tác nhân kích thích 

hiện tượng trượt lở ngầm dưới đáy biển ở khu vực đáy biển có độ dốc lớn, điển 

hình như khu vực vùng biển từ tỉnh Phú Yên đến tỉnh Khánh Hòa.  
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2.5. Mô hình số trị mô phỏng kịch bản sóng thần 

Sau sự kiện sóng thần hủy diệt đã từng xảy ra ở Sumatra năm 2004, nhiều 

mô hình số trị đã được xây dựng dựa trên cơ sở phương pháp tất định. Các mô hình 

số trị cho phép dự báo nhanh chính xác quá trình lan truyền sóng thần và tác động 

của nó đối với các cộng đồng ven biển. Những mô hình hóa sóng thần là các phần 

mềm tính toán cho phép tính toán các kịch bản sóng thần. Những kết quả của mô 

phỏng của các kịch bản sóng thần mang tính đơn lẻ là bức tranh gần với hiện thực 

về thời gian lan truyền, độ cao sóng thần và khả năng ngập lụt. Những kết quả này 

nhằm phục vụ cho công tác dự báo cho các trung tâm sóng thần cấp quốc gia. Tuy 

nhiên, thời gian mô phỏng và tính toán các kịch bản sóng thần thường đòi hỏi thời 

gian rất lâu. Trong khi, thời gian sơ tán người và tài sản ở những nơi bị ảnh hưởng 

bởi sóng thần tính bằng phút. Điều đó đã thôi thúc nhiều nhà khoa học xây dựng 

các kịch bản có tính sẵn bằng việc sử dụng mô hình số trị. Như vậy, trường hợp có 

động đất xảy ra, căn cứ vào các thông số tương tự để dự đoán trước mức độ ảnh 

hưởng của sóng thần tới từng vùng bờ biển và đưa ra báo tin cảnh báo sóng thần.  

Hiện nay, ba mô hình số trị đã được công nhận và sử dụng rộng rãi phục vụ 

cho công tác cảnh báo sóng thần sớm trên toàn thế giới. Đó là Mô hình MOST 

(viết tắt của Method Of Spliting Tsunami) do tiến sĩ V. V. Titov (NOAA) và giáo 

sư C. Synolakis, giám đốc Trung tâm nghiên cứu sóng thần, Trường Đại học tổng 

hợp Nam California xây dựng năm 1995; Mô hình COMCOT (viết tắt của Cornell 

Multigrid COupled Tsunami model) do Đại học Cornell, Hoa Kỳ xây dựng năm 

1993 và Mô hình TSUNAMI (viết tắt của Tohoku University’s Numerical Analysis 

Model for Investigation of Near field tsunamis) do tiến sĩ Fumihiko Imamura, 

Trung tâm nghiên cứu kiểm soát thiên tai, Đại học Tohoku, Nhật Bản xây dựng 

năm 1995. Các mô hình số trị mô phỏng sóng thần này đều đạt các tiêu chuẩn sau 

đây:  

Tiêu chuẩn 1: Hợp lệ trên cơ sở sử dụng hệ phương pháp có cơ sở vững chắc; 
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Tiêu chuẩn 2: Đã được áp dụng thử nghiệm cho những trận sóng thần hiện thực 

so sánh với kết quả các mô hình khác; 

Tiêu chuẩn 3: Đã được kiểm nghiệm bằng việc áp dụng mô hình cho một số bài 

toán chuẩn và có kết quả được thảo luận rộng rãi tại các hội thảo quốc tế chuyên 

ngành; 

Tiêu chuẩn 4: Đã được công bố trên các tạp trí quốc tế uy tín [8]. 

Trong Luận văn này, tác giả đã sử dụng Mô hình COMCOT để mô phỏng 

các kịch bản sóng thần phát sinh trên khu vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam. Về 

mặt lý thuyết của Mô hình COMCOT được trình bày chi tiết cho các kịch bản động 

đất, trượt lở ngầm dưới đáy biển dưới đây:  

2.5.1. Lý thuyết của Mô hình COMCOT 

Mô hình COMCOT được sử dụng để mô phỏng các kịch bản sóng thần cực 

đại phát sinh trên khu vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam do động đất, trượt lở 

ngầm dưới đáy biển. COMCOT (Cornell Multi-grid Coupled Tsunami model) 

được xây dựng đầu tiên tại trường Đại học Cornell, Hoa Kỳ và cho đến nay đã 

được phát triển đến phiên bản 1.7 ([21], Liu P. L. -F. nnk., 1988). Đây là một trong 

ba mô hình mô phỏng và tính toán sóng thần được sử dụng rộng rãi trên toàn thế 

giới được viết bằng ngôn ngữ Fortran với mã nguồn mở. 

  Mô hình COMCOT được sử dụng phương trình tuyến tính và phi tuyến nước 

nông trong cả hệ tọa độ cầu và hệ tọa độ Đề các. Trong hệ tọa độ cầu, hệ phương 

trình tuyến tính nước nông có tính đến lực Coriolis có dạng: 
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Trong đó, η là độ cao mặt nước; (P, Q) biểu thị các thông lượng theo hướng 

X (Đông - Tây) và Y (Nam - Bắc), tương ứng (φ, ψ) biểu thị các vĩ độ và kinh độ 

của Trái Đất; R là bán kính của Trái Đất; g là gia tốc trọng trường và h là độ sâu. 

Thành phần -∂h/∂t phản ánh hiệu ứng của chuyển động tức thời dưới đáy biển có 

thể áp dụng cho trường hợp trượt lở ngầm dưới đáy biển tạo ra sóng thần. Tham số 

lực Coriolis f  do tác động quay của Trái Đất được tính theo công thức: 

sin2f                                                                            (2.4) 

với Ω là vận tốc quay của Trái Đất. 

Các phương trình phi tuyến nước nông có tính đến lực ma sát đáy có dạng:
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Trong đó, H là tổng chiều sâu của nước và H = η + h; Fx và Fy là ma sát đáy 

của hướng X và Y tương ứng. Hệ số nhám n được tính theo công thức của 

Manning:  
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2.5.2. Mô đun đứt gãy đàn hồi biến dạng tức thời  

Khi một trận động đất mạnh phát sinh ngoài biển khơi tạo ra sự dịch chuyển 

tức thời dưới đáy biển có khả năng xảy ra sóng thần cho khu vực ven bờ biển. Sự 

dịch chuyển này được tính toán thông qua lý thuyết mặt đứt gãy có tính chất đàn 

hồi được đề xuất đầu tiên bởi các tác giả Mansinha và Smylie (1971) và sau đó 

được cải tiến bởi tác giả Okada (1985). Cả hai mô hình này đều dùng trong Mô 
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hình COMCOT. Trong phần lý thuyết này, giả sử mặt đứt gãy có hình chữ nhật 

nằm trên mặt đàn hồi nửa vô hạn (semi-infinite elastic half plane). Mặt phẳng này 

coi là lý tưởng của mặt phân cách nằm giữa hai mảng kiến tạo và khi chuyển động 

làm va chạm mạnh bởi một trận động đất. Chuyển động trượt này xảy ra trên mặt 

đứt gãy sẽ biến dạng bề mặt của môi trường nửa vô hạn (the semi-infinite 

medium), được xem như sự dịch chuyển của đáy biển trong khi xảy ra sự kiện 

động đất. Để tính toán biến dạng này, việc xác định các tham số của đứt gãy là cần 

thiết [21].  

Bảng 2.1. Các tham số của Mô hình mặt phẳng đàn hồi. 

Tham số Đơn vị 

Chấn tâm  (vĩ độ, kinh độ) độ 

Độ sâu chấn tiêu km 

Chiều dài của mặt phẳng đứt gãy (L) km 

Chiều rộng của mặt phẳng đứt gãy (W) km 

Độ dịch chuyển (độ trượt) m 

Góc phương vị (θ) độ 

Góc cắm (δ) độ 

Góc trượt (λ) độ 

 

Để tính toán biến dạng của dưới đáy biển (Mansinha và Smylie (1971) và 

Okada (1985)) có thể tính toán thông qua lý thuyết mặt phẳng đứt gãy có tính đàn 

hồi thì cần xác định những tham số đứt gãy. Những tham số này bao gồm chấn tâm 

(vĩ độ, kinh độ); độ sâu chấn tiêu, H; chiều dài, L và chiều rộng, W của mặt phẳng 

đứt gãy; độ dịch chuyển (độ trượt), D; góc phương vị, θ; góc cắm, δ và góc trượt, 

λ. Trong đó, chiều dài của mặt phẳng đứt gãy, L được xác định là chiều dài của 

cạnh trên hoặc cạnh dưới của nó (các cạnh này song song với hướng phương vị) và 

chiều rộng của mặt phẳng đứt gãy, W dựa vào chiều dài của một hoặc hai cạnh 

khác của mặt phẳng đứt gãy [21]. 
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Ghi chú:   

 Bề mặt Trái Đất 

 Mặt phẳng đứt gãy (một mặt hình chữ nhật trên khối cánh nằm) 

 Hình chiếu của mặt phẳng đứt gãy trên bề mặt Trái Đất 

 Hướng trượt của mặt phẳng đứt gãy (liên quan đến khối cánh nằm) 

 Chấn tiêu động đất (tâm của mặt phẳng đứt gãy) 

 Chấn tâm (hình chiếu của chấn tiêu trên bề mặt Trái Đất) 

δ Góc cắm của mặt phẳng đứt gãy 

λ Góc trượt của mặt phẳng đứt gãy (góc trượt) 

θ Góc phương vị 

H Độ sâu chấn tiêu 

L Chiều dài của mặt phẳng đứt gãy 

W Chiều rộng của mặt phẳng đứt gãy 

Hình 2.6. Minh họa mặt phẳng đứt gãy và xác định các tham số của đứt gãy. 

Vì khi dịch chuyển của đáy biển được tính toán thông qua một mặt phẳng, 

cần có xử lý đặc biệt trên bề mặt Trái Đất (nghĩa là bề mặt Elipxoit). Phép chiếu 

lập thể xiên (hệ tọa độ cầu và hệ tọa độ Đề các) (Snyder, 1987) được sử dụng trong 

Mô hình COMCOT để vẽ bản đồ bề mặt của Elipxoit (trận động đất) lên một mặt 

phẳng bằng cách lấy chấn tâm, là nơi mà mặt phẳng tiếp tuyến với bề mặt Trái Đất. 

Theo phép chiếu này trong Mô hình COMCOT, Trái Đất được mô tả bằng WGS84 

Datum (nghĩa là bán trục lớn, a = 6378137.0 (m) và bán trục nhỏ, b = 

6356752.3142 (m) với quy mô lớn, k0 = 0.9996). Với phương pháp chiếu này, mỗi 

vị trí (φ, λ) trên bề mặt Trái Đất (bề mặt Elipxoit) tương ứng với một điểm (x, y) 

trên mặt phẳng tiếp tuyến với chấn tâm của động đất (φ0, λ0), có thể dịch chuyển 

được tính bằng phương pháp của các tác giả Mansinha và Smylie hoặc cách tiếp 

cận của tác giả Okada [21]. 
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2.5.3. Mô đun chuyển động của trượt lở đất 

Hiện nay, nhiều Mô đun cho sóng thần phát sinh do trượt lở được chấp nhận 

trong Mô hình COMCOT như Mô đun chuyển động của đáy biển tức thời (Mô đun 

1), Mô đun các mặt cắt tùy chỉnh của dịch chuyển dưới mặt nước (Mô đun 2) và 

Mô đun chuyển động của trượt lở đất (Mô đun 3). Trong Luận văn này, tác giả đã 

sử dụng Mô đun 3 để mô phỏng kịch bản sóng thần do trượt lở ngầm dưới đáy 

biển. Nội dung phần lý thuyết Mô đun 3 được trình bày dưới đây: 

Trên thực tế rất khó có thể phân biệt được sự khác biệt về độ sâu của đáy 

biển theo thời gian (hoặc các minh giải dữ liệu địa chất biển) trong một sự kiện 

trượt lở ngầm dưới đáy biển. Theo cơ học cổ điển, chuyển động của một khối cứng 

đơn lẻ xuống một mặt phẳng dốc có thể được thể hiện bằng trọng tâm của nó. Hình 

dạng khối trượt dưới nước được lý tưởng hóa là một nửa khối elipxoit (Watts và 

nnk., 2003). Một nửa khối elipxoit (Tiếng Anh: Submarine Mass Failures, viết tắt: 

SMF) có tên gọi là khối trượt dưới biển, hay trượt lở đất dưới nước, là những thuật 

ngữ liên quan đến bao gồm khối đất đá trượt xuống đáy biển, khối đất đá trượt lở 

ngầm và một số dạng trượt lở do các trầm tích khác. Phương trình của một SMF 

dạng chính tắc trong hệ tọa độ Đề các [26]:  
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Trong đó, b là chiều dài của SMF (m), W là chiều rộng của SMF (m), T là 

độ dày tối đa của SMF (m). 

 

Hình 2.7. Mặt cắt của nửa khối elipxoit (SMF). 
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SMF là một máy tạo sóng có hình dạng và chuyển động theo quy định. Khối 

trượt dưới nước này được cấu thành như là một khối đồng nhất di chuyển dọc theo 

một mặt phẳng nghiêng với tâm của chuyển động khối s(t) song song với mặt 

phẳng nghiêng và chịu tác động bên ngoài từ khối lượng, trọng lực và sự phân tán. 

Trong những mô phỏng của các tác giả Grilli và Watts (1999), việc sử dụng SMF 

dẫn đến trường hợp xấu nhất, mặc dù đây không phải là hình dạng thực tế. Những 

kết quả sẽ được sử dụng trong các phân tích và mô phỏng để lấy được các phương 

trình dự đoán cho biên độ sóng thần đặc trưng tối đa của khối trượt. Ở đây, hình 

học khối trượt dưới nước được lý tưởng hóa với dịch chuyển trên mặt phẳng 

nghiêng có góc nghiêng, θ theo phương ngang (hình 2.8). Khối trượt có độ dày tối 

đa ở trung tâm là T, tổng chiều dài là b dọc theo trục dốc xuống và tổng chiều rộng 

là W dọc theo trục chéo. Theo tác giả Watts và nnk., 2003, khối trượt dưới nước có 

các tham số ban đầu được thiết lập như mật độ riêng là γ = 1.85, hệ số ma sát 

Coulomb không đáng kể là Cn ≅ 0, hệ số khối lượng gia tăng là Cm ≅ 1 và hệ số 

kéo là Cd ≅ 1 [26]. 

 

Hình 2.8. Biểu đồ của khối trượt lở dưới nước (Watts và nnk., 2003). 

Các tác giả Watts và nnk., Grilli và nnk., … đã tiến hành nghiên cứu sóng 

khởi tạo với các khối tạo sóng được giả định rằng một bề mặt khối trượt ban đầu 

hay tác động đã biết. Các mô hình sóng SMF đơn giản thường dựa trên một số 

công thức thực nghiệm, những tham số địa chất và hình học khối trượt đơn giản để 

dự đoán nhanh biên độ sóng thần phù hợp để đánh giá nguy cơ sóng thần trong 
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điều tra sơ bộ ban đầu. Tác giả Watts và nnk., 1998, 2000 đã tiến hành một nghiên 

cứu thực nghiệm về sóng do SMF tạo ra để phát triển một chức năng thực nghiệm 

cho lan truyền sóng gần nguồn phát sinh. Các quy luật chuyển động của SMF trượt 

trong nước có thể được mô tả bằng các công thức thực nghiệm (2.11 - 2.15) được 

trình bày dưới đây [26]:  
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Ở đây, a0 là gia tốc ban đầu (m/s
2
), ut là vận tốc cuối cùng (m/s), s0 là biểu 

thị quãng đường đặc trưng của chuyển động (m), t0 là biểu thị thời gian đặc trưng 

của chuyển động (s), t là thời gian chuyển động của SMF (s), s(t) là quãng đường 

của chuyển động SMF theo thời gian (m), g là gia tốc trọng trường (m/s
2
) và θ là 

góc dốc (độ). Trong đó, các giá trị của kịch bản thỏa mãn điều kiện như sau: θ ∈ 

[5, 30]
0
, T/b < 0.2, t < t0 và s(t) < 0.5s0 [26]. 

2.5.4. Hệ thống lưới tính và dữ liệu địa hình 

Áp dụng Mô hình COMCOT để mô phỏng các kịch bản sóng thần phát sinh 

trên khu vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam do động đất, trượt lở ngầm dưới đáy 

biển. Trong đó, tác giả đã sử dụng ba cấp độ lưới tính lồng nhau. Lưới tính cấp độ 

1 cho toàn bộ khu vực Biển Đông với độ phân giải xấp xỉ 1 (phút) (từ kinh độ 98
0
E 

đến kinh độ 125
0
E và từ vĩ độ - 2

0
S đến vĩ độ 25

0
N), lưới tính cấp độ 2 cho khu 

vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam với độ phân giải xấp xỉ 0.5 (phút) (từ kinh độ 
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108
0
E đến kinh độ 112

0
E và từ vĩ độ 9

0
N đến vĩ độ 18

0
N), còn các lưới tính cấp độ 

3 cho một số khu vực trọng điểm ven biển với độ phân giải xấp xỉ 0.025 (phút) như 

khu vực Dung Quất - tỉnh Quảng Ngãi, tp Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên và tp Phan Rang 

- tỉnh Ninh Thuận thuộc khu vực Nam Trung Bộ, Việt Nam. Thời gian mô phỏng 

kịch bản sóng thần là 10 (giờ). 

 

Hình 2.9. Hệ thống lưới tính lồng nhau đã sử dụng trong nghiên cứu này. 

Các lưới tính này có độ chi tiết kết quả tính tỷ lệ nghịch với phạm vi của 

lưới, hay nói cách khác là phạm vi của lưới càng hẹp thì độ chi tiết kết quả tính của 

lưới tính càng tăng lên. Các lưới tính cấp độ 3 cho những khu vực trọng điểm ven 

biển Nam Trung Bộ, Việt Nam với độ chi tiết kết quả tính cao nhất trong ba cấp độ 

của lưới tính. Những kết quả chính của các lưới tính cấp độ 1, 2 và 3 thường là các 

bản đồ và đồ thị biểu thị độ cao sóng cực đại và thời gian lan truyền. Còn dữ liệu 

địa hình (sử dụng dữ liệu trên trang Web: https://www.gebco.net) có độ phân giải 

0.5 phút làm bản đồ nền cho mô phỏng kịch bản sóng thần. 

https://www.gebco.net/
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Hình 2.10. Bản đồ địa hình đáy biển của khu vực Biển Đông và lân cận. 

Thông tin chi tiết các lưới tính được liệt kê trong Bảng 2.2 dưới đây: 

Bảng 2.2. Thông tin các lưới tính áp dụng trong nghiên cứu này. 

 Lớp lưới 1 Lớp lưới 2 Lớp lưới 3 

Hệ tọa độ Cầu Cầu Cầu 

Phương trình chính Tuyến tính nước nông Tuyến tính nước nông Phi tuyến nước nông 

Kích thước lưới 1̓ 0.5̓ 0.025̓ 

Sử dụng ma sát đáy Không Có Có 

Hệ số nhám Manning Không 0.025 0.025 

Số ô lưới theo phương X 1621 478 870 

Số ô lưới theo phương Y 1621 1078 870 
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2.6. Công cụ thực hiện 

Trong Luận văn, tác giả đã sử dụng Mô hình COMCOT để mô phỏng các 

kịch bản sóng thần phát sinh trên khu vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam do động 

đất, trượt lở ngầm dưới đáy biển. Áp dụng Công nghệ thông tin để hỗ trợ biểu diễn 

những kết quả mô phỏng của các kịch bản. Cụ thể, sử dụng những phần mềm 

chuyên dụng như Matlab, ArcView, Grapher, … để vẽ bản đồ và đồ thị. Như vậy, 

chúng ta có cái nhìn trực quan hơn về những kết quả thu được từ việc mô phỏng 

các kịch bản sóng thần bằng Mô hình COMCOT. 
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM SÓNG THẦN                         

CHO DẢI VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ, VIỆT NAM 

Chương 3 trình bày về xây dựng và mô phỏng các kịch bản sóng thần cực 

đại do động đất, trượt lở ngầm dưới đáy biển. Những kết quả mô phỏng này được 

sử dụng để đánh giá độ nguy hiểm sóng thần do hai nguyên nhân này cho khu vực 

ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam và một số khu vực trọng điểm ven biển thuộc 

khu vực này. 

3.1. Đánh giá độ nguy hiểm sóng thần từ các kịch bản động đất cực đại
 

3.1.1. Xây dựng kịch bản động đất cực đại 

Dựa trên những đặc trưng về cơ cấu của vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 

109
0
 (Mục 2.4.1 của Chương 2) kết hợp cơ sở phương pháp tất định (Mục 2.3 của 

Chương 2) để xây dựng các kịch bản động đất cực đại phát sinh trên vùng nguồn 

đứt gãy kinh tuyến 109
0
 xảy ra sóng thần, với giả thiết ban đầu với độ lớn động đất 

kịch bản là Mw = 8.0. Giá trị độ lớn động đất này là cận trên của độ lớn động đất 

cực đại do các chuyên gia địa chấn Việt Nam dự báo đối với nguồn này. Ngoài ra, 

độ sâu chấn tiêu được giả thiết là H = 15 (km), đới phá hủy được coi là hình chữ 

nhật có chiều dài là L (km) và chiều rộng là W (km). 

Tác giả đã xây dựng ba kịch bản sóng thần cực đại do động đất phát sinh 

trên vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
. Trong đó, kịch bản 1 và 2 phát sinh trên 

đoạn 1 (nằm ở phía Bắc của đới khâu Tuy Hòa - Phú Yên), kịch bản 3 phát sinh 

trên đoạn 2 (nằm ở phía Nam của đới khâu Tuy Hòa - Phú Yên). Các kịch bản này 

được lựa chọn sao cho tác động của sóng thần đối với bờ biển của khu vực Nam 

Trung Bộ, Việt Nam là lớn nhất. 
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Hình 3.1. Vị trí các trạm quan trắc mực nước biển ảo và vị trí ba kịch bản sóng 

thần do động đất. Trong đó, 1 - Kịch bản động đất thứ 1 (đoạn 1); 2 - Kịch bản 

động đất thứ 2 (đoạn 1); 3 - Kịch bản động đất thứ 3 (đoạn 2). 

Các tham số của kịch bản như chiều rộng, chiều dài và độ dịch chuyển của 

đới phá hủy số phụ thuộc vào độ lớn động đất đo theo thang Mô men (Mw). Để xác 

định các tham số này, tác giả đã sử dụng các biểu thức thực nghiệm của tác giả 

Wells và Coppersmith (1994). Các bước xác định những tham số được thực hiện 

như sau:  

Bước 1: Xác định độ dài đới phá hủy của đứt gãy nguồn, L (km) theo độ lớn 

động đất, Mw.  

Log10L = -2.86 + 0.63 Mw       với H = 15 (km) và H = 30 (km)       (3.1) 

Bước 2: Xác định diện tích, A (km
2
) và chiều rộng, W (km) đới phá hủy của đứt 

gãy nguồn theo độ lớn động đất, Mw. 

Log10A = - 3.99 + 0.98 Mw                                             (3.2) 
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Bước 3: Xác định dịch chuyển, D (m) giữa hai cánh của đứt gãy nguồn theo độ lớn 

động đất, Mw. 

Log10Dtb = - 4.80 + 0.69 Mw                                                     (3.3) 

Bước 4: Kiểm tra sự phù hợp của những tham số đứt gãy nguồn bằng sử dụng 

công thức của các tác giả Hanks và Kanamori (1979). 

Mw = 2/3log10M0 - 10.7                                       (3.4) 

với M0 = µDLW và µ = 3 × 10
10

 (N/m); µ là mô đul ngang của đá. 

Bảng 3.1. Các tham số nguồn xác định cho ba kịch bản sóng thần do động đất   

(Mw = 8.0) phát sinh trên vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
. 

Kịch 

bản 

N
0 

Kinh độ Vĩ độ 

 

L  

Chiều 

dài 

(km) 

W 

Chiều 

rộng 

(km) 

D       

Độ 

dịch 

chuyển  

(m) 

H  

Độ 

sâu 

(km) 

θ           

Góc 

phương 

vị   

(độ) 

δ   

Góc 

cắm 

(độ) 

λ   

Góc  

trượt 

(độ) 

Ghi 

chú 

1 109.330 15.570 151.356 46.774 5.25 15 345 45 90 Đoạn 1 

2 109.910 13.030 151.356 46.774 5.25 15 353 45 90 Đoạn 1 

3 109.670 11.250 151.356 46.774 5.25 15 12 45 90 Đoạn 2 

 

3.1.2. Đánh giá độ nguy hiểm sóng thần 

Trong phần này trình bày về đánh giá độ nguy hiểm sóng thần cho khu vực 

dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam từ các kịch bản động đất cực đại. Việc áp 

dụng Mô hình COMCOT để mô phỏng ba kịch bản sóng thần cực đại phát sinh 

trên vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
, với độ lớn động đất cực đại (Mw = 8.0). 

Các phần lý thuyết của Mô hình COMCOT đã được trình bày phần trên (Mục 2.5 

của Chương 2). Trong đó, tác giả đã sử dụng Mô đun đứt gãy đàn hồi biến dạng 

tức thời (Mục 2.5.2 của Chương 2) cho mô phỏng kịch bản động đất. Những kết 

quả thu được của mô phỏng bao gồm: các bản đồ phân bố độ cao sóng cực đại, thời 
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gian lan truyền sóng thần từ nguồn phát sinh sóng thần đến các trạm quan trắc mực 

nước biển ảo (hay gọi tắt là các trạm đo).  

Dưới đây (hình 3.2, hình 3.3 và hình 3.4) là những hình ảnh lan truyền sóng 

thần của các kịch bản động đất trên dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam.  

  

  

  

Hình 3.2. Các hình ảnh lan truyền sóng thần do động đất theo thời gian trên khu 

vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam (kịch bản 1). 
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Hình 3.3. Các hình ảnh lan truyền sóng thần do động đất theo thời gian trên khu 

vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam (kịch bản 2). 
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Hình 3.4. Các hình ảnh lan truyền sóng thần do động đất theo thời gian trên khu 

vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam (kịch bản 3). 
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Thông qua những kết quả mô phỏng lan truyền này nhận thấy, các khu vực 

ven biển thuộc dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam ở gần nguồn phát sinh sóng 

thần thì sóng thần đến nhanh nhất. Đó là khu vực ven biển của huyện Đức Phổ - 

tỉnh Quảng Ngãi với khoảng thời gian là 25 (phút) (kịch bản 1), huyện Đông Hòa - 

tỉnh Phú Yên và huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa với khoảng thời gian là 20 

(phút) (kịch bản 2), huyện Đông Hòa - tỉnh Phú Yên, huyện Vạn Ninh, huyện Ninh 

Hòa, phường Vĩnh Nguyên và tp Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa với khoảng thời gian 

là 30 (phút) (kịch bản 3). 

 Trong các bản đồ phân bố độ cao sóng thần cực đại cho khu vực ven biển 

Nam Trung Bộ, Việt Nam và một số khu vực trọng điểm ven biển (khu vực Dung 

Quất - tỉnh Quảng Ngãi, Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên, Phan Giang - tỉnh Ninh Thuận) 

được biểu diễn màu sắc theo thang màu quy chuẩn do PTWC, Mỹ đưa ra. Với mỗi 

khoảng giá trị độ cao sóng thần cực đại như Hmax = 0.0 - 0.3 (m); 0.3 - 1.0 (m); 1.0 

- 3.0 (m); từ 3.0 (m) trở lên được biểu diễn màu sắc tương ứng mức độ nguy hiểm 

sóng thần khác nhau như màu trắng (mức độ không có mối đe dọa (no threat)); 

màu xanh nước biển (mức độ mối đe dọa trên biển (marine threat)); màu vàng 

(mức độ mối đe dọa ven biển (coastal threat)) và màu đỏ (mức độ mối đe dọa lớn 

(major threat)). Do vậy, dựa vào phân bố màu sắc khác nhau này trên các bản đồ 

phân bố độ cao sóng thần cực đại, có thể xác định được mức độ nguy hiểm sóng 

thần cho khu vực dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam.  



 
     

59 
 
 

 

 

Hình 3.5. Phân bố độ cao sóng thần trên khu vực dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt 

Nam và Dung Quất - tỉnh Quảng Ngãi (theo kịch bản sóng thần cực đại số 1 phát 

sinh trên vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
 do động đất có độ lớn (Mw = 8.0)). 
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Hình 3.6. Phân bố độ cao sóng thần trên khu vực dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt 

Nam và Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên (theo kịch bản sóng thần cực đại số 2 phát sinh 

trên vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
 do động đất có độ lớn (Mw = 8.0)). 
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Hình 3.7. Phân bố độ cao sóng thần trên khu vực dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt 

Nam và Phan Rang - tỉnh Ninh Thuận (theo kịch bản sóng thần cực đại số 3 phát 

sinh trên vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
 do động đất có độ lớn (Mw = 8.0)). 
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 Theo các bản đồ phân bố độ cao sóng thần cực đại của ba kịch bản này (hình 

3.5, hình 3.6 và hình 3.7) nhận thấy, phạm vi ảnh hưởng của sóng thần chủ yếu là 

dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam (đoạn từ tỉnh Quảng Nam đến Bà Rịa - 

Vũng Tàu). Do vậy, phạm vi ảnh hưởng của sóng thần này chỉ mang tính chất cục 

bộ (địa phương), đặc biệt ảnh hưởng mạnh nhất trên dải ven biển có khoảng cách 

gần nguồn phát sinh sóng thần nhất. Cụ thể, các khu vực ven biển ở mức độ mối đe 

dọa lớn là khu vực ven biển của Dung Quất - tỉnh Quảng Ngãi (kịch bản 1), đoạn 

khoảng từ vĩ độ 15
0
N đến vĩ độ 16

0
N; tp Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên (kịch bản 2), 

đoạn khoảng từ vĩ độ 12
0
30 N̓ đến vĩ độ 14

0
N; tp Phan Rang - tỉnh Ninh Thuận 

(kịch bản 3), đoạn khoảng từ vĩ độ 10
0
23 N̓ đến vĩ độ 12

0
40 N̓. Còn các khu vực 

ven biển khác trên dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam lần lượt tương ứng với 

mức độ mối đe dọa ven biển, mối đe dọa trên biển và không có mối đe dọa. Điều 

đó có nghĩa là khu vực ven biển càng xa nguồn phát sinh sóng thần thì mức độ 

nguy hiểm sóng thần càng giảm dần. 

Tác giả đã thiết lập những trạm đo sao cho thỏa mãn phân bố dọc theo bờ 

biển Việt Nam (hình 3.1) để đánh giá chi tiết độ nguy hiểm sóng thần cho khu vực 

nghiên cứu. Các kết quả của những trạm đo này được biểu diễn bằng đồ thị tương 

ứng với các giá trị biên độ sóng thần biến đổi theo thời gian. Còn độ cao sóng thần 

cực đại tương ứng với thời gian lan truyền khi tới mỗi trạm đo được thống kê trong 

bảng giá trị. Lưu ý, những trạm đo có biên độ sóng thần quá nhỏ thì loại bỏ trong 

đồ thị. 
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Độ cao sóng tại các trạm quan trắc mực nước biển ảo (m) - Kịch bản 1 
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Hình 3.8. Biến trình độ cao sóng theo thời gian tại các trạm quan trắc mực nước 

ảo (theo kịch bản sóng thần cực đại số 1 phát sinh trên vùng nguồn đứt gãy kinh 

tuyến 109
0
 do động đất có độ lớn (Mw = 8.0)). 
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Độ cao sóng tại các trạm quan trắc mực nước biển ảo (m) - Kịch bản 2 
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Hình 3.9. Biến trình độ cao sóng theo thời gian tại các trạm quan trắc mực nước 

ảo (theo kịch bản sóng thần cực đại số 2 phát sinh trên vùng nguồn đứt gãy kinh 

tuyến 109
0
 do động đất có độ lớn (Mw = 8.0)). 
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Độ cao sóng tại các trạm quan trắc mực nước biển ảo (m) - Kịch bản 3
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Hình 3.10. Biến trình độ cao sóng theo thời gian tại các trạm quan trắc mực nước 

ảo (theo kịch bản sóng thần cực đại số 3 phát sinh trên vùng nguồn đứt gãy kinh 

tuyến 109
0
 do động đất có độ lớn (Mw = 8.0)). 
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Bảng 3.2. Vị trí và các tham số nguy hiểm sóng thần tại các trạm quan trắc mực nước biển ảo tính từ ba kịch bản sóng thần 

cực đại (Mw = 8.0) phát sinh trên vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
. 

N
0
 Tên trạm Kinh độ Vĩ độ 

Kịch bản 1  Kịch bản 2 Kịch bản 3 

Độ cao 

sóng 

 (m) 

Thời gian 

lan truyền 

(hh:mm) 

Độ cao 

sóng  

(m) 

Thời gian 

lan truyền 

(hh:mm) 

Độ cao 

sóng  

(m) 

Thời gian 

lan truyền 

(hh:mm) 

1 Trà Cổ - Quảng Ninh  108.070 21.483 0.021(*) 09:00(*) 0.012(*) 09:22(*) 0.004 08:45 

2 Hòn Dáu - Hải Phòng  106.818 20.665 0.224(*) 08:16(*) 0.189(*) 09:14(*) 0.051 07:57 

3 Sầm Sơn - Thanh Hóa 105.919 19.757 0.446(*) 07:53(*) 0.130(*) 08:41(*) 0.055(*) 09:07(*) 

4 Đồng Hới - Quảng Bình  106.642 17.474 0.232 03:52 0.135(*) 04:48(*) 0.059 05:11 

5 Sơn Trà - Đà Nẵng  108.250 16.075 0.968 01:17 0.470 02:32 0.368(*) 05:43(*) 

6 Hội An - Quảng Nam  108.386 15.889 1.044 01:24 0.389(*) 04:26(*) 0.303(*) 05:08(*) 

7 Dung Quất - Quảng Ngãi 108.747 15.398 3.598 01:19 1.123(*) 04:09(*) 0.686(*) 08:53(*) 

8 Nghĩa An - Quảng Ngãi 108.902 15.157 2.300 00:56 0.596 01:39 0.415(*) 03:50(*) 

9 Quy Nhơn - Bình Định  109.223 13.757 0.341(*) 04:17(*) 0.711 01:51 0.226(*) 04:11(*) 

10 Tuy Hòa - Phú Yên  109.345 13.067 0.608(*) 04:13(*) 3.663 00:35 0.733(*) 08:59(*) 

11 Nha Trang - Khánh Hòa  109.214 12.289 0.258(*) 04:58(*) 0.926 00:55 0.719(*) 07:25(*) 

12 Phan Rang - Ninh Thuận  109.046 11.586 0.584(*) 03:22(*) 1.206(*) 04:31(*) 3.804 01:08 

13 Phan Thiết - Bình Thuận 108.115 10.920 0.445(*) 06:22(*) 0.833(*) 04:44(*) 2.299(*) 03:30(*) 

14 Bà Rịa - Vũng Tàu  107.084 10.320 0.211(*) 08:33(*) 0.363(*) 06:49(*) 0.948(*) 06:25(*) 

15 Đất Mũi - Cà Mau 104.719 08.605 0.046 10:00 0.079 09:13 0.140(*) 10:00(*) 

 Ghi chú: (*) Các trường hợp khi đợt sóng thần cao nhất không phải là đợt sóng đầu tiên.
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Bằng việc phân tích đồ thị biến trình độ cao sóng theo thời gian và độ cao 

sóng cực đại tại những trạm đo của ba kịch bản này (hình 3.8, hình 3.9, hình 3.10 

và bảng 3.2) nhận thấy, độ cao sóng thần cực đại tại những trạm đo đều nhỏ hơn 4 

(m). Cụ thể, độ cao sóng thần cực đại tại những trạm đo tương ứng với các kịch 

bản: kịch bản 1 có Hmax ≅ 3.6 (m) (trạm đo Dung Quất - tỉnh Quảng Ngãi), kịch 

bản 2 có Hmax ≅ 3.7 (m) (trạm đo Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên) và kịch bản 3 có Hmax ≅ 

3.8 (m) (trạm đo Phan Rang - tỉnh Ninh Thuận). Còn thời gian lan truyền ngắn nhất 

từ nguồn phát sinh sóng thần đến những trạm đo trong ba kịch bản sóng thần cực 

đại là kịch bản 2 chỉ mất 35 (phút) (trạm đo Tuy Hòa - Phú Yên).  

So sánh về những kết quả này khá phù hợp mà tác giả Vũ Thanh Ca và nnk., 

đã công bố nghiên cứu trước đây. Tác giả đã mô phỏng các kịch bản sóng thần do 

động đất (Mw = 7.0) phát sinh trên vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
. Những kết 

quả này bao gồm độ cao cực đại tại khu vực ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam có 

Hmax < 1.0 (m) và thời gian lan truyền ngắn nhất từ nguồn phát sinh sóng thần đến 

ven biển khu vực này nhỏ hơn 1 (giờ). 

Như vậy, những kết quả mô phỏng của ba kịch bản này nhận thấy, phạm vi 

ảnh hưởng mạnh nhất chỉ có tính chất cục bộ (địa phương), nghĩa là khu vực ven 

biển có ảnh hưởng mạnh nhất là gần nguồn phát sinh sóng thần nhất. Độ cao sóng 

thần cực đại tại các trạm đo lên đến 3.8 (m). Do vậy, sóng thần phát sinh trên vùng 

nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
 có khả năng gây ra thiệt hại lớn cho khu vực biển 

Nam Trung Bộ, Việt Nam. Đồng thời, vùng nguồn này được các chuyên gia đánh 

giá là một trong hai vùng nguồn sóng thần trên khu vực Biển Đông và lân cận 

(vùng nguồn Máng biển sâu Manila và vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
) gây 

nguy hiểm đối với bờ biển Việt Nam. Đồng thời, vùng nguồn này còn là vùng 

nguồn sóng thần gần đối với bờ biển Việt Nam. Dẫn đến, sóng thần phát sinh trên 

vùng nguồn này sẽ đổ bộ vào bờ biển Việt Nam trong thời gian ngắn. Trong những 

kết quả mô phỏng của các kịch bản nêu trên, sóng thần lan truyền từ nguồn phát 
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sinh sóng thần đến bờ biển ngắn nhất chỉ là vài chục phút phù hợp với vùng nguồn 

sóng thần gần. 

3.2. Đánh giá độ nguy hiểm sóng thần từ kịch bản trượt lở ngầm dưới đáy 

biển cực đại 

3.2.1. Xây dựng kịch bản trượt lở ngầm dưới đáy biển cực đại  

Đối với kịch bản sóng thần do trượt lở ngầm dưới đáy biển, tác giả đã xây 

dựng một kịch bản sóng thần cực đại phát sinh trên khu vực biển Nam Trung Bộ, 

Việt Nam. Những tham số của kịch bản này được xác định dựa trên các đặc trưng 

về cơ cấu trượt lở ngầm dưới đáy biển trên vùng biển này (Mục 2.4.2 của Chương 

2) kết hợp cơ sở phương pháp tất định (Mục 2.3 của Chương 2), cùng với những 

kết quả nghiên cứu khác của các tác giả Watt và nnk., 1998; Enet và Grilli, 2007. 

Với giả thiết ban đầu, chiều dài của khối trượt là b = 10 (km), chiều rộng của khối 

trượt là W = 5 (km), độ dày của khối trượt là Tmax = 40 (m), góc dốc là θ = 30
0
, 

thời gian dịch chuyển là ttrượt = 65 (giây) và di chuyển của khối trượt có hướng về 

phía Đông, với quãng đường di chuyển của khối trượt là strượt ≅ 3 (km) (từ vị trí 

(109.780, 13.133) đến (109.8033, 13.133)). Kịch bản này được lựa chọn sao cho 

tác động của sóng thần đối với bờ biển của khu vực Nam Trung Bộ, Việt Nam là 

lớn nhất. 



   
    

69 
 
 

 

Hình 3.11. Bản đồ vị trí các trạm quan trắc mực nước biển ảo và một kịch bản sóng 

thần do trượt lở ngầm dưới đáy biển. 

Bảng 3.3. Các tham số nguồn xác định cho một kịch bản sóng thần do trượt lở 

ngầm dưới đáy biển phát sinh trên khu vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam. 

Kịch 

bản 

N
0 

Kinh độ 

 

Vĩ độ 

 

b 

Chiều 

dài 

(km) 

W 

Chiều 

rộng 

(km) 

Tmax      

Độ dày 

khối trượt 

lớn nhất 

(m) 

ttrượt    

Thời gian 

dịch 

chuyển  

(s) 

strượt 

Quãng 

đường 

(km) 

θ     

Góc 

dốc 

(độ) 

4 109.780 13.133 10 5 40 65 3 30 

 

Từ đó, tính toán theo các giá trị đặc trưng theo dựa theo các công thức thực 

nghiệm của tác giả Watts và nnk., (Mục 2.5.3 của Chương 2) cho kịch bản trượt lở 

ngầm dưới đáy biển: a0 ≅ 1.47 (m/s
2
), ut ≅ 256.777 (m/s), s0 ≅ 44.853 (km), t0 ≅ 

174.829 (s). Nhận thấy, những tham số trong Bảng 3.3 được lựa chọn thỏa mãn các 

điều kiện của tác giả Watts và nnk., đã đưa ra. 
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3.2.2. Đánh giá độ nguy hiểm sóng thần 

Trong phần tiếp theo, trình bày về đánh giá độ nguy hiểm sóng thần cho khu 

vực dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam từ kịch bản trượt lở ngầm dưới đáy 

biển cực đại. Các phần lý thuyết của Mô hình COMCOT đã được trình bày phần 

trên (Mục 2.5 của Chương 2). Trong đó, tác giả đã sử dụng Mô đun chuyển động 

của trượt lở đất (Mô đun 3) (Mục 2.5.3 của Chương 2) cho mô phỏng kịch bản 

trượt lở ngầm dưới đáy biển. Về thiết lập những trạm đo (hình 3.11) và quy ước 

chuẩn về màu sắc của bản đồ phân bố độ cao sóng thần cực đại của kịch bản này 

tương tự như kịch bản động đất. Những kết quả thu được của mô phỏng bao gồm: 

các bản đồ phân bố độ cao sóng cực đại, thời gian lan truyền sóng thần từ nguồn 

phát sinh sóng thần đến các trạm đo. Lưu ý, những trạm đo có biên độ sóng thần 

quá nhỏ được loại bỏ trong đồ thị. 

Dưới đây (hình 3.12) là các hình ảnh lan truyền sóng thần từ kịch bản trượt 

lở ngầm dưới đáy biển cực đại theo thời gian trên khu vực biển Nam Trung Bộ, 

Việt Nam (kịch bản 4). Thông qua những kết quả mô phỏng lan truyền này nhận 

thấy, khu vực ven biển thuộc dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam ở gần nguồn 

phát sinh sóng thần thì sóng thần đến nhanh nhất. Đó là khu vực ven biển của 

huyện Đông Hòa - tỉnh Phú Yên với trong khoảng thời gian là 25 (phút). 
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Hình 3.12. Các hình ảnh lan truyền sóng thần do trượt lở ngầm dưới đáy biển theo 

thời gian trên khu vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam (kịch bản 4). 
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Hình 3.13. Phân bố độ cao sóng thần trên khu vực dải ven biển Nam Trung Bộ, 

Việt Nam và Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên (theo kịch bản sóng thần cực đại số 4 phát 

sinh trên khu vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam do trượt lở ngầm dưới đáy biển). 
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Độ cao sóng tại các trạm quan trắc mực nước biển ảo (m) - Kịch bản 4
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Hình 3.14. Biến trình độ cao sóng theo thời gian tại các trạm quan trắc mực nước 

ảo (theo kịch bản sóng thần cực đại số 4 phát sinh trên khu vực biển Nam Trung 

Bộ, Việt Nam do trượt lở ngầm dưới đáy biển). 
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Bảng 3.4. Vị trí và các tham số nguy hiểm sóng thần tại các trạm quan trắc mực 

nước biển ảo tính từ một kịch bản sóng thần cực đại (trượt lở ngầm dưới đáy biển) 

phát sinh trên khu vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam. 

N
0
 Tên trạm Kinh độ Vĩ độ 

Kịch bản 4 

Độ cao 

sóng (m) 

Thời gian lan 

truyền (hh:mm) 

1 Trà Cổ - Quảng Ninh  108.070 21.483 0.004(*) 09:27(*) 

2 Hòn Dáu - Hải Phòng  106.818 20.665 0.017(*) 09:41(*) 

3 Sầm Sơn - Thanh Hóa 105.919 19.757 0.034(*) 09:06(*) 

4 Đồng Hới - Quảng Bình  106.642 17.474 0.079(*) 08:14(*) 

5 Sơn Trà - Đà Nẵng  108.250 16.075 0.283(*) 07:28(*) 

6 Hội An - Quảng Nam  108.386 15.889 0.235(*) 09:41(*) 

7 Dung Quất - Quảng Ngãi 108.747 15.398 0.119(*)  05:42(*) 

8 Nghĩa An - Quảng Ngãi 108.902 15.157 0.369(*) 05:57(*) 

9 Quy Nhơn - Bình Định  109.223 13.757 0.736(*) 06:24(*) 

10 Tuy Hòa - Phú Yên  109.345 13.067 3.073 00:35 

11 Nha Trang - Khánh Hòa  109.214 12.289 1.062(*) 06:25(*) 

12 Phan Rang - Ninh Thuận  109.046 11.586 0.115(*) 07:40(*) 

13 Phan Thiết - Bình Thuận 108.115 10.920 0.236(*)  07:10(*) 

14 Bà Rịa - Vũng Tàu  107.084 10.320 0.101(*) 07:59(*) 

15 Đất Mũi - Cà Mau 104.719 08.605 0.001(*)  09:29(*) 

Ghi chú: (*) Các trường hợp khi đợt sóng thần cao nhất không phải là đợt sóng đầu tiên. 

Những kết quả mô phỏng của kịch bản sóng thần này (hình 3.13, hình 3.14 

và bảng 3.4) nhận thấy, phạm vi ảnh hưởng của sóng thần là toàn dải ven biển Nam 

Trung Bộ, Việt Nam. Trong đó, khu vực có mức độ đe dọa lớn được phân bố từ 

ngoài biển đến khu vực ven biển gần với nguồn phát sinh sóng thần nhất (khu vực 

ven biển Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên, đoạn khoảng từ vĩ độ 12
0
39 N̓ đến vĩ độ 

13
0
15 ̓N). Còn các khu vực ven biển khác trên dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt 

Nam lần lượt với mức độ mối đe dọa ven biển, mối đe dọa trên biển. Điều đó có 

nghĩa là các khu vực ven biển càng xa nguồn phát sinh sóng thần thì mức độ nguy 
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hiểm sóng thần càng giảm dần. Còn độ cao sóng thần cực đại tại những trạm đo có 

Hmax ≅ 3.1 (m) (trạm đo Tuy Hòa - Phú Yên) và tại nguồn phát sinh sóng thần có 

Hmax ≅ 21 (m). Thời gian lan truyền từ nguồn phát sinh sóng thần đến trạm đo 

ngắn nhất chỉ có mất khoảng 35 (phút) (trạm đo Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên). 

So sánh về những kết quả này khá phù hợp mà tác giả Vũ Hà Phương đã 

công bố trong Luận văn Thạc sĩ Khoa học Đài Loan trước đây. Tác giả đã mô 

phỏng kịch bản sóng thần do nguyên nhân trượt lở ngầm dưới đáy biển. Những kết 

quả này bao gồm độ cao sóng thần cực đại tại những trạm đo ven biển có thể lên 

tới 3 (m), độ cao sóng thần cực đại có Hmax ≅ 20 (m) tại nguồn phát sinh sóng thần, 

và thời gian lan truyền ngắn nhất từ nguồn phát sinh sóng thần đến những trạm đo 

khoảng 35 (phút).  

Như vậy, những kết quả của mô phỏng kịch bản này nhận thấy, phạm vi ảnh 

hưởng của sóng thần mạnh nhất phân bố từ ngoài biển đến khu vực ven biển gần 

với nguồn phát sinh sóng thần nhất. Trong đó, khu vực ven biển Tuy Hòa - Phú 

Yên có mức độ mối đe dọa lớn. Còn các khu vực ven biển khác có độ nguy hiểm 

sóng thần chủ yếu có mức độ mối đe dọa trên biển. Độ cao sóng thần cực đại tại 

những trạm đo có  Hmax ≅ 3.1 (m) và tại nguồn phát sinh sóng thần có Hmax ≅ 21 

(m). Mặt khác, khu vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam chỉ đánh giá là khu vực có 

tiềm năng trượt lở cao trên toàn bộ khu vực ven biển Việt Nam. Do vậy, sóng thần 

xảy ra trên khu vực biển Nam Trung Bộ, Việt Nam có khả năng gây ra thiệt hại lớn 

cho khu vực này. Đồng thời, nguồn trượt lở ngầm dưới đáy biển này cũng được coi 

là vùng nguồn sóng thần gần đối với bờ biển Việt Nam. Dẫn đến, sóng thần xảy ra 

trên vùng nguồn này sẽ đổ bộ vào bờ biển Việt Nam trong thời gian ngắn. Trong 

kết quả mô phỏng của kịch bản nêu trên, thời gian ngắn nhất mà sóng thần lan 

truyền từ nguồn phát sinh sóng thần đến dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam 

khoảng vài chục phút phù hợp với vùng nguồn sóng thần gần. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận: 

Mô hình COMCOT là một trong những mô hình số trị được công nhận và sử 

dụng rộng rãi phục vụ cho công tác cảnh báo sóng thần sớm trên toàn thế giới. Tác 

giả đã sử dụng Mô hình COMCOT để mô phỏng các kịch bản sóng thần cực đại do 

động đất, trượt lở ngầm dưới đáy biển. Trong đó, ba kịch bản động đất phát sinh 

trên vùng nguồn đứt gãy kinh tuyến 109
0
 (đoạn 1 bao gồm hai kịch bản, đoạn 2 bao 

gồm một kịch bản) và một kịch bản trượt lở ngầm dưới đáy biển trên khu vực biển 

Nam Trung Bộ, Việt Nam. Từ những kết quả mô phỏng của các kịch bản sóng thần 

cực đại này phục vụ cho việc đánh giá độ nguy hiểm sóng thần cho khu vực dải 

ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam. 

Từ những kết quả mô phỏng của các kịch bản trên nhận thấy, các khu vực 

ven biển càng xa nguồn phát sinh sóng thần thì mức độ nguy hiểm sóng thần càng 

giảm. Xét về phạm vi ảnh hưởng sóng thần thì kịch bản trượt lở ngầm dưới đáy 

biển lớn hơn so với các kịch bản động đất. Cụ thể, các kịch bản động đất có mức 

độ mối đe dọa lớn chỉ tập trung tại khu vực ven bờ biển gần nguồn phát sinh sóng 

thần nhất. Còn đối với kịch bản trượt lở ngầm dưới đáy biển có mức độ mối đe dọa 

lớn lại phân bố từ ngoài biển đến khu vực ven bờ biển gần với nguồn phát sinh 

sóng thần nhất. Ngoài ra, độ cao sóng thần cực đại tại những trạm đo lên đến 3.8 

(m). Do vậy, sóng thần phát sinh từ hai nguyên nhân này có khả năng gây ra thiệt 

hại lớn cho khu vực dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam. Đồng thời, thời gian 

ngắn nhất mà sóng thần lan truyền từ hai nguồn phát sinh sóng thần này đến bờ 

biển Nam Trung Bộ, Việt Nam đều là vài chục phút. Điều đó dẫn đến những thiệt 

hại đáng kể về người và tài sản ở dải ven biển này, đặc biệt là các khu vực có bãi 

biển du lịch. Chính vì vậy, cần có kế hoạch trong công tác cảnh báo sớm và ứng 

phó đối với sóng thần cho khu vực dải ven biển Việt Nam, đặc biệt khu vực dải 

ven biển Nam Trung Bộ, Việt Nam. 
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Kiến nghị: 

Trong Luận văn này, tác giả đã thực hiện mô phỏng các kịch bản sóng thần 

cực đại do động đất, trượt lở ngầm dưới đáy biển. Các +kết quả mang lại những 

đánh giá nhất định về độ nguy hiểm sóng thần cho khu vực dải ven biển Nam 

Trung Bộ, Việt Nam từ hai nguyên nhân này. Để đánh giá độ nguy hiểm cho khu 

vực này chi tiết hơn, cần mô phỏng nhiều kịch bản sóng thần phát sinh trên các 

vùng nguồn sóng thần gần đối với bờ biển Việt Nam (vùng nguồn đứt gãy kinh 

tuyến 109
0
 và vùng nguồn trượt lở ngầm dưới đáy biển ở khu vực biển Nam Trung 

Bộ, Việt Nam). Ngoài ra, cần đánh giá độ nguy hiểm sóng thần từ các vùng nguồn 

sóng thần khác như vùng nguồn Bắc Biển Đông, vùng nguồn Pa la oan, ... có khả 

năng xảy ra sóng thần ảnh hưởng đến khu vực dải ven biển Việt Nam nói chung, 

Nam Trung Bộ, Việt Nam nói riêng. 
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PHỤ LỤC 

1. Bảng danh mục động đất 

Danh mục động đất vùng nghiên cứu (trong phạm vi R = 300 (km) tính từ địa điểm 

các NMĐHN Ninh Thuận). 

N
0
 Năm Tháng Ngày Giờ Phút Giây 

Vĩ 

độ 

Kinh 

độ 

Độ sâu 

(km) 
M Io Ghi chú 

1 1715 3 

 

0 0 0 13.5 109.2 0 4.1 V Động đất 

lịch sử 
2 1877 

  

0 0 0 10.56 108.05 0 5.1 VII 

3 1882 

  

0 0 0 10.56 108.2 0 5.1 VII 

4 1918 8 16 14 22 20 9 110 0 0 

  5 1923 2 15 0 0 0 10.1 109 0 5.1 VII 

 6 1923 5 2 0 0 0 10.1 109 0 6.1 VIII 

 7 1924 12 27 6 40 30 14 109 0 0 

  8 1926 8 15 16 53 45 14 109 0 0 

  9 1928 6 

 

0 0 0 13.32 108.52 0 5 VI+ 

 10 1935 2 21 1 0 0 10 111 0 0 

  11 1950 

  

0 0 0 13.1 109.3 0 4.8 VI+ 

 12 1955 

  

0 0 0 11.1 108.4 0 3.4 IV 

 13 1960 2 29 3 13 40 11.1 109.1 0 4.1 V+ 

 14 1960 7 3 8 17 5 9.1 108.3 0 5.1 VII 

 15 1963 5 7 6 17 42 11.4 109.6 0 3.9 VI 

 16 1963 7 5 6 41 35 12 109 0 0 

 

Động đất yếu 

ghi được tại 

trạm đo địa 

chấn Nha Trang 

 

17 1963 8 22 3 25 15 11.9 109.8 0 0 

 18 1963 12 7 21 59 20 11.9 109.4 0 0 

 19 1964 2 2 18 0 6 11.6 109.6 0 0 

 20 1964 2 3 18 42 51 11.7 109.6 0 0 

 21 1964 2 4 1 1 25 11.3 109.6 0 0 

 22 1964 5 2 5 19 1 11.8 109.7 0 0 

 23 1964 8 3 3 1 49 11.2 109.6 0 0 

 24 1964 8 6 7 6 23 11.8 109.9 0 0 

 25 1964 8 7 5 54 46 11.1 109.6 0 0 

 26 1964 8 8 10 35 40 11.7 109.8 0 0 

 27 1964 8 8 22 16 49 10.3 106.8 0 0 

 28 1964 9 12 22 52 16 11.4 109.6 0 0 

 29 1964 9 19 8 38 17 10.8 109.6 0 0 

 30 1964 9 21 8 51 9 11.5 109.6 0 0 

 31 1964 10 1 2 43 20 10.6 109.6 0 0 

 32 1964 10 5 9 59 9 9.6 108.9 0 0 

 33 1965 1 17 1 41 42 11.8 109.8 0 4.8 VI+ 

 34 1965 1 24 5 22 26 9.9 108.9 0 4.8 VI+ 

 35 1966 2 21 7 43 0 12.8 109.9 18 3.3 

  36 1966 2 22 7 27 0 12.8 109.9 16 3.3 

  37 1967 3 13 6 16 20 12 108.7 0 4 V+ 

 38 1970 4 12 12 37 21.8 13.39 108.9 13 5.3 VII ISC 13.4 108.9 

39 1970 4 18 23 8 13 8.9 108 0 4.9 VII 

 40 1972 5 24 20 18 30.3 13.64 108.82 13 5.3 VII 

 41 1990 10 15 14 51 0 10.4 107.48 0 3.7 

  42 1991 6 

 

0 0 0 10.6 107.9 5 4 VI 

 43 1992 2 2 2 17 13.2 13.62 108.15 0 3 

  44 2005 3 6 1 40 1.6 10.374 109.087 0 3.5 

  45 2005 3 22 14 12 8.9 10.225 108.559 10 3.3 
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N
0
 Năm Tháng Ngày Giờ Phút Giây 

Vĩ 

độ 

Kinh 

độ 

Độ sâu 

(km) 
M Io Ghi chú 

46 2005 5 10 22 0 42 9.875 108.819 0 3.6 

  47 2005 8 5 13 35 13.1 9.907 108.741 0 4.4 

  48 2005 8 5 18 7 12.8 9.953 108.701 0.6 4.5 

  49 2005 8 8 16 56 57.9 9.975 108.675 0.1 3.1 

  50 2005 8 11 14 3 8 10.356 108.7 0 3.9 

  51 2005 9 19 19 29 8.7 9.969 108.559 0 4 

  52 2005 9 26 21 34 26.7 9.89 108.974 0 3.4 

  53 2005 10 5 21 52 52.9 9.967 108.549 0 3 

  54 2005 10 17 1 28 18 10.321 108.855 0 4 

  55 2005 11 8 7 54 36.6 9.896 108.855 0 5.3 

  56 2005 12 5 20 21 26.7 9.984 108.655 0 3.5 

  57 2005 12 7 17 56 22.5 10.478 110.094 4.3 3 

  58 2005 12 15 19 3 48.6 10.062 109.009 1.3 3.4 

  59 2005 12 16 9 47 25.9 9.988 108.48 1 3.6 

  60 2005 12 16 18 20 46.6 10.025 108.533 6 3.4 

  61 2005 12 18 13 20 9.6 10.017 108.513 4.7 3.2 

 

3.3Mb 

62 2005 12 27 10 55 28.1 10.557 109.121 10 3.3 

  63 2005 12 27 14 18 24 9.965 108.739 0 3.1 

  64 2007 1 20 10 35 8.7 10.087 108.229 4.2 3.1 

 

3.2Mc 

65 2007 1 21 0 44 21.2 10.425 108.264 10 3 

  66 2007 2 15 10 54 17.4 10.075 108.286 1 3.4 

 

3.5Mc 

67 2007 3 12 13 51 45.7 10.498 108.286 10 3.2 

  68 2007 4 29 12 24 5.3 9.594 107.494 12.2 3.2 

  69 2010 6 23 1 55 0 10.5 109 0 4.7 

  70 2011 1 26 7 24 30 9.94 108.33 10 4.7 

  71 2011 3 6 14 59 41 9.46 108.37 10 4.75 

  
Chú thích: Mb - Độ lớn (magnitude) động đất tính theo sóng khối; Ms - Độ lớn (magnitude) động đất tính theo sóng 

mặt; Mc - Độ lớn (magnitude) động đất tính theo đuôi băng sóng. 

2. Dữ liệu địa hình (định dạng tệp *.xyz) 

 



   
    

84 
 
 

3. Thiết lập các tham số của các kịch bản sóng thần trong Mô hình COMCOT 

3.1. Thiết lập thời gian mô phỏng của các kịch bản sóng thần do động đất, trượt 

lở ngầm dưới đáy biển (comcot.ctl) 

 

3.2. Thiết lập các tham số của các kịch bản sóng thần do động đất với độ lớn 

động đất (Mw = 8.0) (comcot.ctl) 
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3.3. Thiết lập các tham số của kịch bản sóng thần do trượt lở ngầm dưới đáy 

biển (landslide.ctl) 

 

3.4. Thiết lập lưới tính cấp độ 1, 2 và 3 (comcot.ctl) 
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