
  

  

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ HẢI DƯƠNG HỌC 

 

 

 

Nguyễn Thị Trang 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ SUẤT VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH DƯỚI TÁC ĐỘNG 

TỔNG CỘNG CỦA DÒNG CHẢY VÀ SÓNG BẰNG MÔ HÌNH SỐ TRỊ 

 

 

Chuyên ngành: Hải dương học 

                                       Mã số: 8440228.01 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC 

 

 

 

 

Hà Nội- 2018 



   

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ HẢI DƯƠNG HỌC 

 

 

 

Nguyễn Thị Trang 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ SUẤT VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH DƯỚI TÁC ĐỘNG 

TỔNG CỘNG CỦA DÒNG CHẢY VÀ SÓNG BẰNG MÔ HÌNH SỐ TRỊ 

 

 

Chuyên ngành: Hải dương học 

    Mã số: 8440228.01 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC 

 

 

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Huấn 

 

 

Hà Nội- 2018 



Lời cám ơn 

Bài luận văn được hoàn thành dưới sự hướng dẫn trực tiếp của PGS.TS. 

Nguyễn Minh Huấn. Bên cạnh đó còn có sự đóng góp ý kiến quý báu của các thầy, 

cô trong bộ môn Hải dương học - Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học. 

Trước tiên, em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc PGS.TS.Nguyễn Minh 

Huấn- người trực tiếp chỉ dạy, giúp em hoàn thành tốt bài luận văn này. 

Đồng thời em cũng xin gửi lời cảm ơn Dự án“Điều tra, đánh giá xâm thực 

bãi tắm Cửa Tùng tỉnh Quảng Trị”, năm 2010 do PGS.TS Nguyễn Thọ Sáo chủ trì 

đã hỗ trợ các bộ số liệu phục vụ tính toán, mô phỏng đề tài nghiên cứu của luận văn. 

 Cuối cùng em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã động 

viên, tạo điều kiện giúp em hoàn thành bài luận văn này một cách tốt nhất. 

 

                                                                           Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018 

                                                                        Học viên  

 

 

 

                                                                          Nguyễn Thị Trang 

  



DANH MỤC HÌNH VẼ 

Hình 1.1. Mô tả lưới tính toán .............................. Error! Bookmark not defined. 

Hình 1.2. Mối liên hệ giữa các mô đun ................ Error! Bookmark not defined. 

Hình 2.1. Vùng nghiên cứu (a) và khu vực biển Cửa Tùng [4] . Error! Bookmark 

not defined. 

Hình 2.2. Dao động mực nước tại vùng biển Cửa Tùng, Quảng Trị ............ Error! 

Bookmark not defined. 

Hình 2.3. Hoa sóng tại điểm ngoài khơi Cửa Tùng từ năm 1979- 2017 ....... Error! 

Bookmark not defined. 

Hình 2.3. Vị trí cầu, cảng cá và kè trên ảnh Google ........... Error! Bookmark not 

defined. 

Hình 2.4. Xói lở khu vực Cửa Tùng [4] ............... Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.1. Sơ đồ các công trình tại khu vực nghiên cứu và lưới tính ............ Error! 

Bookmark not defined. 

[Nguồn: Google Earth] ........................................ Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.2. Lưới tính lan truyền sóng thiết lập điều kiện biên sóng ............... Error! 

Bookmark not defined. 

Hình 3.3. Vị trí trạm đo K1 và K2 ....................... Error! Bookmark not defined. 

[Nguồn: Google Earth] ........................................ Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.4. Đồ thị so sánh mực nước tính toán và thực đo (4/2010) tại trạm đo K2

 ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.5. Đồ thị so sánh vận tốc dòng chảy tính toán và thực đo (4/2010) .. Error! 

Bookmark not defined. 

Hình 3.6. Đồ thị so sánh hướng dòng chảy tính toán và thực đo (4/2010) tại trạm 

đo K2 .................................................................. Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.7. Đồ thị so sánh độ cao sóng (Hs) tính toán và thực đo (4/2010) tại trạm 

đo K1 .................................................................. Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.8. Đồ thị so sánh chu kỳ sóng tính toán và thực đo (4/2010) tại trạm đo 

K1 ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.9. Đồ thị so sánh hướng sóng tính toán và thực đo (4/2010) tại trạm đo K1

 ............................................................................ Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.10. Trường sóng NE theo KB1 ................. Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.11. Trường sóng NE theo KB2 ................. Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.12. Trường sóng NE theo KB3 ................. Error! Bookmark not defined. 



Hình 3.13. Trường sóng E theo KB1 ................... Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.14. Trường sóng E theo KB2 ................... Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.15. Trường sóng E theo KB3 ................... Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.16. Trường sóng SE theo KB1 ................. Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.17. Trường sóng SE theo KB2 ................. Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.18. Trường sóng SE theo KB3 ................. Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.19. Trường dòng chảy trong pha triều xuống (a) và pha triều lên (b) theo 

KB1 ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.20. Trường dòng chảy -sóng (NE) theo KB1 .......... Error! Bookmark not 

defined. 

Hình 3.21. Trường dòng chảy-sóng (NE) theo KB2 ........... Error! Bookmark not 

defined. 

Hình 3.22. Trường dòng chảy-sóng (NE) theo KB3 ........... Error! Bookmark not 

defined. 

Hình 3.23. Trường dòng chảy-sóng (E) theo KB1 Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.24. Trường dòng chảy-sóng (E) theo KB2 Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.25. Trường dòng chảy-sóng (E) theo KB3 Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.26. Trường dòng chảy - sóng (SE) theo KB1 ......... Error! Bookmark not 

defined. 

Hình 3.27. Trường dòng chảy -sóng (SE) theo KB2 .......... Error! Bookmark not 

defined. 

Hình 3.28. Trường dòng chảy - sóng (SE) theo KB3 ......... Error! Bookmark not 

defined. 

Hình 3.29. Vận chuyển tổng cộng trong trường sóng NE (KB1) ................. Error! 

Bookmark not defined. 

Hình 3.30. Vận chuyển tổng cộng trong trường sóng NE (KB2) ................. Error! 

Bookmark not defined. 

Hình 3.31. Vận chuyển tổng cộng trong trường sóng NE (KB3) ................. Error! 

Bookmark not defined. 

Hình 3.32. Vận chuyển tổng cộng trong trường sóng E (KB1) . Error! Bookmark 

not defined. 

Hình 3.33. Vận chuyển tổng cộng trong trường sóng E (KB2) . Error! Bookmark 

not defined. 



Hình 3.34. Vận chuyển tổng cộng trong trường sóng E (KB3) . Error! Bookmark 

not defined. 

Hình 3.35. Vận chuyển tổng cộng trong trường sóng SE (KB1) .................. Error! 

Bookmark not defined. 

Hình 3.36. Vận chuyển tổng cộng trong trường sóng SE (KB2) .................. Error! 

Bookmark not defined. 

Hình 3.37. Vận chuyển tổng cộng trong trường sóng SE (KB3) .................. Error! 

Bookmark not defined. 

Hình 3.38: Vị trí các mặt cắt tính suất vận chuyển trầm tích .... Error! Bookmark 

not defined. 

Hình 3.39: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC1 trong trường 

sóng NE ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.40: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC2 trong trường 

sóng NE ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.41: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC3 trong trường 

sóng NE ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.42: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC4 trong trường 

sóng NE ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.43: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC5 trong trường 

sóng NE ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.44: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC1 trong trường 

sóng SE ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.45: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC2 trong trường 

sóng SE ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.46: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC3 trong trường 

sóng SE ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.47: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC4 trong trường 

sóng SE ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

Hình 3.48: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC5 trong trường 

sóng SE ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

 



 
 

Mục lục 

Lời cám ơn .............................................................................................................. 3 

MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1 

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................... 1 

1.1.1. Sóng biển ......................................................................................... 2 

1.1.2. Dòng chảy ........................................................................................ 2 

1.1.3. Vận chuyển trầm tích tổng cộng do sóng kết hợp với dòng chảy ....... 3 

1.2. Sơ lược các phương pháp tính suất vận chuyển trầm tích .............................. 4 

1.2.1. Phương pháp điều tra, khảo sát ......................................................... 4 

1.2.2. Phương pháp thống kê ...................................................................... 5 

1.2.3. Phương pháp mô hình vật lý ............................................................. 6 

1.2.4. Phương pháp mô hình số trị .............................................................. 6 

1.3. Lựa chọn mô hình ......................................................................................... 8 

1.4. Giới thiệu các modun trong hệ thống mô hình MIKE .................................... 8 

1.4.1. Mô hình tính thủy lực MIKE 21 HD-FM ................................................ 8 

1.4.2. Mô hình tính sóng MIKE 21SW ........................................................... 11 

1.4.3. Mô hình tính vận chuyển trầm tích MIKE 21ST ................................... 16 

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU KHU VỰC ÁP DỤNG TÍNH TOÁN SUẤT VẬN 

CHUYỂN TRẦM TÍCH: VÙNG BIỂN CỬA TÙNG - QUẢNG TRỊ ................... 20 

2.1. Điều kiện tự nhiên .................................................................................... 20 

2.1.1. Vị trí địa lý ..................................................................................... 20 

2.1.2. Đặc điểm khí tượng ........................................................................ 20 

2.1.3. Đặc điểm thủy, hải văn ................................................................... 21 

2.2. Hiện trạng bồi tụ và xói lở ........................................................................ 23 

CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 21 TÍNH TOÁN CÁC QUÁ 

TRÌNH THỦY ĐỘNG LỰC VÀ SUẤT VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH ............... 26 

3.1. Thiết lập mô hình ..................................................................................... 26 

3.1.1. Nguồn số liệu địa hình, miền tính và lưới tính ...................................... 26 

3.1.2. Điều kiện biên ...................................................................................... 27 

3.1.3. Kịch bản tính toán ................................................................................ 28 

3.2. Hiệu chỉnh mô hình .................................................................................. 28 



 
 

3.2.1. Hiệu chỉnh mô hình dòng chảy ............................................................. 28 

3.2.2. Hiệu chỉnh mô hình sóng ..................................................................... 30 

3.3. Kết quả tính toán ...................................................................................... 32 

3.3.1. Kết quả tính toán trường sóng .............................................................. 32 

3.3.2. Kết quả trường dòng chảy .................................................................... 34 

3.3.3. Kết quả vận chuyển trầm tích ............................................................... 38 

3.4. Đánh giá suất vận chuyển trầm tích tổng cộng .......................................... 41 

KẾT LUẬN ........................................................................................................... 47 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 48 

 

  



 
 

MỞ ĐẦU 

Nghiên cứu thủy động lực, vận chuyển trầm tích và bồi xói là những lĩnh vực 

nghiên cứu khoa học quan trọng. Trong thực tế, quá trình vận chuyển trầm tích diễn 

ra dưới sự tác động của sóng và dòng chảy gây bồi tụ, xói lở bờ bãi, ảnh hưởng tiêu 

cực đến các hoạt động kinh tế xã hội ở vùng ven biển. Nhiều giải pháp quản lý, kỹ 

thuật khác nhau đã được xây dựng nhằm giải quyết vấn đề trên và mô hình số trị là 

một trong những công cụ quan trọng hữu ích trong việc xây dựng các giải pháp đó. 

 Bãi biển Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị nằm ở vị trí địa lý phức tạp, chịu ảnh 

hưởng của các điều kiện địa lý tự nhiên như: sóng biển, thủy triều, nước dâng, dòng 

bùn cát, dòng chảy sông cùng với quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu và các hoạt 

động kinh tế xã hội đang diễn ra mạnh mẽ trong khu vực. Đây là khu vực đặc thù, 

thể hiện đầy đủ các tác động ảnh hưởng đến bãi biển, bờ biển. Từng là một trong 

những bãi tắm đẹp nhất của Việt Nam tuy nhiên trong những năm gần đây, bãi tắm 

Cửa Tùng ngày càng bị thu hẹp về không gian do sự xâm thực cả về quy mô lẫn 

cường độ, dẫn tới các tổn thất kinh tế, đặc biệt là du lịch.  

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị, du lịch được 

xem như mũi nhọn vì vậy việc khôi phục bãi biển Cửa Tùng là một trong những 

nhiệm vụ cấp bách. Có nhiều nguyên nhân gây ra sự biến đổi địa mạo khu vực Cửa 

Tùng, trong đó việc xây dựng các công trình là khá rõ rệt và cần được nghiên cứu. 

 Trong nội dung luận văn, học viên thực hiện tính toán suất vận chuyển cát 

biển dưới tác động tổng cộng dòng chảy - sóng tại khu vực Cửa Tùng tỉnh Quảng 

Trị bằng mô hình số trị MIKE 21. 

Nội dung luận văn bao gồm: 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Chương 2: GIỚI THIỆU KHU VỰC ÁP DỤNG TÍNH TOÁN SUẤT VẬN 

CHUYỂN TRẦM TÍCH: VÙNG BIỂN CỬA TÙNG - QUẢNG TRỊ 

Chương 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 21 TÍNH TOÁN CÁC QUÁ 

TRÌNH THỦY ĐỘNG LỰC VÀ SUẤT VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH 

Kết luận 

Tài liệu tham khảo 
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CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Suất vận chuyển trầm tích là đại lượng có ý nghĩa quan trọng cần xác định 

trong các bài toán động lực hình thái khu vực ven bờ liên quan đến công trình biển. 

Suất vận chuyển là thể tích khối hạt trầm tích (��) dịch chuyển trong một đơn vị 

thời gian (s) trên đơn vị độ dài (m), thường được kí hiệu �� (��/s/m). Suất vận 

chuyển trầm tích tổng cộng là tổng của suất vận chuyển dòng di đáy và dòng lơ 

lửng, xét đến tác động của cả sóng và dòng chảy [1]. Tổng quan về quá trình động 

lực và vận chuyển bùn cát  

Động lực bờ biển là các quá trình tương tác qua lại giữa bờ biển và các yếu 

tố thủy động lực. Thực tế bờ biển luôn biến đổi liên tục dưới tác động của 

sóng và dòng chảy tại nhiều quy mô không gian và thời gian khác nhau. Ví dụ, 

khi bờ biển chịu tác động của một con sóng đơn làm bùn cát ở ven bờ lơ 

lửng trong nước và dòng chảy do sóng sinh ra sẽ vận chuyển lượng bùn cát này về 

phía hạ lưu của dòng chảy dọc bờ. Quá trình tác động của sóng đơn này chỉ 

diễn ra trong vòng vài giây và có phạm vi tác động trong dải sóng vỡ mà thôi. 

Nhưng khi quá trình này diễn ra liên tục trong nhiều ngày hoặc nhiều năm, nó có 

thể gây ra hiện tượng xói lở bờ biển kéo dài trên một vùng rộng vài trăm mét đến 

hàng chục kilômét. Quá trình xói lở bãi biển, xói lở tại chân các đụn cát do ảnh 

hưởng của bão lại có thể xảy ra chỉ trong vài giờ, hoặc 1 ngày. Do ảnh hưởng của 

sóng bão và nước dâng do bão, đường bờ thay đổi rất nhanh chóng nhưng quá trình 

tự khôi phục lại bãi biển sau đó có thể diễn ra trong một vài tháng hoặc trong cả 

mùa kế tiếp. Hiện tượng xói lở hoặc bồi tụ liên tục trong thời gian nhiều tháng, 

nhiều năm sẽ dẫn tới đường bờ bị suy thoái hoặc phát triển. 

Theo Dean và Dalrymple (2004), trong vòng 50 năm trở lại đây, kỹ thuật bờ 

biển đã trở thành một ngành khoa học hoàn chỉnh với các nghiên cứu chuyên sâu 

với mục tiêu là nắm bắt được các quy luật của quá trình diễn biến bờ biển và phát 

triển các chiến lược ứng phó có hiệu quả đối với hiện tượng xói lở bờ biển. Với các 

tiếp cận nghiên cứu ngày càng cụ thể và sâu sắc hơn, cho tới nay những vấn đề về 

quá trình diễn biến bờ biển đã được hiểu biết một cách tương đối toàn diện và hiệu 

quả bao gồm: khả năng phân tích, tổng hợp các quá trình diễn ra trong tự nhiên 

cũng như năng lực diễn giải, giải thích các hiện tượng phức tạp; đôi khi tồn tại sự 

mâu thuẫn giữa các căn cứ, bằng chứng và các kinh nghiệm đạt được từ các nghiên 
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cứu trên một loạt các bờ biển cũng như công việc thực hiện tại các dự án có liên 

quan tới kỹ thuật bờ biển [1]. 

1.1.1. Sóng biển 

Khi sóng tiến vào bờ, một số đặc trưng sóng thay đổi, chủ yếu do độ sâu 

nước thay đổi. Tốc độ truyền sóng và bước sóng giảm khi đi vào vùng nước nông. 

Bỏ qua ma sát đáy thì năng lượng truyền qua một đơn vị dài sẽ không đổi.  

Sóng gây ra vận chuyển trầm tích ròng bằng một số cơ chế [2]: 

- Sóng cuốn theo trầm tích nhiều hơn so với dòng chảy và khuếch tán 

chúng thông qua lớp biên sóng. Khi có mặt của dòng chảy, rối do dòng 

chảy sinh ra làm khuếch tán trầm tích lơ lửng lên cao hơn và mang chúng 

đi với dòng chảy ròng; 

- Khi sóng vỡ, sóng phát sinh dòng chảy dọc bờ, dòng này vận chuyển 

trầm tích theo phương dọc bờ; 

- Vận tốc quỹ đạo dưới đỉnh sóng lớn hơn dưới chân sóng do đó cuốn theo 

nhiều trầm tích hơn. Chúng gây ra vận chuyển trầm tích ròng theo hướng 

lan truyền sóng (nói chung hướng vào bờ); 

- Vận chuyển khối lượng nước theo hướng lan truyền sóng được sản sinh 

trong lớp biên sóng, mang trầm tích theo hướng sóng; 

- Trong vùng sóng đổ, sóng sản sinh vận tốc dòng sóng dội sát đáy hướng 

ra khơi, mang trầm tích ra xa bờ. 

1.1.2. Dòng chảy 

Dòng chảy ven bờ là kết quả tổng hợp của các quá trình tác động, theo lực 

tác động, dòng chảy ven bờ chủ yếu sinh ra do dòng chảy gây ra bởi sóng, gió và 

dao động triều. Dòng chảy sinh ra do sóng và gió là yếu tố quan trọng trong quá 

trình vận chuyển và lan truyền bùn cát trong vùng ven bờ. Trong khi đó, dòng chảy 

do triều thường mang tính chi phối chính trong vịnh, các vùng cửa sông.  

Theo tính chất và đặc điểm, có thể phân dòng chảy ven bờ ra các loại: dòng 

chảy dọc bờ và dòng chảy ngang bờ. Dòng chảy dọc bờ do sóng và gió sinh ra chảy 

song song với bờ biển, thường là mạnh nhất ở vùng ven bờ và giảm nhanh khi ra 

biển bên ngoài dải sóng vỡ. Các dòng này được sinh ra bởi gradient thông lượng 

động lượng (ứng suất phát xạ) do sự suy giảm của trường sóng tới xiên góc và thành 

phần dọc bờ của gió. Nói chung, dòng chảy dọc bờ có vận tốc trung bình khoảng 

0,3 m/s hoặc nhỏ hơn, nhưng cũng có thể vượt 1 m/s khi có bão. Vận tốc dòng ven 
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bờ gần như không đổi theo độ sâu (Visser, 1991) [10]. Không như dòng chảy dọc 

bờ, dòng chảy ngang bờ thay đổi theo chiều sâu. Phần vật chất do sóng vận chuyển 

về phía bờ biển tập trung giữa chân sóng và đỉnh sóng. Vì gần như toàn bộ vật chất 

truyền tới bị bờ biển ngăn lại nên dòng vật chất phía trên chân sóng cân bằng với 

dòng chảy ngược phía dưới chân sóng (dòng rút). Dòng tách bờ (rip current) thường 

mạnh và hẹp, có hướng chảy về phía biển và đi qua vùng sóng vỡ, thường có tác 

dụng vận chuyển các vật trôi nổi và bùn cát tạo thành những luồng dòng chảy có 

màu sắc hoàn toàn khác biệt với vùng nước ở xung quanh nó. 

1.1.3. Vận chuyển trầm tích tổng cộng do sóng kết hợp với dòng chảy 

Vận chuyển bùn cát vùng bờ chủ yếu do tác động sóng kết hợp dòng chảy. 

Sóng khuấy cát lên và dòng chảy vận chuyển nó đi. Đồng thời sóng cũng sinh ra 

dòng chảy thông qua ứng suất phát xạ trong quá trình sóng vỡ. 

Vận chuyển bùn cát ở vùng ven biển thường được phân thành hai hình thức 

vận chuyển bùn cát riêng biệt, đó là vận chuyển bùn cát dọc bờ và vận chuyển bùn 

cát ngang bờ. Vận chuyển bùn cát dọc bờ và cụ thể là gradient của vận chuyển bùn 

cát dọc bờ là nguyên nhân chính gây nên sự biến động của đường bờ trong thời 

đoạn dài. Ngược lại, vận chuyển bùn cát theo phương ngang trên các mặt cắt ngang 

bãi biển thường gây nên những diễn biến bờ biển trong thời đoạn ngắn. Nếu những 

diễn biến theo phương ngang diễn ra lặp lại trong nhiều năm thì nó cũng có thể là 

nguyên nhân gây nên hiện tượng bồi xói bờ biển trong thời đoạn dài, tuy nhiên 

cũng rất khó có thể nhận thấy được điều này vì bản thân các quá trình vận chuyển 

bùn cát trong tự nhiên rất đa dạng và bản chất tự nhiên của chúng cũng khác nhau. 

Vận chuyển bùn cát dọc bờ thường xuất hiện trong một vùng tương đối hẹp 

dọc theo bờ biển và hướng, độ lớn vận chuyển bùn cát chủ yếu được xác định từ 

độ cao, chu kỳ và hướng sóng. Sự hiện diện của dòng vận chuyển bùn cát dọc bờ có 

thể nhận thấy rất dễ khi quan sát sự phát triển của đường bờ cũng như địa hình ở 

gần các cửa sông, các mũi đất nhô ra biển, các đập mỏ hàn, các đê chắn sóng ngoài 

cảng. Các ảnh hưởng của vận chuyển bùn cát theo phương ngang trên bãi biển trong 

thời đoạn ngắn cũng có thể nhận thấy một cách dễ dàng từ sự thay đổi độ lớn và vị 

trí của các dải cát ngầm tạo thành khi sóng vỡ, xói lở các đụn cát do nước dâng do 

bão. Thông thường, ảnh hưởng do sự biến đổi mang tính mùa của trường sóng đối 

với bờ biển và địa hình đáy biển đều được xem như là các ảnh hưởng mang tính 

ngắn hạn. 
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Vận chuyển bùn cát theo phương ngang bờ hình thành khi có dòng chảy 

ngang bờ do hướng sóng đến vuông góc với đường bờ, các đường đỉnh sóng có xu 

thế song song với đường bờ. Vận chuyển bùn cát ngang bờ được chú ý quan tâm 

trong nghiên cứu hình thái bờ biển trong khoảng thời gian hơn chục năm trở lại đây 

đặc biệt khi nghiên cứu những tác động của sóng bão, và các loại hình thời tiết lớn 

gây nên. Hiện nay những nghiên cứu về vận chuyển bùn cát ngang bờ vẫn còn nhiều 

vấn đề chưa được làm sáng tỏ và do vậy. Đối với bãi biển cát, hình dạng của bãi 

biển thay đổi liên tục dưới tác động của sóng gió và dòng chảy và nó có thể có 

những thay đổi đáng kể trong thời gian xảy ra bão. Do ảnh hưởng của sóng bão, 

đường bờ phát triển rất nhanh, mặt cắt ngang bờ biển thay đổi chỉ trong một thời 

gian ngắn đặc biệt khi các con sóng lớn tác động tới bờ biển kết hợp với mực nước 

dâng do bão hay kết hợp với triều cường. 

1.2. Sơ lược các phương pháp tính suất vận chuyển trầm tích  

Trong nghiên cứu về suất vận chuyển trầm tích có các phương pháp thường 

được sử dụng là: Phương pháp điều tra, khảo sát; Phương pháp thống kê; Phương 

pháp mô hình vật lý và phương pháp mô hình số trị. 

1.2.1. Phương pháp điều tra, khảo sát  

Đây là phương pháp truyền thống thường được sử dụng trong các nghiên cứu 

tính toán suất vận chuyển trầm tích. Muốn đánh giá được suất vận chuyển trầm tích 

thì các số liệu đo đạc khảo sát qua các mặt cắt ngang bờ biển trong các thời đoạn là 

rất cần thiết. Phương pháp điều tra, khảo sát sử dụng bộ các số liệu đã thu thập, đo 

đạc kết hợp với việc phân tích các yếu tố tác động gây nên vận chuyển trầm tích để 

đưa ra những đánh giá về sự biến động của các mặt cắt ngang bờ; từ đó có được các 

nhận định về xu thế đường bờ tại khu vực nghiên cứu. 

Ưu điểm của phương pháp này là không đòi hỏi phải sử dụng các tính toán 

phức tạp, dễ thực hiện và có kết quả ngay với độ tin cậy cao. Những kết quả của 

phương pháp điều tra, khảo sát là cơ sở chuẩn mực để kiểm chứng lại tính đúng đắn 

của các phương pháp khác. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể đưa ra được 

các đánh giá về suất vận chuyển trầm tích cũng như diễn biến đường bờ biển khi sử 

dụng phương pháp điều tra, khảo sát nếu thiếu các số liệu trong quá khứ. Do vậy sự 

đầy đủ của nguồn tài liệu là rất cần thiết. Bên cạnh đó, mức độ tin cậy của nguồn tài 

liệu cũng rất khó được kiểm chứng nếu như việc thu thập không mang tính hệ thống 

và không được chuẩn hóa. Mặt khác, các kết quả khảo sát chỉ phản ánh được suất 
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vận chuyển trầm tích trong khoảng thời gian nhất định chứ không giải thích được 

cặn kẽ bản chất vật lý và nguyên nhân của quá trình này. Nếu chỉ dựa trên những số 

liệu rời rạc và không đồng bộ thì cũng rất khó để phản ánh được đầy đủ quy luật 

biến động của đường bờ biển.  

Tại các quốc gia hàng đầu về kỹ thuật bờ biển như Mỹ, Pháp, Đan Mạch, Hà 

Lan…, ngân hàng dữ liệu về suất vận chuyển trầm tích, diễn biến bờ biển phục vụ 

cho nghiên cứu và phát triển kinh tế đã được xây dựng từ rất lâu. Các số liệu đã thu 

thập có thể tiếp cận và chia sẻ một cách dễ dàng mà không bị giới hạn sử dụng 

trong phạm vi các cơ quan quản lý hay cơ quan nghiên cứu. Ở Việt Nam, phương 

pháp này thường chỉ được thực hiện bởi các cơ quan chuyên ngành nghiên cứu về 

biển, các cơ sở địa chính tỉnh (thành phố) hoặc các dự án phát triển kinh tế và xây 

dựng các công trình ven biển [3]. 

1.2.2. Phương pháp thống kê 

Là một trong những phương pháp được ứng dụng phổ biến trong nghiên cứu 

tính toán suất vận chuyển trầm tích. Đây là một công cụ toán học được áp 

dụng rất rộng rãi và có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, phương pháp thống kê 

trong Hải dương học vận dụng một số nguyên lý của lý thuyết xác suất thống kê 

toán học, tính toán thống kê các đặc trưng biển, đại dương, giải quyết một số bài 

toán trong nghiên cứu quy luật, bản chất, đặc tính cũng như các vấn đề liên quan 

đến quá trình thủy động lực, vận chuyển trầm tích. 

Dựa trên cơ sở các chuỗi số liệu đo đạc, phương pháp thống kê căn cứ vào 

tính hai mặt của các quá trình và hiện tượng là tính quy luật và tính ngẫu nhiên để 

thống kê, tính toán và ước lượng các trị số động lực; Phân tích mối liên hệ tương 

quan và hồi qui giữa các yếu tố trong một quá trình; Phân tích quy luật biến đổi của 

các chuỗi số liệu thực đo đồng thời chỉnh lý, bổ sung các chuỗi số liệu. Các phương 

pháp thống kê nhiều biến cho phép người nghiên cứu phân tích toàn diện, đồng thời 

nhiều quá trình, nhiều đặc trưng hải dương học, từ đó nhận được quan niệm đầy đủ 

về những gì đang và sẽ diễn ra trong biển và đại dương, hình thành những mô hình 

về cấu trúc và biến động của quá trình, hiện tượng mà ta quan tâm. 

Trong bài toán suất vận chuyển trầm tích, phương pháp thống kê được áp 

dụng để phân tích, định lượng thông qua một tập hợp số liệu về đặc tính hạt trầm 

tích, qua đó thành lập những mô hình thống kê tối ưu về xu thế vận chuyển trầm 
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tích, mô tả, lý giải những quy luật và cơ chế vật lý hình thành nên tính biến động 

của đường bờ [4]. 

1.2.3. Phương pháp mô hình vật lý  

Là phương pháp xây dựng mô hình nguyên mẫu ngoài thực tế cho một đoạn 

bờ biển cụ thể nào đó hoặc các công trình theo tỷ lệ thu nhỏ. Các tác động trong tự 

nhiên tới bờ biển như sóng, dòng chảy, sự biến đổi mực nước do thủy triều,…được 

tạo ra trong phòng thí nghiệm với tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mô hình trong điều kiện 

đồng dạng thủy lực. Các số liệu về mực nước, dòng chảy và sự biến đổi của bờ biển 

được ghi nhận lại thông qua các thiết bị đo đạc tự động hoặc bán tự động đặt trong  

mô hình. Phương pháp mô hình vật lý cho kết quả có độ tin cậy cao bởi vậy phương 

pháp này thường được sử dụng để kiểm chứng lại các kết quả của phương pháp 

khác. Tuy nhiên việc xây dựng mô hình vật lý mô phỏng lại các diễn biến bờ biển 

trong phòng thí nghiệm là một công việc tốn kém và phức tạp. Để có thể xây dựng 

và sử dụng được mô hình vật lý mô phỏng vận chuyển trầm tích, diễn biến đường 

bờ thì nơi xây dựng và thí nghiệm mô hình phải được trang bị đầy đủ các thiết bị thí 

nghiệm, các thiết bị đo đạc, xử lý, phân tích số liệu đồng bộ và hiện đại, phải có đội 

ngũ chuyên gia và các kỹ thuật viên lành nghề và có chuyên môn cao. Hiện nay ở 

nước ta đã có một số phòng thí nghiệm có các thiết bị tạo sóng, dòng chảy và triều 

nhưng các thí nghiệm mô hình mới chỉ dừng lại ở mức độ đơn giản, chỉ mô phỏng 

được trong phạm vi hẹp chứ chưa thí nghiệm được mô hình tổng thể [12]. 

1.2.4. Phương pháp mô hình số trị  

Là phương pháp mô phỏng và tính toán suất vận chuyển trầm tích, diễn biến 

bờ biển thông qua các phương trình toán. Ứng dụng với các điều kiện biên, ban đầu 

xác định, lượng vận chuyển bùn cát qua một số mặt cắt ngang trong một đơn vị thời 

gian sẽ được tính toán từ các tác động sóng, dòng chảy và thủy triều. Trong khoảng 

thời gian tính toán, khi tổng lượng bùn cát vận chuyển trên một đoạn bờ biển được 

xác định thì vị trí đường bờ mới sẽ được xác định theo phương pháp cân bằng bùn 

cát. Nếu tổng lượng bùn cát vận chuyển tới lớn hơn tổng lượng bùn cát vận chuyển 

đi thì bờ biển đã bị bồi, ngược lại thì bãi biển đã bị xói lở, còn nếu lượng bùn cát 

chuyển đi cân bằng lượng bùn cát chuyển đến thì bãi biển ở trạng thái ổn định. 

Phương pháp mô hình số trị có ưu điểm nổi trội so với các phương pháp khác 

là cho kết quả nhanh, độ chính xác tương đối cao, bản chất vật lý và cơ chế của quá 

trình mô phỏng được mô tả rõ ràng. Hơn nữa phương pháp này thường có kinh phí 



7 
 
 

thực hiện thấp hơn so với các phương pháp khác, nhất là khi công nghệ thông tin 

đang phát triển mạnh trong những năm gần đây. Ngoài ra còn phải kể đến tính mềm 

dẻo của phương pháp mô hình số thông qua việc dễ dàng thay đổi các phương án 

mô phỏng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi phải tiến hành các bài toán lớn phạm vi 

hàng trăm kilômét trong thời gian hàng chục năm.  

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

liệu đầu vào của mô hình. Để tính toán một hiện tượng hay một diễn biến xảy ra ở 

bờ biển thì mô hình số trị sẽ cần rất nhiều số liệu để kiểm định mô hình, nhất là các 

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

Ngoài ra muốn sử dụng và khai thác tốt được mô hình số trị yêu cầu người dùng cần 

phải có kiến thức chuyên môn về biển và kỹ năng sử dụng máy tính [13]. 

Trong những thập kỷ gần đây, khoa học mô hình số trị phục vụ nghiên cứu 

động lực học cửa sông ven biển và đại dương đã có những bước phát triển vượt bậc. 

Có rất nhiều các mô hình đã được phát triển, tuy nhiên phổ biến và được sử dụng 

rộng rãi nhất phải kể đến bộ mô hình MIKE của DHI Đan Mạch với các mô đun 

như MIKE 21HD, AD, ST, MT, SW,… sử dụng để mô phỏng các quá trình thủy 

động lực học 2D, sự vận chuyển và khuếch tán của các chất hòa tan và lơ lửng, bùn 

cát; sự lan truyền của sóng biển, tính toán sa bồi ở vùng cửa sông và ven biển. 

Ngoài ra, bộ mô hình này còn bao gồm các module MIKE 3HD, MT…, cho phép 

tính toán dòng chảy và bùn theo không gian 3 chiều. Đặc biệt, trong các phiên bản 

gần đây các module kể trên đã được cải tiến từ sử dụng lưới vuông thông thường 

sang sử dụng lưới phi cấu trúc linh động dựa trên phương pháp thể tích hữu hạn. 

Điều này cho phép mô tả chính xác đường biên của các vùng nghiên cứu bất kỳ kể 

cả những vùng có hình dạng biên phức tạp, thích hợp với vùng cửa sông ven biển. 

Bên cạnh đó, bộ mô hình MIKE là một trong số ít mô hình hiện đại có tính năng 

cho phép mô phỏng đồng thời tương tác các quá trình động học như sóng, dòng 

chảy và vận chuyển bùn cát. 

Ngoài ra, cũng phải kể đến một số mô hình thông dụng khác như Delft3D- 

bộ phần mềm 2D/3D mô hình hóa thủy lực, lan truyền chất, sóng, vận chuyển bùn 

cát, biến đổi đáy của WL/ Delft Hydraulics, Hà Lan, sử dụng hệ lưới cong trực giao. 

Một trong những phần mềm thương mại khác là bộ phần mềm SMS 2D/3D của 

Aquaveo, Mỹ. SMS cũng là tập hợp nhiều module mô hình hóa thủy lực, lan truyền 

chất, sóng, vận chuyển bùn cát, biến đổi đáy sử dụng cả lưới phi cấu trúc theo 
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phương pháp sai phân hữu hạn. Tuy nhiên, nhược điểm của mô hình này là sự kết 

nối giữa các module là hạn chế. 

 Tại Việt Nam, hướng nghiên cứu sử dụng mô hình số trị mô phỏng các quá 

trình thủy động lực, vận chuyển trầm tích được ưu tiên phát triển mạnh mẽ trong 

những năm gần đây bởi tính năng và hiệu quả cao. Những thành tựu đáng kể nhất 

theo hướng nghiên cứu này là các công trình KC.09.04; KT.03.14, KHCN.06.08 

(1996-2000), KC.09.05 (2001-2005); Dự án Việt Nam-Thụy Điển (2004-2007); 

Nguyễn Văn Cư và Phạm Huy Tiến (2003); Nguyễn Thọ Sáo (2010); Vũ Duy Vĩnh, 

Dương Ngọc Tiến (2012); Vũ Minh Cát, Đặng Đình Đoan (2013); Nguyễn Trung 

Việt (2014); Nguyễn Hồng Lân (2015). Các nghiên cứu trên đã sử dụng phương 

pháp mô hình số trị mô phỏng các quá trình động lực, vận chuyển trầm tích từ đó 

đánh giá được biến động đường bờ tại nhiều khu vực ven biển Việt Nam. 

1.3. Lựa chọn mô hình 

Trong luận văn này, học viên sử dụng bộ mô hình MIKE 21 với hai module 

MIKE 21 SW, MIKE 21 HD-FM, để mô phỏng trường sóng và dòng chảy. Ngoài 

ra, module MIKE 21/3 FM Couple được sử dụng mô phỏng tương tác thủy động 

lực, vận chuyển trầm tích dưới tác động tổng cộng sóng - dòng chảy áp dụng tính 

toán suất vận chuyển trầm tích cho khu vực biển Cửa Tùng - Quảng Trị. 

Bộ phần mềm MIKE 21 được sử dụng trong bài luận văn bởi các ưu điểm vượt 

trội:  

- Mô phỏng quá trình thủy động lực (sóng, dòng chảy) rõ ràng, kết quả nhanh 

chóng, độ chính xác tương đối cao; 

- Dễ dàng sử dụng các thao tác thực hiện với giao diện và hướng dẫn cụ thể; 

- Có thể lựa chọn được các phương án, thuật toán khác nhau trong quá trình 

vận hành mô hình. 

1.4. Giới thiệu các modun trong hệ thống mô hình MIKE  

1.4.1. Mô hình tính thủy lực MIKE 21 HD-FM 

Mô đun MIKE 21 HD-FM là thành phần cơ bản nhất của hệ thống mô hình 

MIKE 21, cung cấp các đặc trưng thủy lực cho các mô đun khác trong mô hình. Mô 

đun này sử dụng phương pháp lưới phần tử hữu hạn, dựa trên nghiệm số của hệ các 

phương trình Navier-Stokes trung bình Reynolds cho chất lỏng không nén được 2 

hoặc 3 chiều kết hợp với giả thiết Boussinesq và giả thiết áp suất thuỷ tĩnh. Mô đun 
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này tính toán dòng chảy hai chiều (2D) giải hệ phương trình nước nông 2D bằng 

phương pháp phần tử hữu hạn. 

Hệ phương trình nước nông 2D gồm có phương trình liên tục (bảo toàn khối 

lượng), phương trình chuyển động của chất lỏng (bảo toàn động lượng). Dưới đây là 

hệ phương trình cơ bản 2D được viết trong hệ tọa độ Đề Các: 

Phương trình liên tục 

hS
y

vh

x
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t
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 (1.1) 

Phương trình động lượng theo phương x và y tương ứng 
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trong đó tlà thời gian [s]; x, y là tọa độ Đề Các;  là dao động mực nước [m]; d là 

độ sâu [m]; 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;  là mật 

độ nước; pa là áp suất khí quyển; o là mật độ tiêu chuẩn; S là độ lớn của lưu lượng 

nguồn bổ sung và (us,vs) là các thành phần vận tốc của dòng bổ sung. Chỉ số gạch 

ngang ở trên biểu thị các giá trị trung bình: 




d
udzuh , 



d
vdzvh  (1.4) 

Ứng suất bên Tij bao gồm ma sát nhớt, ma sát rối và khuếch tán vi phân, 

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

tốc trung bình theo độ sâu: 
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Phương pháp giải số 

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. 
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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. 

Công thức đầy đủ cho hệ các phương trình nước nông hai chiều có thể được 

viết như sau: 

   USUF
t

U




  (1.6) 

trong đó U là véc tơ của các biến thành phần, F=FI-FV là hàm véc tơ thông lượng và 

S là véc tơ số hạng nguồn. Chúng được viết như sau: 
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Các chỉ số I và V biểu hiện tương ứng là thông lượng không nhớt (đối lưu) và nhớt. 

Tích phân phương trình (1.10) trên phần tử/ô lưới thứ i và sử dụng định lý Gauss ta 

thu được phương trình sau: 
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trong đó Ai là diện tích của phần tử;  là biến tích phân xác định trên Ai; i là chu vi 

của phần tử thứ i; ds là biến tích phân theo chu vi; n là véc tơ đơn vị. 

Thông lượng đối lưu theo phương ngang được tính bằng cách sử dụng 

phương pháp giải xấp xỉ Riemann của Roe (Roe 1981). Sơ đồ bậc nhất được sử 

dụng cho việc tích phân theo không gian. 

Sơ đồ Euler hiện được sử dụng đối với các tính toán hai chiều. 

Điều kiện biên và điều kiện ban đầu: 

Điều kiện ban đầu là 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 trên toàn biên, hoặc vừa biến đổi theo thời gian 

vừa biến đổi trên biên. 

1.4.2. Mô hình tính sóng MIKE 21SW 

MIKE 21SW là mô hình phổ sóng thế hệ mới dựa trên lưới phi cấu trúc. Mô 

hình này mô phỏng sự phát triển, sự phân hủy và sự biến đổi của sóng gió, sóng 

lừng vùng ven bờ, ngoài khơi. 

MIKE 21SW gồm hai công thức khác nhau: 
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Công thức tham số hóa độc lập với hướng sóng; 

Công thức phổ sóng đầy đủ; 

Công thức tham số hóa độc lập với hướng sóng dựa trên việc tham số hóa 

phương trình bảo toàn tác động sóng. Việc tham số hóa này được tạo ra trong miền 

tần số bằng việc đưa ra mô men bậc không và bậc một của phổ tác động sóng như là 

các biến phụ thuộc (Holthuijsen 1989); 

Công thức phổ sóng đầy đủ dựa trên phương trình bảo toàn tác động sóng 

(được mô tả bởi Komen 1994 và Young 1999). Trong đó, phổ tác động sóng là phổ 

tần số và hướng chứa các biến phụ thuộc; 

Phương trình bảo toàn tác động sóng được thiết lập trong hệ tọa độ Đề Các 

đối với việc áp dụng trong các bài toán quy mô nhỏ và trong hệ tọa độ cầu với việc 

áp dụng trong các bài toán quy mô lớn. 

Các quá trình vật lý được xét trong mô hình sóng MIKE 21SW: 

Sự phát triển của sóng do sự tác động của gió; 

Sự tương tác phi tuyến giữa sóng với sóng; 

Sự suy giảm sóng do sóng đổ bạc đầu; 

Sự suy giảm sóng do ma sát đáy; 

Sự suy giảm sóng do sóng đổ; 

Hiệu ứng nhiễu xạ và nước nông do biến đổi độ sâu; 

Sự tương tác giữa sóng và dòng chảy; 

Hiệu ứng biến đổi theo thời gian của độ sâu. 

Việc rời rạc phương trình chủ đạo được thực hiện theo phương pháp thể tích 

hữu hạn trung tâm với lưới tính toán là phi cấu trúc. Theo thời gian, phương pháp 

bước phân đoạn được áp dụng và là phương pháp giải hiện đối với các tần số. 

MIKE 21SW được áp dụng cho việc mô phỏng và phân tích sóng trong 

vùng biển khơi, biển ven, cảng với các quy mô khác nhau. Quy mô nhỏ gắn liền với 

hệ tọa độ Đề Các, quy mô lớn sử dụng hệ tọa độ cầu.  

Mô đun này có thể liên kết động với mô đun tính toán dòng chảy để xét sự 

tương tác sóng và dòng chảy, kết lối động với mô đun vận chuyển trầm tích mà ở đó 

quá trình vận chuyển chủ yếu là do sóng hay dòng chảy sóng do gradient của trường 
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ứng suất bức xạ sóng trong vùng sóng đổ. MIKE 21SW đưa ra các đặc trưng sóng 

và trường ứng suất bức xạ phục vụ tính toán vận chuyển trầm tích. 

Các phương trình cơ bản 

 Động lực sóng trọng lực được mô tả bởi phương trình truyền tải mật độ tác 

động sóng. Đối với các quy mô nhỏ, phương trình truyền tải này thường được viết 

trong hệ tọa độ Đề Các và được viết trong hệ tọa độ cầu đối với việc áp dụng trong 

quy mô lớn. Phổ mật độ tác động sóng là hàm của 2 tham số pha sóng biến đổi theo 

thời gian và không gian. Hai tham số pha sóng có thể là véc tơ số sóng k với độ lớn 

k và hướng sóng θ, có thể là tần số góc tương đối �= 2π�� hoặc tần số góc tuyệt đối 

ω = 2π��. Trong mô hình, công thức phổ đối với hướng sóng và tần số góc tương 

đối được sử dụng. Mật độ tác động sóng N (�, θ) quan hệ với mật độ năng lượng 

E(�, θ) theo biểu thức: 



E
N   (1.12) 

 Đối với sóng lan truyền trên độ sâu và dòng chảy biến đổi nhỏ thì quan hệ 

giữa tần số góc tương đối và tần số góc tuyệt đối   được xác định theo biểu thức 

tán xạ tuyến tính sau: 

 

 

(1.13) 

trong đó, g là gia tốc trọng trường, d là độ sâu, U là véc tơ vận tốc dòng chảy. 

Vận tốc nhóm sóng gc  có quan hệ với vận tốc dòng chảy theo biểu thức: 

  kkd

kd

k
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(1.14) 

Vận tốc pha sóng có quan hệ với vận tốc dòng chảy bởi biểu thức sau: 

k
c


  (1.15) 

Phổ tần số được giới hạn theo dải tần số từ tần số min đến tần số max và được 

tách thành 2 phần; Phần xác định trước đối với các tần số nhỏ hơn tần số ngưỡng và 
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phần phân tích chẩn đoán đối với các tần số lớn hơn tần số ngưỡng. Tần số ngưỡng 

phụ thuộc vào tốc độ gió và tần số trung bình (được sử dụng trong mô hình 

WAM4). Phần xác định trước của phổ được xác định bằng cách giải số phương 

trình truyền tải mật độ tác động sóng. Phần trên tần số ngưỡng của miền xác định 

trước thì phần tham số được áp dụng. 

   
m

EE 









max

max ,,



  (1.16) 

với m là hằng số, và trong mô hình này, m=5. Tần số ngưỡng được xác định bởi: 

  PMoffcut  ,5.2max,min max  (1.17) 

với   là tần số trung bình và 
1028U

g
PM   là tần số đỉnh phổ Pierson -Moskowitz 

đối với sóng phát triển hoàn toàn, U10 là tốc độ gió ở độ cao 10m so với mực biển 

trung bình. Phần chẩn đoán còn lại được sử dụng trong tính toán phần chuyển đổi 

phi tuyến và tính toán các tham số nguyên trong các hàm nguồn. Phần phổ có tần số 

nhỏ hơn tần số min thì mật độ phổ được giả thiết là triệt tiêu. 

Phương trình bảo toàn tác động sóng (trong phần này, chỉ xét các phương 

trình đối với hệ tọa độ Đề Các): 

 
(1.18) 

trong đó N(x, δ, θ, t) là mật độ tác động, t là thời gian, , v= v(��,��,��,��	)	là tốc độ 

lan truyền của nhóm sóng, (x,y) là tọa độ Đề Các; S là số hạng nguồn trong phương 

trình cân bằng năng lượng,  là toán tử đạo hàm riêng trong không gian x,  , . 

Bốn đặc trưng của tốc độ lan truyền được xác định bởi: 

(��, ��)= 
��

��
= ��+U (1.19) 

 
(1.20) 

 
(1.21) 
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trong đó: S là tọa độ không gian theo hướng sóng θ và m là tọa độ vuông góc với S. 

x  là toán tử đạo hàm riêng theo hai biến của (x,y). 

Các hàm nguồn: 

Số hạng nguồn là sự tổng hợp các nguồn mô tả các quá trình vật lý khác nhau: 

surfbotdsnlin SSSSSS   (1.22) 

trong đó: inS  là số hạng nguồn do gió, nlS  là nguồn năng lượng chuyển do tương tác 

phi tuyến giữa sóng với sóng, dsS  là nguồn năng lượng tán xạ do sóng đổ bạc đầu, 

botS  là nguồn năng lượng tán xạ do ma sát đáy, surfS  là nguồn năng lượng tán xạ do 

sóng đổ do ảnh hưởng của độ sâu. 

Công thức tham số độc lập với hướng sóng: 

       
0
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x
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t

m yx 




















  (1.23) 
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  (1.24) 

trong đó, m0(x,y, θ), m1(x,y, θ) là các thành phần mô men bậc không và bậc một của 

phổ tác động sóng N(x,y,σ,θ).  

     dyxNyxm n
n ,,,,

0



  (1.25) 

Các số hạng T0(x,y, θ), T1(x,y, θ) là các hàm nguồn mô tả các hiệu ứng do gió cục 

bộ, tán xạ năng lượng do ma sát đáy, sóng đổ, tương tác sóng – dòng chảy. 

Phương pháp giải số: 

Theo không gian, việc rời rạc hóa được thực hiện bằng phương pháp thể tích 

hữu hạn trung tâm. Đối với mô hình sóng trong phiên bản này, các phần tử được xét 

là các tam giác. Hàm mật độ tác động sóng là hằng số trong mỗi một phần tử, được 

tính toán tại tâm của mỗi phần tử. 
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Hình 1.2. Mô tả lưới tính toán 

Theo thời gian, tích phân theo thời gian thực hiện theo phương pháp từng 

từng bước. Bước thứ nhất (bước tính lan truyền), giải phương trình bảo toàn tác 

động sóng, không có số hạng nguồn. Trong bước này, sơ đồ Euler hiện được áp 

dụng. Bước thứ 2 (bước tính các số hạng nguồn), nghiệm tìm được trong bước thứ 

nhất cộng thêm ảnh hưởng của các số hạng nguồn. Các số hạng nguồn được tính 

toán theo sơ đồ ẩn. Trong bước thứ nhất, bước thời gian được lựa chọn sao cho điều 

kiện ổn định CFL hay số Courant Cri, l, m nhỏ hơn 1. 

���,�,� = ���
∆�

∆��
�+���

∆�

∆��
�+���

∆�

∆��
� + ���

∆�

∆��
� < 1 (1.26) 

Điều kiện biên: 

Các biên đất áp dụng điều kiện biên hấp thụ hoàn toàn. 

Tại biên lỏng (biên mở), cho điều kiện đầu vào của sóng chỉ xét với sóng 

truyền vào miền tính, sóng truyền từ trong miền tính ra ngoài coi như truyền tự do. 

Phổ năng lượng được xác định tại các biên lỏng. 

1.4.3. Mô hình tính vận chuyển trầm tích MIKE 21ST 

Quá trình vận chuyển bùn cát vùng ven bờ biển do sóng và dòng chảy gây ra. 

Tác dụng của sóng lên quá trình vận chuyển bùn bùn cát có hai mặt. Một mặt, sóng 

trực tiếp tác động lên các hạt bùn cát và làm cho chúng chuyển động. Mặt khác, 

sóng khuấy động bùn cát, nâng chúng lên để dòng chảy ven bờ vận chuyển đi. Như 

vậy, trong bất cứ trường hợp nào, sóng cũng là yếu tố quyết định sự vận chuyển cát 

ven bờ. Thông thường, hướng vận chuyển cát sẽ trùng với hướng sóng lan truyền 

trong đới sóng vỡ ven bờ. Nếu sóng có hướng vuông góc với bờ, sóng sẽ gây ra vận 

chuyển cát theo hướng vuông góc với bờ. Nếu sóng có hướng xiên góc với bờ, sóng 

sẽ gây ra dòng vận chuyển cát cả theo hướng vuông góc với bờ và dọc theo bờ.  

Mô đun tính vận chuyển cát được xây dựng dựa trên hai loại vận chuyển: 
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- Vận chuyển do dòng chảy; 

- Vận chuyển do sự kết hợp giữa sóng và dòng chảy. 

Trong phần ứng dụng ở đây chỉ xét quá trình vận chuyển gây ra do sự kết hợp giữa 

sóng và dòng chảy. 

Sự chuyển động sóng ngoài lớp biên đáy có thể được lựa chọn xét theo các 

lý thuyết sóng khác nhau, lý thuyết sóng cổ điển và lý thuyết sóng bán thực nghiệm. 

Lý thuyết sóng phi tuyến sử dụng để tính đến các chuyển động bậc cao (chuyển 

động quỹ đạo khép kín, tính bất đối xứng). 

Các lý thuyết sóng cổ điển: 

- Lý thuyết sóng Stoke bậc 1, 3, 5 (Fenton 1985); 

- Lý thuyết sóng Croidal bậc 1, 3, 5 (Fenton 1990); 

- Lý thuyết sóng Vocoidal (Swart, 1982). 

Các lý thuyết sóng bán thực nghiệm: 

- Lý thuyết sóng Isobe và Horikawa (1982); 

- Lý thuyết sóng Doerinh và Bowen (1995) 

Sự hình thành lớp biên sóng trong chuyển động kết hợp của sóng và dòng 

chảy được mô tả theo phương trình vi phân bậc 1 (Fredsoe 1984), phương trình này 

được giải theo phương pháp Runge Kutta bậc 4 trong mỗi chu kỳ sóng. Chuyển 

động rối phát sinh từ lớp biên sóng được tính theo mô hình lớp biên của Fredsoe 

1984. Chuyển động rối do dòng trung bình được xét theo khái niệm quãng đường 

xáo trộn của Eflrink 1996. Chuyển động rối do sóng đổ được xét theo phương trình 

khuếch tán động năng rối của Deigaard 1986. 

Các tác động ảnh hưởng đến dòng trung bình bao gồm: 

- Ứng suất trượt do chuyển động sóng; 

- Ứng suất trượt do sóng vỡ; 

- Ứng suất trượt do chênh lệch mực nước. 

Với sự kết hợp của sóng và dòng chảy, thông lượng vận chuyển trầm tích 

được xét là tổng của vận chuyển di đáy và vận chuyển lơ lửng theo phương pháp 

của Bijker. 
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qt = qb + qs = qb(1+1,83Q) (1.27) 

trong đó: Q là đại lượng phi thứ nguyên được tính theo công thức: 

Q = [�� ln �
���

�
� +	 ��] (1.28) 

với h là độ sâu, r là độ nhám đáy, I1, I2 là các biến nguyên Enstein được định lượng 

theo các đại lượng phi thứ nguyên A = r/h và z*: 

�∗ = 	
�

���,��
 (1.29) 

trong đó, w là tốc độ lắng đọng của trầm tích lơ lửng κ là hằng số Von Karman, 

Uf,wc là vận tốc trượt do sự kết hợp sóng và dòng chảy. Ảnh hưởng của sóng đến 

trầm tích lơ lửng được tính thông qua vận tốc trượt Uf,wc; 

��,�� = 	��,��1 +
1

2
(�
û�
�
) = 	
���

�
�1 +

1

2
(�
û�
�
)� (1.30) 

với là vận tốc trượt do dòng chảy, V là vận tốc trung bình theo độ sâu U, 


bu là biên 

độ của vận tốc tại đáy phát sinh do sóng, ξ là đại lượng phi thứ nguyên biểu diễn 

theo hệ số ma sát sóng fw và hệ số Chezy: 

ξ= C�
��

��
 (1.31) 

Với 

�� = exp �−5.977 + 5.213 �
��

�
�
��.���

�   if 1.47 <	
	��

�
< 3000 

�� = 0.32																																																																						��	
	��

�
	≤ 1.47 

(1.32) 

Với ab là biên độ của chuyển động sóng tại đáy. 

Vận chuyển di đáy và vận chuyển lơ lửng được tính theo công thức: 

�� = ������,�exp (-
�.�������

���,��
� ) (1.33) 

 Sự ảnh hưởng của sóng được thể hiện thông qua số hạng khuấy (số hạng exp 

(…). Số hạng vận chuyển do dòng chảy thể hiện qua Uf,c. B là hệ số vận chuyển 

phi thứ nguyên Δ là mật độ tương đối của trầm tích, μ là nhân tố dòng rip. 
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Δ = s -1 =	
��

�
 -1 (1.34) 

Với, ρ là mật độ nước, ρs là mật độ trầm tích 

1.3.4. Sự liên kết giữa các modun 

 Mô đun liên hợp (MIKE 21 Coupled Model FM) là hệ thống liên kết động, 

có thể liên kết các mô đun sau: 

- Mô đun dòng chảy (MIKE 21 HD FM); 

- Mô đun vận chuyển (MIKE 21 AD FM); 

- Mô đun sinh thái (MIKE 21  Ecolab FM); 

- Mô đun vận chuyển bùn (MIKE 21 Mud FM); 

- Mô đun quỹ đạo hạt (MIKE 21  Particle Tracking Module FM); 

- Mô đun vận chuyển cát (MIKE 21 ST FM); 

- Mô đun phổ sóng (MIKE 21 SW FM). 

Trong số các mô đun đó thì hai mô đun quan trọng của mô đun liên hợp là 

mô đun MIKE 21 HD và MIKE 21 SW. Việc liên kết động các mô đun cho phép 

tính toán sự tác động qua lại, lẫn nhau giữa các quá trình như, tương tác sóng và 

dòng chảy, ảnh hưởng của các quá trình đến địa hình và đường bờ và ngược lại. 

 

Hình 1.3. Mối liên hệ giữa các mô đun 

Mô hình sóng  

(MIKE 21 SW) 

Mô hình dòng chảy 

(MIKE 21 HD) 

Ứng suất phát xạ sóng Độ cao, chu kỳ,  

hướng sóng 

Mô hình vận chuyển trầm tích 

(MIKE 21 ST) 

Dòng chảy sóng 
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CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU KHU VỰC ÁP DỤNG TÍNH TOÁN SUẤT VẬN 

CHUYỂN TRẦM TÍCH: VÙNG BIỂN CỬA TÙNG - QUẢNG TRỊ 

2.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1. Vị trí địa lý 

 Quảng Trị là một tỉnh ở Bắc Trung Bộ nằm trong khoảng 106029'18’’-

107024'09’’kinh độ Đông, 16018'12’’-17010'09’’ vĩ độ Bắc, cách Hà Nội 582 km về 

phía Nam và cách thành phố Hồ Chí Minh 1121 km về phía Bắc. 

 
(a) (b) 

Hình 2.1. Vùng nghiên cứu (a) và khu vực biển Cửa Tùng [4] 

Phía Bắc tỉnh Quảng Trị giáp Quảng Bình, phía Nam giáp Thừa Thiên Huế, 

phía Tây giáp tỉnh Savanakhet (Lào) và phía Đông giáp Biển Đông. Bãi biển Cửa 

Tùng trải dài gần 1 km nằm ở thôn An Đức, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh 

(Quảng Trị). Kề sát phía Nam bãi biển là cửa Tùng của sông Bến Hải.   

Cửa Tùng nằm ở vị trí địa lý chịu ảnh hưởng trực tiếp của các điều kiện tự 

nhiên như: sóng biển, thủy triều, hải lưu, nước dâng và dòng bùn cát; dòng chảy 

sông và các tai biến lũ lụt; gió mùa Đông Bắc, Tây Nam và bão, cùng với các tác 

động của biến đổi khí hậu toàn cầu và các hoạt động kinh tế xã hội đang diễn ra 

mạnh mẽ trong khu vực. 

2.1.2. Đặc điểm khí tượng 

Khu vực Cửa Tùng - Quảng Trị nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, 

nóng, ẩm mang đầy đủ sắc thái khí hậu miền Trung Việt Nam. Trong năm có hai 

mùa rõ rệt, mùa khô và mùa mưa. Mùa khô từ tháng 12 tới tháng 8 năm sau, mùa 
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mưa từ tháng 9 tới tháng 11. Từ tháng 3 đến tháng 8 chịu ảnh hưởng của gió Tây 

Nam khô và nóng. Từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau chịu ảnh hưởng của gió Đông 

Bắc đi liền với mưa phùn và rét đậm. Nhiệt độ không khí trong vùng thấp nhất vào 

mùa đông (tháng 11 tới tháng 3), cao nhất vào mùa hè (tháng 5 tới tháng 7). Nhiệt 

độ bình quân nhiều năm vào khoảng 24,3oC. Chênh lệch nhiệt độ trong ngày từ 7 tới 

10oC. Độ ẩm tương đối bình quân nhiều năm nằm trong khoảng 85 tới 89%. Bốc 

hơi bình quân nhiều năm nằm trong khoảng 1200 -1300mm. Bình quân số giờ nắng 

trong năm khoảng 1840 giờ. 

Các lưu vực sông thuộc Quảng Trị chịu chế độ khí hậu nhiệt đới, gió mùa. 

Một năm có 2 chế độ gió mùa chính: gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh vào mùa hè 

từ tháng 4 đến tháng 6, tốc độ gió bình quân 2,0  2,2m/s. Gió mùa Tây Bắc hoạt 

động mạnh từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, tốc độ gió bình quân từ 1,7  1,9m/s. 

Thời gian chuyển tiếp các hướng gió Tây Nam và Tây Bắc là thời gian giao thời và 

gió Tây khô nóng hoạt động vào tháng 4, tháng 5 (nhân dân địa phương gọi là gió 

Lào). Thời kỳ có gió Lào là thời kỳ nóng nhất tỉnh Quảng Trị. Bão và xoáy thuận 

nhiệt đới là những biến động thời tiết trong mùa hạ, hoạt động rất mạnh mẽ và thất 

thường. Hướng đi của bão trong vùng như sau: bão theo hướng chính Tây chiếm 

khoảng 30%; hướng Tây - Tây Bắc chiếm khoảng 45%; hướng Nam chiếm khoảng 

24% và các hướng khác khoảng 1% [4]. 

2.1.3. Đặc điểm thủy, hải văn 

Thủy văn: Toàn tỉnh có 12 con sông lớn nhỏ và khoảng 60 phụ lưu, tạo 

thành 3 hệ thống sông chính là hệ thống sông Bến Hải, Thạch Hãn và Ô Lâu. Hệ 

thống sông ngòi khá dày đặc, mật độ trung bình là 1,8 km/km�. Các sông ở Quảng 

Trị hầu hết bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, dòng chảy theo hướng Tây - Đông, chiều 

dài sông ngắn, lòng hẹp, dốc và nhiều ghềnh thác. 

Hệ thống sông Bến Hải có diện tích lưu vực là 809 ���, dài 64,5 km, độ cao 

bình quân lưu vực 115 m, độ dốc bình quân lưu vực là 15,7%, mật độ lưới sông là 

1,15; hệ số uốn khúc là 1,43. Dòng chảy phân bố không đều trong lãnh thổ và trong 

năm. Hàng năm, dòng chảy biến đổi theo mùa rõ rệt: mùa lũ và mùa cạn. Lưu lượng 

dòng chảy bình quân nhiều năm tại Sa Lung với lưu vực 156,4 ���đạt 8,14 ��/s và 

tại Gia Vòng với lưu vực 267 ��� đạt 12,73 ��/s. 
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Thủy triều: Vùng biển Quảng Trị chịu ảnh hưởng của thủy triều có chế độ 

bán nhật không đều, thời gian triều dâng nhỏ hơn thời gian triều rút, hầu hết các 

ngày trong tháng đều có hai lần nước lên và xuống.  

 
Hình 2.2. Dao động mực nước tại vùng biển Cửa Tùng, Quảng Trị 

Tính chất triều được khẳng định thông qua số Vander Stock (D= 0,806) được 

xác định từ bộ hằng số điều hòa thủy triều toàn cầu dựa trên bốn sóng triều chính 

(M2, S2, K1 và O1). Biên độ thủy triều tại khu vực có giá trị lớn nhất khoảng 0,4 – 

0,5 m.  

Số Vander Stock: D = 
�������

�������
        (H: Biên độ sóng triều) 

Sóng biển: Theo kết quả thu thập và phân tích số liệu sóng tái phân tích từ 

mô hình toàn cầu, được cung cấp bởi Trung tâm dự báo thời tiết hạn vừa Châu Âu: 

The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) [7] trong 

39 năm (1979-2017) tại khu vực ngoài khơi Quảng Trị cho thấy: Khu vực Cửa Tùng 

chịu ảnh hưởng của 3 hướng sóng chính Đông (E), Đông Bắc (NE) và Đông Nam 

(SE) với tần suất xuất hiện tương ứng là 45,67%, 27,28% và 13,27%. Độ cao sóng 

trung bình dao động trong khoảng 0,25-3,5 m, khi có bão, sóng cao nhất có thể đạt 6 

m (Cồn Cỏ tháng 9/1974). 

 
Hình 2.3. Hoa sóng tại điểm ngoài khơi Cửa Tùng từ năm 1979- 2017  
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Bảng 2.1. Bảng tần suất sóng (1979-2017) ngoài khơi biển Cửa Tùng - Quảng Trị  

Độ cao 

sóng (m) 

Hướng sóng  
Tổng (p%) 

N NE E SE S SW W NW 

0-0.25 0.01 0.11 0.6 0.33 0.04 0.01 0.01 0.01 1.12 

0.25-0.75 0.53 4.47 19.02 11.68 2.29 3.98 1.31 0.36 43.64 

0.75-1.25 0.64 6.74 17.24 1.21 0.05 1.07 1.56 0.17 28.68 

1.25 - 2.0 0.5 10.21 7.77 0.05 0.01 0.08 0.52 0.05 19.19 

2.0 - 3.5 0.47 5.6 1.02 0 0 0 0.05 0.02 7.16 

3.5 - 6.0 0.04 0.14 0.01 0 0 0 0 0 0.19 

6.0 - 8.0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0.02 

Tổng (p%) 2.19 27.28 45.67 13.27 2.39 5.14 3.45 0.61 100 

Dòng chảy: Hoạt động của dòng hải lưu tồn tại quanh năm theo chế độ gió 

mùa: thời kỳ gió mùa Đông Bắc dòng chảy dọc bờ theo hướng từ Bắc xuống Nam, 

thời kỳ gió mùa Tây Nam chảy theo hướng ngược lại. 

2.2. Hiện trạng bồi tụ và xói lở  

Tại khu vực Cửa Tùng- Quảng Trị có sự tồn tại của các công trình biển tiêu 

biểu như: cầu Tùng Luật, kè phía bắc và phía nam Cửa Tùng, cảng cá Cửa Tùng.  

 
Hình 2.3. Vị trí cầu, cảng cá và kè trên ảnh Google 
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Cầu Tùng Luật (Hình 2.3): Sở Giao thông vận tải Quảng Trị và hai huyện 

Gio Linh, Vĩnh Linh đã cùng khởi công xây cây cầu Cửa Tùng ngay nơi dòng sông 

gặp biển. Cầu có thiết kế dài 461 m, rộng 9m, tải trọng H30-XB80, khổ thông 

thuyền 50 m, tĩnh không 8,5 m. Kết cấu bằng dầm hộp bê tông dự ứng lực liên tục, 

thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng đối xứng với kinh phí  xây dựng là 

44,9 tỷ đồng, cây cầu này đã góp phần quan trọng vào việc phát triển hai khu du 

lịch biển Cửa Tùng và Cửa Việt.  Cùng với cây cầu, dự án mở một tuyến đường ven 

biển dài 14 km nối 2 khu du lịch biển tạo thành một hệ thống du lịch biển liên hoàn 

thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Quảng Trị.  

Cảng cá Cửa Tùng được xây dựng từ năm 2004, khi Sở Thuỷ sản Quảng 

Trị (nay thuộc Sở NN-PTNT Quảng Trị) thực hiện dự án khu neo đậu trú bão và 

hậu cần nghề cá với mục tiêu là cung cấp bến neo đậu, tránh trú bão, hậu cần nghề 

cá và hiện đại hoá khu sản xuất nghề cá ven biển.  

Trước đây, tại vị trí cảng cá Cửa Tùng là một eo biển kín gió, được một cồn 

cát lớn nằm phía ngoài che chắn sóng biển (hình 2.3). Khi thực hiện dự án, hơn 

200.000 m3 cát ở cồn này bị múc đi đổ vào san lấp eo biển tạo thành một bãi cát 

bằng phẳng chính là mặt bằng cảng cá hiện nay. 

Kè Cửa Tùng phía bắc và phía nam lần lượt được xây dựng từ năm 2004, 

2010 với kết cấu bằng đá hộc và cốt thép vươn dài ra biển nhằm mục đích chắn 

sóng, chắn cát, giảm xói mòn trụ cầu Tùng Luật và ngăn chặn bồi lấp cửa phục vụ 

giao thông thủy và an toàn hàng hải cho cảng cá Cửa Tùng (hình 2.3). 

Sự tồn tại của các công trình cầu cảng kết hợp với việc khai thác cát từ Mũi 

Hàu phục vụ công cuộc đô thị hóa đã làm nguồn cát vàng trở nên cạn kiệt mà thiên 

nhiên không thể bù đắp gây xói mòn cục bộ, thay đổi cấu tạo thềm biển, ảnh hưởng 

đến dòng chảy của nước. Đồng thời ngoài các hoạt động nạo vét luồng đảm bảo 

hàng hải cho cảng cá Cửa Tùng, còn có một số các hoạt động khai thác cát ngay khu 

vực lân cận cầu Tùng Luật. Hệ quả dẫn đến thực trạng bãi tắm Cửa Tùng bị xói lở 

mạnh trong những năm gần đây, khu vực này ngày càng bị thu hẹp về không gian 

do sự xâm thực biển gia tăng cả về quy mô lẫn cường độ. Bên cạnh đó, các đoạn bờ 

phía Bắc và phía Nam Cửa Tùng cũng đang bị xói lở với mức độ khác nhau. Xói lở 

xảy ra cả trong các cung bờ lõm ở phía Bắc (hình 2.4) gây hậu quả nghiêm trọng 

đến hình thái bờ biển, dẫn tới các tổn thất đối với kinh tế, đặc biệt là du lịch. 
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Hình 2.4. Xói lở khu vực Cửa Tùng [4] 

Trước tình hình đó đã có rất nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa 

học được thực hiện nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố xâm thực bãi tắm 

Cửa Tùng. Trong đó điển hình là dự án “Điều tra, đánh giá xâm thực bãi tắm Cửa 

Tùng tỉnh Quảng Trị”, năm 2010 do PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo chủ trì [4] hay 

“Nghiên cứu chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát và đánh giá hiệu quả giải 

pháp nuôi bãi khu vực bãi biển Cửa Tùng, Quảng Trị” năm 2013 của nhóm các tác 

giả Trường Đại học Thủy Lợi [5]. Các nghiên cứu trên đã tiến hành tìm nguyên 

nhân và đề xuất giải pháp chống xói lở cho bãi tắm Cửa Tùng, đồng thời đánh giá 

hiệu quả của giải pháp nuôi bãi tại đây. 

Trong luận văn này, bộ các mô hình thủy động lực MIKE 21 được sử dụng 

để tính toán, mô phỏng trường thủy động lực, suất vận chuyển trầm tích tại khu vực 

Cửa Tùng theo hướng tiếp cận cụ thể và chi tiết. Các điều kiện biên, điều kiện đầu 

vào cho mô hình được thu thập, xây dựng và lựa chọn phù hợp để giảm sai số tính 

toán. Bài toán mô phỏng được xây dựng theo các kịch bản cửa sông tự nhiên và có 

sự xuất hiện của các công trình kè, bao gồm cả kè phía bắc và kè phía nam. Từ đó 

có được những đánh giá khách quan về đặc điểm cũng như tác động của công trình 

tới thủy động lực của khu vực. 
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CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 21 TÍNH TOÁN CÁC QUÁ 

TRÌNH THỦY ĐỘNG LỰC VÀ SUẤT VẬN CHUYỂN TRẦM TÍCH 

3.1. Thiết lập mô hình 

3.1.1. Nguồn số liệu địa hình, miền tính và lưới tính 

 Số liệu địa hình: số liệu địa hình được sử dụng để xây dựng lưới tính cho 

mô hình là Hải đồ IA-100-09 năm 1997 và bộ số liệu đo sâu hồi âm năm 2010 đã 

được quy chuẩn về cao độ quốc gia VN2000, bản đồ độ sâu tỷ lệ 1/2000 - kết quả 

khảo sát của Dự án“Điều tra, đánh giá xâm thực bãi tắm Cửa Tùng tỉnh Quảng Trị. 

 Miền tính: Khu vực tính toán thuộc khu vực biển Cửa Tùng, Quảng Trị 

được giới hạn từ kinh độ 107˚03’15”E tới 109˚10’08”E và từ vĩ độ 16˚58’05”N tới 

17˚04’19”N, từ cầu Hiền Lương đến cầu Tùng Luật và từ cầu Tùng Luật ra biển 

cách bờ khoảng 4 km. 

Lưới tính: (hình 3.1): lưới phần tử hữu hạn với kích thước thay đổi giảm dần 

từ ngoài biển vào sát bờ và nhỏ nhất xung quanh các công trình. Kỹ thuật chia lưới 

dựa trên việc xác định các phạm vi đới sóng đổ, vùng ngoài khơi và các công trình 

ven bờ. Miền tính được phân chia thành các vùng ngoài khơi, cửa sông và ven biển 

với sự khác biệt về độ phân giải lưới nhằm mô tả chi tiết được các quá trình thủy 

động lực. Trong toàn miền, diện tích của phần tử lớn nhất là 100.000 m2, góc nhỏ 

nhất 29º; vùng tính toán được rời rạc hóa thành 9315 phần tử với 17543 nút lưới; 

kích thước lớn nhất ở vùng ngoài khơi khoảng 320 m, nhỏ nhất vùng gần bờ và các 

công trình khoảng 10 m. Số biên lỏng là 4 biên bao gồm 3 biên lỏng ngoài khơi: 

biên Đông, biên Bắc, biên Nam và biên lỏng sông Bến Hải.  

  
Hình 3.1. Sơ đồ các công trình tại khu vực nghiên cứu và lưới tính 

[Nguồn: Google Earth] 
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Bên cạnh đó, công trình kè phía Bắc và phía Nam Cửa Tùng cũng được thể 

hiện  trên lưới tính với các thông số cụ thể. Kè phía Bắc: vị trí chân kè (17˚1’02”N; 

107˚6’41”E); vị trí đầu kè (17˚1’04”N; 107˚6’46”E), chiều dài kè 180 m, độ rộng kè 

8 m. Kè phía Nam: vị trí chân kè (17˚0’45”N; 107˚6’43”E); vị trí đầu kè 

(17˚0’51”N; 107˚6’54”E), chiều dài kè 368 m, độ rộng kè 10 m. 

3.1.2. Điều kiện biên 

Điều kiện biên cho mô hình sóng MIKE 21SW 

Sử dụng chuỗi số liệu sóng nước sâu tái phân tích bằng mô hình sóng toàn 

cầu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ - National Oceanic 

and Atmospheric Administration  (NOAA) [8] tại biên ngoài khơi phía Đông. Bộ số 

liệu sóng nước sâu tái phân tích được thu thập tại điểm có tọa độ (17.5˚N; 107.5˚E); 

số liệu được lưu trữ dưới định dạng grib2 (.grb2), obs quan trắc 1h với cấu trúc 

“multi_1.[GRIDID].[PARID].[YYYYMM].grb2”. 

Để chi tiết hóa điều kiện biên, đã thực hiện tính toán lan truyền sóng với lưới 

tính được mở rộng ra phía ngoài khơi đến điểm có số liệu sóng toàn cầu (hình 3.2). 

Từ kết quả lan truyền sóng toàn miền, tiến hành trích xuất số liệu sóng dọc các điểm 

trên biên cho mô hình tính sóng MIKE 21SW.  

 
Hình 3.2. Lưới mở rộng tính lan truyền sóng thiết lập điều kiện biên sóng 

Chuỗi số liệu sóng trích xuất làm điều kiện biên cho lưới tính biến đổi theo 

cả không gian và thời gian. Đối với biên Bắc và biên Nam sử dụng điều kiện biên 

sóng phát xạ tự do. 

 Điều kiện biên cho mô hình dòng chảy MIKE 21 HD-FM: Sử dụng số 

liệu mực nước triều tính toán từ bộ hằng số điều hòa thủy triều toàn cầu tại 3 biên 
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lỏng ngoài khơi. Tại biên sông sử dụng điều kiện lưu lượng trung bình tháng 4 tại 

trạm Gia Vòng, sông Bến Hải (Qtb = 3,09 m3/s); 

Điều kiện sóng: Ứng suất sóng Sxx, Sxy, Syy [m
3/s2] được trích xuất từ kết quả 

tính toán trường sóng bằng mô hình MIKE 21SW. 

Điều kiện đầu vào mô hình vận chuyển trầm tích: 

Vật liệu đáy ở khu vực Cửa Tùng chủ yếu là cát với đường kính hạt giảm dần 

từ trong sông ra biển. Tác giả luận văn sử dụng điều kiện đường kính hạt cát trung 

bình là d50 = 0,27 mm; độ chọn lọc là 1,4. 

3.1.3. Kịch bản tính toán 

Trường thủy động lực và quá trình vận chuyển trầm tích trong khu vực 

nghiên cứu được mô phỏng bằng bộ mô hình MIKE 21 với điều kiện địa hình hiện 

trạng, trong đó đã có sự tồn tại của các công trình kè phía Bắc và kè phía Nam. 

Trong nghiên cứu này tiến hành mô phỏng trường thủy động lực và vận chuyển 

trầm tích sử dụng điều kiện địa hình với ba kịch bản: 

Kịch bản 1- KB1: khi có sự xuất hiện của kè phía nam; 

Kịch bản 2- KB2: cửa sông tự nhiên khi không có sự xuất hiện của kè; 

Kịch bản 3- KB3: khi có sự xuất hiện của kè phía nam và kè phía bắc. 

Việc mô phỏng, tính toán theo các kịch bản này nhằm đưa ra được những 

đánh giá khách quan về sự ảnh hưởng của công trình kè đến đặc trưng thủy động 

lực cũng như quá trình vận chuyển trầm tích tại khu vực biển Cửa Tùng. 

3.2. Hiệu chỉnh mô hình 

3.2.1. Hiệu chỉnh mô hình dòng chảy 

 Bộ hệ số hiệu chỉnh được sử dụng trong mô hình dòng chảy bao gồm: hệ số 

nhớt rối ngang theo công thức Smagorinsky với khoảng giá trị [0,25-1] và hệ số ma 

sát đáy sử dụng theo công thức số Manning với khoảng giá trị [20-40 (m1/3/s)]. Sau 

khi tính toán, hiệu chỉnh đã đưa ra được bộ tham số cho khu vực Cửa Tùng như sau: 

hệ số nhớt rối ngang σ = 0,4; hệ số ma sát đáy tại các biên lỏng lấy bằng 35 m1/3/s, 

tại vùng ven bờ sử dụng giá trị 38 m1/3/s, vùng ngoài khơi lấy bằng 36 m1/3/s. 

Kết quả tính toán dòng chảy được hiệu chỉnh với chuỗi số liệu thực đo tại 

trạm K2 gần cửa sông (hình 3.3) trong thời gian từ 8h00 ngày 21/04/2010 đến 7h45 

ngày 27/04/2010 với obs quan trắc 15 phút. Kết quả hiệu chỉnh mô hình được đánh 
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giá bằng chỉ số Nash thể hiện trên bảng 3.1 cho thấy mức độ phù hợp giữa số liệu 

thực đo và tính toán đối với mực nước đạt loại tốt, vận tốc và hướng dòng chảy đạt 

loại khá. So sánh với các nghiên cứu trước đây tại khu vực này cho thấy kết quả 

hiệu chỉnh mô hình dòng chảy của luận văn này có sai số nhỏ hơn, đặc biệt là thông 

số vận tốc dòng. 

 

Hình 3.3. Vị trí trạm đo K1 và K2  
[Nguồn: Google Earth] 

 

Hình 3.4. Đồ thị so sánh mực nước tính toán và thực đo (4/2010) tại trạm đo K2 
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Hình 3.5. Đồ thị so sánh vận tốc dòng chảy tính toán và thực đo (4/2010)  
tại trạm đo K2 

 
Hình 3.6. Đồ thị so sánh hướng dòng chảy tính toán và thực đo (4/2010) tại 

trạm đo K2 
Bảng 3.1. Bảng phân tích chỉ số Nash cho yếu tố mực nước và dòng chảy 

tại khu vực nghiên cứu 

Thời gian Yếu tố Nash 

 

Tháng 4/2010 

Dao động mực nước (m) 0.87 

Vận tốc dòng chảy (m/s) 0.72 

Hướng dòng chảy (deg) 0.67 

Do điều kiện thiếu hụt số liệu đo đạc nên việc kiểm định mô hình với bộ số 

liệu độc lập không thể thực hiện được. Tuy nhiên vẫn có thể khẳng định độ tin cậy 

của kết quả mô phỏng và khả năng sử dụng bộ thông số của mô hình phục vụ tính 

toán các kịch bản tiếp theo. 

3.2.2. Hiệu chỉnh mô hình sóng  

Bộ hệ số hiệu chỉnh được sử dụng trong mô hình sóng bao gồm hệ số sóng 

vỡ và hệ số ma sát đáy. Đối với hệ số sóng vỡ, luận văn sử dụng giá trị � = 0,8 cho 

toàn miền tính. Với hệ số ma sát, luận văn áp dụng theo công thức nhám đáy 

Nikuradse roughness, kn [m]. Giá trị hệ số ma sát đáy được xác định biến đổi theo 

miền tính, tại khu vực gần bờ (kn = 0,06), tại khu vực ngoài khơi ma sát đáy nhỏ 

hơn (kn = 0,04). 

Kết quả tính toán trường sóng được hiệu chỉnh với chuỗi số liệu thực đo sóng 

tại trạm đo gần bờ K1 (hình 3.3) có tọa độ (17°2'08”N, 107°7'19”E) trong thời đoạn 

từ 8h01 ngày 21/04/2010 đến 7h01 ngày 28/04/2010. Kết quả hiệu chỉnh mô hình 

sóng được đánh giá bằng chỉ số Nash thể hiện trên bảng 3.2 cho thấy có sự chênh 

lệch nhỏ về độ lớn các đặc trưng sóng đo đạc và mô phỏng. So sánh với các nghiên 

cứu đã thực hiện tại khu vực Cửa Tùng, kết quả hiệu chỉnh mô hình sóng của luận 
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văn cho sai số nhỏ hơn, đặc biệt là thông số chiều cao sóng. Qua đó khẳng định kết 

quả mô phỏng đảm bảo độ tin cậy, có thể sử dụng bộ thông số của mô hình phục vụ 

tính toán các kịch bản tiếp theo. 

 
Hình 3.7. Đồ thị so sánh độ cao sóng (Hs) tính toán và thực đo (4/2010) tại 

trạm đo K1 

 

Hình 3.8. Đồ thị so sánh chu kỳ sóng tính toán và thực đo (4/2010) tại trạm 
đo K1 

 
Hình 3.9. Đồ thị so sánh hướng sóng tính toán và thực đo (4/2010) tại trạm đo K1 
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 Bảng 3.2. Bảng phân tích chỉ số Nash cho yếu tố sóng tại khu vực nghiên cứu 

Thời gian Yếu tố Nash 

 

Tháng 4/2010 

Độ cao sóng (m) 0,79 

Chu kỳ sóng (s) 0,68 

Hướng sóng (deg) 0,73 

3.3. Kết quả tính toán 

3.3.1. Kết quả tính toán trường sóng 

 Cửa Tùng là vùng biển hở chịu tác động trực tiếp của sóng lan truyền từ 

ngoài khơi, không có các đảo che chắn như nhiều khu vực khác. Quá trình lan 

truyền sóng tại khu vực này chỉ chịu ảnh hưởng của địa hình đáy biển vùng nước 

nông, hình thế địa mạo đường bờ biển và công trình kè. 

Với trường sóng NE, kết quả mô phỏng theo cả 3 kịch bản không có sự khác 

biệt. Hướng sóng trùng với hướng của cả 2 kè phía Bắc và phía Nam, nên sóng 

truyền trực tiếp vào khu vực cửa sông Bến Hải mà không bị ảnh hưởng của công 

trình kè. Độ cao sóng tại khu vực cửa sông và bãi tắm dao động trong khoảng 0,3-

0,7 m.  

Với trường sóng E, kết quả mô phỏng sóng theo KB2 cửa sông tự nhiên khi 

không có sự che chắn của công trình kè, sóng lan truyền sâu hơn vào khu vực cửa 

sông so với KB1 và KB3, độ cao sóng tại khu vực chân cầu Tùng Luật khoảng 0,22 

m (hình 3.15). 

Kết quả mô phỏng với trường sóng SE cho thấy kè phía Nam có tác động che 

chắn, tạo nên vùng khuất sóng phía trong cửa, làm giảm đáng kể độ cao sóng tại 

khu vực cửa sông khi sóng truyền vào. Bên cạnh đó có sự chênh lệch rõ rệt về giá 

trị độ cao sóng tại khu vực trước và sau kè phía Nam: độ cao sóng tại trước kè đạt 

0,45 m trong khi độ cao sóng sau kè (phía trong cửa sông) chỉ đạt 0,15 m. 

Các kết quả mô phỏng trường sóng trong từng kịch bản cho thấy sự xuất hiện 

của kè phía nam gây tác động rõ rệt đến hướng sóng và độ cao sóng tại khu vực bờ 

Bắc và bờ Nam Cửa Tùng, đặc biệt trong trường sóng SE. Trong khi đó sự ảnh 

hưởng của kè phía Bắc tới chế độ sóng tại khu vực này là không đáng kể. 
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Hình 3.10. Trường sóng NE của KB1 Hình 3.11. Trường sóng NE của KB2 

  

Hình 3.12. Trường sóng NE của KB3 Hình 3.13. Trường sóng E của KB1 

 
 

Hình 3.14. Trường sóng E của KB2 Hình 3.15. Trường sóng E của KB3 
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Hình 3.16. Trường sóng SE của KB1 Hình 3.17. Trường sóng SE của KB2 

 
Hình 3.18. Trường sóng SE của KB3 

3.3.2. Kết quả trường dòng chảy 

 Trường dòng chảy được tính toán theo các trường hợp khi không xét tới sự 

tác động của gió và sóng và xét tới sự tác động của sóng theo cả ba kịch bản. Khi 

không xét tới sự tác động của sóng, dòng chảy triều có tốc độ nhỏ. Thời gian triều 

lên ngắn hơn thời gian triều xuống, tại khu vực cửa sông vận tốc dòng trung bình 

trong pha triều lên (0,11 m/s) lớn hơn vận tốc dòng trung bình trong pha triều xuống 

(0,075 m/s).  
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(a) (b) 

     Hình 3.19. Trường dòng chảy trong pha triều xuống (a) và pha triều lên (b) của KB1 

Khi xét tác động của sóng, vận tốc dòng chảy lớn hơn rất nhiều. Trong 

trường sóng NE, dòng chảy có hướng chủ đạo từ Bắc xuống Nam. Vận tốc dòng 

chảy lớn, đạt cực đại tại các khu vực mũi Si (0,66 m/s) và đầu kè. Sự xuất hiện của 

kè phía bắc và kè phía Nam đều có tác động ngăn dòng chảy do sóng dọc bờ từ phía 

Bắc xuống, tạo ra xoáy cục bộ trước cửa sông và ngay sát chân kè phía Nam. Tuy 

nhiên, vì tốc độ dòng chảy trong trường sóng NE tương đối lớn, kết hợp với dòng 

trong sông đổ ra trong mùa lũ nên dòng chảy dọc bờ vẫn tiếp tục vượt qua đầu kè và 

đi xuống bờ phía Nam Cửa Tùng. 

  
Hình 3.20. Trường dòng chảy -sóng 

(NE) của KB1 
Hình 3.21. Trường dòng chảy-sóng 

(NE) của KB2 
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Hình 3.22. Trường dòng chảy-sóng 

(NE) của KB3 
Hình 3.23. Trường dòng chảy-sóng (E) 

của KB1 

  
Hình 3.24. Trường dòng chảy-sóng (E) 

của KB2 
Hình 3.25. Trường dòng chảy-sóng (E) 

của KB3 

  

Hình 3.26. Trường dòng chảy - sóng 
(SE) của KB1 

Hình 3.27. Trường dòng chảy -sóng 
(SE) của KB2 
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Hình 3.28. Trường dòng chảy - sóng (SE) 

của KB3 

Trong trường sóng Đông, dòng chảy có hướng từ Nam lên Bắc, tại mũi Si 

tồn tại xoáy cục bộ hình thành nên dòng tách bờ. Vận tốc dòng chảy lớn tại khu vực 

sát bờ, đầu kè, đạt cực đại xấp xỉ 0,45 m/s. Khi không có sự xuất hiện của công 

trình kè, dòng chảy do sóng ven bờ từ phía Nam lên trực tiếp đổ vào phía nam cửa 

sông, một phần tiếp tục di chuyển lên khu vực phía nam bãi tắm. 

Tuy nhiên theo kết quả mô phỏng KB1 và KB3 nhận thấy dòng chảy sóng 

ven bờ trong trường sóng E chịu sự ảnh hưởng lớn của kè phía Nam, hướng và vận 

tốc dòng bị thay đổi đáng kể. Dòng chảy từ phía Nam lên vòng qua đầu kè phía nam 

sau đó bị chặn lại tại khu vực phía bắc Cửa Tùng, ngay sát chân kè phía Bắc. Trong 

khi đó, sự ảnh hưởng của kè phía bắc đến đến trường dòng chảy trong trường hợp 

này không đáng kể.  

Trong trường sóng SE, hướng dòng chảy chủ đạo là hướng Bắc, tốc độ dòng 

trung bình nhỏ hơn trường hợp khi trường sóng có hướng NE, tuy nhiên lại lớn hơn 

trong điều kiện trường sóng E. Trường dòng chảy sóng SE chịu ảnh hưởng rõ rệt 

của công trình kè phía Nam. Kết quả mô phỏng theo KB1 và KB3 nhận thấy, dòng 

chảy ven bờ từ phía Nam lên gặp dòng chảy sông đổ ra tạo nên một dòng có hướng 

ra biển tại khu vực đầu kè. Vận tốc dòng giảm đáng kể tại khu vực chân kè phía 

Nam, đây có thể là một trong những nguyên nhân gây nên hiện tượng bồi lấp tại 

khu vực này. 
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3.3.3. Kết quả vận chuyển trầm tích 

Trong điều kiện hướng sóng NE, dòng chảy do sóng tạo ra có vận tốc tương 

đối lớn (0,5-0,6 m/s). Dòng trầm tích được vận chuyển theo hướng Bắc- Nam ép sát 

bờ bãi tắm phía sau mũi Si gây xói nhưng giảm dần về phía cửa sông. Dưới tác 

động phản xạ, khúc xạ sóng tại khu vực phía trước Cửa Tùng xuất hiện các xoáy 

cục bộ, nguồn bùn cát được vận chuyển từ bãi tắm xuống một phần sẽ bị giữ lại tại 

khu vực này gây nên hiện tượng bồi lắng. Phần còn lại của dòng trầm tích kết hợp 

dòng trong sông đổ ra tiếp tục được vận chuyển qua đầu kè phía Nam xuống khu 

vực bãi dài phía Nam sông Bến Hải. Ngoài ra, trong trường sóng NE còn nhận thấy 

khu vực đầu kè phía Nam có hiện tượng xói lở do tác động trực tiếp của sóng. 

Trong trường sóng E, sóng có xu hướng hội tụ tại khu vực trung tâm bãi tắm, 

hình thành nên dòng chảy kéo trầm tích đi xa bờ. Khi có sự tồn tại của công trình kè 

(KB1 và KB3), đặc biệt là sự có mặt của kè phía Nam dẫn đến phần lớn lượng trầm 

tích hướng Nam - Bắc bị giữ lại ngay sát chân kè, hạn chế nguồn trầm tích tiếp cận 

tới khu vực cửa sông và bãi tắm. Tuy nhiên, trong trường sóng E kết hợp pha triều 

lên, một phần nhỏ trầm tích từ phía Nam lên được đẩy qua đầu kè phía Nam và lắng 

đọng tại khu vực cửa sông sát chân kè phía Bắc. 

 Trong điều kiện sóng hướng SE, dòng trầm tích dọc bờ có hướng Nam-Bắc 

tương tự như trường sóng E. Trong trường hợp không có sự tồn tại của công trình 

kè (KB2), dòng trầm tích từ phía Nam trực tiếp được vận chuyển tới khu vực cửa 

sông, và một phần lượng trầm tích trong sông được đưa lên khu vực bãi tắm Cửa 

Tùng, tuy nhiên lượng trầm tích này không đáng kể bởi lưu lượng sông Bến Hải 

trong mùa kiệt tương đối nhỏ. Trái lại, khi xét tới điều kiện hiện trạng với sự tồn tại 

của hai kè, tính chất dòng vận chuyển trầm tích thay đổi hoàn toàn. Phần lớn dòng 

trầm tích bị giữ lại sát chân kè phía N am, một lượng nhỏ theo dòng chảy sóng dịch 

chuyển theo hướng ra xa bờ (tại khu vực đầu kè). Nguồn trầm tích được vận chuyển 

lên khu vực bãi tắm trong trường sóng SE là rất nhỏ.  
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Hình 3.29. Vận chuyển tổng cộng 
trong trường sóng NE (KB1) 

Hình 3.30. Vận chuyển tổng cộng 
trong trường sóng NE (KB2) 

  
Hình 3.31. Vận chuyển tổng cộng 

trong trường sóng NE (KB3) 
Hình 3.32. Vận chuyển tổng cộng 
trong trường sóng E (KB1) 

  
Hình 3.33. Vận chuyển tổng cộng 
trong trường sóng E (KB2) 

Hình 3.34. Vận chuyển tổng cộng 
trong trường sóng E (KB3) 



40 
 
 

  

Hình 3.35. Vận chuyển tổng cộng 
trong trường sóng SE (KB1) 

Hình 3.36. Vận chuyển tổng cộng 
trong trường sóng SE (KB2) 

 
Hình 3.37. Vận chuyển tổng cộng trong 

trường sóng SE (KB3) 

 Dựa trên kết quả mô phỏng theo các kịch bản có thể lý giải được sự mất cân 

bằng trong cán cân vận chuyển trầm tích là do sự tác động lớn của trường sóng cũng 

như sự xuất hiện của công trình kè phía Nam Cửa Tùng. Trong trường sóng NE, với 

tốc độ dòng chảy khá lớn, nguồn trầm tích tại khu vực bãi tắm dịch chuyển xuống 

phía Nam gây hiện tượng bồi lắng tại khu vực cửa sông. Trong trường sóng E và 

SE, do sự che chắn của công trình kè, đặc biệt là kè phía Nam, giữ lại phần lớn 

lượng trầm tích từ phía Nam lên, hạn chế sự bổ sung gây thiếu hụt bùn cát cho khu 

vực bãi tắm. Đây cũng chính là một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng bãi 

tắm ngày càng bị thu hẹp. 
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3.4. Đánh giá suất vận chuyển trầm tích tổng cộng 

Trong nghiên cứu về suất vận chuyển trầm tích có hai phương pháp chính 

được sử dụng là phương pháp điều tra, khảo sát và phương pháp mô hình hóa. 

Trong luận văn này, phương pháp mô hình số trị được áp dụng để mô phỏng trường 

vận chuyển trầm tích tổng cộng, sau đó tính toán và đánh giá suất vận chuyển thông 

qua việc trích xuất số liệu tại các mặt cắt đặc trưng trong khu vực nghiên cứu. 

Vị trí các mặt cắt (MC) trích xuất suất vận chuyển trầm tích được thể hiện 

trên hình 3.38. Kết quả tính suất vận chuyển trầm tích từ MC1, MC2, MC3 nhằm 

đánh giá lượng vận chuyển trầm tích tại khu vực bãi tắm; MC4 và MC5 đánh giá 

suất vận chuyển trầm tích qua vị trí hai đầu kè. 

 

Hình 3.38: Vị trí các mặt cắt tính suất vận chuyển trầm tích 

 Suất vận chuyển trầm tích được tính toán tại từng mặt cắt trong các thời đoạn 

trường sóng đặc trưng: sóng NE (1/12/2017- 31/12/2017); sóng E (1/5/2017-

31/5/2017) và sóng SE (1/6/2017- 30/6/2017). Theo quy ước về hướng vận chuyển 

trầm tích, đối với đường bờ bãi biển Cửa Tùng, xét theo phương dọc bờ hướng 

dương là hướng trầm tích đi từ Nam lên Bắc, xét theo phương ngang bờ hướng 

dương là hướng trầm tích đi từ bờ ra khơi và ngược lại.  

Tại MC1, MC2 trong trường sóng NE, trầm tích có xu hướng đi từ ngoài 

khơi vào bờ theo phương vuông góc với bờ và đi từ Bắc xuống Nam theo phương 
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dọc bờ. Trong khi đó, tại MC3 khoảng 300 m sát bờ, suất vận chuyển trầm tích 

ngang bờ có hướng đi từ bờ ra khơi, 400 m còn lại của mặt cắt thì ngược lại; suất 

vận chuyển trầm tích dọc bờ giữ nguyên xu hướng như MC1, MC2 nhưng độ lớn 

giảm.  

 
(a) 

 
(b) 

Hình 3.39: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC1 trong trường sóng NE 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 3.40: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC2 trong trường sóng NE 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 3.41: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC3 trong trường sóng NE 
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Như vậy, trong thời đoạn sóng NE tính toán từ 1h ngày 1/12/2017 đến 1h 

ngày 31/12/2017, tổng lượng trầm tích đi vào khu vực bãi tắm là 50,4 �� trong 

vòng một tháng tính toán, tổng lượng trầm tích đi ra khỏi khu vực là 32,4 m� (tại 

MC3), trong đó lượng vận chuyển trầm tích dọc bờ chiếm ưu thế. 

Tại MC4, MC5 trong trường sóng NE, trầm tích có xu hướng chung là đi từ 

bờ ra khơi theo phương ngang bờ, gây xói khu vực đầu kè; trầm tích dọc bờ có 

hướng từ Bắc xuống Nam. Trong khoảng 50 m đầu tiên của kè phía bắc, xuất hiện 

dòng trầm tích dọc bờ đi từ phía nam lên, nguyên nhân là do xoáy cục bộ xuất hiện 

tại khu vực này. Tại MC5, vận chuyển trầm tích ngang bờ chủ yếu qua 100 m sát 

bờ. Nhìn chung, xu thế vận chuyển ngang bờ và dọc bờ tại MC4, MC5 gần như 

tương tự các MC1, MC2 và MC3 chỉ có sự chênh lệch về độ lớn. 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 3.42: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC4 trong trường sóng NE 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 3.43: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC5 trong trường sóng NE 

Trong trường sóng E và SE, xu hướng chung trầm tích ngang bờ tại MC1, 

MC2, MC3 là đi từ ngoài khơi vào bờ. Vận chuyển trầm tích dọc bờ tại MC2 và 

MC3 cũng có xu thế tương tự nhau, dòng trầm tích có hướng từ Nam lên Bắc trong 
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đó phần lớn dịch chuyển qua 100 m đầu tiên của mặt cắt sát bờ. Trái ngược lại, tại 

MC1 trong khoảng 100 m mặt cắt sát bờ, dòng vận chuyển hướng từ Bắc xuống 

Nam lại chiếm ưu thế, nguyên nhân do chịu sự ảnh hưởng của xoáy cục bộ xuất 

hiện tại khu vực mũi Si.  

Tổng lượng trầm tích đi vào khu vực bãi tắm Cửa Tùng trong thời đoạn sóng 

E (1/5/2017-31/5/2017) và sóng SE (1/6/2017- 30/6/2017) tính toán lần lượt là 

5,8��, và 6,4 ��, giá trị này nhỏ hơn rất nhiều lượng trầm tích đi ra khỏi bãi tắm 

trong thời đoạn sóng NE qua MC3 (32,4 ��). Sự mất cân bằng trong cán cân vận 

chuyển trầm tích này một phần lý giải được hiện trạng khu vực bãi tắm Cửa Tùng 

ngày càng bị thu hẹp. 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 3.44: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC1 trong trường sóng SE 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 3.45: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC2 trong trường sóng SE 
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(a) 

 
(b) 

Hình 3.46: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC3 trong trường sóng SE 

Tại MC4,5 trong trường sóng SE và E dòng vận chuyển ngang bờ có hướng 

từ khơi vào bờ, dòng vận chuyển dọc hướng từ Nam lên Bắc chiếm ưu thế tuy nhiên 

lượng vận chuyển tương đối nhỏ vì phần lớn dòng trầm tích hướng Nam- Bắc bị 

chặn lại tại khu vực chân kè phía nam do tác động che chắn của kè. Tổng lượng 

trầm tích dọc bờ vận chuyển qua MC4, MC5 chỉ đạt lần lượt là 8,4 �� và 10,1 ��. 

 
(a)  

(b) 

Hình 3.47: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC4 trong trường sóng SE 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 3.48: Suất vận chuyển ngang bờ (a) và dọc bờ (b) tại MC5 trong trường sóng SE 
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 Thống kê các kết quả tính toán giá trị tổng lượng vận chuyển trầm tích tương 

ứng với từng thời đoạn qua các mặt cắt thể hiện trong bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Tổng thể tích bùn cát vận chuyển trong từng thời đoạn qua các mặt cắt 

  
Tổng lượng vận chuyển trầm tích ngang bờ (N) và dọc bờ (D) qua các mặt cắt (��) 

MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 MC6 

  N D N D N D N D N D N D 

Thời đoạn 
sóng NE 
 

-23,2 -50,4 -24,8 -44,1 6,8 -32,4 5,6 -29,2 10,4 -27,2 11,6 -21,6 

Thời đoạn 
sóng E 
 

-3,6 1,2 -4,8 6,1 -7,6 5,8 -1,6 3,2 0,4 4,9 -0,28 7,2 

Thời đoạn 
sóng SE 
 

-3,2 3,6 -5,2 7,2 -5,6 6,4 -0,8 5,2 -1,6 5,2 -0,4 7,6 

 Kết quả tính tổng lượng vận chuyển trầm tích cho thấy, tại khu vực biển Cửa 

Tùng vận chuyển dọc bờ là chủ yếu. Trong mùa đông với trường sóng Đông Bắc 

chiếm ưu thế, lượng trầm tích vận chuyển theo hướng từ bắc xuống Nam qua các 

mặt cắt tương đối lớn, đặc biệt tại MC1, MC2 và MC3. Do ảnh hưởng của công 

trình kè, lượng trầm tích được vận chuyển giảm dần về phía cửa sông và khu vực 

phía nam sông Bến Hải. Ngược lại, trong mùa hè với trường sóng Đông và Đông 

Nam chủ đạo, hướng dòng vận chuyển có hướng từ Nam lên Bắc, tuy nhiên giá trị 

nhỏ hơn thời đoạn mùa đông. 

 Qua các kết quả tính suất vận chuyển trầm tích qua các mặt cắt đặc trưng có 

thể đánh giá định lượng về lượng trầm tích vận chuyển ngang bờ và dọc bờ, giúp lý 

giải được sự mất cân bằng trong cán cân vận chuyển trầm tích tồn tại trong khu vực 

nghiên cứu. Bên cạnh đó cho thấy sự xuất hiện của kè phía Nam gây tác động rõ rệt 

đến đặc trưng sóng, dòng chảy và vận chuyển trầm tích tại khu vực bờ bắc và bờ 

nam Cửa Tùng, đặc biệt trong trường sóng SE. Trong khi đó sự ảnh hưởng của kè 

phía Bắc tới chế độ động lực tại khu vực này là không đáng kể.  
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KẾT LUẬN 

Dựa trên việc tìm hiểu về cơ chế vận chuyển trầm tích dưới tác động tổng 

cộng của sóng và dòng chảy và các phương pháp nghiên cứu, luận văn đã lựa chọn 

và ứng dụng thành công bộ phần mềm MIKE 21 bao gồm các mô đun MIKE 

21HD-FM, MIKE 21 SW và MIKE 21 Coupled Model FM tính toán suất vận 

chuyển trầm tích cho vùng biển Cửa Tùng- Quảng Trị. 

Kết quả mô phỏng suất vận chuyển trầm tích trên nền chế độ thủy động lực 

sóng-dòng chảy kết hợp với các kịch bản (Kịch bản 1- KB1: khi có sự xuất hiện 

của kè phía Nam; Kịch bản 2- KB2: cửa sông tự nhiên khi không có sự xuất hiện 

của kè; Kịch bản 3- KB3: khi có sự xuất hiện của kè phía nam và kè phía Bắc) 

đánh giá tác động công trình. Kết quả định lượng suất vận chuyển trầm tích qua các 

mặt cắt trong một tháng tính toán giải thích được hiện trạng bồi lấp tại khu vực cửa 

sông cũng như sự thu hẹp độ rộng bãi ngày càng nghiêm trọng tại bãi tắm Cửa 

Tùng.  

Việc xây dựng và phân tích kết quả theo từng kịch bản tính toán có ý nghĩa 

định hướng và đánh giá các giải pháp chỉnh trị tại khu vực biển Cửa Tùng, Quảng 

Trị. Để khắc phục hiện trạng thu hẹp bãi tắm bên cạnh những biện pháp hiện có 

đang áp dụng cần xem xét biện pháp công trình đê chắn sóng ngoài khơi nhằm giảm 

sự mất mát trầm tích dưới sự tác động của sóng, đặc biệt trong trường sóng NE. 

 Do số liệu khảo sát, đo đạc tại khu vực này còn rất hạn chế nên nghiên cứu 

chưa thể đi sâu phân tích chi tiết định lượng quá trình vận chuyển trầm tích. Mặc dù 

vậy, các kết quả có được đảm bảo độ tin cậy và có ý nghĩa tham khảo cho các 

nghiên cứu tiếp theo về bài toán động lực cũng như đánh giá và định hướng cho các 

giải pháp công trình tại khu vực này. 
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