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                                                             MỞ ĐẦU 

Trong những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên 

tai trở lên phức tạp hơn, đặc biệt là bão, kèm theo đó là mực nước biển dâng cao 

gây ra ngập lụt các vùng cửa sông ven biển. Sự dâng lên của mực nước trong bão có 

nguy cơ gây ngập đến khu vực ven biển và có thể gây vỡ đê, đặc biệt nếu bão xảy ra 

trong thời kỳ triều cường. Vì vậy, việc nghiên cứu, tính toán, dự báo mực nước tổng 

hợp trong bão tại các điểm ven bờ và nguy cơ ngập do bão là một trong những biện 

pháp tích cực giúp phòng tránh, đưa ra những giải pháp cần thiết để giảm thiểu thiệt 

hại. Các thành phần đóng góp vào mực nước tổng cộng trong bão bao gồm thủy 

triều, nước dâng do bão và nước dâng do sóng, trong đó, nước dâng do bão là thành 

phần quan trọng. 

Nước dâng do bão đặc biệt nguy hiểm khi xuất hiện vào đúng thời kỳ triều 

cường, mực nước tổng cộng dâng cao, kết hợp với sóng lớn có thể tràn qua đê vào 

đồng ruộng, đây chính là nguyên nhân gây thiệt hại nặng nề về người và của. Ở 

nước ta, thí dụ trong năm 2005 có 4 cơn bão gây nước dâng cao, trong đó có 2 cơn 

(bão số 2 - Washi và bão số 7 - Damrey) xảy ra đúng vào lúc triều cường nên thiệt 

hại do 2 cơn bão này tại Hải Phòng và Nam Định rất lớn. Ngoài bão, gió mùa cũng 

gây ra nước dâng đáng kể, trong những đợt gió mùa mạnh (cấp 6, 7) và kéo dài 2 

đến 3 ngày cũng gây ra nước dâng đáng kể, khoảng từ 30 - 40 cm và có thể cao hơn. 

Trên thế giới có nhiều quốc gia bị ảnh hưởng của nước dâng bão, đặc biệt là 

các nước thuộc khu vực vịnh Bengan. Theo tài liệu ghi nhận, tháng 11/1970 bão đổ 

bộ vào Bangladesh cướp đi mạng sống của hơn 300.000 người. Độ cao nước dâng 

bão tại Bangladesh từng ghi nhận được lên đến 7m, Sri Lanka đạt 9m. Ở khu vực 

Châu Á vào năm 1962, tại Hồng Kông bão Wanda đã gây nước dâng tại Pokau là 

3.2m, tại cảng Victoria là 4.0m, đây là trị số nước dâng do bão lớn trong lịch sử tại 

Hồng Kông đã gây ngập lụt trên diện rộng làm hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, 

nhiều tàu thuyền ở ven biển bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng. Mới đây, cơn 

bão Katrina đổ bộ vào miền đông nam nước Mỹ và đã trở thành thảm họa do thiên 

tai. Nước dâng do bão Kantrina lên đến 7.6 m phá vỡ hai bờ đê của New Orleans 

làm cho 80% thành phố bị chìm trong nước.  
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Dải ven biển nước ta ngoài điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế quan 

trọng như giao thông vận tải, nông nghiệp, thủy sản, dầu khí, khai khoáng và du lịch 

cũng là nơi chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai như bão, sóng biển và nước dâng do 

bão. Hàng năm, theo thống kê có khoảng 5-6 cơn bão đổ bộ vào Việt Nam kèm theo 

đó là nước dâng. Tính đa dạng của địa hình vùng bờ cùng với sự phức tạp của bão 

đã gây trở ngại trong công tác dự báo nước dâng tổng cộng trong bão. Chính vì vậy 

việc nghiên cứu đường bao cực đại nước dâng do bão và xác suất xuất hiện nước 

dâng bão tại các khu vực ven bờ của Việt Nam có ý nghĩa thực tiễn. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới  

"Mô hình hóa hiện tượng nước dâng là một nghệ thuật" (Jelesnianski và nnk, 

1992). Mô hình hóa nước dâng do bão (NDDB) vẫn đang được cải tiến trong thế kỷ 

21 và mang tính toàn cầu. Những cơn bão gây nên hiện tượng nước dâng được 

nghiên cứu ở những khu vực trên thế giới với những tên gọi khác nhau như: ở Bắc 

Mỹ, bão xuất hiện ở vịnh Mê xi cô và bờ Đông nước Mỹ được gọi là Hurricanes; ở 

Châu Âu, bão có thuật ngữ là Tropical Storms; ở Châu Á và Châu Đại Dương, bão 

được gọi là Typhoons. Trong nửa đầu thế kỷ 20, các nhà khoa học đã nghiên cứu 

NDDB bằng các công cụ tồn tại theo thời gian: từ những phương pháp thực nghiệm 

đơn giản dựa trên những quan trắc thưa thớt (Conner và nnk, 1957; Harris, 1959) 

đến những dẫn xuất được phân tích phức tạp hơn đối với những cơn bão và lưu vực 

biển đơn giản nhưng giá trị thực tiễn còn hạn chế (Proudman, 1954; Doodson, 1956; 

Heaps, 1965). Ớ Mỹ, Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu của quân đội và 

Cục thời tiết tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về bão và các phương pháp dự báo 

bão sau những thiệt hại to lớn ở vùng duyên hải phía Đông năm 1954. Đây được 

xem như là sự khởi đầu của nghiên cứu có hệ thống về NDDB tại Bắc Mỹ (Murty, 

1984). Trước khi mô hình số được phát triển thì các toán đồ đã được thiết kế để dự 

báo nước dâng bất cứ khi nào một cơn bão đo bộ vào một bờ biển. Conner và nnk 

(1957) đã xây dựng một mô hình kinh nghiệm đơn giản để tính gần đúng đỉnh nước 

dâng ven bờ, sau đó vẽ lên các mực nước quan trắc lớn nhất dựa vào dữ liệu áp suất 

quan trắc được tại tâm bão để xác định đường bao nước dâng. 

Nhiều phương pháp và mô hình số đã được sử dụng để định lượng mực nước 

dâng được gây ra bởi các cơn bão. Một trong những hướng dẫn sớm nhất được phát 

triển cho mục đích đó là thang tỷ lệ bão Saffir/Simpson. 

Thang tỷ lệ bão Saffir/Simpson được định hướng như là một hướng dẫn tổng 

hợp cho các cơ quan cứu hộ khẩn cấp sử dụng trong các trường hợp có bão. Tuy 

nhiên phương pháp này không phản ánh được những tác động của những yếu tố 

mang tính địa phương như biến đổi địa hình đáy, hình dạng đường bờ, các vật cản 

hay những yếu tố khác đến độ cao nước dâng tại những địa điểm khác nhau khi cơn 

bão đổ bộ vào. 
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Trong nửa đầu thế kỷ 20, các nhà khoa học đã nghiên cứu NDDB bằng các 

công cụ tồn tại theo thời gian: từ những phương pháp thực nghiệm đơn giản dựa 

trên những quan trắc thưa thớt (Conner và nnk, 1957; Harris, 1959) đến những dẫn 

xuất được phân tích phức tạp hơn đối với những cơn bão và lưu vực biển đơn giản 

nhưng giá trị thực tiễn còn hạn chế (Proudman, 1954; Doodson, 1956). 

Harris và Jelesnianski (1964) đã đưa ra một hệ phương trình thủy động lực hai 

chiều dạng tuyến tính để tính toán thủy động lực thủy triều cho chất lỏng đồng nhất 

với áp suất được tính bằng phương trình thủy tĩnh và bỏ qua sóng bề mặt. 

Jelesnianski (1966) đã sử dụng hệ phương trình chuyển động tuyến tính đó bỏ qua 

ma sát đáy để tính toán và kết luận rằng gió có tác động gấp 4 lần đến mực NDDB 

so với áp suất, đỉnh mực nước dâng lớn nhất xuất hiện đối với tốc độ bão khoảng 37 

dặm/giờ và góc giữa hướng di chuyển của bão so với đường vuông góc với bờ là 

65o. 

Trong những năm 1980, mô hình SLOSH (the Sea, Lake, and Overland Surges 

from Hurricanes) của NOAA được thiết lập và Jelesnianski (1992) hoàn thiện để 

tính toán và đưa ra các bản đồ đánh giá mức độ bảo hiểm do ngập lụt của FEMA 

(Federal Emergency Management Agency) và vẫn đang được cơ quan dự báo thời 

tiết Mỹ sử dụng để dự báo NDDB. Đây là mô hình hai chiều được phát triển để dự 

báo mực nước dâng tức thời bởi các cơn bão đang hoạt động tại những vùng biển 

ven bờ Đại Tây Dương, nhưng cũng được ứng dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Ngoài 

việc tính nước dâng cho vùng biển hở, mô hình này còn mở rộng khả năng tính 

nước dâng trong vịnh, cửa sông, lưu vực sông ven biển và cả các vị trí trên đất liền. 

Những rào chắn thiên nhiên hay nhân tạo trong vùng nghiên cứu cũng được thể hiện 

trong mô hình đồng thời những ảnh hưởng của chúng đến độ cao mực nước dâng 

cũng được mô phỏng trong quá trình tính toán. Kết quả dự báo của SLOSH có độ 

sai lệch là 20%. Ví dụ nếu mô hình tính đỉnh của mực NDDB là 5 m thì đỉnh của 

mực nước dâng quan trắc được nằm trong khoảng từ 4 đến 6 m (National Hurrcane 

Center, 2007). 

Thực nghiệm số cũng đã góp phần tìm hiểu sâu cơ chế của hiện tượng nước 

dâng và cải tiến lý thuyết về NDDB. Một số cuốn sách quan trọng về NDDB bao 

gồm cả phân tích lý thuyết, dữ liệu quan trắc và kết quả số đã được xuất bản trong 
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những năm 1980 (như của Simpson, 1981; Murty, 1984; Pugh, 1987). Gần đây 

nhiều sự cải tiến đã được áp dụng trong việc mô hình hóa NDDB. Các kỹ thuật sử 

dụng phương pháp phần tử hữu hạn và lưới tính phi cấu trúc đã được phát triển 

trong các mô hình tính NDDB. Hệ lưới phi cấu trúc này có thể biểu diễn được các 

đối tượng phức tạp của địa hình đáy và trên bờ như đường bờ biển khúc khuỷu, các 

cửa sông, các lạch triều và các đảo chắn. Hơn nữa còn có thể nâng cấp phân giải lên 

rất cao cho vùng nghiên cứu. Với các trường gió có độ chính xác cao thì các mô 

hình này có thể có độ chính xác đến vài chục centimet khi tính toán cho các cơn bão 

trong quá khứ. Sự kết hợp các mô hình nước dâng và thủy triều có khả năng mô 

phỏng đầy đủ tác động của dao động thủy triều lên mực nước tổng cộng và khả 

năng ngập lụt trong một cơn bão. Trong số đó có các mô hình nổi tiếng như 

ADCIRD (Advanced Circulation Model for Oceanic, Coastal, and Estuarine 

Waters), DELFT3D, POM (Princeton Ocean Model)...ở các nước khác như Anh, 

Đan Mạch, Nhật, Nga, Trung Quốc cũng đã xây dựng những mô hình tính nước 

dâng của riêng mình. 

1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 

Theo xu hướng chung của thế giới, tại Việt Nam, các nghiên cứu về biến động 

mực nước biển cũng tập trung ưu tiên đối với thủy triều và nước dâng do bão.  

Những nghiên cứu về nước dâng do bão ở Việt Nam đã được thực hiện như 

các công trình của Lê Phước Trình và Trần Kỳ (1970), Nguyễn Văn Cư (1979).  

Công trình của Vũ Như Hoán (1988) tác giả này sử dụng phương pháp thống 

kê và biểu đồ để tính toán mực nước dâng do bão tại các vị trí cần tính. 

Lê Trọng Đào (1998) đã dùng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán thuỷ 

triều và nước dâng do bão cho vịnh Bắc Bộ. Các kết quả đã khẳng định sự tương tác 

giữa nước dâng và thuỷ triều ở vịnh Bắc Bộ là đáng kể và không thể tính toán thuỷ 

triều và nước dâng một cách độc lập.  

Cách tiếp cận theo phương pháp số trị để mô phỏng và tính toán nước dâng do 

bão được sử dụng nhiều hơn trong các nghiên cứu sau này. Đỗ Ngọc Quỳnh và 

Phạm Văn Ninh (1999) đã sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn để giải hệ 

phương trình nước nông hai chiều trong đề tài cấp Nhà nước KT.03.03 để tính toán 



6 
 

cả thuỷ triều và nước dâng do bão cho toàn dải ven biển Việt Nam. Các kết quả đã 

cho được một bức tranh tổng thể về khả năng nước dâng đã và có thể xảy ra cho 

từng vĩ độ và các công trình nghiên cứu này đã được sử dụng tính toán mực nước 

thiết kế trong thiết kế đê biển.  

Cũng sử dụng phương pháp này, Nguyễn Vũ Thắng (1999) đã ứng dụng mô 

hình, tính toán và dự báo nước dâng do bão cho khu vực ven biển Hải Phòng và đã 

có được những kết quả ban đầu cũng như đưa ra quy trình xây dựng sơ đồ dự báo 

nước dâng do bão cho khu vực. Các kết quả nghiên cứu về nước dâng do bão trên 

đây đã đạt được độ chính xác khá tốt, tuy nhiên trong bối cảnh việc cập nhật số liệu 

địa hình cũng còn bị hạn chế do hoàn cảnh khách quan. Hơn nữa để nâng cao thêm 

về độ chính xác thì việc chi tiết hoá lưới tính cũng như việc mở rộng miền tính 

trong thời gian qua còn hạn chế do tốc độ máy tính.  

Để khắc phục sự hạn chế của tốc độ máy tính khi cần mô phỏng, tính toán 

nước dâng do bão cho các khu vực nhỏ, Bùi Xuân Thông (2000) đã ứng dụng mô 

hình số trị để mô phỏng nước dâng do bão cho khu vực ven biển Việt Nam bằng 

phương pháp lưới lồng và có được những kết quả chính xác, chi tiết hơn về nước 

dâng do bão cho những khu vực ven biển. Nhóm các nhà khoa học của Viện Cơ học 

Việt Nam xây dựng và phát triển mô hình mô phỏng nước dâng do bão TSIM và 

ứng dụng trong nhiều dự án, đề tài. Bên cạnh việc phát triển mô hình số trị để mô 

phỏng nước dâng, một số nghiên cứu gần đây có xu hướng sử dụng các mô hình 

thương mại hoặc mô hình mã nguồn mở có sẵn để xây dựng và áp dụng tính toán 

nước dâng do bão cho khu vực ven biển Việt Nam. Các mô hình thương mại có thể 

kể đến như bộ phần mềm MIKE của Viện Thủy lực Đan Mạch (DHI), bộ phần mềm 

SMS của Hải quân Hoa Kỳ, bộ phần mềm DELFT 3D của Học viện DELFT, Hà 

Lan, v.v.  

Phần lớn các công trình nghiên cứu này thuộc khuôn khổ luận án tiến sĩ và 

một số đề tài nghiên cứu. Các nghiên cứu thời gian sau này về nước dâng do bão tại 

Việt Nam tập trung hơn vào tính toán các giá trị mực nước cực trị trong bão và tính 

toán tần suất nước dâng do bão, mực nước cực trị với các chu kỳ lặp lại khác nhau 

phục vụ công tác thiết kế đê biển và đánh giá nguy cơ ngập lụt cho dải ven biển 

Việt Nam 
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Gần đây, cũng bằng phương pháp thống kê từ chuỗi số liệu thực đo tại các 

trạm hải văn có bổ sung chuỗi số liệu mực nước tại các trạm thủy văn cửa sông, 

công trình nghiên cứu của Hoàng Trung Thành (2010) đã đánh giá khá đầy đủ về 

thời gian dâng rút và xu thế dâng lên của quá trình mực nước tại các trạm thủy, hải 

văn dọc bờ biển Việt Nam. Nhìn chung, ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, 

dễ sử dụng nhưng do những hạn chế về chuỗi số liệu thực đo chưa đủ dài, không 

liên tục, thậm chí nhiều trạm quan trắc với bước thời gian quan trắc 6 giờ nên không 

ghi nhận được giá trị nước dâng, do vậy độ chính xác thường hạn chế, đặc biệt các 

ước tính nước dâng do bão theo phương pháp này thường chỉ đúng cho các vị trí 

gần trạm quan trắc, tại các điểm xa hơn, kết quả dự tính thường có độ chính xác 

không cao.  

Bên cạnh các mô hình thương mại, mô hình mã nguồn mở đã được áp dụng 

như POM của Đại học Princeton, Hoa Kỳ, mô hình ROMS của đại học Rutgers và 

Đại học Califonia, Hoa Kỳ, mô hình GHER của Đại học Liege, Bỉ, v.v. Theo hướng 

này, một số công trình tiêu biểu như công trình của Lê Trọng Đào và nnk sử dụng 

mô hình DELFT 3D của Hà Lan để thiết lập và mô phỏng, dự báo nước dâng do 

bão cho khu vực ven biển Việt Nam, công trình của Nguyễn Thế Tưởng, Trần Hồng 

Lam và nnk (2007) trong khuôn khổ hợp tác Việt – Trung về nghiên cứu dự báo 

sóng biển, nước dâng do bão bằng phương pháp số sử dụng các mô hình khác nhau 

như DELFT 3D của Hà Lan, JMA (Japan Meteorological Agency storm surge 

model) của Nhật Bản và CTS (China Typhoon Surge) của Trung Quốc để tính toán 

và đưa ra quy trình dự báo nước dâng do bão.  

Một nghiên cứu khác sử dụng các mô hình mã nguồn mở như Vũ Thanh Ca và 

nnk (2008) sử dụng và phát triển mô hình POM của Hoa Kỳ để ứng dụng tính toán 

nước dâng do bão có tính tới ảnh hưởng của thuỷ triều. 

Trong nghiên cứu của mình, Bùi Xuân Thông và Nguyễn Văn Lai (2008) giới 

thiệu phương pháp mô hình số trị để xác định mực nước dâng cực đại, về nguyên 

tắc, phương pháp này có thể ứng dụng trong thực tế để thay thế cho phương pháp 

mực nước cực trị tần suất hiếm ở những vùng không có trạm quan trắc mực nước. 

Tuy nhiên, phương pháp này yêu cầu phải có mô hình số trị chuẩn đã được kiểm 

nghiệm để mô phỏng nước dâng do bão, các điều kiện độ sâu, đường bờ, độ dốc lưu 
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vực sát thực tế và các tham số bão được thống kê đầy đủ bao quát được quá trình 

bão tác động tại khu vực, và đây là một vấn đề khó không chỉ riêng ở Việt Nam do 

quá trình quan trắc khí tượng thủy văn thực tế tại nước ta chưa đủ dài về thời gian 

và dày về mật độ, mặt khác, do hạn chế về nhiều mặt (độ chính xác và mức độ chi 

tiết của số liệu địa hình, đường bờ chưa thể sát thực tế) như đòi hỏi của phương 

pháp này.  

Nghiên cứu của tác giả Đinh Văn Ưu và nnk (2010) sử dụng kết hợp nhiều 

phương pháp khác nhau như phương pháp thống kê, mô hình số trị, để đánh giá và 

tính toán mực nước biển cực trị và đưa ra các phương án cảnh báo về sự biến đổi 

của mực nước cực trị vùng ven bờ biển và hải đảo Việt Nam trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu. Cũng theo cách tiếp cận này nhưng cho mục đích phục vụ tính toán thiết 

kế, củng cố, nâng cấp đê biển cho vùng ven bờ từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, 

Đinh Văn Mạnh và nnk (2011) đã tính toán, xây dựng một bộ số liệu cơ bản về thủy 

triều, nước dâng do bão và mực nước tổng hợp do thủy triều và nước dâng do bão 

dọc bờ biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam theo tần suất phục vụ thiết kế đê biển. 

1.3 Kết luận 

Dựa trên tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước, tác giả đã định 

hướng cho nghiên cứu của mình cách tiếp cận với tính toán nước dâng tổng cộng 

trong bão với các kịch bản bão giả định với quĩ đạo di chuyển khác nhau phân bố 

đều trong vùng bất định của kết quả dự báo bão trước 24 giờ đổ bộ vào đất liền. 

Mực nước dâng tổng cộng trong bão được mô phỏng cho từng cơn bão giả định 

nhằm tổng hợp các điểm nước dâng cao nhất theo từng cơn bão để xây dựng đường 

bao nước dâng cực đại và xác suất xuất hiện các điểm mực nước cao nhất tại các 

khu vực, nhằm dự báo thiên tai phục vụ phòng tránh và phát triển kinh tế - xã hội. 
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CHƯƠNG 2. KHÁI NIỆM, NGUYÊN NHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU NƯỚC DÂNG DO BÃO, TÍNH TOÁN ĐƯỜNG BAO NƯỚC DÂNG 

CỰC ĐẠI, XÁC SUẤT XUẤT HIỆN NƯỚC DÂNG 

2.1. Khái niệm và nguyên nhân 

2.1.1 Khái niệm  

Mực nước dâng do bão là hiện tượng dâng lên của mực nước biển hoặc hồ lớn 

so với mực nước nền bình thường khi có bão. Trong biển có thủy triều, nước dâng 

là sự dâng mực nước biển cao hơn mực thủy triều vốn có bởi tác động của bão. 

Hiện tượng nước dâng do bão xảy ra khi một cơn bão di chuyển hướng vào bờ 

tạo ra dồn nước tại bờ biển. Nước dâng do bão thường xảy ra trên một đoạn bờ biển 

khoảng 100 dặm hoặc hơn. Ngoài khơi, mực nước tại tâm bão dâng do sự giảm áp 

suất tại tâm, mực nước tại tâm bão dâng theo quy luật khi áp suất giảm 1mb thì mực 

nước dâng 1cm. 

Độ lớn của nước dâng do bão (storm surge) là độ chênh lệch giữa mực nước 

quan trắc và thủy triều chính. Trong một số trường hợp, bản thân nước dâng do bão 

tại thời điểm thủy triều cao nhất không phải là lớn nhất, nhưng mực nước tổng cộng 

lúc này cao nhất (storm tide) sẽ gây nguy hiểm như ngập lụt, xói lở vùng ven bờ. 

Chính vì vậy, trong công tác cảnh báo, dự báo nước dâng do bão, dao động thủy 

triều tại thời điểm bão ảnh hưởng luôn được quan tâm. 

 
Hình 2.1. Mô tả nước dâng trong biển có thủy triều 

Hình 2.1 minh họa hiện tượng nước dâng vùng ven bờ do nước dâng bão kết 

hợp với thủy triều. Thông thường những cơn bão mạnh đổ bộ vào vùng ven bờ có 

độ sâu không lớn, địa hình trên cạn trũng thường gây ngập lụt trên diện rộng. Nước 

dâng do bão xảy ra trong thời kỳ triều cường trên nền nước cao là nguyên nhân gây 
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ra những thiệt hại to lớn về người và của cải tại các khu vực bão đổ bộ và vùng lân 

cận. Khi nước rút thường tạo vận tốc dòng chảy lớn gây xói lở bờ, biến đổi đáy. 

Đường bao nước dâng bão, là đường hoặc các đường hiển thị mực nước dâng 

bão lớn nhất tại tất cả các điểm trong suốt hành trình bão di chuyển vào bờ. Đường 

bao nước dâng bão đôi khi được hiểu là phân bố theo không gian của trường nước 

dâng lớn nhất hoặc 1 đường hiển thị độ lớn nước dâng lớn nhất dọc theo ven biển 

khu vực bão đổ bộ. Nhìn vào đường bao nước dâng bão có thể cho biết những khu 

vực ven biển có nước dâng lớn nhất là bao nhiêu để phục vụ công tác phòng tránh. 

Trong tính toán phục vụ quy hoạch, đường bao nước dâng được xác định trên tập 

hợp nước dâng lớn nhất của tập hợp bão và nguy cơ bão tại  khu vực đó.   

Xác suất xuất hiện nước dâng cực đại đo bão là phần trăm khả năng xuất hiện 

nước dâng tại những khu vực cụ thể chịu ảnh hưởng bão với các hướng và vị trí đổ 

bộ nằm trong khoảng bất định của thông tin dự báo bão. 

2.1.2. Nguyên nhân và cơ chế gây nên hiện tượng nước dâng do bão 

Mực nước biển dâng cao trong bão do tác động chính của sự giảm áp suất khí 

quyển trong bão, ứng suất gió tác động lên mặt nước và nước dâng do sóng. Quá 

trình nước dâng thuộc loại thời đoạn ngắn nhưng bản chất nước dâng là quá trình 

lan truyền sóng dài. 

Độ lớn của mực nước dâng trong một vùng biển tùy thuộc vào các thông số 

của cơn bão cũng như các đặc trưng của vùng biển. 

Khi bão đổ bộ vào bờ thì thủy triều, địa hình bờ, địa hình đáy, sự quay của trái 

đất, bán kính gió cực đại, tốc độ di chuyển của bão, mưa, dòng chảy sông là những 

yếu tố quan trọng quyết định độ dâng của mực nước. 
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Hình 2.2. Một số hình ảnh mô phỏng nước dâng do bão  

(nguồn: http://www.nhc.noaa.gov/surge/animations/hurricane_stormsurge.swf) 

Các thông số của bão gồm: áp suất tại tâm bão, tốc độ gió lớn nhất của bão, 

quỹ đạo bão, tốc độ di chuyển của bão và bán kính gió cực đại. Bán kính gió cực đại 

là khoảng cách tính từ tâm bão đến vị trí có tốc độ gió lớn nhất, bán kính này có thể 

biến đổi từ 10 km đến 80 km. Do trường gió có chiều quay ngược chiều kim đồng 

hồ ở Bắc bán cầu nên mực nước dâng cao nhất thường xuất hiện ở bên phải so với 

hướng di chuyển của bão tại vị trí xấp xỉ bằng bán kính gió cực đại. 

Gió thổi trên bề mặt biển gây nên ứng suất gió theo phương ngang tạo ra dòng 

chảy mặt theo hướng chung của gió, dòng chảy trên mặt cũng tạo nên cả dòng chảy 

ở lớp nước dưới mặt. Độ sâu của lớp dòng chảy này được xác định tùy thuộc vào 

địa hình và tốc độ di chuyển về phía trước của bão. Ví dụ một cơn bão có cường độ 

vừa phải di chuyển với tốc độ nhanh thì chỉ tạo được dòng chảy có chiều dày 

khoảng hơn 30 m, trong khi cũng một cơn bão như vậy nhưng di chuyển với tốc độ 

chậm có thể tạo ra dòng chảy sâu tới gần 100 m. Dòng chảy khi cơn bão tiếp cận 

gần bờ sẽ làm cho mực nước gần bờ tăng. Một thềm lục địa rộng có độ dốc vừa phải 

sẽ là điều kiện thuận lợi cho sự hình thành NDDB mức độ lớn. Sóng vỡ gần bờ 

cũng vận chuyển một lượng nước về phía bờ. Trong cơn bão khi có sự gia tăng 

http://www.nhc.noaa.gov/surge/animations/hurricane_stormsurge.swf
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chiều cao và độ dốc của sóng ở gần bờ thì lượng nước được vận chuyển vào bờ có 

tốc độ nhanh hơn khi nó chảy ra phía biển, đây cũng là yếu tố làm gia tăng hơn nữa 

mực nước dọc bờ biển. 

Sóng vỡ gần bờ cũng tạo sự dồn nước về phía bờ, trong cơn bão khi có sự gia 

tăng chiều cao và độ dốc của sóng gần bờ thì lượng nước đổ vào có tốc độ nhanh 

hơn khi nước rút. Đây cũng là yếu tố làm tăng cao hơn nữa mực nước dọc bờ biển. 

2.2 Các phương pháp nghiên cứu nước dâng 

2.2.1 Phương pháp đánh giá theo Saffir/Simpson 

Thang tỷ lệ bão Saffir/Simpson là một trong những hướng dẫn sớm nhất 

được phát triển để định lượng mực nước dâng. 

Bảng 2.1. Nước dâng do bão theo thang Saffir/Simpson  

STT 
Áp suất tại tâm bão Độ cao nước dâng 

Mức Độ 
Mb Inch Mph Ft 

1 > 980 > 28.94 74-95 4-5 Nhỏ 
2 965-979 28.50-28.91 96-110 6-8 Vừa phải 
3 945-964 27.91-28.47 111-130 9-12 Mạnh 
4 920-944 27.17-27.88 131-155 13-18 Cực đoan 
5 < 920 < 27.17 > 155 > 18 Thảm khốc 

(1ft = 0.3048 m) 

Bảng mô tả thang tỷ lệ được phân chia dựa theo cường độ bão và mức độ thiệt 

hại mà nó gây ra. Phương pháp này không phản ánh được những tác động của 

những yếu tố mang tính chất địa phương như biến đổi địa hình đáy, hình dạng 

đường bờ, các vật cản hay những yếu tố khác đến độ cao nước dâng tại những địa 

điểm khác nhau khi cơn bão đổ bộ vào. 

Hiện nay, đã có nhiều phương pháp tính toán và dự báo nước dâng do bão: 

phương pháp sử dụng các công thức kinh nghiệm, phương pháp đo đạc và thống 

kê và phương pháp sử dụng mô hình số trị. 

2.2.2 Phương pháp thống kê và đo đạc 

Đây là phương pháp truyền thống, phương pháp này dựa trên những số liệu 

thống kê mực nước đo tại khu vực nghiên cứu và số liệu các cơn bão đổ bộ vào 

cùng thời điểm. Từ những số liệu thống kê đó tìm ra được quy luật hay xây dựng 

mối liên hệ tương quan giữa số liệu bão và mực nước dâng tại vùng nghiên cứu. Số 

liệu khảo sát tại hiện trường là rất cần thiết, nó được sử dụng để hiệu chỉnh và kiểm 
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tra độ chính xác của phương pháp. Tuy nhiên phương pháp này chỉ có thể áp dụng 

cho từng khu vực nghiên cứu, vì mỗi vùng có những đặc điểm tự nhiên khác nhau. 

Bên cạnh đó, dọc bờ biển Việt Nam từ Quảng Ninh đến Cà Mau số trạm đo mực 

nước còn hạn chế, mỗi trạm cách nhau khoảng 250km, khoảng cách quá lớn. Do 

vậy, số liệu đo ở các trạm này không phản ánh hết chế độ nước dâng khi bão đổ bộ. 

 Những kết quả của phương pháp này đã xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu 

phục vụ cho các đánh giá tổng hợp về mực nước dâng trong các vùng biển nghiên 

cứu và phục vụ các phương pháp khác. 

2.2.3 Phương pháp sử dụng các công thức thực nghiệm 

Việc tính toán độ cao mực nước biển được dựa trên nền mực nước trung bình 

nhiều năm kết hợp với vận tốc gió và đà gió. 

Công thức tính toán có dạng: 

   (2.1) 

trong đó:  

(m): độ cao nước dâng 

k = 2.10-6: hệ số, có thể thay đổi được 

W(m/s): vận tốc gió 

X(m): chiều dài đà gió 

φ: góc giữa hướng gió và trục vuông góc với đường bờ 

h(m): độ sâu 

g: gia tốc trọng trường 

Theo công thức này, nếu vận tốc gió là 20 m/s, đà gió 100 km, gió thổi vuông 

góc với bờ, độ sâu 20 m, ta có ΔS sẽ là 0.4 m. Trong cùng điều kiện gió, độ cao 

nước dâng lớn hơn ở khu vực có độ sâu nhỏ. 

Công thức trên cho thấy độ cao nước dâng lớn nhất có thể xảy ra vì các tham 

số xác định cho những điều kiện ổn định. Do đó, công thức này thường được sử 

dụng cho thiết kế vì kết quả thiên lớn sẽ đảm bảo độ an toàn của công trình. 

Ngoài ra, nước dâng do bão bao gồm tác động của gió và giảm khí áp trong 

bão cũng được tính theo công thức của JMA (Cục khí tượng Nhật Bản) . 

H = a(1010b – P0) + bW2cosθ (2.2) 

trong đó: 
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H : độ lớn nước dâng (m) 

P0 : áp suất tại tâm bão (Mb) 

W: vận tốc ở độ cao 10m so với bề mặt biển (m/s) 

θ: góc hướng gió thổi và đường vuông góc với đường bờ (radian) 

Các nghiên cứu tính toán tại nhiều vùng khác nhau của Nhật Bản cho 

giá trị a trong khoảng 0.02167 – 0.04304, trung bình là 0.03 và giá trị b trong 

khoảng 0.00167 – 0.00181, trung bình là 0.2 x 10-6.  

Phương pháp này rất đơn giản có độ chính xác không cao vì không mô tả hết 

các quá trình vật lý trong đại dương. 

2.2.4 Phương pháp sử dụng mô hình số trị 

Mô hình số trị là một trong những phương pháp tiếp cận tối ưu trong nghiên 

cứu các quá trình thủy động lực. Đặc trưng thứ nhất của mô hình là các đối tượng 

nghiên cứu như các vùng địa lý, quy mô thời gian, các quá trình cần mô phỏng. Đặc 

trưng thứ hai là quy mô không gian và các biến trạng thái. Đặc trưng thứ ba là độ 

phân giải của mô hình và đặc trưng cuối cùng là độ chính xác. 

Ưu điểm cơ bản của phương pháp này là giảm được rất nhiều chi phí so với 

phương pháp đo đạc thực nghiệm. Hơn nữa, phương pháp này còn cho ra kết quả 

nhanh, độ chính xác tương đối cao, bản chất vật lý và cơ chế của quá trình diễn biến 

được mô tả rõ ràng. Ngoài ra, phương pháp này còn cho phép tính toán, dự báo diễn 

biến của hiện tượng theo rất nhiều kịch bản giả định có khả năng xảy ra trong tương 

lai. 

 Tuy nhiên, độ tin cậy của mô hình toán phụ thuộc rất nhiều vào các số liệu 

đầu vào mô hình. Nếu các số liệu đầu vào có độ tin cậy thấp thì các kết quả đầu ra 

của mô hình cũng sẽ rất hạn chế. Để tính toán và dự báo định lượng về hiện tượng 

hay một diễn biến xảy ra thì phương pháp mô hình toán sẽ cần số liệu để kiểm định 

mô hình, nhất là các tư liệu lịch sử và diễn biến của các cơn bão trong một thời kỳ 

nhiều năm mà các số liệu này không phải lúc nào cũng có đầy đủ. 

Nghiên cứu về mực nước trong bão và các thành phần đóng góp như nước 

dâng do bão, thủy triều cũng như mối quan hệ tương tác giữa các thành phần trên là 

vấn đề nhận được sự quan tâm của cộng đồng khoa học trên thế giới và ở Việt Nam. 
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Các kết quả nghiên cứu về biến động mực nước trong bão đã được tổng quan thể 

hiện sự phát triển có tính lôgic và kế thừa, từ các vấn đề đơn giản đến phức tạp, từ 

các nghiên cứu thống kê giản đơn ban đầu, đến các mô hình mô phỏng các thành 

phần riêng lẻ và sau đó là mô hình mô phỏng tương tác giữa các thành phần. 

2.3 Cách tiếp cận tính toán mực nước dâng do bão theo xác suất 

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ cao nước dâng tổng cộng trong bão gồm địa 

hình, các yếu tố hải văn và các thông số bão. Các yếu tố hải văn gồm có thủy triều, 

sóng, dòng chảy, các thông số bão gồm có vị trí tâm bão, Rmw (bán kính gió cực 

đại), Vmax (tốc độ gió cực đại), P (áp suất bão). 

Trong khuôn khổ của luận văn này, tác giả quan tâm đến sai số dự báo về vị trí 

tâm bão đổ bộ vào bờ trong hạn dự báo 24 giờ. 

Như chúng ta đã biết trong các bản tin dự báo bão nghiệp vụ hiện nay và theo 

quy chế hiện hành về cảnh báo, dự báo và truyền tin thiên tai thì chỉ khi nào áp thấp 

nhiệt đới mạnh lên thành bão, thời hạn dự báo mới mở rộng đến 48 giờ. Trong các 

thời hạn dự báo 12, 24, 36 và 48 giờ luôn có sự khác biệt về sai số dự báo. 

Đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Nghiên cứu lựa chọn mô hình dự báo nước dâng do 

bão và dự báo nghiệp vụ tại Việt Nam” của tác giả TS. Nguyễn Bá Thủy năm 2014 

đã tổng hợp sai số vị trí theo các thời hạn dự báo của Việt Nam, đối với thời hạn dự 

báo 48 giờ là 147,8km, thời hạn dự báo 36 giờ là 125,8km, thời hạn dự báo 24 giờ 

là 115,2km, thời hạn dự báo 12 giờ là 65,7km.[1] 

Bảng 2.2. Sai số vị trí bão theo các thời hạn dự báo 

Thời hạn dự báo Sai số dự báo (km) 

48 giờ 147,8 

36 giờ 125,8 

24 giờ 115,2 

12 giờ 65,7 

Trong cùng tài liệu này, các tác giả cũng lưu ý đây là sai số trung bình về 

khoảng cách và chỉ mang tính tương đối. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mức độ 

sai số có thể tăng lên hoặc giảm đi. Trong trường hợp bão di chuyển với tốc độ ổn 

định, quỹ đạo không quá phức tạp và cường độ bão mạnh (≥ cấp 10) thì sai số dự 
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báo vị trí tâm bão qua các thời hạn dự báo 12, 24, 36 và 48 giờ có độ chính xác tốt 

hơn nhiều so với số liệu trên bảng 2.2. 

Cách tiếp cận tính toán xác suất nước dâng trong bão do sự bất định trong dự 

báo các tham số bão là tạo ra một tập hợp các cơn bão giả định, mỗi cơn trong tập 

hợp đều có cùng xác suất xảy ra với các tham số về vị trí đổ bộ, kích thước và 

cường độ được thay đổi dựa vào sai số dự báo trong quá khứ. Trong khuôn khổ luận 

văn này tác giả xây dựng tập hợp bão giả định với tham số quỹ đạo vị trí tâm bão có 

vị trí đổ bộ được thay đổi phân bố đều trên vùng sai số dự báo bão hạn trước 24 giờ, 

còn các tham số khác được giữ nguyên. 

Để tạo ra tập hợp các cơn bão giả định với các quĩ đạo vị trí đổ bộ vào bờ khác 

nhau là sử dụng dữ liệu bão tái phân tích của Viện tin học Quốc Gia Nhật Bản 

(http://agora.ex.nii.ac.jp/~kitamoto/) và mô hình tái tạo bão Young - Sobey. 

Hệ các cơn bão này được tạo ra bằng cách giữ nguyên kích thước và áp suất 

tại tâm bão, chỉ thay đổi vị trí tâm bão đổ bộ vào bờ phân bố đều trong vùng sai số 

về vị trí của kết quả dự báo bão hạn trước 24h. 

Kế thừa từ những nghiên cứu đi trước về sai số dự báo về quĩ đạo bão đổ bộ 

và bờ để giả lập các cơn bão giả định dựa trên độ bất định quĩ đạo bão đổ bộ vào bờ 

hạn 24 giờ. Mực nước dâng tổng cộng do bão được mô phỏng lại cho 13 cơn bão 

giả định trong đó, 1 cơn bão có quĩ đạo tái phân tích và 12 cơn bão giả định với 

điểm đổ bộ vào bờ cách nhau 9,6 km (115,2km/12) nằm trong khoảng sai số dự báo 

vị trí hạn 24 giờ là 115,2 km.  

 

 

http://agora.ex.nii.ac.jp/~kitamoto/
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CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN ĐƯỜNG BAO NƯỚC DÂNG CỰC ĐẠI VÀ XÁC 

SUẤT XUẤT HIỆN NƯỚC DÂNG DO BÃO TẠI KHU VỰC BIỂN ĐÔNG 

VIỆT NAM 

3.1 Tổng quan khu vực tính toán 

3.1.1 Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông 

Biển Đông là biển rìa phía Tây của Thái Bình Dương đã từng được gọi bằng 

nhiều tên: Biển Đông, Giao chỉ Dương, Biển Nam Hải, Biển Nam Trung Hoa... Tên 

"Biển Đông" đã xuất hiện trong cuốn Địa lý vào loại cổ nhất ở nước ta do Nguyễn 

Trãi soạn năm 1435 trình lên vua Lê Thái Tông với dòng chữ "Hải Đông Hải dã" 

tức là "Biển là Biển Đông vậy". 

Tên Biển Đông được viết hoa trang trọng cả hai chữ hiện đang được dùng 

trong các văn kiện chính thức của Nhà nước Việt Nam. Trên các bản đồ thế giói 

xuất bản, Biển Đông có tên tiếng Anh là South China Sea, tức là Biển Nam Trung 

Hoa. Theo qui ước của tổ chức thuỷ văn quốc tế, tên của các biển được đặt tên theo 

vị trí tương đối của lục địa lớn nhất kề bên. 

Biển Đông có diện tích khoảng 3.447.000 km2, gấp hơn 8 lần Biển Đen và gần 

một lần rưỡi Địa Trung Hải, Biển Đông bao gồm cả vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan, 

có độ sâu trung bình 1.140m, diện tích khoảng 3.928.000 km2, chiều dài 3.500 km 

(hình 3.1). Biển Đông tương đối kín xung quanh được bao bọc bởi các đảo, quần 

đảo và đất liền, tuy vậy Biển Đông đều thông với các biển lân cận và các đại dương 

qua các eo biển. Phía tây nam Biển Đông thông ra Ấn Độ Dương qua eo Malacca 

giữa bán đảo Malaysia và đảo Sumatra (Indonesia), phía nam qua eo Karimata và 

Biển Giava (Indonesia) đi ra Ấn Độ Dương bằng hai cửa Sunda (giữa Giakacta và 

Lombok (gần Bali), mặc dù tàu bè ít qua lại hai cửa này song chúng cũng có vị thế 

quan trọng. Phía bắc và phía đông của Biển Đông thông với Thái Bình Dương qua 

các eo biển sâu và các eo biển của quần đảo Philippine. 

Ven Biển Đông có 9 quốc gia, là Trung Quốc, Philippin, Malaysia , Indonesia, 

Brunây, Singapore, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Ngoài ra còn phải kể đến 

các vùng lãnh thổ phụ thuộc có nền kinh tế phát triển như Đài Loan, Hồng Kông, 

Ma Cao nằm ven bờ đông bắc Biển Đông, Trung Quốc là quốc gia lớn nhất ven 

Biển Đông án ngữ phía bắc. 
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Hình 3.1. Địa hình đáy Biển Đông Việt Nam và kế cận 

Các quốc gia quần đảo là Indonesia và Philippin với hàng nghìn đảo lớn nhỏ 

án ngữ phẩn phía nam và phía đông của Biển Đông. 

Việt Nam là quốc gia ven bờ phía tây của Biển Đông cùng với Campuchia và 

Thái Lan, Việt Nam có 3.260 km bờ biển. Tính trung bình cứ 100 km2 đất liền có 1 

km độ dài bờ biển. Trong lúc đó trên thế giới, trung bình 600 km2 diện tích lục địa 

mới có 1 km độ dài bờ biển, vì vậy Việt Nam là quốc gia rất lợi thế về biển. 

Biển Đông quan trọng về chiến lược, giàu về tài nguyên và đa dạng về sinh 

học, giữ vị trí quan trọng thứ hai trên thế giới sau Địa Trung Hải. Đây là con đường 

hàng hải quốc tế nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, Đông Á với Nam Á và từ 

đó với các con đường đi về châu Phi, châu Âu. Nhìn lên bản đồ giao thông vận tải 

của thế giới tất cả các con đường hàng không và hàng hải quốc tế chủ yếu giữa Ấn 

Độ Dương và Thái Bình Dương đều qua Biển Đông. Biển Đông có hai hải cảng lớn 

của thế giới là Hồng Kông ở cửa phía bắc của Biển Đông và Singapore nằm ở cửa 

phía nam của Biển. Khối lượng vận chuyển qua Biển Đông khá lớn, chỉ tính riêng 

dầu lửa đã có hơn 90% nhu cầu dầu lửa của nước Nhật vận chuyển qua biển này. 
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Nơi đây trước kia đã từng có căn cứ hải quân lớn của siêu cường trên biển đó là căn 

cứ hải quân của Mỹ ở Subich (Philippin). 

Biển Đông có hai vịnh lớn là vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan 

Vịnh Bắc Bộ nằm ở phía tây của Biển Đông, rộng từ kinh tuyến 105°36'E đến 

109°55E trải dài từ vĩ tuyến 17°N xuống vĩ tuyến 21°N. Diện tích của vịnh vào 

khoảng 140.000 km2 đến 160.000 km2 tuỳ theo cách quy định phạm vi. Chu vi của 

vịnh khoảng 1.950 km, chiều dài vịnh là 496 km, vịnh có chiều rộng lớn nhất là 

314km. Trên bản đồ thế giới vịnh Bắc Bộ còn có tên Tonkin gulf. 

Vịnh Bắc Bộ được bao bọc bởi bờ biển miền Bắc Việt Nam ở phía tây, bởi lục 

địa Trung Quốc ở phía bắc và bán đảo Lôi Châu cùng với đảo Hải Nam ở phía 

đông. Bờ vịnh khúc khuỷu và có vô số đảo ven bờ, tập trung chủ yếu ở phía tây bắc 

vịnh ven bờ biểnViệt Nam, riêng phần vịnh phía Việt Nam có khoảng 1.300 đảo. 

Đặc biệt có đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam nằm gần giữa vịnh, có diện tích 

khoảng 2,5 km2, cách đất liền Việt Nam khoảng 110km. Chiều dài bờ vịnh phía 

Việt Nam từ cửa sông Bắc Luân đến mũi Lay khoảng 740km, bờ vịnh phía Trung 

Quốc từ cửa sông Bắc Luân qua bán đảo Lôi Châu tới mũi Oanh Ca phía tây đảo 

Hải Nam khoảng 889km. 

Nguồn nước chủ yếu giao lưu với vịnh Bắc Bộ qua cửa phía Nam với Biển 

Đông rộng chừng 230 km ở nơi hẹp nhất, một phần nhỏ khối nước trao đổi qua eo 

biển Quỳnh Châu, Đông Hải. Eo Quỳnh Châu hoàn toàn thuộc về Trung Quốc là 

một eo biển hẹp, chỗ hẹp nhất khoảng 18 km và sâu khoảng 20 m. 

Vịnh Bắc Bộ là một vịnh nông độ sâu trung bình vào khoảng 40 – 50 m, nơi 

sâu nhất khoảng 100 m. Khu vực có độ sâu nhỏ hơn 30 m chiếm diện tích khoảng 

60% vịnh. Địa hình đáy biển tương đối bằng phẳng với độ dốc nhỏ, dạng lòng chảo 

nghiêng về phía đông nam (phía đảo Hải Nam). Từ cửa vịnh trở ra Biển Đông đáy 

thụt sâu xuống tới 1000 m và hơn nữa. 

Vịnh Thái Lan nằm ở phía tây nam của Biển Đông. Vịnh được bao bọc bởi bờ 

biển, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Malasia. Diện tích vịnh khoảng 293.000 

km2, gần gấp đôi diện tích vịnh Bắc Bộ, chu vi vịnh khoảng 2.300 km, chiều dài 

vịnh 628 km. 
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Vịnh Thái Lan là một vịnh nông, độ sâu lớn nhất ở trung tâm vào khoảng 80 m 

và độ sâu lớn nhất ở cửa vịnh khoảng 60 m. Góc trong cùng của vịnh là eo Bangkok 

có dạng lõm hình chữ nhật. 

Các đảo chính trong vịnh Thái Lan là Phú Quốc, quần đảo Thổ Chu, đảo 

Poulowai, đảo Kokut ở phía đông vịnh các đảo Kotao, đảo Kophangan, Kosamui ở 

phía tây vịnh. 

3.1.2 Đặc điểm bão và khí hậu Biển Đông 

Đặc điểm bão: 

 

Hình 3.2. Phân bố mật độ bão trên toàn cầu 

Bảng 3.1. Số cơn bão và tần suất tại các vùng khác nhau trên thế giới 

Vùng Số cơn bão Tần suất 

Tây Bắc Thái Bình Dương 22 36% 

Đông Bắc Thái Bình Dương 10 16% 

Tây Bắc Đại Tây dương 7 11% 

Biển Ả Rập 2 3% 

Vịnh Bangan 6 10% 

Nam ấn Độ Dương 6 10% 

Tây bắc châu úc 7 11% 

Cộng 62 100% 

Theo qui định của Tổ chức Khí tượng Thế giới, xoáy thuận là vùng áp thấp 

nhiệt đới có chuyển động xoáy của không khí, trong đó được phân biệt áp thấp nhiệt 

đới (ATNĐ) có tốc độ gió dưới cấp 6 (11 m/s), bão - có tốc độ gió từ cấp 6 đến cấp 
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12 (35 m/s) và bão lớn có tốc độ gió vượt qua cấp 12. Bão là hiện tượng thời tiết 

nguy hiểm thường xảy ra ở vùng nhiệt đới của đại dương. 

Bão thường có đường kính khoảng vài trăm kilômét. Gió xoáy trong bão có 

thể đạt 30 m/s hay hơn. Theo ảnh mây vệ tinh khí tượng cho thấy trong phạm vi 

hoạt động của bão từ vùng rìa cho tới vùng mắt bão ít mây hoặc quang mây. Trong 

những cơn bão phát triển mạnh, mắt bão có thể đạt kích thước 5-10 hải lý (10-20 

km). 

  

K 

  

Hình 3.3. Phân bố mật độ bão đổ bộ vào Biển Đông theo không gian và thời 
gian[2] 

Thống kế theo không gian và thời gian, khu vực Vịnh Bắc Bộ là nơi có nhiều 

cơn bão đổ bộ nhất và lượng bão xuất hiện nhiều nhất vào khoảng từ tháng 7 đến 

tháng 11 trong năm. 
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Khí hậu phía bắc Biển Đông 

Mặc dù có vị trí ở những vĩ độ tương đối cao, song ở đây mùa đông lạnh dịu 

hơn đất liền. Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất đạt tới 23-24°C, cao hơn đất liền 

cùng vĩ độ tới 3-4°C, nên chênh lệch nhiệt độ giữa mùa đông và mùa hạ ở đây giảm 

xuống đáng kể so với đất liền. 

Trong chế độ mưa, có sự phân chia mùa phù hợp với chế độ gió mùa. Mùa 

mưa trùng với mùa gió mùa mùa hạ và mùa ít mưa trùng vói mùa gió mùa mùa 

đông. Song trong mùa ít mưa, lượng mưa không quá ít, trung bình mỗi tháng cũng 

đạt 20-40mm với 5-10 ngày mưa. Còn trong mùa mưa, mưa tập trung nhiều vào nửa 

cuối mùa hạ, từ tháng VIII đến tháng XI, trong đó tháng X có lượng mưa trội nhất. 

Trên biển đặc biệt lộng gió. Tốc độ gió trung bình lên tới 6-7 m/s, lớn hơn các 

đảo gần bờ tới 1-2 m/s và lớn hơn các vùng ven biển tới 2-3 m/s. Khả năng lặng gió 

hầu như không có. 

Đặc điểm cuối cùng rất đáng chú ý là: vùng Bắc Biển Đông là nơi các cơn bão 

từ Thái Bình Dương hoặc từ chính phần phía Đông Biển Đông thường đi qua trong 

mùa hạ, nhất là từ giữa mùa hạ trở đi, với cường độ rất mạnh trên đường di chuyển 

về phía Tây. Chắc chắn rằng, đang trong giai đoạn "sung sức" của cơn bão, tốc độ 

gió bão ở vùng này có thể đạt và vượt quá 50 m/s, gây tàn phá ghê gớm. 

Khí hậu vùng phía nam Biển Đông 

Khí hậu vùng phía nam Biển Đông đặc trưng cho khí hậu gió mùa mang tính 

chất xích đạo với những đặc trưng cơ bản. 

Nhiệt độ luôn luôn ổn định cao và biến thiên theo mùa không lớn. Nhiệt độ 

trung bình năm khoảng 26,5 - 27,0 °C. Trong biến trình năm có hai cực đại, cực đại 

chính xảy ra vào tháng IV với giá trị 27,5°C, cực đại thứ hai xẩy ra vào tháng IX 

vói giá trị 27,0°C. 

Bão 

Phần phía nam Biển Đông quan trắc thấy ít bão hơn nhiều so với phần phía 

bắc. Theo số liệu thống kê, trung bình trong 10 năm chỉ có 13 cơn bão đi ngang qua 

vùng biển này. Thời gian bão đi qua đây muộn hơn so với phần phía Bắc. Tháng 

nhiều bão nhất là tháng IX (5 cơn) rồi đến tháng X và XII (mỗi tháng 3 cơn). Tháng 

IX và tháng VII cũng có khả năng gặp bão nhưng rất ít. 
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Bảng 3.2: Số cơn bão trong 10 năm đi qua vùng quần đảo Trường Sa 

Tháng IX Tháng X Tháng XI Tháng XII Tháng I Năm 

1 3 5 3 1 13 

Cũng có thể nhận xét bão hoạt động ở các vùng phía Nam Biển Đông thường 

có cường độ yếu hơn so với các bão hoạt động ở vùng phía Bắc. 

Một số kết quả nghiên cứu trong những năm gần đây về chế độ khí hậu Biển 

Đông: 

Nhằm tăng thêm những hiểu biết về tính chất phức tạp của chế độ khí hậu 

Biển Đông trong lúc chưa có các công trình nghiên cứu hoàn chỉnh ở phần này, tác 

giả giới thiệu một số kết quả nghiên cứu gần đây nhất của các nhà hải dương học 

Việt Nam. 

Về chế độ gió mùa : Ở vùng phía bắc Biển Đông gió thường mạnh hơn và tần 

suất các gió mạnh từ cấp 7 trở lên (trên 14m/s) chiếm khoảng 5 - 10%. Điều đáng 

chú ý là hướng thịnh hành của hai hệ gió mùa trùng với trục lớn của biển đông bắc - 

tây nam, hai bản đồ hoa gió trên Biển Đông đặc trưng cho hai mùa gió đông bắc và 

tây nam đã khẳng định (hình 3.4; 3.5). 

Ở Bắc Bộ trong 40 năm qua, đã quan sát thấy trung bình 30 đợt gió mùa đông 

bắc mạnh mỗi năm (lớn nhất 39 đợt, ít nhất 24 đợt), nhưng càng đi về phía nam, số 

đợt này càng giảm, Vinh trở vào chỉ còn trung bình khoảng 15 đợt mỗi năm. 

  

Hình 3.4 và 3.5. Hoa gió tháng 1 và tháng 7 trên Biển Đông 

Mỗi đợt gió mùa đông bắc kéo dài trung bình khoảng một tuần, kèm theo gió 

mạnh, trong phần lớn trường hợp >10 m/s. Ở đảo Bạch Long Vĩ, nằm giữa vịnh Bắc 

Bộ, số trường hợp vận tốc gió lớn hơn 12 m/s chiếm khoảng 50% và những đợt gió 
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mùa đặc biệt mạnh tốc độ có thể vượt quá 20-15 m/s trong các tháng 12 và tháng 1 

hàng năm. 

Khi gió mùa đông bắc tràn về, nhiệt độ không khí giảm mạnh tới vài độ C, cá 

biệt có thể tới 10oC trong vòng 24 giờ, nếu là trường hợp xảy ra vùng áp thấp nông 

lại tiếp đến front lạnh tràn về đột ngột. 

3.2 Sơ đồ tính toán, thiết lập, hiệu chỉnh và kiểm định mô hình số: 

Nghiên cứu sử dụng mô hình MIKE 21, mô phỏng và xác định nước dâng do 

bão khu vực ven bờ Biển Đông với việc tích hợp thêm các cơn bão giả định dự trên 

nguồn số liệu bão tái phân tích và độ bất định của dự báo về quĩ đạo bão đổ bộ vào 

bờ trước 24 giờ. Từ đó xác định được đường bao nước dâng cực đại trong khu vực 

bị ảnh hưởng của nước dâng và xác suất xuất hiện mực nước dâng cực đại cho từng 

khu vực. 

Cách tiếp cận nghiên cứu được thể hiện trong sơ đồ dưới đây: 

Thiết lập tập hợp quỹ đạo bão giả định 

  

Sử dụng mô hình gió áp Young - Sobey 

  

Sử dụng mô hình thủy lực MIKE 21 

  

Nội suy mực nước trong không gian bằng phương 

pháp Kriging 

  

Thống kê xác suất xuất hiện mực nước dâng do bão 

3.2.1 Thiết lập tập hợp bão giả định:   

Các cơn bão Conson năm 2010, bão Xangsane năm 2006, bão Durian năm 

2006 được mô phỏng lại từ 1 cơn bão tái phân tích (nguồn: 

http://agora.ex.nii.ac.jp/~kitamoto/) thành các tập hợp bão với 12 quĩ đạo giả định 

có điểm đổ bộ vào bờ cách nhau 9,6 km (115,2/12) về 2 phía bắc nam nằm trong 

khoảng sai số dự báo hạn 24 giờ là 115,2 km. 

+ Bão CONSON năm 2010 sau khi tràn qua quần đảo Philipin, bão đi 

vào Biển Đông nơi nó đã có thể được tái tăng cường cường độ. Ngày 16 tháng 7, 
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Conson đã đạt mức bão lớn khi nó đến gần đảo Hải Nam. Sau đi qua rìa đảo Hải 

Nam với cường độ bão mạnh nhất, tốc độ gió 130 km/h, đảo suy yếu ở vịnh Bắc 

Bộ do các điều kiện kém thuận lợi hơn. Tối 17 tháng 7 năm 2010, trung tâm bão đã 

đổ bộ vào khu vực Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định với tốc độ gió từ 75 đến 

117 km/h (tương đương cấp 11, cấp 12 theo thang bão Việt Nam). Đuôi bão đã quét 

qua khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Sáng 18 tháng 7 năm 2010, bão đã suy 

yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

 

Hình 3.6. Quỹ đạo đường đi bão Côn Sơn năm 2010 

Trên hình 3.7 thể hiện 1 quĩ đạo bão tái phân tích và 12 quĩ đạo bão giả định 

đổ bộ vào bờ cách nhau 9.6 km ở vùng Quảng Ninh đến Thanh Hóa. 

 
Hình 3.7. Bản đồ các phương án bão Côn Sơn năm 2010 

 

+ Bão Xangsane năm 2006 là một cơn bão rất mạnh được hình thành từ vùng 

biển phía đông quần đảo Philippines vào cuối tháng 9 năm 2006. Khi vào biển 

Đông, Việt Nam, còn gọi là bão số 6. Bão đã ảnh hưởng lớn đến Việt Nam, mà nhất 

là các tỉnh miền Trung. Vào lúc 21:00 UTC ngày 30 tháng 9 năm 2006 (04:00 giờ 

ngày 1 tháng 10 tại Việt Nam), JMA thông báo tâm bão Xangsane ở gần 16,1° vĩ 
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bắc, 109,2° kinh đông, với tốc độ gió tối đa khoảng 150 km/h (80 hải lý/h, 

90 dặm/h). Áp suất tại khu vực tâm bão là 955 hPa và di chuyển về hướng tây với 

vận tốc khoảng 17 km/h (9 hải lý/h). Hồi 18:00 UTC, JTWC thông báo bão 18W 

(Xangsane) cách Huế, Việt Nam khoảng 230 km (125 hải lý, 145 dặm) về phía 

đông đông nam, với sức gió tối đa kéo dài 10 phút vào khoảng 165 km/h (90 hải 

lý/h, 105 dặm/h), gió giật tới 205 km/h (110 hải lý/h, 125 mph). 

 

Hình 3.8. Quỹ đạo đường đi bão Xangsane năm 2006 

Trên hình 3.9 thể hiện 1 quĩ đạo bão tái phân tích và 12 quĩ đạo bão giả định 

đổ bộ vào bờ cách nhau 9.6 km từ Quảng Bình đến Đà Nẵng.  

 

Hình 3.9. Bản đồ các phương án bão Xangsane năm 2006 

+ Bão Durian năm 2006  một siêu bão hình thành vào cuối tháng 11 năm 

2016, gây ra thiệt hại lớn cho Philippines và Việt Nam. chạy dọc bờ biển, phá tan 

hoang các thị trấn, làng mạc ven biển Bình Thuận, Ninh Thuận rồi bất thần ập vào 

Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau đó, tiếp tục “càn quét” các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Cần 

Thơ. 
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Hình 3.10. Quỹ đạo đường đi bão Durian năm 2006 
Trên hình 3.11 thể hiện 1 quĩ đạo bão tái phân tích và 12 quĩ đạo bão giả định 

đổ bộ vào bờ cách nhau 9.6 km từ Vũng Tàu đến Cà Mau. 

 

Hình 3.11. Bản đồ các phương án bão Durian 

3.2.2. Mô hình gió Young – Sobey 

Tốc độ gió quay Vg ở khoảng cách r từ trung tâm cơn bão được tính theo công 

thức : 

  

(3.1) 

 

(3.2) 
 

trong đó: 

Rmw là bán kính gió lớn nhất (km) 

Vmax là tốc độ gió lớn nhất (km) 

Áp suất p được xác định bởi công thức 

  
(3.3) 

pc là áp suất trung tâm bão hoặc áp suất trung tâm (hPa) 
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pn là áp suất xung quanh (hPa) 

3.2.3. Mô hình thủy lực MIKE 21 

Các phương trình cơ bản: 

Phương trình liên tục: 
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  (3.4) 

Phương trình động lượng theo phương x và y tương ứng: 
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trong đó: t là thời gian (s); x, y là tọa độ Đề Các (m);  là dao động mực nước (m); 

d là độ sâu; h=+d là chiều cao cột nước (m); u, v là thành phần vận tốc theo 

phương x, y (m/s); f=2sin là tham số Coriolis; g là gia tốc trọng trường (m2/s);  

là mật độ nước(kg/m3); pa là áp suất khí quyển (N/m2); o là mật độ của không khí 

(kg/m3); S là độ lớn của lưu lượng nguồn bổ sung và (us,vs) là các thành phần vận 

tốc của dòng bổ sung (m/s). Chỉ số gạch ngang ở trên biểu thị các giá trị trung bình: 




d
udzuh , 



d
vdzvh  (3.6) 

Ứng suất Tij (kg/m/s2) bao gồm ma sát nhớt, ma sát rối và khuếch tán vi phân, 

chúng được đánh giá bằng cách sử dụng công thức xoáy rối dựa trên chênh lệch vận 

tốc trung bình: 
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u
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 2   (3.7) 

Ứng suất trượt đáy  bybxb  ,


 được xác định thẹo định luật ma sát bậc hai: 

bbf
b uuc





0


 (3.13) 

với Cf là hệ số kéo; ρ0 là mật độ của nước (kg/m3) và  bbb vuu ,


 là vận tốc dòng 

chảy sát đáy (m/s). Vận tốc ma sát có quan hệ với ứng suất đáy theo công thức: 

2

bb ucfU    (3.14) 
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với các tính toán hai chiều bu


 là vận tốc trung bình theo độ sâu và hệ số kéo có thể 

được xác định từ số Chezy C(m1/2/s) hay số Manning M(m1/3/s): 

2C

g
c f    (3.15) 

 261Mh

g
c f    (3.16) 

với h là độ sâu cột nước tổng cộng (m); g là gia tốc trọng trường (m/s2) 

Ứng suất gió được tính theo công thức thực nghiệm như sau: 

wwdas uuc    (3.17) 

với a là mật độ không khí, Cd là hệ số kéo của không khí và  www vuu ,


 là vận tốc 

gió ở độ cao 10m so với mực nước biển. Vận tốc ma sát có liên quan tới ứng suất bề 

mặt thông qua công thức sau: 

0

2






wfa

s
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U    (3.18) 

Hệ số kéo có thể là hằng số hoặc phụ thuộc vào vận tốc gió. Wu (1980, 1994) 

đã đưa ra công thức thực nghiệm để tham số hoá hệ số kéo: 
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(3.19) 

trong đó: ca, cb, wa và wb là các nhân tố thực nghiệm và w10 là vận tốc gió ở độ cao 

10 m so với mực nước biển. Các giá trị mặc định đối với các nhân tố thực nghiệm là 

ca = 1.255.10-3; cb = 2.425.10-3; wa=7 m/s và wb=25 m/s. Các số này cho kết quả rất 

tốt đối với vùng biển hở. Việc quan trắc hiện trường hệ số kéo thực hiện trên các hồ 

cho thấy hệ số kéo ở đây lớn hơn so với vùng biển hở. 

Bức xạ sóng: các ứng suất thứ cấp do sự vỡ của các sóng ngắn có thể được 

đưa vào trong tính toán. Các ứng suất bức xạ đóng vai trò như các lực điều khiển 
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dòng chảy trung bình và có thể được sử dụng để tính toán sóng kết hợp với dòng 

chảy. Cũng có thể tính toán tương tác qua lại giữa sóng và dòng chảy. 

* Phương pháp và thuật giải 

Miền không gian được rời rạc hoá bằng phương pháp thể tích hữu hạn thành 

các miền nhỏ liên tục dưới dạng các ô lưới/các phần tử không trùng lặp. 

Trong trường hợp hai chiều, các phần tử có hình dạng như là các đa giác tuỳ ý, 

tuy nhiên ở đây chỉ xét các phần tử dạng tam giác. Các biến phụ thuộc của hệ thống 

được mô tả dưới dạng hằng số trong mỗi phần tử. 

* Điều kiện biên và điều kiện ban đầu 

Điều kiện ban đầu: 

Các giá trị ban đầu cho các biến thủy động lực có thể được xác định theo ba cách 

sau: 

- Là hằng số trên toàn miền tính; 

- Mực nước biến đổi theo không gian miền tính; 

- Mực nước và vận tốc biến đổi theo không gian miền tính. 

- Trong cách thứ 3, các điều kiện ban đầu có thể là các kết quả tính toán trước 

bằng cách chạy hot start. Để tránh phát sinh những xung sóng có thể dẫn tới việc 

đưa ra kết quả sai hoặc không chạy được chương trình, cần phải đưa điều kiện mực 

nước ban đầu phù hợp so với các điều kiện biên tại thời điểm bắt đầu tính toán. 

Điều kiện biên 

Biên đất: Dọc theo biên đất, thông lượng được gán bằng không đối với tất cả 

các giá trị. Với phương trình động lượng điều này gây ra sự trượt toàn phần dọc 

theo biên đất. 

Biên mở: Điều kiện biên mở có thể được xác định cả dưới dạng lưu lượng, giá 

trị vận tốc dòng chảy hoặc mực nước cho các phương trình thủy động lực. Đối các 

biên vận tốc dòng chảy và mực nước thì giá trị trên biên có thể là hằng số, biến đổi 

theo thời gian nhưng cố định dọc biên, hoặc vừa biến đổi theo thời gian vừa biến 

đổi dọc biên. 

Tính toán với điểm chuyển hóa khô ướt: Cách tiếp cận vấn đề khô ướt được 

dựa trên công trình của Zhao và cộng sự (1994) và Sleigh và cộng cự (1998). Khi 

độ sâu nhỏ, thì vấn đề được xử lý, chỉ khi độ sâu rất nhỏ thì các ô lưới hay các phần 
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tử mới được loại bỏ ra khỏi tính toán. Việc xử lý khô ướt được thực hiện bằng cách 

cho thông lượng động lượng bằng 0 và chỉ tính đến thông lượng khối. 

Độ sâu trong mỗi ô lưới hay phần tử đều được giám sát và các phần tử được 

phân loại thành khô, chuyển hóa khô ướt và ướt. Tương tự các mặt của phần tử 

cũng được giám sát để xác định biên tràn. 

Mỗi mặt của phần tử được xác định là tràn nếu hai tiêu chuẩn sau được thoả 

mãn: thứ nhất là độ sâu tại cạnh của bề mặt phải nhỏ hơn độ sâu hdry và độ sâu ở các 

cạnh khác phải lớn hơn độ sâu hflood. Thứ hai, tổng độ sâu tĩnh của cạnh có độ sâu 

nhỏ hơn hdry và độ cao bề mặt ở cách cạnh khác phải lớn hơn 0. 

Mỗi phần tử là khô nếu độ sâu nhỏ hơn hdry và không có mặt nào của phần tử 

là các biên tràn. Phần tử được đưa ra ngoài các tính toán. 

Mỗi phần tử là chuyển hóa khô - ướt nếu độ sâu lớn hơn hdry và nhỏ hơn hwet, 

hoặc khi độ sâu nhỏ hơn hdry và một trong các cạnh của phần tử là biên tràn. Thông 

lượng động lượng được gán bằng 0 và chỉ các thông lượng khối được tính đến. 

Mỗi phần tử là ướt nếu độ sâu lớn hơn hwet. Cả thông lượng động lượng và 

thông lượng khối đều được tính đến. 

Độ sâu ướt hwet phải lớn hơn độ sâu khô hdry và độ sâu tràn theo thứ tự: 

hdry<hflood<hwet 

Các giá trị mặc định cho các biến này tương ứng là: hdry=0.005m; hflood=0.05m 

và hwet = 0.1m. 

3.2.4. Phương pháp nội suy Kriging 

Kriging sử dụng phương pháp phương sai nhỏ nhất (minimum variance) để 

tính toán trọng số. Nghĩa là nội suy không chỉ phụ thuộc vào khoảng cách mà còn 

ở phân bố không gian giữa các đối tượng  

Tính các số đo chưa biết như là một giá trị trung bình có trọng số thông qua 

các số đo đã biết của các điểm lân cận, các điểm càng gần thì trọng số càng lớn. 



32 
 

  
Hình 3.12. Phương pháp nội suy Kriging 

Trọng số của mỗi điểm được tính theo công thức sau: 
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 (3.34) 

Zj: giá trị của điểm cần được tính. d ij là từ điểm chưa biết đến điểm cần được 

tính Z ị là giá trị của các điểm mẫu đã biết n là số bậc Trọng số wij= 1/dn ij 

 

Hình 3.13. Nội suy khoảng các nghịch có trọng số 

Nội suy khoảng cách nghịch có trọng số 

Các yếu tố ảnh hưởng bề mặt nội suy: 

Số bậc n, ảnh hưởng đến hình dạng bề mặt, n càng lớn thì các điểm ở gần hơn 

càng dễ bị ảnh hưởng. 

Càng nhiều điểm mẫu thì bề mặt càng mịn. 

• Các yếu tố chính:  

– Xu hướng trong không gian (xu hướng biến tăng hay giảm phụ thuộc vào 

chiều hướng, ví dụ nhiệt độ giảm theo hướng bắc…)  

– Tương quan tự động (xu hướng các điểm gần nhau có tính chất tương tự 

nhau) – Ngẫu nhiên. 
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3.2.5. Thiết lập, hiệu chỉnh và kiểm chứng mô hình 

* Thiết lập mô hình: 

Nguồn số liệu địa hình, số liệu bão, miền tính và lưới tính 

Miền tính: Khu vực tính toán được giới hạn toàn khu vực Biển Đông từ kinh 

độ 98˚E - 118˚E  và từ vĩ độ 5˚N - 24˚N. 

Số liệu địa hình: Số liệu địa hình đáy biển được lấy từ bộ số liệu địa hình toàn 

cầu (grided bathymetry data) của GEBCO (Genaral Bathymetric Chart of Oceans) 

có độ phân giải là 1/32 độ. 

Số liệu bão: số liệu bão được lấy từ Viện tin học Quốc Gia KITAMOTO Nhật 

Bản (http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/search_date.html.en). Bao gồm những 

thông số cần thiết là: thời gian (date), vị trí tâm bão (long, lat), áp suất tại tâm (Pc), 

áp suất tại rìa cơn bão, bán kính gió cực đại (Rmax), Vận tốc gió cực đại (Vmax). 

Lưới tính: Lưới phần tử hữu hạn với kích thước thay đổi giảm dần từ ngoài 

biển vào sát bờ. Kỹ thuật chia lưới dựa trên việc xác định các đường đẳng sâu trên 

toàn vùng tính. Trong toàn miền , diện tích của phần tử lớn nhất là 0.5 deg2, góc nhỏ 

nhất là 30º, 16797 nút lưới. 

 Số biên lỏng gồm có 2 biên: biên Đông, biên Nam thể hiện giá trị mực nước 

triều được tính toán từ bộ hằng số điều hòa thủy triều toàn cầu. 

 
 

Hình 3.14. Lưới tính toàn khu vực Biển Đông 
 

* Hiệu chỉnh mô hình: 

http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/search_date.html.en
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Bộ hệ số hiệu chỉnh được sử dụng trong mô hình dòng chảy bao gồm: hệ số 

nhớt rối ngang theo công thức Smagorinsky từ 0.28 đến 0.38, hệ số ma sát đáy sử 

dụng theo công thức số Manning từ 32 m1/3/s đến 44 m1/3/s . Sau khi tính toán, hiệu 

chỉnh đã đưa ra được bộ tham số cho khu vực tính như sau: hệ số nhớt rối ngang σ = 

0,34; hệ số ma sát đáy tại các biên lỏng lấy bằng 42 m1/3/s. 

Bảng 3.3. Các trạm hải văn được sử dụng để hiệu chỉnh mô hình 

Hòn Dáu Hòn Ngư Sơn Trà Qui Nhơn Vũng Tàu 
106.817; 20.667 105.767; 18.8 108.204; 16.09 109.25; 13.75 107.067; 10.33 

Các hệ số hiệu chỉnh mô hình được tham khảo từ các khoảng giá trị do nhà sản 

xuất đề xuất. Quá trình này được thử dần với những tham số mô hình trong phạm vi 

cho phép và tiếp cận gần đúng phù hợp với đặc trưng khu vực tính toán. 

Để đánh giá định lượng sai số của mô hình, chỉ số Nash (Nash and Sutcliffe - 

1970) được sử dụng: 

   



 






N

i

N N

ciii

HH

HHHH

R

1

2

1 1

22

2

)(

)()(
                               (3.40) 

trong đó: Hi: (vận tốc hoặc mực nước) thực đo tại thời điểm i, H : Giá trị trung bình 

của mực nước (hoặc vận tốc) thực đo, Hci: (hoặc vận tốc) tính toán tại thời điểm I, 

N: Tổng số số liệu tính toán 

Nếu trị số R2 0,75 là kết quả tính toán đạt chất lượng tốt, có thể dùng để dự 

báo. 

Kết quả hiệu chỉnh mô hình triều, dòng chảy tổng hợp với quy mô cả Biển 

Đông: 

Kết quả hiệu chỉnh mô hình được đánh giá thông qua việc so sánh giữa mực 

nước giữa tính toán và thực đo. Việc so sánh cho thấy sự phù hợp khá tốt giữa mực 

nước tính toán và thực đo.  

Dưới đây là một số hình minh họa so sánh mực nước giữa tính toán và thực đo 

tại các vị trí dọc bờ biển Việt Nam vào tháng 8 năm 2014. 
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Hình 3.15. So sánh mực nước tính toán và thực đo tại trạm Hòn Dáu 

 

Hình 3.16. So sánh mực nước tính toán và thực đo tại trạm Hòn Ngư 

 

Hình 3.17. So sánh mực nước tính toán và thực đo tại trạm Sơn Trà 

 

Hình 3.18. So sánh mực nước tính toán và thực đo tại trạm Quy Nhơn 

 

Hình 3.19. So sánh mực nước tính toán và thực đo tại trạm Vũng Tàu 
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Kết quả đánh giá định lượng được thể hiện qua chỉ số NASH như bảng sau: 

Bảng 3.4.  Đánh giá sai số giữa kết quả mô hình và giá trị thực đo mực nước 

Hòn Dáu Hòn Ngư Sơn Trà Quy Nhơn Vũng tàu 
0.98 0.88 0.85 0.84 0.93 

Kết quả cho thấy, chỉ số NASH giao động từ 0.84 đến 0.98 hay đạt kết quả tốt. 

* Kiểm định mô hình: 

Để kiểm nghiệm mô hình, nghiên cứu đã sử dụng số liệu mực nước thực đo tại 

trạm Hòn Dáu có tọa độ (20°40'02.7"; 106°48'52.2") so sánh với kết quả tính toán 

mực nước trong bão với cơn bão Damrey năm 2005, bão Haima năm 2011, bằng 

mô hình MIKE 21 HD trong cùng thời kỳ. 

 

Hình 3.20. Kiểm nghiệm mực nước tại Hòn Dáu trong bão Damrey 

 

Hình 3.21. Kiểm nghiệm mực nước tại Hòn Dáu trong bão Haima 

Kết quả kiểm nghiệm mô hình tại 2 cơn bão điển hình Damrey năm 2005 và 

Haima năm 2011 cũng cho thấy mô hình mô phỏng mực nước trong bão khá tốt, kết 

quả được trích ra từ mô hình tại vị trí trạm Hòn Dáu khá sát với số liệu thực đo. 

Bảng 3.5. Kết quả kiểm nghiệm mực nước trong một số cơn bão tại Hòn Dáu 

Yếu tố 
Các cơn bão 

Haima Damrey 

Mực nước cao nhất thực đo (m) 1,68 2,32 

Mực nước cao nhất tính toán (m) 1,43 2,71 

Sai số tuyệt đối lớn nhất (m) 0,25 0,39 

Hệ số tương quan 0,93 0,91 
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Sau kiểm định, nghiên cứu cho thấy được bộ thông số hiệu chỉnh đáng tin cậy 

phục vụ cho công việc tính toán nước dâng do bão trong các kịch bản được đặt ra. 

3.3. Tính toán xác suất xuất hiện mực nước dâng do bão  

3.3.1 Bão Côn Sơn năm 2010 

Bão Côn Sơn năm 2010 đi vào Bắc Bộ, khu vực chịu ảnh hưởng của mực 

nước dâng tổng cộng trong bão được dự báo từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Hà Tĩnh. 

Kết quả tính toán mực nước dâng do bão từ 13 phương án quĩ đạo bão giả 

định, tác giả xây dựng được bản đồ mực nước dâng tổng cộng trong bão dựa trên độ 

bất định của dự báo về quĩ đạo trước 24h bão đổ bộ vào bờ.  

 

Hình 3.22. Bản đồ dự báo bão Côn Sơn 2010(Nguồn: TTDBKTTV) 

 

Hình 3.23. Bản đồ quĩ đạo và đường bao nước dâng do bão Côn Sơn 
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Dựa trên các kết quả tính toán, nghiên cứu xác định đường bao nước dâng cực 

đại có thể xảy ra với các khu vực có thể chịu ảnh hưởng của mực nước dâng tổng 

cộng trong bão trước 24h bão đổ bộ. 

Từ kết quả tính toán, nghiên cứu đã trích xuất số liệu mực nước tại 8 điểm đặc 

trưng cho từng khu vực và tính xác suất xuất hiện các mực nước dâng tại từng điểm. 

Bảng 3.6. Tọa độ vị ví các điểm trích xuất số liệu 

Điểm Kinh độ Vĩ độ 

P1 108.943686° 21.378238° 

P2 108.343949° 21.453217° 

P3 107.857848° 21.252838° 

P4 107.236210° 20.749963° 

P5 106.731338° 20.344888° 

P6 106.242965° 19.867395° 

P7 105.817957° 18.949269° 

P8 106.357371° 18.219749° 

P9 106.616955° 17.674420° 

 

Hình 3.24. Các điểm trích xuất số liệu nước dâng do bão Côn Sơn 

Bảng 3.7.  Xác suất xuất hiện mực nước dâng cực đại do Bão Côn Sơn dựa trên độ 
bất định của dự báo (đơn vị: %) 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

0-0.5m - - - - 84.61 100 7.6 7.6 - 
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0.5-1m - - - 61.53 15.39 - - - - 

1-1.5m - - - 38.47 - - - - - 

1.5-2m - 15.39 100 - - - - - - 

2-2.5m 69.23 84.61 - - - - - - - 

2.5-3m 30.77 - - - - - - - - 

Kết quả cho thấy mực nước dâng tổng cộng trong bão của cơn bão Côn Sơn có 

thể ảnh hưởng đến các điểm từ P1 đến P8, xác suất xuất hiện tại điểm P1 mực nước 

từ 2 - 2,5m là 69.23%, từ 2,5 – 3m là 30.77%, tại điểm P2 mực nước từ 1.5-2m là 

15.39%, 2-2.5m là 84.61%, tại điểm P3 mực nước từ 1.5-2m là 100%, tại điểm P4 

mực nước từ 0,5-1m là 61.53%, 1-1,5m là 38.47%, tại điểm P5 mực nước từ 0-0.5m 

là 84.61%, 0.5-1m là 15.39%, tại điểm P6 mực tước từ 0-0.5m là 100%, tại điểm P7 

mực nước từ 0-0.5m là 7.6%, tại điểm P8 mực nước từ 0-0.5m là 7.6%. 

3.3.2. Bão Xangsane năm 2006 

Bão Xangsane năm 2006 đi vào Trung Bộ, khu vực  ảnh hưởng của mực nước 

dâng tổng cộng trong bão được dự báo từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Quảng Nam. 

Kết quả tính toán mực nước dâng do bão từ 13 phương án quĩ đạo bão giả 

định, tác giả xây dựng được bản đồ mực nước dâng tổng cộng trong bão dựa trên độ 

bất định của dự báo về quĩ đạo trước 24h bão đổ bộ vào bờ.  

 

Hình 3.25. Bản đồ dự báo bão Xangsane năm 2006 

(Nguồn: TTDBKTTV) 
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Hình 3.26. Bản đồ quĩ đạo và đường bao nước dâng do bão Xangsane 

Dựa trên các kết quả tính toán, xác định được đường bao nước dâng cực đại có 

thể xảy ra với các khu vực có thể chịu ảnh hưởng của mực nước dâng tổng cộng 

trong bão trước 24h bão đổ bộ. 

Từ kết quả tính toán, nghiên cứu đã trích xuất số liệu mực nước tại 6 điểm đặc 

trưng cho từng khu vực và tính xác suất xuất hiện các mực nước dâng tại từng điểm. 

Bảng 3.8. Tọa độ vị ví các điểm trích xuất số liệu 

Điểm Kinh độ Vĩ độ 

P1 106.325318° 18.344537° 

P2 106.614574° 17.785790° 

P3 107.572573° 16.704125° 

P4 108.507854° 15.853604° 

P5 109.017408° 15.126340° 

P6 109.186283° 14.618863° 
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Hình 3.27. Các điểm trích xuất số liệu nước dâng do bão Xangsane 

Bảng 3.9. xác suất xuất hiện mực nước dâng cực đại do Bão Xangsane dựa trên độ 
bất định của dự báo (đơn vị: %) 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

0-0.5m - 84.61 100 - - - 

0.5-1m 100 15.39 - 100 100 100 

Kết quả cho thấy mực nước dâng tổng cộng trong bão của cơn bão Xangsane 

có thể ảnh hưởng đến tất cả các điểm từ P1 đến P6, xác suất xuất hiện tại điểm P1 

mực nước từ 0.5-1m là 100%,  tại điểm P2 mực nước từ 0-0.5m là 84.61%, 0.5-1m 

là 15.39%, tại điểm P3 mực nước từ 0-0.5m là 100%, tại điểm P4 mực nước từ 0,5-

1m 100%, tại điểm P5 mực nước từ 0.5-1m là 100%, tại điểm P6 mực nước từ 0.5-

1m là 100%. 

3.3.3 Bão Durrian năm 2006 

Bão Durian năm 2006 đi vào Nam Bộ, khu vực ảnh hưởng của mực nước dâng 

tổng cộng trong bão được dự báo từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Cà Mau. 

Kết quả tính toán mực nước dâng do bão từ 13 phương án quĩ đạo bão giả 

định, tác giả xây dựng được bản đồ mực nước dâng tổng cộng trong bão dựa trên độ 

bất định của dự báo về quĩ đạo trước 24h bão đổ bộ vào bờ.  
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Hình 3.28. Bản đồ dự báo bão Durian năm 2006 (Nguồn: TTDBKTTV) 

 
Hình 3.29. Bản đồ quĩ đạo và đường bao nước bao do bão Durian 

 
Dựa vào bản đồ trên, nghiên cứu cho được kết quả đường bao nước dâng cực 

đại có thể xảy ra với các khu vực có thể chịu ảnh hưởng của mực nước dâng tổng 

cộng trong bão trước 24h bão đổ bộ. 

Từ kết quả tính toán, nghiên cứu đã trích xuất số liệu mực nước tại 8 điểm đặc 

trưng cho từng khu vực và tính xác suất xuất hiện các mực nước dâng tại từng điểm. 

Bảng 3.10 Tọa độ vị ví các điểm trích xuất số liệu 

Điểm Kinh độ Vĩ độ 

P1 109.314870° 11.895347° 

P2 109.111840° 11.475090° 

P3 108.649153° 11.080834° 
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Điểm Kinh độ Vĩ độ 

P4 107.925817° 10.639774° 

P5 107.253499° 10.314677° 

P6 106.767590° 9.955179° 

P7 106.191190° 9.215858° 

P8 105.374544° 8.712562° 

 

Hình 3.30. Các điểm trích xuất số liệu nước dâng do bão Durian 

Bảng 3.11. xác suất xuất hiện mực nước dâng cực đại do Bão Durian dựa trên độ 
bất định của dự báo (đơn vị: %) 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

0-0.5m - - - - - - - - 

0.5-1m 100 100 61.53 15.39 - - - - 

1-1.5m - - 38.47 84.61 100 92.3 - - 

1.5-2m - - - - - 7.7 92.3 100 

2-2.5m - - - - - - 7.7 - 

Kết quả cho thấy mực nước dâng tổng cộng trong bão của cơn bão Durian có 

thể ảnh hưởng đến các điểm từ P1 đến P8, xác suất xuất hiện tại điểm P1 mực nước 

từ 0.5-1m là 100%, tại điểm P2 mực nước từ 0.5-1m là 100%, tại điểm P3 mực 

nước từ 0.5-1m là 61.53%, 1-1.5m là 38.47%, tại điểm P4 mực nước từ 0,5-1m là 

15.39%, 1-1.5m là 84.61%, , tại điểm P5 mực nước từ 1-1.5m là 100%, tại điểm P6 

mực tước từ 1-1.5m là 92.3%, 1.5-2m là 7.7%, tại điểm P7 mực nước từ 1.5-2m là 

92.3%,2-2.5m là 7.7%, tại điểm P8 mực nước từ 1.5-2m là 100%. 
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KẾT LUẬN 

Nghiên cứu tính toán mực nước tổng cộng trong bão có tính đến ảnh hưởng 

của thủy triều kết hợp với nước dâng do bão, gây ngập lụt cho khu vực ven biển là 

vấn đề khoa học có ý nghĩa thực tiễn phục vụ thiết thực cho các hoạt động kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai để đáp ứng mục tiêu thực tiễn 

này, luận văn đã sử dụng mô hình thủy lực MIKE 21HD và công cụ mô phỏng gió 

áp trong bão theo phương pháp Young – Sobey để tính toán đường bao nước dâng 

cực đại và xác suất xuất hiện mực nước dâng dựa trên độ bất định của dự báo về quĩ 

đạo di chuyển của bão. 

Kết quả tính toán mực nước tổng cộng trong bão của luận văn cho thấy, khu 

vực ven biển Biển Đông với địa hình phức tạp, đường bờ bị chia cắt bởi các cửa 

sông và các đảo làm cho mực nước tổng cộng trong bão tại khu vực ven biển phân 

bố không đều, biến đổi phụ thuộc vào hình dạng đường bờ và địa hình đáy.  

Trong quá trình tính toán, mô hình được hiệu chỉnh bằng các chuỗi mực nước 

thủy triều tính toán với mực nước của bảng thủy triều tại các trạm Hòn Dáu, Hòn 

Ngư, Sơn Trà, Quy Nhơn, Vũng Tàu. Quá trình hiệu chỉnh cho kết quả khá tốt về 

pha và biên độ dao động thủy triều với chỉ số NASH từ 0.84 đến 0.98, kết quả kiểm 

định mô hình thông qua so sánh mực nước tính toán và mực nước thực đo tại trạm 

Hòn Dáu trong các cơn bão Haima, Damrey thực tế cũng cho kết quả với sai số 

tuyệt đối bằng 0.25 m tương ứng với 14.9% và 0.39 m tương ứng với 14.4%. 

Dựa trên độ bất định của dự báo về quĩ đạo di chuyển của bão, tác giả xây 

dựng các phương án quĩ đạo bão với 13 trường hợp quĩ đạo cho mỗi cơn bão có 

điểm đổ bộ nằm trong vùng bất định của kết quả dự báo bão, sau đó tính toán mực 

nước dâng cho từng quĩ đạo cụ thể. Kết quả được tổng hợp từ 13 trường hợp quĩ 

đạo để xây dựng đường bao nước dâng cực đại do bão và xác suất xuất hiện các 

mực nước dâng do bão. 

Mực nước tổng cộng trong bão đã được tính toán cho các cơn bão Côn Sơn 

năm 2010 tại khu vực vịnh Bắc Bộ, cơn bão Bão Xangsane năm 2006 tại khu vực 

Trung Bộ, cơn bão Durian năm 2006 năm 2016 tại khu vực Nam Bộ. 

Kết quả tính toán cho thấy rằng với cơn bão Côn Sơn năm 2010, mực nước 

dâng tổng cộng trong bão có thể ảnh hưởng đến đoạn bờ biển từ tỉnh Quảng Ninh 
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đến tỉnh Hà tĩnh, xác suất xuất hiện các điểm có mực nước dâng do bão tổng cộng 

tại ven biển tỉnh Quảng Ninh là lớn hơn so với các khu vực ven biển Thái Bình, 

Nam Định, Thanh Hóa. Mực nước lớn nhất có thể xuất hiện là 2.5 – 3m với xác suất 

30.77% tại thành phố Móng Cái, xác suất xuất hiện lớn nhất là 100% với mực nước 

0-0.5m tại Nam Định và 1.5-2m tại thành phố Móng Cái. 

 Bão Xangsane năm 2006, mực nước dâng do bão có thể ảnh hưởng đến đoạn 

bờ biển từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Quảng Nam, xác suất xuất hiện các điểm có mực 

nước dâng đến 1 m là 100% ở các khu vực ven biển tỉnh Đã Nẵng, Quảng Nam, với 

mực nước 0-0.5m tại Quảng Trị. 

Bão Durian năm 2006 mực nước dâng do bão có thể ảnh hưởng đến đoạn bờ 

biển từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Cà Mau, xác suất xuất hiện các điểm có mực nước 

dâng từ 1.5 – 2 m là 92.3% tại các khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh, 100% tại khu 

vực ven biển tỉnh Cà Mau, từ 2 - 2.5 m là 7.7% tại khu vực ven biển tỉnh Cà Mau. 

Vậy mực nước lớn nhất có thể xuất hiện là 2 – 2.5m với xác suất xác suất xuất hiện 

lớn nhất là 7.7% tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, xác suất xuất hiện lớn nhất là 

100% với mực nước 0.5-1m tại Khánh Hòa và vịnh Phan Rang, mực nước 1 -1.5m 

tại Vũng Tàu, mực nước 1.5 -2m tại Cà Mau. 

Để nâng cao độ chính xác khi tính mực nước dâng cho khu vực và xác định 

đường bao nước dâng cực đại, xác suất xuất hiện nước dâng tại các khu vực bị ảnh 

hưởng, vấn đề mà các nghiên cứu tiếp theo cần bổ sung và hoàn thiện như sau: 

+ Sử dụng phương pháp lưới lồng để nâng cao độ phân giải của lưới tính cho 

khu vực ven bờ. 

+ Tăng cao số lượng quĩ đạo bão giả định. 

+ Nâng cao độ chính xác trong dự báo quĩ đạo bão cũng như cường độ bão sẽ 

góp phần làm cho kết quả tính toán của mô hình hải dương sát với thực tế hơn. 
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