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ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG SỐ LIỆU VỆ TINH 

VỀ ĐỘ CAO SÓNG TRÊN KHU VỰC BIỂN ĐÔNG 

NGÔ NAM THỊNH
1
, NGUYỄN TRÂM ANH

2
,
 
V  DUY LONG

3 

TÓM TẮT 

Trong các nghiên cứu biển tại Việt Nam, việc đo đạc các số liệu về thủy hải 

văn tại vùng biển sâu đang gặp rất nhiều khó khăn về trang thiết bị và kinh phí quá 

lớn. Một số đề tài, dự án lớn có sự phối hợp với nước ngoài thì mới có các chuyến 

đo đạc vùng biển sâu, nhưng độ dài số liệu cũng có giới hạn, không được cập nhật, 

đồng thời việc tiếp cận nguồn số liệu này cũng rất khó khăn trong nghiên cứu biển. 

Hiện nay, nguồn số liệu vệ tinh đã và đang được sử dụng rộng rãi phục vụ cho các 

nghiên cứu biển, nó có thể thay thế nguồn số liệu thực đo mà một số đề tài, dự án 

không có kinh phí để đo đạc thực tế ngoài hiện trường. 

Đo cao bằng vệ tinh đã bắt đầu trở thành một hướng tiếp cận hiệu quả trong 

nghiên cứu biển. Nguồn số liệu đo cao vệ tinh đã và đang được khai thác một cách 

có hiệu quả để lấp đầy những khoảng trống số liệu mà khảo sát bằng tàu trên biển 

chưa thực hiện được. Trong nghiên cứu này, vệ tinh Jason (Jason 1 và Jason 2) 

được sử dụng để trích rút số liệu độ cao sóng có nghĩa khu vực Biển Đông so sánh 

với số liệu thực đo tại trạm DK1 trong thời gian 2 năm từ 2009–2010. Kết quả cho 

thấy nguồn số liệu vệ tinh tương quan khá tốt so với số liệu thực đo và sai số giữa 

hai chuỗi số liệu cũng khá thấp. 

Từ khóa: số liệu vệ tinh, độ cao sóng có nghĩa, vệ tinh đo cao, Jason. 

1. GIỚI THIỆU 

Hiện tại, trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về việc ứng dụng số liệu 
vệ tinh trong kiểm định độ cao sóng và độ dâng mực nước biển. Nghiên cứu 

của George Galanis 2011 và Dimitrova, M. 2013 sử dụng số liệu vệ tinh tại 
khu vực Địa Trung Hải trong nghiên cứu độ cao sóng, nghiên cứu đã kiểm 

định độ cao sóng được tính từ mô hình với số liệu từ vệ tinh. 
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Trong các nghiên cứu D.J.T. Carter (1993), Ardhuin, F. et al. (2007), 

Queffeulou, P. (2003), các tác giả dùng các nguồn ảnh từ GEOSAT, 

TOPEX, ERS, Poseidon và GFO để trích rút thông tin mực nước và độ 

cao sóng có nghĩa tại khu vực nghiên cứu và kiểm định với kết quả thực 

đo. Ardhuin, F. et al. (2007) đã kiểm định giữa số liệu từ vệ tinh TOPEX 

và dữ liệu thực đo về độ cao sóng tại các phao nổi. Từ kết quả của các 

bài báo cho thấy mức độ tin cậy của nguồn ảnh TOPEX luôn đạt mức 

trên 90% và điều này thực sự rất có ý nghĩa trong các nghiên cứu về 

vùng biển sâu. Khu vực Biển Đông cần có những nghiên cứu độ cao 

sóng, độ cao mực nước từ số liệu vệ tinh,… nhưng số lượng các nghiên 

cứu đó hiện nay vẫn chưa nhiều.  

Đã có nhiều nghiên cứu tổng quan về thủy hải văn trên toàn bộ Biển 

Đông đã được công bố trong và ngoài nước. Điển hình trong số đó là 

Chương trình Điều tra Nghiên cứu Biển cấp Nhà nước KHCN-06 (1996-

2000) về chế độ động lực, địa chất, sinh vật và sinh thái trên vùng biển Việt 

Nam. Tuy nhiên, một trở ngại lớn trong các nghiên cứu về hải dương của 

chúng ta là nguồn dữ liệu để kiểm chứng. Để có được thông tin về chế độ 

thủy động lực học, về nguyên tắc, chúng ta có thể đo đạc thực tế các thông 

số đặc tả dòng chảy trong tất cả các trạng thái thời tiết (kể cả bão tố), trên 

phạm vi toàn nghiên cứu và lân cận với mạng lưới đo đạc lớn và đo liên tục 

thời gian dài. Hạn chế lớn nhất của phương pháp này là rất tốn kém và khó 

khả thi trong vùng biển nước sâu bởi diện tích rộng và công nghệ đo đạc 

trong nước vẫn chưa đáp ứng kịp. 

Một giải pháp khác là lập các mô hình toán mô phỏng và dự báo để có 

các thông tin đặc tả dòng chảy trong tất cả các trạng thái thời tiết, trên toàn 

phạm vi nghiên cứu và vùng lân cận liên tục thời gian dài với các số liệu đầu 

vào khác nhau. Đây là phương pháp ít tốn kém và rất khả thi. Tuy nhiên, đòi 

hỏi căn bản của phương pháp này là độ tin cậy của các mô hình sử dụng, các 

cơ sở dữ liệu đầu vào và quy trình vận dụng mô hình tính toán trong các 

phương án cụ thể. Hiện tại, mô hình toán đã thực sự trở thành công cụ cần 

thiết cho các nhà nghiên cứu. Nó là công cụ hỗ trợ việc lập các kế hoạch 

khai thác tài nguyên môi trường cũng như ra quyết định của các nhà quản lý. 

Về cơ bản, điểm mạnh cơ bản của phương pháp mô hình toán là khả năng 

dự báo của mô hình toán một cách mềm dẻo, ít tốn k m và điểm yếu của nó 

là cho các kết quả gần đúng với thực tiễn vì mô hình tính toán là hệ thống 

các quan hệ toán học xấp xỉ thực tế rất phức tạp của các quá trình. Trong 
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thực tiễn, phương pháp sử dụng mô hình toán thường kết hợp với phương 

pháp đo đạc thực địa để bảo đảm cả tiêu chí về chi phí lẫn độ chính xác. Số 

liệu đo đạc dùng để hiệu chỉnh thông số mô hình vừa đóng vai trò kiểm định 

chất lượng tính toán của mô hình mô phỏng và có như vậy chúng ta mới có 

thể đảm bảo độ chính xác của kết quả.  

Với những thuận lợi của số liệu vệ tinh như: là nguồn số liệu liên tục, 
dài, rộng khắp ngoài ra các số liệu này đa số được công bố miễn phí do đó 
việc áp dụng số liệu vệ tinh trong nghiên cứu Biển Đông là rất cần thiết và 
hữu ích trong việc phục vụ cho hiệu chỉnh và kiểm định mô hình toán 

2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Các số liệu liên quan sẽ được thu thập, xử lý và thống kê bao gồm: (1) 
Số liệu thực đo về độ cao sóng có nghĩa tại trạm DK1 trong 2 năm gồm 
2009 và 2010; (2) Số liệu độ cao sóng có nghĩa của vệ tinh Jason 1 và Jason 
2 cũng được thu thập năm 2009 và 2010. 

- Sử dụng số liệu của vệ tinh đo cao Jason để trích rút số liệu độ cao 
sóng có nghĩa trên bề mặt biển và so sánh với số liệu thực đo. 

+ Vệ tinh đo cao có chức năng đo đạc sự biến đổi địa hình bề mặt đại 
dương (so với mặt Elipsoid Trái đất) bằng sóng radar từ vệ tinh. Bề mặt đại 
dương (mặt Geoid) không phải là mặt phẳng (không tính đến ảnh hưởng của 
sóng, gió, thủy triều và dòng chảy), nhưng theo các định luật vật lý thì nó là 
một mặt đẳng thế của trường trọng lực Trái đất. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng chênh lệch độ cao giữa bề mặt thực tế của đại dương so với mặt 
Ellipsoid Trái đất là trong khoảng 100m. Sự gồ ghề lên xuống của bề mặt 
đại dương bị gây ra bởi sự biến đổi của trường trọng lực Trái đất, không thể 
nhìn thấy bằng mắt thường nhưng có thể đo được bằng một radar rất chính 
xác đặt trên vệ tinh. 

+ Để thiết lập địa hình bề mặt đại dương, người ta tiến hành đo đạc 
chính xác hai khoảng cách: Thứ nhất, đó là độ cao R‘ của vệ tinh so với mặt 
Ellipsoid bằng hệ thống mạng lưới trạm Laser và Doppler đặt trên bề mặt 
Trái đất. Độ cao này của vệ tinh còn được hiệu chỉnh bằng quá trình tính 
toán quỹ đạo động của nó. Thứ hai, độ cao của vệ tinh so với bề mặt đại 
dương gần nó nhất R được đo bởi radar sóng ngắn đặt trên vệ tinh có tần số 
mang là 13.5 GHz. Nhằm loại bỏ nhiễu và làm tăng tín hiệu phản xạ sóng 
radar từ bề mặt đại dương người ta sử dụng xung radar có độ lặp cao (1.000 
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Hình 1. Phương pháp luận nghiên cứu 
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xung/giây). Ảnh hưởng của thủy triều, tầng điện ly và khí quyển cũng được 

hiệu chỉnh trong quá trình tính toán, đo đạc. 

- Ngôn ngữ lập trình Matlab sẽ được sử dụng trong việc tải và xử lý số 

liệu vệ tinh một cách tự động trên khu vực Biển Đông.  

Phương pháp luận nghiên cứu sẽ được thể hiện cụ thể như Hình 1. 

5. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Vệ tinh bay qua vị trí quan trắc và phóng xung radar để thu thập số liệu 

các đặc trưng bề mặt biển. Tốc độ vệ tinh là 5.9 (km/s), với mỗi 1s một lần 

lấy mẫu do đó số liệu rất dày. Bước đầu tiên trong xử lý số liệu này là gom 

các số liệu được đo trong vòng 10s thành một nhóm và tính giá trị trung bình 

để ra một số liệu đặc trưng của nhóm. Chuỗi số liệu mới sẽ là 10s tương ứng 

với 60km một số liệu (Hình 3). 

 

Hình 2. Số liệu vệ tinh tại khu vực Biển Đông 
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Hình 3. Gom các số liệu theo từng nhóm 

Số liệu thực đo được quan trắc tại các điểm nghiên cứu nằm trong khu 

vực Biển Đông trong khoảng thời gian 2 năm từ 01/01/2009 đến 31/12/2010 

tại giàn khoan DK1 thuộc vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với số liệu đo 

sóng được lấy theo ốp với 6 giờ một số liệu. Số liệu độ cao sóng được lấy 

với mỗi 6 giờ một số liệu được xem là độ cao sóng trung bình đặc trưng cho 

khu vực này trong 6 giờ (độ cao sóng không thay đổi nhiều tại khu vực này 

trong vòng 6 giờ). Do đó, nghiên cứu tiến hành so sánh các số liệu vệ tinh 

cách số liệu thực đo 3 giờ và có tọa độ cách vị trí quan trắc một khoảng cách 

R nhất định (Hình 4). 



Proceeding of The Third International Conference on 

Estuarine Coastal and Shelf  Studies – ECSS 2017 

ISBN: 978-604-73-5521-1 

 

-389- 

 

 

Hình 4. Lựa chọn bán kính thu thập độ cao sóng có nghĩa từ vệ tinh 

Độ cao sóng ngoài khơi được quan trắc tại một điểm tượng trưng cho 

độ cao sóng khu vực đó, nơi mà độ cao sóng chịu tác động bởi trường gió là 

chính. Một câu hỏi được đặt ra là khu vực mà có độ cao sóng thay đổi không 

nhiều so với điểm thực đo có bán kính là bao nhiêu kể từ tâm là điểm thực 

đo. Việc lựa chọn bán kính để lấy điểm so sánh ảnh hưởng đến độ chính xác 

của nghiên cứu.  

Khi lấy những điểm quá xa để so sánh sẽ dẫn đến sai số cao do các 

điểm này chịu sự tác động của trường sóng khác nhau sẽ có độ cao khác 

nhau. Tuy nhiên, khi lựa chọn bán kính quá nhỏ thì số điểm được lựa chọn 

để so sánh sẽ ít, ảnh hưởng tới độ tin cậy của thống kê, mặc dù ta biết rằng 

các điểm càng gần nhau thì kết quả so sánh sẽ càng chính xác. Việc lựa chọn 

bán kính R cần phải được xem x t đánh giá bằng phương pháp thử sai để 

chọn lựa R phù hợp, vừa có lượng số liệu đủ lớn vừa đảm bảo được tính 

tương quan của số liệu. Nghiên cứu đã tiến hành so sánh với các trường hợp 

có bán kính lần lượt là 0.75
0
; 1

0
; 1.5

0
; 2.5

0
. Trường hợp 0.75

0
 có 65 cặp số 

liệu, 1
0
 có 67 cặp số liệu, 1.5

0
 có 71 cặp số liệu, 2.5

0
 có 145 cặp số liệu. Kết 

quả so sánh giữa số liệu thực đo tại trạm DK1 với số liệu vệ tinh Jason được 

thể hiện từ Hình 5 đến Hình 12. 
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Hình 5. Tương quan độ cao sóng có nghĩa (m) giữa số liệu trạm DK1  

và vệ tinh Jason với bán kính 0.75
0 

 

Hình 6. Kết quả so sánh độ cao sóng có nghĩa (m) giữa số liệu thực  

đo trạm DK1 và vệ tinh Jason với bán kính 0.75
0
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Hình 7. Tương quan độ cao sóng có nghĩa (m) giữa số liệu trạm DK1  

và vệ tinh Jason với bán kính 1
0
 

 

Hình 8. Kết quả so sánh độ cao sóng có nghĩa (m) giữa số liệu thực đo trạm DK1 và 

vệ tinh Jason với bán kính 1
0
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Hình 9. Tương quan độ cao sóng có nghĩa (m) giữa số liệu trạm DK1  

và vệ tinh Jason với bán kính 1.5
0
 

 

Hình 10. Kết quả so sánh độ cao sóng có nghĩa (m) giữa số liệu thực đo trạm DK1 

và vệ tinh Jason với bán kính 1.5
0
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Hình 11. Tương quan độ cao sóng có nghĩa (m) giữa số liệu trạm DK1  

và vệ tinh Jason với bán kính 2.5
0
 

 

Hình 12. Kết quả so sánh độ cao sóng có nghĩa (m) giữa số liệu thực đo trạm DK1 

và vệ tinh Jason với bán kính 2.5
0 

Bảng 1. Bảng hệ số tương quan R
2
 và sai số trung bình của hai chuỗi số liệu 

Bán kính R (độ) Hệ số tƣơng quan R
2 
Sai số trung bình ( ) 

0.5 0.67 18.8 

1 0.6 20.5 

1.5 0.55 22.9 

2.5 0.32 24.1 
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Bằng phương pháp thử sai bán kính R trong xử lý số liệu vệ tinh về độ 

cao sóng có nghĩa đã cho thấy được với bán kính R nhỏ hơn 1.5
0
 thì hệ số 

tương quan đều lớn hơn 0.5 nằm ở mức khá (tiêu chuẩn đánh giá hệ số 

tương quan của Moriasi, 2007) và sai số trung bình giữa hai chuỗi số liệu 

nằm trong khoảng từ 18.8 – 24% (Bảng 1). Khi bán kính R là 2.5
0
 thì hệ số 

tương quan chỉ nằm ở mức đạt và sai số khá cao, lên đến 24.1%.  

Dựa vào hai chỉ số tại Bảng 1, nghiên cứu rút ra nhận xét và lựa chọn 

các trường hợp thu thập số liệu vệ tinh như sau: Trường hợp thu thập số liệu 

vệ tinh trong bán kính dưới 1.5
0
 cho kết quả hệ số tương quan thuộc mức 

khá và sai số cũng chấp nhận được. 

Bán kính R đã được lựa chọn trong việc thu thập số liệu vệ tinh, từ đây 

có thể sử dụng hàm tương quan trên để đưa số liệu vệ tinh về gần sát với dữ 

liệu thực đo về độ cao sóng có nghĩa. Đây là sẽ dữ liệu rất hữu ích trong việc 

nghiên cứu về sóng biển ở vùng nước sâu tại khu vực Biển Đông. 

6. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, số liệu vệ tinh về độ cao sóng có nghĩa 

tương quan ở mức khá so với số liệu thực đo tại trạm giàn khoan DK1. Bán 

kính thu thập số liệu vệ tinh tính từ tâm là vị trí số liệu đo đạc được lựa chọn 

là từ 0.5
0 
đến 1.5

0
. Qua đó, trong trường hợp không có số liệu thực đo ngoài 

biển khơi về độ cao sóng có thể sử dụng hàm tương quan này để hiệu chỉnh 

số liệu vệ tinh về số liệu thực đo phục vụ hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 

toán cũng như các đánh giá khác trong nghiên cứu biển. 

Công nghệ vệ tinh đã và đang phát triển vượt bậc, trong đó các vệ tinh 

dành cho nghiên cứu biển cũng được quan tâm đầu tư cả về nghiên cứu khoa 

học lẫn an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia. Số liệu vệ tinh đáp ứng được 

về sự cập nhật số liệu, liên tục theo không gian và thời gian. Vì thế, việc sử 

dụng số liệu vệ tinh trong nghiên cứu nói chung và nghiên cứu biển nói riêng 

đã mang lại hiệu quả nhất định. 

Hạn chế của bài báo là chỉ mới so sánh với số liệu thực đo về độ cao 

sóng có nghĩa của một trạm trên Biển Đông, vì thế cần bổ sung so sánh và 

đánh giá với một số trạm khác có số liệu thực đo tin cậy để đánh giá hiệu 

quả và khả năng ứng dụng của vệ tinh tại Biển Đông. 
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ASSESSMENT OF USING SATELLITE DATA ON 

WAVE ALTIMETRY IN THE EAST SEA AREA 

NGO NAM THINH
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2
,
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ABSTRACT 

In marine studies in Vietnam, The measurement of hydrographic data in deep-

sea is experiencing a lot of difficulties in terms of equipment and highly funding. A 

number of large-scale themes or projects cooperated with foreign countries have 

conducted deep-sea surveys, but the data were not only limited, irregularly updated, 

and accessing these data sources is also complicated. At present, satellite data 

sources have been widely used for marine research that can replace the actual data 

sources in some limited expense projects. 

Altimetry by the satellite has become an effective approach in marine research. 

The data sources of altimetry by the satellite have been effectively exploited to 

interpolate blank data that has not yet done when surveying by ship. In this study, 

Jason satellites (Jason 1 and Jason 2) were used to extract wave height data in the 

East Sea area, compared with baseline data at DK1 during the two years 2009 - 

2010. The results show that the satellite data source correlates well with the actual 

measurement data and the error between the two data series is quite low. 

Keywords: satellite data, mean wave heights, altimetry, Jason satellites. 
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