
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG TÁC ĐO ĐẠC ĐỊA 

HÌNH KHU VỰC BÃI BỒI VEN BIỂN VIỆT NAM 

ThS. Nguyễn Thị Kim Dung, Ks. Dương Hồng Yên, Cn. Nguyễn Thị Thanh Huệ Anh 

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt nam 

 

TÓM TẮT 

 Việt Nam có đường bờ biển rất dài với nguồn lợi rất phong phú nhưng lại thường 

xuyên chịu nhiều tác động của các yếu tố tự nhiên và hoạt động của con người. Điều này 

đặt ra cho công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và 

an ninh quốc phòng rất nhiều nhiệm vụ. Trong đó thông tin, dữ liệu phục vụ công tác khảo 

sát, điều tra cơ bản ngày càng đòi hỏi chính xác, kịp thời. Hiện nay cơ sở dữ liệu nền địa 

lý tỷ lệ 1:10.000 , 1:2.000, 1:5.000 đã phủ kín phần đất liền, trong khi đó nhiệm vụ đo đạc 

địa hình dải ven bờ biển trong những năm qua vẫn đang gặp những khó khăn do sự phức 

tạp của điều kiện địa lý, tự nhiên. Bài báo viết về một trong những kết quả nghiên cứu giải 

pháp công nghệ đo đạc địa hình phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý cho các khu vực 

bãi bồi ven biển Việt Nam. 

1. Đặt vấn đề 

Khu vực bãi bồi vùng ven biển ở nước ta chịu nhiều tác động bởi các yếu tố tự nhiên. 

Những tác động này mang đến những giá trị đa dạng sinh học cao, nguồn lợi thủy sản dồi 

dào, cảnh quan phong phú và đặc biệt là nguồn tài nguyên đất đai quý giá. Gần đây, xu thế 

khai thác và sử dụng đất bãi bồi ven biển phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội ngày càng 

tăng, tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức đối với việc quản lý tài nguyên, môi trường. 

Để đáp ứng yêu cầu này, dữ liệu địa hình là một trong những lớp thông tin cơ bản phục vụ  

Quy hoạch, quản lý khu vực bãi bồi ven biển, theo tiêu chí phát triển bền vững, đa mục 

tiêu tạo thuận lợi cho công tác quản lý tổng hợp các nguồn tài nguyên, phát triển kinh tế 

bền vững và đảm bảo an ninh quốc phòng.  

Tuy nhiên, đo đạc địa hình ven biển luôn là nhiệm vụ hết sức khó khăn, đặc biệt là 

phải đáp ứng yêu cầu độ chính xác ngày càng cao. Với hiện trạng công nghệ hiện nay trên 

thế giới, đo đạc địa hình ven biển đã đạt được những thành tựu nhất định. Thể hiện bằng 

việc ứng dụng công nghệ đo sâu đa tia, đơn tia, công nghệ bay quét LiDAR ( dùng máy 

phát xung laser cho cả hai chùm tia xanh và đỏ) cho cả khu vực trên cạn và dưới 

nước kết hợp chụp ảnh kỹ thuật số vùng ngập nước.  

Ở Việt nam, với dải bờ biển dài 3200 km, khối lượng nhiệm vụ đo đạc địa hình ven 

biển là rất lớn, địa hình khá đa dạng nhưng chưa có được các thiết bị chuyên dụng cho đo 

đạc địa hình ven biển, do đó nghiên cứu các giải pháp công nghệ đo đạc hiện có kết hợp 

phân tích các điều kiện địa lý, tự nhiên biển Việt Nam là rất cần thiết để đạt hiệu quả tối 

ưu trong đo đạc địa hình phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu khu vực bãi bồi ven biển có độ 

chính xác cao. 

2. Các dạng địa hình ven biển Việt nam và độ chính xác đo vẽ địa hình 

Địa hình ven biển miền Bắc 

Miền Bắc hầu hết các bãi bồi được hình thành tại các cửa sông lớn ven biển. Hệ 

thống sông của khu vực này chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, các cửa sông tương 

đối rộng và độ dốc lòng sông lớn lòng dẫn có xu thế mở rộng ra phía biển. Cửa sông phát 

triển theo qui luật thành tạo bãi ngầm, đảo chắn cửa sông làm đổi hướng dòng chảy như 



cửa Ba Lạt, cửa Trà Lý hoặc kéo dài lòng dẫn theo sự phát triển của các doi cát ven cửa 

sông chạy dài ra phía biển như cửa Thái Bình, cửa Diêm Hộ [1]. Đặc điểm địa hình và 

thực vật ở đây là các bãi lầy sú vẹt phát triển mở rộng với hệ thống lạch triều phát triển. 

Tuy nhiên, đây là vùng có thuỷ triều lên xuống rất mạnh, khi nước rút kiệt, mực nước 

xuống thấp vùng cửa biển lộ ra nhiều bãi bùn lầy và các vùng đất thấp dọc theo 2 bên bờ 

sông cho phép thực hiện công tác đo đạc địa hình ví dụ cửa Bạch Đằng  thuộc các huyên 

Thuỷ Nguyên, Hải An của Hải Phòng và huyện Yên Hưng của Quảng Ninh [1].  

Địa hình ven biển miền Trung 

Địa hình miền Trung có đặc điểm chung là dài, hẹp theo chiều ngang Đông Tây, địa 

hình dốc, phía Đông tiếp giáp với biển Đông, phía Tây được bao bọc bởi dãy Trường Sơn. 

Địa hình bị chia cắt mạnh bởi đèo, đồi núi và sông suối, nhiều sông tương đối lớn. Sông, 

suối nhiều nhưng chiều dài các sông đa số ngắn và có độ dốc lớn nên tốc độ tập trung 

nước rất nhanh. Địa hình bờ biển tương đối phức tạp do sự đâm ngang của các mỏm núi 

tạo ra các vùng lồi lõm, bên cạnh đó là sự xen kẹp của các đầm phá và các vùng vịnh, đã 

tạo thêm cho sự phức tạp các chế độ động lực và vận chuyển cát ven bờ [2]. Độ dốc sườn 

bở ngầm lớn cộng với mặt biển thoáng, biên độ thuỷ triều nhỏ, chế độ thuỷ văn sông chỉ 

mạnh vào mùa lũ, nên sóng và dòng ven  vẫn áp sát vào bờ để xâm thực, vận chuyển, sắp 

xếp  lại vật liệu thành tạo nên các bãi bồi có diện hẹp và cùng phương với đường bờ biển. 

Do đặc điểm tạo thành các cửa sông miền Trung đa phần nhỏ hẹp thường xuyên bị bồi lấp 

và không ổn định, địa hình đáy biển tương đối dốc, biên độ lên xuống của thuỷ triều 

không cao nên phần cửa sông lấn ra biển không nhiều [4].  

Địa hình ven biển miền Nam 

Địa hình ven biển miền nam chịu ảnh hưởng chuyển tiếp giữa hai khối: khối nâng và 

địa hình cao phía bắc, khối hạ với địa hình thấp phía Nam. Các cửa sông ven biển này 

ngoài phần đất nổi nằm tiếp giáp với biển còn có cả phần châu thổ ngầm. Các cồn cát 

duyên hải cao đến 5m đã trở thành những dạng địa hình quan trọng. Trên bề mặt đồng 

bằng thấp vào khoảng 1 - 2m, còn có những khu vực trũng thấp hơn 1 m, ngập nước vào 

mùa mưa. Tuy nhiên, ven các cửa sông và bờ biển do tác động của thủy triều và sóng lại 

có những dải đất cao đến 3m. Dễ nhận thấy nhất là những đảo nhỏ, những “cù lao”, những 

“cồn” như người ta thường gọi, chẳng hạn như cù lao Dài (Vĩnh Long), cù lao Nấm Thôn, 

cồn Bà Nở (Mỹ Tho), cù lao Cồn Cốc, cù lao Dung, cù lao Tròn, cù lao Nai (Sóc Trăng)… 

Phần hoạt động nhất của châu thổ chỉ gồm toàn những đảo lớn được bao bọc bởi các sông 

chia nhánh ngày càng tỏa rộng ra phía biển[3]. Thực phủ chủ yếu trong khu vực này là các 

rừng đước, bần, mắm, bụi cây chà là, sú vẹt. Đặc biệt có rừng ngập mặn Cần Giờ là khu 

dự trữ sinh quyển Quốc Gia. Khác với châu thổ Bắc Bộ, những bãi phù sa biển ở hạ châu 

thổ sông Cửu Long không phát triển bao nhiêu. Điều này có liên quan đến các dòng phù sa 

và chúng không dừng lại các cửa sông mà đi tiếp về phía mũi Cà Mau để bồi đắp cho vùng 

giao giáp giữa biển Đông và Rạch Giá. Biên độ thuỷ triều lên xuống ở vùng này thuộc loại 

lớn nhất Việt Nam khoảng 3-4 m trong kì nước cường còn mức trung bình là 2 - 4 m. Địa 

hình bờ biển ở bãi bồi này là bằng phẳng, thoai thoải đổ ra biển nên khi nước thuỷ triều rút 

kiệt đường mép nước ra cách xa đường bờ biển có nơi đến 10 km. Quá trình bồi tụ và xói 

lở hàng năm diễn ra không giống nhau, hơn nửa chiều dài đoạn bờ biển có rừng ngập mặn, 

các bãi nuôi trồng thủy sản. 



Trên cơ sở kết quả khảo sát các dạng địa hình các khu vực bãi bồi ven biển khác 

nhau, căn cứ vào các văn bản kỹ thuật hiện hành, yêu cầu độ chính xác độ cao trong công 

tác đo đạc địa hình khu vực bãi bồi ven biển thể hiện trong bảng sau 

Bảng 1. Các dạng địa hình ven biển và độ chính xác đo vẽ địa hình 

Dạng địa 

hình ven 

biển 

Đặc điểm địa hình 
Độ chính 

xác (m) 

Bắc Bộ 

Các bãi bồi ven biển Bắc bộ chịu tác động của hệ thống lạch 

triều nên địa hình luôn biến động; Diện tích các bãi phát triển tự 

nhiên với rừng ngập mặn và các khu nuôi trồng thủy sản. Bề 

mặt địa hình thoải, thấp độ dốc nhỏ. Cấu tạo vật liệu đáy chủ 

yếu là bùn, cát, bột và bùn loãng lầy thụt lẫn mùn thực vật, bã 

thực vật. 

0,2 - 0,5 

Trung bộ 

Các cửa sông miền Trung đa phần nhỏ hẹp thường xuyên bị bồi 

lấp và không ổn định. Độ dốc lòng lớn với tốc độ dòng chảy 

mạnh do đó các bãi bồi ven biển ít, hẹp. Cấu tạo vật liệu đáy 

chủ yếu là cát. 

0,3 - 0,8 

Nam bộ 

Địa hình bãi bồi khu vực Nam bộ đa phần là bằng phẳng, thoai 

thoải đổ ra biển nên khi nước thuỷ triều rút kiệt đường mép 

nước ra cách xa đường bờ biển tạo thành các bãi nuôi trồng thủy 

sản rộng lớn. Ngoài ra có những vùng hệ thống lạch triều phát 

triển mạnh, địa hình cắt xẻ tạo thành hệ thống các rừng đước, 

bần, mắm, bụi cây chà là, sú vẹt. 

0,2 – 0,5 

3. Điều kiện khí tượng và hải văn: 

Các yếu tố khí tượng hải văn tác động lên vùng cửa sông ven biển bao gồm: nhiệt 

độ, mưa, nắng, gió, sóng, thuỷ triều, dòng chảy sông ngòi, dòng chảy gió, dòng chảy sóng 

ven bờ, dòng chảy tổng hợp… 

Để lựa chọn thời gian tối ưu trong năm cho việc bay quét và chụp ảnh ở vùng cửa 

sông ven biển cần xem xét 2 yếu tố chính là thuỷ triều và các điều kiện khí tượng khác 

như thời điểm quang mây, sóng, gió [7].  

3.1 Thuỷ triều 

 

Mực nước thủy triều thấp nhất tại khu vực Hòn Dấu theo số liệu hải văn 
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Hình 1: Biểu đồ mực nước thủy triều tại các khu vực 

Dựa trên kết quả khảo sát quy luật thuỷ triều hàng năm có thể tìm ra mực nước thuỷ 

triều thấp nhất trong từng tháng của năm tại các khu vực cần đo, để lựa chọn thời điểm đo 

và công nghệ phù hợp. 

3.2 Thời điểm quang mây 

Thời điểm quan mây là thông tin thời tiết hữu ích đối với công việc đo đạc địa hình 

ven biển Việt Nam. 
Tần suất quang mây bầu trời - Hòn Dấu
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Tần suất trạng thái quang mây tại Vũng Tàu
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Mực nước thủy triều thấp nhất tại khu vực Định An theo số liệu hải văn 
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Mực nước thủy triều thấp nhất tại khu vực Vũng Tàu  theo số liệu hải văn 
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Tần suất trạng thái quang mây tại Rạch Giá
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Hình 2: Biểu đồ tần suất quang mây tại các khu vực 

3.3 Chế độ sóng, gió 

Để lập kế hoạch áp dụng công nghệ đo sâu tại các vùng cửa sông ven biển cần xem 

xét 2 yếu tố hải văn chính ảnh hưởng đến điều kiện thi công đó là: 

- Chọn thời gian thuỷ triều lên cao 

- Điều kiện sóng gió ở mức đảm bảo an toàn. 

Dưới đây là một số đặc điểm tình hình sóng gió ở các khu vực cửa sông ven biển.    

Vùng ven biển Quảng Ninh 

Chế độ sóng gió ở đây được chia thành 2 mùa: mùa đông và mùa hè. Do ảnh hưởng 

của địa hình mà tốc độ và hướng sóng có sự khác biệt lớn giữa ven bờ và ngoài khơi. 

Vùng cửa sông ven biển và các vịnh địa hình tương đối kín nên sóng yếu, chỉ đạt 

độ cao 1.0 m trong gió bão. 

Vùng ven biển từ Hải phòng đến Ninh Bình 

Trong mùa đông các hướng sóng chính là Đông Bắc 11%, Đông 34% và Đông 

Nam 22 . Cấp độ sóng ở ven bờ đạt 0.75-3 m. 

Trong mùa hè các hướng sóng chính là Đông Nam 24%, Nam 20% cấp độ sóng ven 

bờ đạt 0.7-1.2 m. Trong giai đoạn chuyển mùa vào các tháng 4,5 và 10, 11 hướng sóng 

chính là Đông và Đông Nam với cường độ giảm nhiều so với mùa chính.  

Khu vực Thanh Hóa – Hà Tĩnh 

Mùa đông có sóng thịnh hành là hướng Đông Bắc độ cao sóng trung bình 0.8 - 0.9 

m , độ cao sóng cao nhất 2.0 - 2.5 m. Vào mùa hè hướng sống thịnh hành là Đông Nam độ 

cao sóng trung bình 0.6 - 0.7 m , độ cao sóng cao nhất 3.0 - 3.5 m. 

Khu vực Quảng Bình –Đà Nẵng 

Mùa đông có sóng thịnh hành là hướng Đông Bắc độ cao sóng trung bình 0.8 - 0.9 

m , độ cao sóng cao nhất 4.0 - 4.5 m. Vào mùa hè hướng sống thịnh hành là Đông Nam độ 

cao sóng trung bình 0.6 - 0.7 m , độ cao sóng cao nhất  3.5 m. Trong tháng 7,8 hướng sóng 

Tây - Tây Nam chiếm ưu thế độ cao sóng trung bình  0.7 m , độ cao sóng cao nhất  4 m. 

 Khu vực Quảng Nam – Bình Thuận 

Mùa đông có sóng thịnh hành là hướng Đông Bắc, trong tháng 1 là hướng Bắc độ 

cao sóng trung bình 0.9 – 1.0 m, độ cao sóng cao nhất 4.0 m. Từ tháng 5 đến tháng 9 

hướng sống thịnh hành là Tây Nam độ cao sóng trung bình 0.8 – 1.0 m , độ cao sóng cao 

nhất  3.5 m. Trong tháng 10-12 hướng sóng Bắc – Đông Bắc chiếm ưu thế độ cao sóng 

trung bình  0.9 m , độ cao sóng cao nhất  3.5 - 4 m. 



 Khu vực cửa sông ven biển Đông Nam Bộ 

Độ cao sóng trong gió mùa Đông Bắc là 4 - 4.5 m và 3.5-4 m trong gió mùa Tây 

Nam. Các hướng sóng nguy hiểm là Bắc Đông Bắc – Đông Đông Nam trong mùa Đông 

và Đông Nam và Tây Nam trong mùa hè. Từ Phan Rang đến cửa Định An độ cao sóng 

giảm dần từ Bắc xuống Nam,, hướng sóng thịnh hành là  Bắc Đông Bắc và Đông Bắc. Từ 

cửa Định An xuống đến Cà Mau, độ sóng tăng đáng kể từ Bắc xuống Nam, hướng sóng 

thịnh hành chuyển sang Đông, Đông Đông Nam.. 

Khu vực của sông ven biển Tây Nam Bộ 

Độ cao sóng hữu hiệu cực đại khoảng 2.5-3 m với hai hướng sóng nguy hiểm là 

Đông Nam và Tây Nam. Hai tháng có sóng mạnh nhất là tháng 7 và tháng 8. Khu vực từ 

Rạch Giá đến Hà Tiên sóng rất nhỏ do được đảo Phú Quốc che chắn. Từ Rạch Giá đến Cà 

Mau, càng xuống phía Nam sóng càng mạnh đặc biệt là sóng có hướng Tây Bắc. 

4. Giải pháp công nghệ trong đo đạc địa hình ven biển. 

4.1. Một số công nghệ đo đạc địa hình hiện có tại Việt Nam 

a. Công nghệ bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh kỹ thuật số 

Công nghệ bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh kỹ thuật số đóng vai trò chủ đạo 

trong công tác đo đạc ảnh địa hình khu vực bãi bồi ven biển. Công nghệ này với khả năng 

phát đi và nhận lại xung laser phản hồi từ bề mặt đất/bùn ở những nơi thuỷ triều vừa rút đi 

được áp dụng để thu nhận đối tượng địa lý tại những khu vực có nền đất yếu. Yêu cầu lớn 

nhất khi ứng dụng hệ thống bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh kỹ thuật số vào công tác 

thu nhận thông tin các đối tượng địa lý vùng bãi bồi ven biển Việt nam cần phải tận dụng 

tối đa thời gian khi nước thuỷ triều rút cạn nhất để bay quét và chụp được nhiều diện tích 

nhất ở các khu vực ngập nước do thuỷ triều. Để đáp ứng được yêu cầu này công tác chuẩn 

bị triển khai bay quét bao gồm các nội dung: 

- Khu vực bãi bồi ven biển cần đủ lớn về diện tích để áp dụng công nghệ bay quét 

LiDAR có hiệu quả nhất, với một số tiêu chuẩn như: độ dài trên 25 km, độ rộng trên3 km đủ 

để thiết kế các tuyến bay.  

- Xác định mùa bay chụp tối ưu hàng năm theo từng vùng bãi bồi ven biển trên cơ sở 

phân tích các yêú tố hải văn, điều kiện thời tiết và các yêu cầu bay quét và chụp ảnh. 

- Đối với từng ngày bay cụ thể người chỉ huy bay chụp phải căn cứ vào các bản tin 

dự báo thời tiết hàng ngày trên cơ sở đối chiếu lịch thuỷ triều hàng tháng tại mỗi khu vực 

bãi bồi để có quyết định thời điểm bắt đầu và kết thúc ca chụp ảnh chính xác vừa đảm bảo 

chất lượng thông tin thu thập được vừa đạt hiệu quả bay chụp cao. 

    b. Công nghệ đo trực tiếp 

 - Đo sâu hồi âm đơn tia (SBES):  Công nghệ đo sâu hồi âm đơn tia (SBES) thường 

được xem là công nghệ đo sâu truyền thống, độ rủi ro khi triển khai thấp và được sử dụng 

rộng rãi. Trong công nghệ này thiết bị đo sâu hồi âm được đặt trên thuyền hoặc tàu và gắn 

với hệ thống định vị GPS. Ảnh hưởng của điều kiện khí tượng hải văn lên công tác đo 

bằng phương pháp này khoảng cách tối thiểu từ đáy tàu/ thuyền đo đặt thiết bị đo hồi âm 

tới đáy biển sẽ xác định mực nước tối thiểu có thể thực hiện phép đo. Công nghệ đo sâu 

SBES có thể được áp dụng tại các vùng biển rất nông cho tới các vùng biển rất sâu. Công 

nghệ này được áp dụng tại những khu vực ngập nước có độ sâu >3 m;  Khi lập kế hoạch 



đo sâu vùng bãi bồi ven biển ta phải lựa chọn các tháng trong năm có mực nước thuỷ triều 

lên cao nhất cùng các yếu tố sóng, hướng gió, cấp độ gió và tình hình nước dâng của khu 

vực thi công. Lịch thuỷ triều cụ thể kết hợp với các yếu tố hải văn khác tại từng khu vực 

cho phép lựa chọn thời gian triển khai và kết thúc công tác đo sâu để có thể mô tả tối đa 

diện tích các khu vực bãi bồi phần ngập nước.  

- Đo sâu địa hình bằng sào: Sử dụng máy toàn đạc độ chính xác cao, gương sào, 

sào đo và phương pháp tọa độ cực để đo chi tiết trong khu khu vực nước nông. Công nghệ 

đo sâu bằng sào được thực hiện tại những khu vực có độ sâu <3 m. Đây là công nghệ 

tương đối thủ công do đó khi thực hiện công nghệ này cũng cần quan tâm đặc biệt các 

thông tin về khí tượng thủy văn và thời tiết.  

- Đo độ cao theo thời gian thực (RTK - Real Time Kinematic): Công nghệ này 

thường được áp dụng đối với trường hợp đo bổ sung phần hở, hụt, lỗi dữ liệu với điều kiện 

thực địa cho phép. Điều kiện khí tượng hải văn để lựa chọn phương pháp này là thuỷ triều 

rút cạn nhất và không mưa. Khi lập kế hoạch đo đạc trực tiếp tại các vùng bãi bồi ven biển 

phải xem xét các yếu tố mùa mưa, mùa khô trong khu vực và đối chiếu lịch thuỷ triều của 

cửa sông cần đo để có phương án thi công hiệu quả nhất.  

4.2 Giải pháp công nghệ trong đo đạc địa hình ven biển 

 Trên cơ sở phân tích các đặc điểm địa hình địa mạo kết hợp với thông tin về khí 

tượng, hải văn từ đó lựa chọn các giải pháp công nghệ tối ưu cho đo đạc địa hình ven biển 

Việt Nam để đạt yêu cầu độ chính xác và đảm bảo tính kinh tế. Bảng sau đây đề xuất một 

số phương án tối ưu trong phối hợp các giải pháp công nghệ và lựa chọn điều kiện khí 

tượng, hải văn khi triển khai nhiệm vụ đo đạc địa hình các vùng biển Việt Nam. 

Bảng 2: Phương án phối hợp trong công tác đo đạc địa hình khu vực bãi bồi ven biển 

Vùng bờ 

biển 

Đặc điểm địa hình và  

các điều kiện đo đạc 
Phương án tối ưu 

Bắc Bộ 

- Địa hình thoải, nền đât yếu, diện 

tích các bãi rộng. Thời điểm triều 

kiệt, quang mây 

- Thời kì quang mây nhất trong năm 

vào khoảng tháng 12 và tháng 1. 

- Chế độ nhật triều, độ lớn của thủy 

triều lên đến 4m. Trong mỗi đợt triều 

lên sẽ có 3 ngày đạt mực nước cao 

nhất, dao động 0.1 m so với đỉnh 

triều, nếu lấy mức dao động 0.2 m so 

với đỉnh triều sẽ có 5 ngày mực nước 

cao nhất trong một tháng. 

 

- Áp dụng công nghệ quét LiDAR kết 

hợp chụp ảnh kỹ thuật số, tận dụng thời 

điểm triều kiệt, quang mây nhằm tăng 

cường tối đa khả năng thu nhận tín hiệu 

đo độ cao địa hình cho toàn khu đo 

- Áp dụng các công nghệ đo sâu địa 

hình, kế hoạch đo được lập chi tiết  đảm 

bảo phù hợp với tình trạng ngập nước 

theo dõi qua lịch hải văn. 

- Sau khi thu nhận dữ liệu độ cao bằng 

hai công nghệ trên, rà soát khoanh vùng 

các khu vực sót, hở, dữ liệu lỗi, áp dụng 

công nghệ GPS–RTK đo bù, phủ kín dữ 

liệu. 

Trung bộ 
- Địa hình cửa sông, ven biển miền 

Trung nhỏ hẹp thường xuyên bị bồi 
- Công nghệ đo sâu đóng vai trò chủ 

đạo và khả thi, vừa đáp ứng các yêu cầu 



lấp và không ổn định. Độ dốc lòng 

lớn với tốc độ dòng chảy mạnh do 

đó các bãi bồi ven biển ít, diện tích 

nhỏ. 

- Chế độ nhật triều, độ lớn của thủy 

triều dao động từ 0,4 m - 3m 

về kỹ thuật vừa đảm bảo tính kinh tế. 

- Công nghệ GPS – RTK được áp dụng 

đối với khu vực bù hở các trường hợp 

không thực hiện được công nghệ đo 

sâu. 

Nam bộ 

- Địa hình bãi bồi khu vực Nam bộ 

nhìn chung bằng phẳng, thoải dần ra 

biển. Do đó khi thuỷ triều rút kiệt 

đường mép nước ra cách xa đường 

bờ biển, tạo thành các bãi bồi rộng 

lớn, nơi đây thường được cải tạo để 

nuôi trồng thủy sản, do đó địa hình 

không còn nguyên bề mặt tự nhiên, 

thường có sự cắt xẻ bởi công trình 

thủy văn phục vụ nuôi trồng thủy 

sản. 

- Tần suất quang mây nhất trong năm 

khoảng tháng 12 và tháng 5. 

- Khu vực này thường xuất hiện 

những vùng hệ thống lạch triều phát 

triển mạnh, địa hình cắt sẻ tạo thành 

hệ thống các rừng đước, bần, mắm, 

bụi chà là, sú vẹt... 

- Từ Bà Rịa đến Cà Mau có chế độ 

bán nhật triều không đều, độ lớn của 

thuỷ triều 3 đến 4 m. 

- Từ Cà Mau đến Hà Tiên là chế độ 

nhật triều đều, độ lớn của thuỷ triều 

nhỏ hơn 1 m. 

- Áp dụng công nghệ quét LiDAR kết 

hợp chụp ảnh kỹ thuật số, tận dụng thời 

điểm triều kiệt, quang mây nhằm tăng 

cường tối đa khả năng thu nhận tín hiệu 

đo độ cao địa hình cho toàn khu đo 

- Do chế độ bán nhật triều không đều, 

thời gian con nước lên xuống rất nhanh, 

do đó công tác trực bay hoặc kết hợp 

các công nghệ khác cần được thực hiện 

chi tiết đến ngày, giờ để cho hiệu quả 

tối đa. 

- Áp dụng các công nghệ đo sâu địa 

hình, kế hoạch đo được lập chi tiết  đảm 

bảo phù hợp với tình trạng ngập nước 

theo dõi qua lịch hải văn. 

- Sau khi thu nhận dữ liệu độ cao bằng 

hai công nghệ trên, rà soát khoanh vùng 

các khu vực sót, hở, dữ liệu lỗi, áp dụng 

công nghệ GPS–RTK đo bù, phủ kín dữ 

liệu. 

- Tại khu vực địa hình cắt xẻ nhân tạo, 

quá trình đo bù kết hợp kiểm tra sự phù 

hợp của đường bờ biển với độ chênh 

cao địa hình và đối tượng liên quan.  

4.3 Thử nghiệm áp dụng phối hợp các công nghệ trong đo đạc địa hình ven biển 

Việt Nam   

 Khu vực thử nghiệm là vùng bãi bồi cửa sông Diêm Hộ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh 

Thái Bình. Địa hình tương đối bằng phẳng, hơi nghiêng về phía biển, với độ dốc không 

lớn, các bãi lầy ven biển có rừng sú vẹt dầy, cao[5]. Địa hình khu đo chủ yếu là bãi bồi, mở 

rộng ra biển hàng năm với diện tích hàng trăm hécta, tuy nhiên mức độ bồi tụ không đồng đều 

về không gian và thời gian. Vùng ven biển các cửa sông Thái Bình có chế độ thuỷ triều khá 

thuần nhất với biên độ dao động tối đa 3.0 - 3.5 m.  

Khu vực thử  nghiệm có diện tích khoảng 45 km
2 

bao gồm các dạng địa hình cơ bản 

như: địa hình hoàn toàn khô cạn, khu vực này không chịu sự ảnh hưởng của thủy triều; khu 



vực bán ngập, thời gian ngập nước phụ thuộc vào lịch triều. Sử dụng nguồn thông tin, tư liệu, 

dữ liệu để xác định ranh giới khu đo, lập kế hoạch đo, xây dựng lưới khống chế ngoại nghiệp, 

thiết kế các tuyến đo mặt cắt. 

 
Hình 3: Phạm vi khu thử nghiệm 

Sử dụng dữ liệu thu nhận được từ công nghệ bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh kỹ 

thuật số bằng hệ thống Harrier 56/G4 thực hiện vào tháng 12 năm 2010, sản phẩm thuộc 

dự án về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Quá trình bay quét phần 

đất liền đã phủ chờm ra vùng địa hình bãi bồi cửa sông ven biển khu vực Diêm Điền tại 

thời điểm mực nước triều tương đối thấp. Các sản phẩm đảm bảo việc thành lập DEM có 

độ chính xác độ cao 0,2 - 0,3m, độ chính xác mặt phẳng 0,3m. Mật độ điểm độ cao khoảng 

1,2 - 1,3 điểm/m
2 

,  ảnh màu được chụp kết hợp đồng thời với độ phân giải mặt đất 0,15m.  

Nguồn dữ liệu này phủ kín khoảng 2/3 diện tích khu vực thử nghiệm, phần diện tích 

còn lại ngập nước sẽ thu nhận dữ liệu bằng công nghệ đo sâu. 

 

 

 

Phạm vi sử dụng dữ 

liệu công nghệ LiDAR 

Đám mây điểm LiDAR  Điểm độ cao được nội 

suy từ đám mây điểm 

Hình 4: Phạm vi dữ liệu độ cao thu nhận bằng công nghệ bay quét LiDAR  

Sử dụng công nghệ đo sâu hồi âm đơn tia tiến hành đo sâu trên phần diện tích còn lại, 

độ chờm phủ 200m đảm bảo kết nối dữ liệu với khu vực đo độ cao.  



 

 

 

Phạm vi sử dụng dữ liệu 

 đo sâu 
Các tuyến đo sâu Mô phỏng DEM 

Hình 5: Dữ liệu độ cao thu nhận bằng công nghệ đo sâu 

Tích hợp dữ liệu  thu nhận được từ kết quả đo đạc địa hình theo các giải pháp công 

nghệ trên đây,  xây dựng dữ liệu  mô hình số địa hình cho khu vực thực nghiệm 

 
 

 

Dữ liệu độ cao thu nhận từ công nghệ LiDAR Dữ liệu độ cao thu nhận 

từ công nghệ đo sâu 

 

Hình 6: DTM khu vực thực nghiệm 

b. Đánh giá độ chính xác 

Để đánh giá độ chính xác độ cao khu vực thử nghiệm, sử dụng công nghệ GPS-RTK 

tiến hành đo kiểm tra 54 điểm tại các vị trí mặt đường, mặt đê, mặt ruộng, mép nước, trong 

đó có nhiều điểm bố trí tại các khu vực đầm lầy,  xú vẹt.  Độ chính xác độ cao đạt 0,256 m 

[6] được đánh giá dựa trên số chênh so với giá trị độ cao các điểm kiểm tra được xác định 

bằng công nghệ GPS-RTK. Với những khu vực thực hiện bằng phương pháp đo sâu hồi 

âm đơn tia độ chính xác đạt 0.27m, thỏa mãn yêu cầu đặt ra.  



Sơ đồ bố trí điểm kiểm tra như sau: 

 

 

Hình 7: Sơ đồ bố trí điểm đo kiểm tra độ chính xác DTM khu vực thử nghiệm 

 

4. Kết luận   

Phương pháp phối hợp các công nghệ trong đo đạc địa hình ven biển là khả thi, cho phép 

thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý đối với các khu vực bãi bồi, 

cửa sông và ven biển. Để tăng tính hiệu quả của giải pháp cần lựa chọn thời điểm đo tối ưu để 

thực hiện đo đạc phù hợp với loại công nghệ áp dụng trên cơ sở theo dõi điều kiện khí tượng, 

hải văn, lịch triều của từng khu vực bờ biển. 

Theo vị trí địa lý và đặc điểm địa hình, bờ biển Việt Nam được phân chia thành 03 loại, 

tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện để lựa chọn công nghệ và yêu cầu về độ chính xác đo đạc địa 

hình, dải ven biển Việt Nam bao gồm 02 loại: khu vực bãi triều thoải rộng, hệ thống lạch 

triều phát triển, hệ thống rừng ngập mặn che phủ mặt đất. Các khu nuôi trồng thủy sản trải 

rộng là địa hình đặc trưng tại các khu vực bãi bồi ven biển Băc Bộ và Nam Bộ; Khu vực 

các bãi bồi ven biển Trung Bộ có địa hình dốc, bãi hẹp.   

Đối với khu vực cửa sông, bãi bồi ven biển Băc Bộ và Nam Bộ, công nghệ chủ đạo 

là bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh kỹ thuật số và đo sâu. Khu vực ven biển miền trung 

công nghệ đo sâu đóng vai trò chủ đạo. Các công nghệ đo sâu bằng sào, đo GPS – RTK  

được áp dụng trong các trường hợp bù hở. Tận dụng tối đa điều kiện khí tượng, hai văn để 

tăng hiệu quả của công nghệ chủ đạo, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. 

Địa hình ven biển có độ dốc thấp, đối với công nghệ số, dữ liệu độ cao được sử dụng 

dưới dạng mô hình số địa hình được thiết lập từ đám mây điểm độ cao là phù hợp, thay vì 

biểu thị đường bình độ. Độ chính xác dữ liệu độ cao được xác định trực tiếp dựa trên kết 

quả đo kiểm tra thay vì tính theo giá trị khoảng cao đều cần biểu thị. Điều này hoàn toàn 

phù hợp với xu hướng thế giới và sự phát triển của các công nghệ đo đạc địa hình. 

Dữ liệu độ cao được đồng bộ, tích hợp với các loại dữ liệu địa lý khác trong hệ thống 

cơ sở dữ liệu quốc gia, cho phép quản lý, chia sẻ cập nhật biến động kịp thời, đáp ứng các 

nhu cầu sử dụng khác nhau, hạn chế đầu tư chồng chéo, trùng lặp.  
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MsC. Nguyễn Thị Kim Dung, Eng. Dương Hồng Yên, BsC. Nguyễn Thị Thanh Huệ Anh 
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ABSTRACT 

 Vietnam has a very long coastline with many resources but it is frequently affected by 

natural factors and human activities. It alsomakes the management of natural resources, 

economic development planning social and defence security a lot of tasks. In particular, data 

information serving the survey, basic investigation increasingly demanding accuracy, 

timely. Currently geographical database scaled of 1:10,000, 1:2,000, 1:5,000 has covered the 

mainland, whereas topographic survey tasks of coastal strip in recent years are still experiencing 

difficulties due to the complexity of geography - natural conditions. In this paper present the 

results of research technology solutions topographic surveying for the development of geo-

database for the tidal coastal area of Vietnam. 
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