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TÓM TẮT 

Mô hình Delft3D được ứng dụng tính toán dự báo mực nước tại khu vực cửa sông ven 

biển hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai. Mô hình chạy song song hai module sóng (Delft - 

WAVE) và module dòng chảy (Delft – FLOW) nhằm thể hiện sự liên kết và tương tác qua lại 

giữa chúng. Mô hình chạy dự báo mực nước trong 72 giờ và kết nối dữ liệu trường gió từ mô 

hình khí tượng WRF để tính toán tương tác sóng – dòng chảy tại khu vực cửa sông nhằm xem 

xét tác động tổng hợp của các yếu tố gió, sóng biển, thủy triều, dòng chảy sông,…lên dao 

động mực nước. 

1. MỞ ĐẦU 

Mực nước tại các cửa sông là đầu vào rất quan trọng cho các mô hình một chiều trong 

sông, phục vụ công tác dự báo mực nước trong sông cũng như việc tính toán dòng chảy, bồi 

xói và nghiên cứu các vấn đề môi trường,…Khi không có trạm quan trắc mực nước tại cửa 

sông, mô hình toán là công cụ hiệu quả để tính toán và dự báo mực nước. Mô hình Delft3D là 

một trong những sản phẩm được phát triển bởi Deltares (trước kia là Viện Thủy lực Delft Hà 

Lan). Mô hình này được sử dụng rộng rãi trên thế giới và ở Việt Nam với độ chính xác cao. 

Vì vậy, mô hình Delft3D đã được ứng dụng tính toán dự báo mực nước tại các cửa sông phục 

vụ cho các nghiên cứu và dự báo mực nước trong sông thuộc hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng 

Nai. 

2. DỮ LIỆU ĐẦU VÀO 

2.1 Lưới tính và địa hình 

Hệ thống sông tại Cần Giờ rất phức tạp với nhiều nhánh sông với các đoạn uốn cong, 

vì vậy thiết lập lưới tính cho khu vực này cần phải chia nhỏ lưới ở trong các con sông, kênh 

đồng thời lưới tính phải lượn theo địa hình phức tạp tại khu vực. Mô hình DELFT3D sử dụng 

hệ tọa độ Sigma giúp việc chia lưới bám sát địa hình và các biên sông hơn. Tính toán sóng tại 

khu vực biển Cần Giờ là cơ sở đầu vào cho mô hình dòng chảy, vì thế lưới tính tại đây được 

chia khá mịn bao gồm khoảng 58208 nút lưới như hình sau: 
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Hình 1. Hệ thống lưới cong khu vực tính toán 

Số liệu địa hình đáy khu vực biển Cần Giờ và một số sông chính là số liệu được trích 

từ hải đồ tỉ lệ 1:200.000 do Hải quân Nhân dân Việt Nam tái bản lần thứ 1 năm 1993 và hiệu 

chỉnh dựa trên ảnh vệ tinh GoogleEarth và ETOPO2. Đồng thời kết hợp với dữ liệu địa hình 

thực năm 2009 được thu thập từ Viện Kỹ Thuật biển và Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế 

cảng - Kỹ thuật biển Portcoast. 

 

Hình 2. Địa hình khu vực nghiên cứu 
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2.2 Số liệu khí tượng, thủy – hải văn 

- Số liệu gió: Được lấy từ mô hình dự báo khí tượng WRF và được xử lý nội suy phù 

hợp với miền tính. 

- Số liệu mực nước: được tính toán từ chương trình dự báo mực nước bằng phương 

pháp bình phương tối thiểu tại các trạm Vũng Tàu, Vàm Kênh, Bến Lức, Nhà Bè, Tân An. 

- Số liệu biên sóng: số liệu biên sóng ngoài khơi được lấy trung bình nhiều năm dựa 

trên cơ sở tính toán sóng khu vực nước sâu và ven bờ biển Đông và Tây Nam Bộ thuộc đề tài 

cấp nhà nước KC.09/06-10 và các đợt khảo sát “Nghiên cứu quá  trình tương tác biển - lục địa 

và ảnh hưởng của chúng đến hệ sinh thái ven bờ Đông và bờ Tây Nam Bộ”. Các biên trong 

sông được lấy bằng không. 

3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 

Từ các số liệu đầu vào khí tượng, thủy – hải văn đều được lấy từ kết quả dự báo, mô 

hình Delft3D được sử dụng để tính toán dự báo mực nước năm 2010, qua đó so sánh kết quả 

dự báo với số liệu thực đo nhằm đánh giá độ chính xác của kết quả dự báo. Dữ liệu thực đo 

dùng để so sánh tại các trạm (hình 3) Đồng Tranh, Cái Mép, Ngã Bảy, Vàm Cỏ và Vàm Sát 

được đo đạc trong 4 tháng như sau: 

+ Tháng 3 (mùa khô): 9 giờ ngày 1/3/2010 đến 9 giờ ngày 3/3/2010. 

+ Tháng 4 (mùa khô): 9 giờ ngày 1/4/2010 đến 9 giờ ngày 3/4/2010. 

+ Tháng 9 (mùa mưa): 9 giờ ngày 9/9/2010 đến 9 giờ ngày 11/9/2010. 

+ Tháng 10 (mùa mưa): 9 giờ ngày 8/10/2010 đến 9 giờ ngày 10/10/2010. 

 

Hình 3. Vị trí các điểm đo đạc phục vụ kiểm định mô hình 
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Chỉ tiêu đánh giá được dùng là chỉ tiêu Nash-Sutcliffe được sử dụng để kiểm định kết 

quả chạy của mô hình bằng cách so sánh hai giá trị thực đo và tính toán: 

 

Trong đó:             

 

Ở đây Htj và Hdj là giá trị tính toán và thực đo, Hbqd là giá trị bình quân của chuỗi số 

liệu thực đo, n là độ dài chuỗi số liệu. 

Bảng 1. Tiêu chuẩn đánh giá tương quan giữa số liệu thực đo và tính toán 

Đánh giá Đạt Khá Tốt 
2N  0,4 – 0,65 0,65 – 0,85 >0,85 

(Theo Tổ chức khí tượng thế giới-WMO) 

Ngoài ra, đánh giá mức độ tương quan giữa kết quả tính toán và thực đo bằng hệ số 

tương quan R2 
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Kết quả so sánh giữa dự báo và thực đo trong 2 ngày của tháng 3, tháng 4, tháng 9 và 

tháng 10 tại một số vị trí như đã nêu trên, với hệ số Nash (N2) và hệ số tương quan R2 tính 

toán được như sau: 

Bảng 2. Hệ số Nash (N2) và hệ số tương quan (R2) được tính toán giữa số liệu đo đạc 

và dự báo cho một số trạm vào tháng 3 và tháng 4 (mùa khô) 

Trạm 
Mực nước tháng 3 Mực nước tháng 4 

N2(Số Nash) R2 (Độ lệch chuẩn) N2(Số Nash) R2 (Độ lệch chuẩn) 

Vàm Sát 0.850 0.973 0.971 0.984 

Vàm Cỏ 0.942 0.984 0.929 0.969 

Đồng Tranh 0.934 0.983 0.983 0.983 

Ngã Bảy 0.973 0.985 0.964 0.981 

Cái Mép 0.908 0.964 0.967 0.968 

Bảng 3. Hệ số Nash (N2) và hệ số tương quan (R2) được tính toán giữa số liệu đo đạc và 

dự báo cho một số trạm vào tháng 9 và tháng 10 (mùa mưa) 

Trạm 
Mực nước tháng 9 Mực nước tháng 10 

N2(Số Nash) R2 (Độ lệch chuẩn) N2(Số Nash) R2 (Độ lệch chuẩn) 

Vàm Sát 0.883 0.903 0.983 0.989 

Vàm Cỏ 0.969 0.986 0.926 0.956 

Đồng Tranh 0.970 0.986 0.987 0.989 

Ngã Bảy 0.976 0.977 0.973 0.976 

Cái Mép 0.916 0.923 0.948 0.951 
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Dưới đây là biểu đồ thể hiện kết quả so sánh giữa dự báo và thực đo tại các trạm vào 

tháng 4 và tháng 10 như sau: 

 

Hình 4. Kết quả so sánh giữa dự báo và thực đo 

tại trạm Cái Mép vào tháng 4 

 

Hình 5. Kết quả so sánh giữa dự báo và thực 

đo tại trạm Đồng Tranh vào tháng 4 

 

Hình 6. Kết quả so sánh giữa dự báo và thực đo 

tại trạm Ngã Bảy vào tháng 4 

 

Hình 7. Kết quả so sánh giữa dự báo và thực 

đo tại trạm Vàm Cỏ vào tháng 4 

 

Hình 8. Kết quả so sánh giữa dự báo và thực đo 

tại trạm Vàm sát vào tháng 4 

 

Hình 9. Kết quả so sánh giữa dự báo và thực 

đo tại trạm Cái Mép vào tháng 10 
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Hình 10. Kết quả so sánh giữa dự báo và thực 

đo tại trạm Đồng Tranh vào tháng 10 

 

Hình 11. Kết quả so sánh giữa dự báo và thực 

đo tại trạm Ngã Bảy vào tháng 10 

 

Hình 12. Kết quả so sánh giữa dự báo và thực 

đo tại trạm Vàm Cỏ vào tháng 10 

 

Hình 13. Kết quả so sánh giữa dự báo và thực 

đo tại trạm Vàm Sát vào tháng 10 

Qua kết quả so sánh giữa dự báo và thực đo cho thấy hệ số Nash và hệ số tương quan 

đều rất tốt tại 5 vị trí kiểm định là Cái Mép, Đồng Tranh, Ngã Bảy, Vàm Cỏ và Vàm Sát. Các 

hệ số Nash và tương quan đa số trên 0.9 trong 4 tháng dự báo, chỉ có vị trí trạm Vàm Sát vào 

tháng 3 và tháng 9 có chỉ số Nash tương đối nhỏ hơn lần lượt là 0.850 và 0.883. Vì vậy, mô 

hình Delft3D đã dự báo mực nước tại các cửa sông khá tốt, mô hình sẽ được tiếp tục dự báo 

mực nước ở cửa sông góp phần nâng cao chất lượng dự báo tại các vị trí nằm sâu trong sông. 

4. KẾT LUẬN 

Mô hình Delft3D đã sử dụng các dữ liệu đầu vào khí tượng, thủy – hải văn lần lượt là 

kết quả dự báo của mô hình khí tượng WRF và phương pháp dự báo mực nước bằng phương 

pháp bình phương tối thiểu để tính toán dự báo mực nước tại một số vị trí cửa sông. 

 Mô hình Delft3D đã cho kết quả dự báo thử nghiệm mực nước tại các ví trí cửa sông 

khá chính xác, qua đó đủ độ tin cậy để tiến hành dự báo mực nước tại các cửa sông cho tương 

lai. 
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 Kết quả từ mô hình Delft3D là dữ liệu đáng tin cậy làm đầu vào cho mô hình một 

chiều khi các cửa sông này không có trạm đo tự động.  

Kết quả dự báo mực nước của mô hình Delft3D có những sai số nhất định, đó là do sai 

số tổng hợp của mô hình dự báo khí tượng WRF, chương trình dự tính mực nước bằng 

phương pháp bình phương tối thiểu làm đầu vào cho mô hình Delft3D và cả trong mô hình 

Delft3D. 
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APPLICATION OF DELFT3D MODEL TO FORECAST WATER 

LEVEL IN SAI GON – DONG NAI 

ABSTRACT 

 Delft3D model is applied to forecast water levels in Sai Gon - Dong Nai. Model runs 

parallel two modules: wave module (Delft - WAVE) and flow module (Delft - FLOW) to 

show the links and interactions between them. The model forecasts water levels for 72 hours 

and the wind data connection from WRF meteorological model to calculate wave - flow 

interaction in estuarine areas to consider the combined effects of the elements of wind, waves 

sea, tides, river flow,…to water levels. 

 


