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Tóm tắt 

Vịnh Vân Phong có cửa vịnh khá lớn là nơi trao đổi nước giữa vịnh và biển khơi, trực tiếp 

chịu tác động của các quá trình thủy động lực ven bờ. Các quá trình này có tác động qua lại và 

ảnh hưởng rất lớn đến dòng chảy của vịnh. Báo cáo ứng dụng bộ mô hình Mike 21 tính toán 

thủy động lực khu vực Vịnh Vân Phong dưới tác động tổng hợp của chế độ thủy triều, sóng, gió 

nhằm phục vụ bài toán lan truyền ô nhiễm khi có các xí nghiệp, nhà máy đóng tàu, bến 

cảng…tại khu vực biển ven bờ Mỹ Giang – Hòn Đỏ - Bãi Cỏ thuộc xã Ninh Phước, TX. Ninh 

Hòa – Khánh Hòa. 

1. MỞ ĐẦU 

Hiện nay, khu vực ven bờ vịnh Vân Phong phát triển rất mạnh mẽ về công nghiệp, du lịch, 

dịch vụ, nuôi trồng thủy sản,... Khu vực ven bờ Mỹ Giang – Hòn Đỏ - Bãi Cỏ thuộc xã Ninh 

Phước, TX. Ninh Hòa – Khánh Hòa là một trong những nơi đặc trưng và phát triển kinh tế xã 

hội mạnh mẽ tại khu vực vịnh Vân Phong. Tại đây, hiện có các xí nghiệp đang hoạt động như 

nhà máy đóng tàu Huyndai Vinashin, kho xăng dầu ngoại quan, khu du lịch Ninh Phước và 

phòng thí nghiệm hóa dầu Intertek chi nhánh Việt Nam. Ngoài ra, theo quy hoạch phát triển kinh 

tế xã hội tại khu vực còn được xem xét phát triển thêm khá nhiều cơ sở kinh tế lớn như: Trung 

tâm điện lực Vân Phong, Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong, các khu công nghiệp phụ trợ, các 

khu du lịch,… [1,2]. Trước tình hình phát triển mạnh mẽ đó, môi trường nước biển ven bờ cần 

được chú ý quan tâm khi các hoạt động kinh tế, xã hội tại khu vực xả thải vào môi trường nước 

biển – môi trường có nhiều hệ sinh thái đang sinh sống và phát triển. Các chất thải này khi vào 

môi trường nước biển sẽ bị chế độ thủy động lực tác động như sóng, dòng chảy, gió, thủy 

triều,…Tuy nhiên, quá trình tác động của nó cần được tính toán cụ thể và chi tiết nhằm đưa ra 

những đánh giá chế độ dòng chảy tại khu vực và quan trọng là cơ sở đầu vào tin cậy cho việc 

tính toán lan truyền chất ô nhiễm.  

 

2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN 
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Trong những năm gần đây, mô hình toán đã được phát triển mạnh mẽ ở các nước tiên tiến 

như Hà Lan, Mỹ, Anh, Bỉ, Nhật, Đan Mạch,…trong đó, việc nghiên cứu tính toán chế độ thủy 

động lực, lan truyền khuếch tán ô nhiễm môi trường đã được hoàn thiện ở mức độ cao.  

Mô hình phổ biến nhất hiện nay và được nhiều quốc gia tin dùng, đã được thương mại hóa 

đó chính là bộ mô hình Mike (DHI) được phát triển bởi Viện Thủy lực Đan Mạch. Trong mô 

hình này, hệ thống lưới tính phi cấu trúc đã được phát triển. Qua đó, người dùng có thể chia lưới 

với những mức độ chi tiết khác nhau, mức độ mịn hay thô của lưới tính đều được chỉnh sửa và 

thực hiện một cách dễ dàng trong mô hình tính. 

Trong bài báo này, mô đun MIKE 21 Flow Model FM (mô đun tính toán dòng chảy tổng 

hợp với lưới phi cấu trúc) được sử dụng trong việc mô phỏng dòng chảy mặt thoáng 2 chiều 

dưới tác động tổng hợp của sóng, gió, thủy triều,… Sự kết hợp của giao diện thân thiện với 

người sử dụng, tính nhanh chóng và tin cậy trong hoạt động mô phỏng đã làm cho MIKE 21 

Flow Model FM đóng một vai trò quan trọng thực sự trong các mô hình ở đất liền, vùng bờ biển 

và ngoài khơi. Kết quả của mô hình sóng MIKE 21 SW là đầu vào cho mô hình MIKE 21 Flow 

Model FM. [3,4] 

2.1 Lưới tính và địa hình 

Một trong những dữ liệu đầu vào quan trọng nhất của Mike 21 Flow Model FM  là dữ liệu 

địa hình đáy. Cơ sở dữ liệu này được đo đạc bởi viện Hải Dương Học Nha Trang và đã được 

kiểm nghiệm là dữ liệu có độ tin cậy cao.[5,6,7] 

Dữ liệu địa hình thu thập ở dạng số, được chuyển sang định dạng file .xyz và đưa vào 

chương trình Mike Zero để nội suy giá trị độ sâu trong tọa độ. Trong chương trình Mike, dữ liệu 

địa hình nhập vào chương trình được lưu ở dạng file 2 chiều. 

Khu vực chúng ta quan tâm là khu vực ven bờ của xã Ninh Phước sẽ được chia lưới mịn 

hơn với khoảng cách giữa các nút lưới là 20 m để thấy rõ được chế độ dòng chảy cũng như sự 

lan truyền các chất ô nhiễm. Khu vực ven bờ và tại các biên cũng được chia lưới mịn hơn nhằm 

hạn chế sai số tại các biên, còn các khu vực khác thì lưới tính sẽ được chia thưa hơn. Tổng số nút 

lưới là 23583 nút bao gồm 43312 phần tử như hình sau: 

 

 Hình 1. Địa hình đáy thu thập và lưới tính khu vực nghiên cứu 
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Hình 2. Địa hình khu vực nghiên cứu nội suy trong mô hình Mike 21 

2.2 Dữ liệu đầu vào khí tượng, hải văn 

Ngoài dữ liệu địa hình đáy được đưa vào mô hình toán, các dữ liệu khác như gió, sóng và 

thủy triều cũng rất quan trọng. Các dữ liệu này được thu thập và xử lý từ các đề tài nghiên cứu 

trước và các chuyến đo đạc khảo sát của đề tài, cụ thể là 4 đợt khảo sát tại khu vực nghiên cứu 

vào tháng 1, tháng 4, tháng 8 và tháng 10 năm 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Các vị trí khảo sát đo đạc trong đề tài 
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- Gió: Trong tính toán hiệu chỉnh, kiểm định mô hình để lựa chọn bộ thông số cho mô hình, 

dữ liệu gió sẽ được lấy từ số liệu đo đạc tại trạm LT5 trong đề tài này. Trong tính toán thủy lực 

đặc trưng trong tháng, các dữ liệu về gió được lấy theo số liệu thống kê nhiều năm của trạm khí 

tượng Nha Trang do Đài Khí tượng - Thủy văn Nam Trung Bộ cung cấp [5]. Số liệu được liệt kê 

trong bảng 1 và bảng 2. Hai tháng được chọn tính toán đặc trưng là tháng 4 và tháng 10. 

Bảng 1. Tần suất hướng gió thịnh hành trong tháng 

 

Bảng 2. Tốc độ và hướng gió thịnh hành ở Nha trang 

 

- Sóng: Độ cao sóng, hướng sóng và chu kỳ tại biên ngoài khơi cũng được lấy từ trạm khảo 

sát liên tục 5 để chạy kiểm định và lựa chọn bộ thông số cho mô hình. Trong tính toán đặc trưng 

sóng để làm dữ liệu đầu vào cho mô hình thủy lực, các thông số sóng ở biên ngoài khơi sẽ được 

tham khảo từ mô hình dự báo sóng toàn cầu Wave – Watch III và các đề tài nghiên cứu trước 

đây với độ cao sóng có nghĩa, hướng sóng và chu kỳ là hằng số đặc trưng tháng [8,9].  

- Thủy triều: Được lấy từ mô hình toàn cầu trong Mike 21 Toolbox và được hiệu chỉnh lại 

về pha và biên độ dựa vào mực nước thực đo trạm Cầu Đá - Nha Trang [3,10]. Kết quả dao động 

thủy triều tại biên ngoài khơi sau khi đã hiệu chỉnh:  

 

Hình 4. Mực nước biên ngoài khơi tại vịnh Vân Phong vào tháng 1/2013 
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2.3. Lựa chọn bộ thông số cho mô hình 

Trước khi tiến hành chạy mô phỏng dòng chảy tại khu vực Vịnh Vân Phong, mô hình đã 

được chạy nhiều lần và so sánh kết quả của mô hình với kết quả đo đạc nhằm đánh giá độ chính 

xác của mô hình. Sau khi chạy kiểm định nhiều lần, kết quả tốt nhất của mô hình sẽ được lựa 

chọn, nhằm đánh giá độ chính xác của mô hình cũng như mức độ phù hợp của dữ liệu đầu vào 

như sau: 

 

Hình 5. Kết quả so sánh độ cao sóng tính toán và thực đo tại trạm liên tục 4 từ 13h 26/01/2013 – 12h 

28/01/2013 

 

Hình 6. Kết quả so sánh vận tốc tính toán và thực đo tại trạm liên tục 3 từ 13h 26/01/2013 – 12h 

28/01/2013 

 

Hình 7. Kết quả so sánh vận tốc tính toán và thực đo tại trạm liên tục 4 từ 13h 26/01/2013 – 12h 

28/01/2013 
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Kết quả so sánh dòng chảy giữa tính toán và thực đo cho thấy mô hình mô phỏng dòng 

chảy tại Vịnh Vân Phong khá chính xác. Tuy nhiên, có những thời điểm có sai số khá lớn, điều 

đó có thể giải thích rằng, với diện tích mặt thoáng và cửa Vịnh khá rộng, ngoài thủy triều dòng 

chảy khu vực còn chịu tác động mạnh của chế độ gió mùa và trường sóng. Mặc dù đã mô phỏng 

trường sóng theo dữ liệu thực, tuy nhiên những sai số từ mô hình tính toán trường sóng làm đầu 

vào cho mô hình dòng chảy đã góp phần làm gia tăng sai số của mô hình dòng chảy. Kết quả mô 

hình có những sai số nhất định về trường sóng và dòng chảy tại khu vực nghiên cứu nhưng nhìn 

tổng thể kết quả tính toán khá phù hợp với dữ liệu thực đo cả về trường sóng lẫn dòng chảy tổng 

hợp, vì thế sau nhiều lần tính toán và hiệu chỉnh thông số của mô hình, bộ thông số của mô hình 

sóng và dòng chảy đã được chọn lựa phù hợp để tiếp tục mô phỏng chế độ thủy động lực làm 

đầu vào cho mô hình lan truyền ô nhiễm khu vực nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN 

Sau khi kiểm định so sánh kết quả phù hợp giữa tính toán và thực đo, tiến hành mô phỏng 

tính toán trường sóng và dòng chảy tại khu vực Vịnh Vân Phong vào tháng 1, tháng 4, tháng 8 

và tháng 10. Tuy nhiên, bài báo chỉ trình bày kết quả tính toán tháng 4 và tháng 10 (tháng phục 

vụ tính toán ô nhiễm môi trường) và kết quả sẽ được chi tiết tại khu vực Mỹ Giang – Hòn Đỏ - 

Bãi Cỏ thuộc xã Ninh Phước, TX. Ninh Hòa – Khánh Hòa. 

 

Hình 8. Kết quả tính toán trường sóng vào tháng 4 

 

Hình 9. Kết quả tính toán trường sóng vào tháng 10 

Kết quả tính toán trường sóng vào tháng 4 cho thấy khu vực nghiên cứu chịu tác động của 

chế độ sóng theo hướng Đông Nam là chủ yếu. Khu vực ven bờ xã Ninh Thủy và Ninh Phước có 

độ cao sóng không lớn lắm do sóng tới theo hướng Đông Nam. Khu vực Hòn Mỹ Giang và Hòn 

Đỏ chịu tác động trực tiếp của trường sóng vào tháng 4. Độ cao sóng có nghĩa khu vực ngoài 

khơi khoảng 1.2 – 1.5 m và độ cao sóng cực đại khoảng 2.4 – 2.8 m. Khu vực ven bờ xã Ninh 

Phước và Ninh Thủy không chịu tác động trực tiếp của chế độ sóng nên có độ cao sóng khá nhỏ 

khoảng 0.3 – 0.9 m với hướng sóng cũng có khuynh hướng thẳng góc với bờ. Khu vực ven bờ 

nơi tiếp giáp giữa xã Ninh Thủy và xã Ninh Phước có độ cao sóng tương đối nhỏ, đó là do sự 

che chắn của Hòn Mỹ Giang. 

Kết quả tính toán trường sóng vào tháng 10 cho thấy khu vực nghiên cứu chịu tác động của 

chế độ sóng theo hướng Đông Bắc là chủ yếu. Trường sóng vào tháng 10 cũng tương tự như vào 

tháng 1. Độ cao sóng khu vực ngoài khơi trung bình khoảng 1.4 m và độ cao sóng lớn nhất đến 

gần 2.8 m. Khu vực ven bờ xã Ninh Phước chịu tác động trực tiếp của trường sóng khá lớn có độ 

cao sóng trung bình khoảng 0.7 – 1 m với hướng sóng thẳng góc với bờ. Khu vực ven bờ từ Hòn 

Mỹ Giang đến xã Ninh Thủy độ cao sóng tương đối nhỏ hơn, một phần là do sự che chắn của 

Hòn Đỏ và Hòn Mỹ Giang, phần khác là do sự tiêu tán năng lượng do khu vực này nằm hơi sâu 
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trong vịnh, độ cao sóng trung bình tại đây dao động trong khoảng 0.2 - 0.5 m với hướng sóng 

cũng vuông góc với bờ. Chu kỳ sóng ngoài khơi khoảng 4 – 6 giây, càng vào ven bờ và các đảo 

chu kỳ sóng càng giảm khu vực ven bờ khoảng 1 – 3 giây.  

 

Hình 10. Kết quả tính toán dòng chảy lúc triều lên 

tháng 4 

 

Hình 11. Kết quả tính toán dòng chảy lúc 

triều xuống tháng 4 

 

Hình 12. Kết quả tính toán dòng chảy lúc triều lên 

tháng 10 

 

Hình 13. Kết quả tính toán dòng chảy lúc 

triều xuống tháng 10 

Tốc độ dòng chảy trung bình khu vực nghiên cứu vào tháng 4 cho thấy: khu vực ven bờ và 

giữa hai Hòn vận tốc dòng chảy tương đối lớn so với khu vực khác, vận tốc trung bình khoảng 

0.2 m/s. Vận tốc trung bình lúc triều xuống lớn hơn so với lúc triều lên, điều này là do trong 

khoảng thời gian triều lên có xuất hiện thời điểm nước gần như đứng lại do chế độ nhật triều 

không điều, trong khi khoảng thời gian triều xuống không có hiện tượng này. Vận tốc cực đại tại 

khu vực tính toán vào tháng 4 cho thấy: khu vực cửa vịnh và khu vực giữa hai Hòn có vận tốc 

dòng chảy cực đại khoảng  0.4 m/s, khu vực ven bờ xã Ninh Phước và Ninh Thủy khoảng 0.3 

m/s. Các khu vực còn lại vận tốc tương đối nhỏ khoảng 0.12 m/s. Khu vực ven bờ vùng nghiên 

cứu vào lúc triều xuống có hình thành dòng chảy dọc bờ hướng vào trong vịnh. Khu vực ven bờ 

phía Tây Bắc của Hòn Mỹ Giang có hình thành một xoáy khá nhỏ, xoáy này tạo dòng chảy dọc 

bờ hướng vào trong vịnh. 

Vào tháng 10, chế độ dòng chảy trong vịnh một phần chịu tác động của chế độ sóng và gió 

mùa Đông Bắc, vì thế dòng chảy lúc triều lên khá nhỏ so với lúc triều xuống, một phần do 

hướng gió không trùng với hướng dòng chảy và do chế độ nhật triều không điều (có khoảng thời 

gian nước gần như bị đứng ngay giữa sườn nước lên). Vận tốc ven bờ khu vực nghiên cứu vào 

lúc triều lên khoảng 0.15 – 0.2 m/s. Vận tốc dòng chảy khu vực ngoài khơi gần cửa vịnh và khu 

vực giữa Hòn Mỹ Giang và Hòn Đỏ khá lớn so với các khu vực còn lại. Tốc độ dòng chảy trung 

bình khu vực nghiên cứu vào tháng 10 cho thấy: khu vực ven bờ xã Ninh Phước và Ninh Thủy 

có vận tốc khoảng 0.1 – 0.15 m/s, khu vực giữa hai Hòn và ngoài cửa vịnh có vận tốc trung bình 

khoảng 0.15 – 0.25 m/s. Vận tốc cực đại tại khu vực tính toán vào tháng 10 cho thấy: khu vực 
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ven bờ xã Ninh Thủy và Ninh Phước khoảng 0.1 – 0.15 m/s, khu vực giữa hai Hòn khoảng 0.25 

– 0.35 m/s. Khu vực ngoài khơi gần cửa vịnh có vận tốc tương đối lớn so với khu vực phía trong 

vịnh. 

5. KẾT LUẬN 

Chế độ sóng khu vực nghiên cứu chịu ảnh hưởng nhiều vào chế độ gió tại khu vực. 1)Vào 

tháng 4, gió chủ yếu theo hướng Đông Nam, vì thế sóng tới từ ngoài khơi truyền vào cũng theo 

hướng Đông Nam là chủ yếu, tuy nhiên độ cao sóng vào tháng này không cao lắm và hướng 

sóng không tác động vào khu vực ven bờ nên độ cao sóng khu vực ven bờ vùng nghiên cứu có 

độ cao sóng khá nhỏ. 2)Vào tháng 10, sóng chủ yếu theo hướng Đông Bắc với độ cao sóng trung 

bình có nhỏ hơn so với tháng 1. 

Trường dòng chảy tại khu vực nghiên cứu cũng khá phức tạp, vận tốc và hướng dòng chảy 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố như gió, sóng, thủy triều, địa hình,... Vì thế, cần phải có dữ liệu gió 

và sóng thật sự tốt thì kết quả mô phỏng dòng chảy tại đây mới cho kết quả phù hợp với thực tế. 

Khu vực nghiên cứu có đường bờ dạng lòng chảo nên dễ hình thành dòng chảy dọc bờ, kết quả 

tính toán cũng đã cho thấy dòng dọc bờ tại đây khá lớn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của chế độ 

sóng, gió, địa hình làm cho dòng chảy tại khu vực có hướng không theo quy luật của chế độ thủy 

triều, khu vực ven bờ xã Ninh Thủy thường hình thành vùng xoáy. 

Khu vực nghiên cứu có chế độ thủy động lực tương đối phức tạp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến 

lan truyền các chất ô nhiễm ven biển. Kết quả tính toán dòng chảy tổng hợp cho thấy, dòng chảy 

ven bờ khu vực nghiên cứu khá lớn và với đường bờ dạng lòng chảo, có hình thành các xoáy cục 

bộ nên các chất ô nhiễm dễ bị dòng ven bờ kéo theo. 

Kết quả tính toán dòng chảy tổng hợp tại khu vực nghiên cứu có những sai số nhất định, đó 

là sai số tổ hợp của mô hình sóng, sai số của mô hình tính toán dòng chảy và có cả những sai số 

trong quá trình quan trắc dữ liệu thực đo. Mặc dù có những sai số tổ hợp nhưng kết quả tính toán 

dòng chảy tổng hợp từ mô hình Mike 21 khá phù hợp với đặc trưng chế độ thủy động lực tại khu 

vực. 

Lời cảm ơn. Tác giả xin cảm ơn Viện Khí tượng Thủy văn Hải văn và Môi trường đã hỗ trợ để 

hoàn thành bài báo này. 
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