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Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, 

kết quả trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công 

trình nào khác. 
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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nằm ở hạ nguồn lưu vực sông Mê 

Kông, với tổng diện tích tự nhiên vào khoảng 3,9 triệu ha. Địa hình khu vực khá 

bằng phẳng do đó dễ bị ảnh hưởng của lũ lụt hàng năm. Trung bình ĐBSCL có 

khoảng 1,4 triệu ha bị ngập lụt vào năm lũ nhỏ và 1,9 triệu ha vào năm lũ lớn, thời 

gian ngập lụt từ 3-6 tháng và thường tập trung vào thời điểm tháng 9. Tuy nhiên, 

cũng có năm lũ đến sớm hơn. Điển hình như năm 2000, mực nước dâng nhanh và 

cao ngay từ đầu tháng 7, cuối tháng 7 mực nước tại Tân Châu là 4,22 m, tại Châu 

Đốc (An Giang) là 3,79 m (đỉnh lũ lần 1). Lũ sớm thường gây thiệt hại cho sản xuất 

nông nghiệp, làm giảm năng suất lúa hè thu. Ở nơi lũ ngập sâu và kéo dài có thể 

mất trắng vụ hè thu. Trong khi đó, có những năm lũ về muộn và chậm như năm 

2010, giữa tháng 9 (giữa mùa lũ) lũ vẫn chưa về. Lũ muộn gây ảnh hưởng đến trễ 

vụ. Ngoài ra, việc lũ về muộn còn gây ra việc các cánh đồng thiếu đi nguồn nước 

tháo chua, rửa phèn. Lớp phủ bề mặt bao gồm các loại thực vật như lúa, cỏ, thực vật 

ngập nước, cây ăn quả, các đối tượng đường giao thông, đê, nhà ở…đều có khả 

năng bị ảnh hưởng của lũ lụt hàng năm. 

Bên cạnh lợi ích của lũ mang lại là cung cấp nguồi lợi thủy sản, bồi đắp phù 

sa cho vùng châu thổ, lũ cũng gây ra các thiệt hại rất nghiêm trọng về người và của 

làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong khu vực. Cân nhắc những thiệt hại 

do lũ, lợi ích mà lũ đem lại, cần phải có các nghiên cứu về quy luật ảnh hưởng của 

lũ đến lớp phủ bề mặt nhằm phục vụ công tác quản lý và điều phối có lợi cho các 

hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và sinh kế bền vững tại địa phương. 

Hiện nay, Việt Nam đã và đang áp dụng một số phương pháp xác định mức 

độ ảnh hưởng của lũ gây ngập lụt đến lớp phủ bề mặt. Trong đó, điển hình là một số 

kịch bản mực nước biển dâng sử dụng mô hình số độ cao (DEM), do đó diện tích 

ngập lụt ở ĐBSCL chưa được phản ánh trực tiếp các tác động của lũ lụt đối với lớp 

phủ bề mặt do chịu ảnh hưởng các nguồn sai số từ DEM, sai số chiều cao của lớp 
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phủ bề mặt được mô phỏng và sự ngăn dòng chảy của nước bởi các hệ thống đê 

bao, đường giao thông. Ngoài ra các thay đổi của DEM và chiều cao lớp phủ bề mặt 

không được cập nhật liên tục theo thời gian.  

Các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam hiện nay đều có chung nhận định: 

Tư liệu viễn thám phục vụ đắc lực công tác giám sát các ảnh hưởng của lũ đến lớp 

phủ bề mặt. Bởi vì, tư liệu viễn thám đã có từ năm 1972 (ảnh Landsat) cho tới nay 

với tần suất chụp ảnh dày đặc (lên tới 1 ngày/1 cảnh), đa độ phân giải không gian, 

phổ, phân cực và có thể quan trắc lũ lụt toàn diện ở phạm vi rộng lớn thậm chí trong 

điều kiện khí hậu khắc nghiệt ngay tại thời điểm xảy ra lũ (viễn thám radar) nên có 

khả năng mô phỏng các quy luật của lũ lụt dựa vào số lượng quan trắc lớn, liên tục 

hàng năm. Các kết quả ảnh hưởng của lũ đến lớp phủ bề mặt được quan trắc trực 

tiếp từ tư liệu viễn thám sẽ cung cấp một bức tranh toàn cảnh, chính xác, cập nhật 

kịp thời diễn biến của ngập lụt.  

Công nghệ GIS cho phép xử lý, phân tích dữ liệu mô phỏng ảnh hưởng của 

lũ lụt đến lớp phủ bề mặt theo quy luật thực tế. Các kết quả ngập lụt được chiết tách 

từ tư liệu viễn thám đa thời gian là đầu vào thích hợp cho các mô hình quan hệ 

trong GIS. Bởi vậy, nghiên cứu này sử dụng tư liệu viễn thám đa thời gian, đa độ 

phân giải tích hợp với công nghệ GIS để xử lý, phân tích dữ liệu, mô phỏng mối 

quan hệ giữa mực nước lũ và lớp phủ bề mặt ở ĐBSCL nhằm hỗ trợ cho việc đề 

xuất các giải pháp giảm nhẹ ảnh hưởng của lũ cho khu vực nghiên cứu là yêu cầu 

quan trọng và cấp bách. 

Xuất phát từ cơ sở lí luận và thực tiễn, tác giả chọn “Mô hình hóa sự biến 

đổi lớp phủ bề mặt do lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long bằng tư liệu viễn 

thám và GIS” làm đề tài nghiên cứu. 

2. Mục tiêu của đề tài luận án 

Xây dựng được mô hình biến đổi lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ lụt 

bằng công nghệ viễn thám và GIS nhằm góp phần phục vụ công tác quản lý, điều 

phối các hoạt động phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường có lợi và bền vững cho khu 

vực đồng bằng sông Cửu Long. 
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3. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là lớp phủ bề mặt, sự thay đổi lớp phủ bề mặt do tác 

động của lũ lụt, mô hình sự biến đổi lớp phủ bề mặt, các phương pháp nghiên cứu 

lớp phủ bề mặt. 

4. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian: Khu vực thực nghiệm thuộc hai tỉnh An Giang và Đồng 

Tháp; 

Về thời gian: Từ năm 2015 đến năm 2019. 

5. Nội dung nghiên cứu 

Luận án tập trung đánh giá và mô hình hóa sự biến đổi lớp phủ bề mặt do ảnh 

hưởng của lũ lụt ở ĐBSCL bằng tư liệu viễn thám và GIS, đánh giá độ chính xác 

kết quả mô hình thu được. 

Quá trình nghiên cứu dựa chủ yếu vào tư liệu ảnh đa thời gian bao gồm chuỗi 

ảnh radar, ảnh quang học chụp các năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019. Một số dữ 

liệu bổ trợ khác bao gồm: các loại bản đồ, mô hình số độ cao, số liệu mực nước từ 

năm 2015 đến 2019 và một số số liệu thực địa đã được kết hợp sử dụng để xây dựng 

mô hình và kiểm tra kết quả. 

Để đạt được mục tiêu đặt ra, luận án đã thực hiện các nội dung cụ thể sau: 

- Nghiên cứu tổng quan tình hình sử dụng ảnh viễn thám trong nghiên cứu sự 

ảnh hưởng của lũ lụt đến lớp phủ bề mặt trên Thế giới và Việt Nam; 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học của sự xác định sự thay đổi lớp phủ bề mặt do 

ảnh hưởng của lũ lụt bằng tư liệu viễn thám; 

- Đánh giá khả năng sử dụng tư liệu viễn thám trong điều kiện ở khu vực 

ĐBSCL bao gồm: ảnh viễn thám quang học, viễn thám radar; 

- Thu thập dữ liệu ảnh viễn thám, số liệu khí tượng thủy văn, các bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất, các bản đồ ngập lũ, mô hình số độ cao; 

- Khảo sát, lấy mẫu lớp phủ bề mặt tại thực địa ở các vùng bị ảnh hưởng bởi 

lũ lụt ở ĐBSCL để phục vụ cho phân tích, xử lý tư liệu viễn thám ở trong phòng; 
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- Xử lý ảnh viễn thám, chiết tách các vùng của các lớp phủ chịu ảnh hưởng 

của lũ ở các thời điểm mà ảnh được cung cấp; 

- Thành lập bản đồ lớp phủ bề mặt từ ảnh viễn thám thu nhận được; 

- Mô hình hóa sự thay đổi lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ lụt. 

Kết quả đề tài luận án: 

- Các kết quả phân loại lớp phủ bề mặt tại các thời điểm thực nghiệm;   

- Mô hình thay đổi lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ lụt. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện các nhiệm vụ của luận án đặt ra, tác giả đã sử dụng một số 

phương pháp chính như: Phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phương pháp kế thừa, 

phương pháp tích hợp tư liệu viễn thám và GIS kết hợp với kiểm tra thực địa, 

phương pháp tính toán xử lý số liệu, phương pháp so sánh phân tích tổng hợp, 

phương pháp mô hình hóa và phương pháp chuyên gia.  

Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết, kế thừa được sử dụng để nghiên cứu 

tổng quan, nghiên cứu cơ sở lý thuyết, cũng như kế thừa kết quả của các công trình 

khoa học liên quan để giải quyết nhiệm vụ của luận án. 

Phương pháp tích hợp tư liệu viễn thám và GIS kết hợp với kiểm tra thực địa 

được sử dụng để phân loại các ảnh viễn thám, các chức năng phân tích không gian 

của GIS được sử dụng để tích hợp các kết quả phân loại ảnh viễn thám với dữ liệu 

bản đồ và kết quả điều tra thực địa để giải quyết nhiệm vụ cung cấp dữ liệu đầu vào 

cho việc xây dựng mô hình. 

Các phương pháp tính toán xử lý số liệu và so sánh phân tích tổng hợp được 

sử dụng để xử lý số liệu từ kết quả phân loại ảnh viễn thám và các số liệu bổ trợ làm 

cơ sở cho việc xây dựng, kiểm nghiệm, đánh giá kết quả của mô hình. 

Phương pháp mô hình hóa được sử dụng để mô phỏng, xây dựng mô hình 

thay đổi lớp phủ bề mặt theo hàm số của mực nước. 

Phương pháp chuyên gia được sử dụng để thu thập ý kiến của các chuyên 

gia, các nhà khoa học trong việc nhận định, đánh giá khách quan kết quả của mô 

hình. 
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7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

Về mặt khoa học, luận án đưa ra được phương pháp xây dựng mô hình thay 

đổi lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ lụt ở khu vực ĐBSCL bằng tư liệu viễn 

thám và GIS. Bên cạnh đó cho phép đánh giá khả năng ứng dụng của 2 loại công 

nghệ này trong việc xác định ảnh hưởng của lũ lụt đến lớp phủ bề mặt. 

Cung cấp mô hình thay đổi lớp phủ bề mặt giúp cho những nhà quản lý, 

những nhà hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của khu 

vực có những quyết sách hợp lý nhằm làm giảm tối đa các ảnh hưởng tiêu cực của 

lũ lụt. 

Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu của luận án đưa ra số liệu diện tích lớp 

phủ bề mặt dưới tác động của lũ lụt trong giai đoạn từ 2015 - 2019. Kết quả mô 

hình có thể được sử dụng để dự báo sự thay đổi diện lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng 

của lũ lụt. 

8. Luận điểm bảo vệ 

Luận điểm 1: Phương pháp phân loại hướng đối tượng kết hợp sử dụng ảnh 

viễn thám đa thời gian và DEM có hiệu quả trong phân loại lớp phủ bề mặt ở khu 

vực lũ lụt theo mùa.  

Luận điểm 2: Giải pháp kết hợp tư liệu viễn thám quang học, viễn thám 

Radar, DEM và quan trắc thủy văn cho phép xây dựng mô hình biến đổi lớp phủ bề 

mặt do ảnh hưởng lũ lụt phù hợp với khu vực ĐBSCL. 

9. Những điểm mới của luận án 

Phương pháp sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian, đa độ phân giải và công 

nghệ GIS với các dữ liệu bổ trợ khác như: DEM, mực nước để mô hình hóa sự ảnh 

hưởng của lũ lụt đối với lớp phủ bề mặt cung cấp kết quả phản ảnh trực tiếp ảnh 

hưởng của lũ lụt ở các thời điểm quan trắc. 

Mô hình được xây dựng dựa vào kết quả phân loại từ ảnh viễn thám quang 

học và radar quan trắc liên tục, trực tiếp khu vực thực địa kể cả thời điểm có mây, 

mưa kéo dài cho kết quả xác định diện tích vùng ngập lũ đối với các loại hình lớp 

phủ bề mặt tốt hơn. Kết quả mô hình có thể dự báo sự thay đổi diện tích lớp phủ bề 
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mặt do ảnh hưởng của ngập lụt tại thời điểm bất kỳ khi cho biết giá trị mực nước và 

phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại vùng ĐBSCL. 

10. Cấu trúc của luận án 

Luận án gồm phần mở đầu, 4 chương, phần kết luận được trình bày trong 

168 trang với 41 hình, 15 bảng, tài liệu tham khảo và phụ lục. Bố cục của luận án 

bao gồm: 

Mở đầu. 

Chương 1- Tổng quan các vấn đề nghiên cứu. 

Chương 2- Cơ sở khoa học xác định sự thay đổi lớp phủ bề mặt do ảnh 

hưởng của lũ lụt từ ảnh viễn thám. 

Chương 3- Xây dựng mô hình biến đổi lớp phủ bề mặt theo sự thay đổi mực 

nước do lũ lụt. 

Chương 4: Thực nghiệm và đánh giá kết quả. 

Kết luận và kiến nghị. 

Tài liệu tham khảo. 

Phụ lục. 

11. Lời cảm ơn 

Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, ban giám hiệu cùng toàn thể 

các giảng viên trường Đại học Mỏ - Địa chất, khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất 

đai, bộ môn Đo ảnh và Viễn thám, các nhà Khoa học, các đồng nghiệp đã có những 

ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành luận án. Đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn đến 

hai Thầy hướng dẫn PGS. TS. Trần Xuân Trường và PGS. TS. Vũ Xuân Cường đã 

tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt luận án này. 

Xin trân trọng cảm ơn Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh là các đơn vị đã tạo điều kiện 

giúp đỡ tác giả trong quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học (Mã số đề 

tài: TNMT.2018.08.09, KHCN-TNB.ĐT/14-19/C40) liên quan đến nội dung của 

luận án! 
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Chương 1- TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Khái niệm về lớp phủ bề mặt 

Lớp phủ bề mặt (mặt đất) là lớp phủ vật chất bao gồm các loại thực phủ, các 

công trình xây dựng của con người bao phủ lên bề mặt trái đất. Nước, băng, đá lộ 

hay các dải cát, đất trống… cũng được coi là lớp phủ bề mặt. 

Lớp phủ mặt đất nhìn chung rất phong phú và đa dạng, tổng thể lớp phủ mặt 

đất chia ra thành hai nhóm chính là mặt nước và mặt đất.  

Nhóm mặt nước: Bao gồm có nước lục địa (sông suối, kênh mương, ao hồ tự 

nhiên và nhân tạo) và nước đại dương.  

Nhóm mặt đất: Bao gồm đất không có thực phủ và đất có thực phủ. Trong 

đó, đất không có thực phủ tự nhiên là đất không có tác động do con người (đất 

trống, bãi đá, cồn cát...), đất không có thực phủ nhân tạo là đất bao gồm các công 

trình do con người xây dựng (dân cư đô thị, nông thôn, mạng lưới giao thông, khu 

công nghiệp, thương mại và các đối tượng đất chuyên dụng khác…), đất có thực 

phủ (do tự nhiên hoặc nhân tạo) gồm: cây cỏ, cây bụi, rừng, đất canh tác đang có 

cây sinh trưởng [6]. 

Thực tế mỗi khu vực khác nhau trên trái đất sẽ có loại hình lớp phủ mặt đất 

đặc trưng và đều chịu sự tác động hoặc do tự nhiên hoặc do con người. Sự tác động 

trực tiếp hay gián tiếp này đã làm cho lớp phủ mặt đất thay đổi. Lớp phủ mặt đất có 

thực phủ là thảm thực vật rừng giữ vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước, 

hạn chế lũ lụt, xói mòn đất, hạn hán, ... Sự thay đổi lớp thực phủ này có thể làm đảo 

lộn các hệ sinh thái mẫu chuẩn cũng như làm mất đi các loài động, thực vật quý 

hiếm.  

Bên cạnh đó, tốc độ phát triển các khu công nghiệp và các hoạt động nông 

nghiệp không hợp lý cũng là một trong những nguyên nhân gây biến đổi lớp phủ 

mặt đất. Như vậy, có thể nói lớp phủ mặt đất có quan hệ mật thiết với các hoạt động 

kinh tế xã hội, tài nguyên thiên nhiên và môi trường sống của con người trong sự 

phát triển bền vững. Qua đó, giúp cho mọi người thấy rõ hơn những tác động tích 
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cực và tiêu cực của con người đối với môi trường, cũng như những ảnh hưởng của 

môi trường đối với cuộc sống con người. 

 

Hình 1-1: Sơ đồ tổng quát về lớp phủ mặt đất  

(Nguồn: [6]) 

1.2. Khái niệm chung về lũ lụt 

Lũ là mức nước và tốc độ dòng chảy trên sông, suối vượt quá mức bình 

thường. Lụt xảy ra khi nước lũ dâng cao tràn qua sông, suối, hồ, đập và đê vào các 

vùng trũng, làm ngập nhà cửa, cây cối, đồng ruộng. 

Lũ là hiện tượng nước sông dâng cao trong một khoảng thời gian nhất định, 

sau đó giảm dần. Lũ trong sông ở nước ta chủ yếu do mưa trên lưu vực, song cũng 

có thể là do vỡ đê, vỡ đập, hoặc các dạng tắc ứ tạm thời dòng chảy trong các lòng 

dẫn,…[13]. 

Mặt nước 

Bề mặt trái đất 

Nước lục địa Đại dương, biển 

Sông suối 

Kênh mương 

Hồ,ao 

đầm 

Mặt đất 

Đất không  

có thực phủ 

Đất có 

thực phủ 

  Tự nhiên 

 (đất trống 

bãi đá, cồn 

 bãi cát…) 

Nhân tạo 

(các công 

trình xây 

 dựng…)    

Thường 

xuyên 

Thay đổi 

theo mùa 

Tự nhiên 

(Rừng tự 

   Nhiên) 

Nhân tạo 

(cây lâu năm ..) 

Tự nhiên 

(Trảng 

cỏ…) 

Nhân   tạo 

(Lúa, 

màu ...) 
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Hình 1-2: Lũ lụt gây ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.  

(Nguồn: [13]) 

Những đặc trưng chính của lũ là lưu lượng hoặc mực nước cao nhất, tổng 

lượng lũ, thời gian duy trì sóng lũ trong sông, tốc độ và thời gian truyền sóng lũ về 

hạ lưu [13],... 

Lụt là hiện tượng ngập nước của một vùng lãnh thổ do lũ gây ra. Lụt có thể 

do lũ lớn, nước lũ tràn qua bờ sông (đê) hoặc làm vỡ các công trình ngăn lũ vào các 

vùng trũng; có thể do nước biển dâng khi gió bão làm tràn ngập nước vùng ven 

biển.  

Mưa lớn và kéo dài (do bão lớn) là nguyên nhân chính gây ra lũ lụt, ngoài ra 

ở vùng đồng bằng cửa sông tiếp giáp với biển, triều cường là một nhân tố làm cho 

lũ lụt trầm trọng hơn. Bên cạnh đó còn một số yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng 

xuất hiện lũ lớn và bất thường.  

1.3. Đặc điểm của lũ lụt ở một số khu vực tại Việt Nam 

Ở Việt Nam, lũ lụt là một hiện thượng tự nhiên, gần như xảy ra hằng năm. 

Lũ do nước sông dâng cao trong mùa mưa. Số lượng nước dâng cao xảy ra trên một 

con sông ở mức tạo thành lũ có thể xảy ra một lần hay nhiều lần trong một năm 

[13].  Khi nước sông dâng lên cao (do mưa lớn và triều cao), vượt qua khỏi bờ chảy 
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tràn vào các vùng trũng sẽ gây ra ngập trên một diện rộng trong một khoảng thời 

gian nhất định.  

Ở khu vực đồng bằng sông Hồng, hàng năm những trận bão biển và gió mùa 

Tây Nam kết hợp cùng với sự biến động thời tiết đã gây nên những trận mưa lớn ở 

miền thượng du cũng như đồng bằng miền Bắc. Mùa bão thường kéo dài từ tháng 6 

đến tháng 10, và trung bình hàng năm có 4 cơn bão.  

Mưa bão đã gây ra các trận lũ lớn và đa số xảy ra vào tháng 8, nhằm vào cao 

điểm của mùa mưa bão. Đặc biệt vào năm 1971, trận lụt ở đồng bằng sông Hồng đã 

khiến 13 tỉnh, thành phố phía Bắc vỡ đê và gây ngập lụt diện rộng trên khu vực 

Đồng bằng Bắc Bộ. Đây là trận lũ lụt lớn nhất trong vòng 250 năm trở lại trước đó 

ở miền Bắc. 

Tại khu vực miền Trung, đặc biệt vào năm 1999, những trận mưa liên tục từ 

trong khoảng từ nửa cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11 đã nâng mực nước các 

sông lớn ở miền Trung lên rất cao. Mực nước Sông Hương lên cao gần 6 m, cao 

hơn mực nước trận lụt năm 1953 đến 0.46 m. Tiếp đến là các trận mưa lớn đã xãy ra 

từ ngày 1 đến 7 tháng 12, nhất là ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Lượng 

nước mưa lên đến 2192 mm ở thượng lưu Sông Tam Kỳ và 2011 mm ở gần Ba Tơ.  

Năm 1999, nước lũ dâng cao rất nhanh nhưng xuống chậm, làm nhiều nơi bị lụt 

ngập đến 3-4 ngày [10]. 

 

Hình 1-3: Lũ nhấn chìm Thừa Thiên - Huế năm 1999. 

(Nguồn: [15]) 
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Tại vùng ĐBSCL, trận lũ lụt năm 2000 được gọi trận lũ lụt thế kỷ, đã làm 

gần 1000 người thiệt mạng và tổn thất về tài sản và mùa màng được ước lượng đến 

500 triệu Mỹ Kim. Các cơn lũ bắt đầu khi nước sông Mê Kông dâng cao làm ngập 

vùng Savannakhet và Pakse ở miền Nam Lào rồi đến vùng Kratie ở miền Đông 

Campuchia. Nước lũ từ thượng lưu theo sông Tiền và sông Hậu chảy vào nước ta 

rồi thoát ra biển Đông. Mùa lũ thường kéo dài từ cuối tháng 6 cho đến cuối tháng 

12 và được chia ra ba giai đoạn. Trong giai đoạn 1, từ tháng 7 đến tháng 8, nước lũ 

chảy vào các kênh, mương, rạch tự nhiên vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long 

Xuyên. Cao điểm lũ lụt xảy ra trong giai đoạn 2 khi mực nước sông Tiền ở Tân 

Châu cao hơn 4,2 m và mực nước sông Hậu ở Châu Đốc cao hơn 3,5 m. Giai đoạn 3 

bắt đầu từ tháng 10 khi mực nước hạ thấp dần cho đến cuối tháng 12 [9]. 

1.4. Tình hình nghiên cứu sự biến đổi của lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ 

lụt 

1.4.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

Các vùng đất ngập nước (ĐNN) đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự 

sống trên trái đất. Là nơi cung cấp đa dạng các hệ sinh thái cho sự tồn tại và phát 

triển của các loài sinh vật. Đối với mỗi quốc gia, các vùng ĐNN cung cấp nguồn lợi 

phục vụ cho phát triển kinh tế như: nuôi trồng thủy sản, phát triển nông nghiệp, du 

lịch… ĐNN chiếm khoảng 6% bề mặt trái đất. Trong đó khoảng 2% dưới dạng hồ, 

đồng bằng ngập lũ là 15%, đầm lầy là 20%, sông, kênh mương là 26% và 30% là 

vùng trũng ngập nước [26]. 

Các vùng ĐNN ngọt chiếm 90% các vùng ĐNN còn lại trên toàn cầu, bao 

gồm: sông, suối, ao, hồ và vùng ngập nước. Các vùng đầm lầy nước ngọt chứa đất 

giàu khoáng chất bao gồm một lượng lớn vật liệu hữu cơ và hỗn hợp đất sét, cát và 

phù sa là những loại đất thích hợp cho thảm thực vật vùng ĐNN như: hoa súng, lau 

sậy, lồi và đuôi chuột... Các vùng ĐNN tồn tại ở nhiều địa hình khác nhau, bao gồm 

các khu vực có rừng và vùng cây bụi. Đầm lầy có rừng thường chứa những cây rậm 

rạp cao từ 5 đến 18 mét. Dạng đầm lầy có kích thước nhỏ, có ít nước và đất nông 

hơn thường chứa các loại cây bụi và được phân bố dọc theo các dòng sông [26]. 
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Hình 1-4: Phân biên chung cho vùng đất ngập nước 

Hình 1-5 thể hiện địa phận phân bố các loài thực vật được thiết lập tại các vị 

trí nhất định liên quan đến sự xuất hiện của nước. Sự thay đổi theo mùa của mực 

nước được biểu thị bằng các dòng nước ngầm hoặc nước mặt có tác động đến sự 

thay đổi của thực vật. Nước bị giữ lại trong ranh giới của vùng ĐNN được thực vật 

hấp thụ.  

Một giá trị khác của vùng ĐNN liên quan đến quá trình carbon hóa và gây ra 

sự nóng lên toàn cầu là do quá nhiều carbon đã được thải vào khí quyển. Các vùng 

ĐNN có khả năng lưu trữ carbon bên trong các thực vật sống, trong đất và phân hủy 

các chất hữu cơ xung quanh rễ cây. 

Thủy văn là một yếu tố môi trường quan trọng kiểm soát các quá trình sinh 

thái ở các vùng ĐNN. Tính đa dạng về loài của động vật, thảm thực vật tại vùng 

ngập nước phần lớn phụ thuộc vào những thay đổi tiềm năng trong thủy văn ([30], 

[32]). Các loại hình lớp phủ bề mặt như một số loại thảm thực vật, các công trình 

nhân tạo là thành phần chính của vùng ĐNN. Với các đặc điểm riêng của chúng và 

bề mặt địa hình môi trường sống sẽ phụ thuộc và chịu sự ảnh hưởng khác nhau bởi 

tác động của lũ lụt. Xác định biến động lớp phủ bề mặt là vấn đề không thể thiếu 

trong quản lý lũ lụt. 
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Hình 1-5: Mặt cắt ngang và các đường viền cơ bản vùng đất ngập nước điển hình.  

(Nguồn: [26])  

Hiện nay, lũ lụt là một trong những vấn đề đang được quan tâm ở nhiều nước 

trên thế giới do các ảnh hưởng tiêu cực của chúng tới hoạt động sống của con 

người, đặc biệt là trong điều kiện gia tăng ngập lụt do biến đổi khí hậu toàn cầu 

[23].   

Việc thay đổi mực nước bất thường ở hạ lưu các sông là nguyên nhân gây ra 

các hiện tượng ngập lụt hoặc sự xâm nhập mặn của nước biển vào các khu vực có 

các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội làm mất cân bằng sinh thái ở các khu vực 

này, đồng thời cũng gây ra các thiệt hại về kinh tế. Điều này đặt ra cho các nhà khoa 

học, các nhà quản lý nhiệm vụ phân tích, đánh giá, xác định và dự báo các tác động 

của biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên và con người. Giúp cho xã 

hội có những hành động đúng đắn nhằm làm giảm thiểu tác động, ứng phó và thích 

ứng với các điều kiện biến đổi khí hậu, cũng như tác động lại của chính con người 

trong công tác quy hoạch quản lý khai thác sử dụng không gian lưu vực đồng bằng 

châu thổ các cửa sông [23]. 
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Để đánh giá hoặc định lượng chính xác tình hình của vùng ĐNN sử dụng 

phương pháp khảo sát thực địa là cần thiết. Tuy nhiên, đối với những khu rộng trên 

quy mô khu vực và toàn cầu, việc khảo sát trực tiếp sẽ rất tốn kém và khó thực hiện. 

Khi đó, các kỹ thuật viễn thám đã được sử dụng và thực tế đã chứng minh hiệu quả 

hơn các phương pháp truyền thống khác ([32], [62]) 

Trên thế giới đã có rất nhiều công trình khoa học sử dụng dữ liệu viễn thám 

quang học để nghiên cứu về ĐNN sinh thái, thủy văn và địa mạo. Đặc điểm của dữ 

liệu ảnh quang học là dữ liệu đa phổ, cho phép phân loại lớp phủ dựa vào các đặc 

trưng phổ của các đối tượng trên ảnh, đặc biệt là dải sóng cận hồng ngoại (800-

1100nm) rất hữu ích nhất để phân biệt giữa nước, đất khô và thảm thực vật. Với ưu 

điểm như hình ảnh quen thuộc với cảm nhận của mắt người, dễ giải đoán, kỹ thuật 

tương đối dễ thực hiện trên nền các công nghệ chụp ảnh hiện hành nên đã nhanh 

chóng được chấp nhận và ứng dụng rộng rãi. Các loại ảnh quang học như 

LANDSAT, SPOT, ASTER, IKONOS, WORLDVIEW, SENTINEL 2… đã trở nên 

quen thuộc và phổ biến trên toàn thế giới. Bảng 1.1 liệt kê thông số kỹ thuật cơ bản 

của một số loại bộ cảm biến quang học. 

Bảng 1-1: Một số bộ cảm biến quang học 

(Nguồn: [70]) 

Bộ cảm biến 

Năm 

khởi 

động 

Thời gian 

lặp (ngày) 

Số lượng 

kênh phổ 

Độ phân giải  

không gian 

LANDSAT  TM 1984 16 7 bands 30m, 120m 

AVHRR 1998 1  6 bands 1100m 

MODIS 1999 1  36 bands 
250, 500, 

1000m 

ASTER 1999 16  14 bands 15, 30, 90m 

LANDSAT ETM+ 1999 16  9 bands 15, 30, 60m 

SPOT 4 1998 35  4 bands 10, 20m 
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Bộ cảm biến 

Năm 

khởi 

động 

Thời gian 

lặp (ngày) 

Số lượng 

kênh phổ 

Độ phân giải  

không gian 

ALOS-AVNIR, PRISM 2006 46  4 bands 2.5, 10m 

SPOT 5 2002 2-3  4 bands 5, 10m 

IKONOS 1999 < 3  4 bands 1, 4m 

WORLDVIEW 1 2007 1.7  4 bands 0.5, 2.6m 

WORLDVIEW 2 2009 1.7  8 bands 0.46-0.52m 

LANDSAT 8 2013 16 9 bands 15, 30m 

VNREDSat -1 2013 29 4 bands 2.5, 10m 

SPOT 7 2014 1 5 bands 1.5, 6m 

SENTINEL 2 2015 5 13 bands 10-60m 

SUPERVIEW-1 2018 2 5 bands 0.5, 2m 

Nhược điểm chính của viễn thám quang học là chỉ có thể chụp vào ban ngày 

và phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết. Ảnh được chụp trong điều kiện thời 

tiết xấu như mưa bão, mây, mù ở các khu vực nhiệt đới trong đó có Việt Nam, trên 

ảnh thường có nhiều mây. Những nhược điểm này đã làm hạn chế rất nhiều khả 

năng ứng dụng của ảnh quang học. Đặc biệt là đối với những ứng dụng cần sử dụng 

ảnh chụp ở nhiều thời điểm. 

Những dữ liệu viễn thám quang học đã được sử dụng hợp lý để nghiên cứu 

các vùng ĐNN khác nhau. Trong nghiên cứu [58] sử dụng kênh 3 và 4 của ảnh 

ASTER để phân biệt giữa thảm thực vật vùng cao, thực vật vùng ngập nước, và 

vùng nước ngập theo mùa. Để phân biệt giữa thực vật và đất, xác định các loại thảm 

thực vật sử dụng kênh 3: 760 - 860nm (Cận hồng ngoại). Kênh 4: 1600 - 1700nm 

(hồng ngoại giữa) rất hữu ích trong các nghiên cứu về hạn hán và sự phát triển của 

thực vật. Để đánh giá biến động sử dụng đất do các hoạt động có liên quan đến nạn 

phá rừng giữa năm 2002 và 2003 ở khu vực phía bắc Bang Mato Grosso, Brazil, 

nghiên cứu [54] đã tổ hợp các kênh ảnh 2, 3 và 4 của dữ liệu ASTER để phân loại 
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lớp phủ bề mặt. Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis - PCA) 

được áp dụng cho hình ảnh LANDSAT trong phát hiện thay đổi vùng ĐNN Kafue 

Flats ở miền nam Zambia [55]. 

Các ứng dụng chỉ số thực vật NDVI, Chỉ số phát triển của thực vật (VHI), 

chỉ số thực vật tích hợp theo mùa (SINDVI), chỉ số thực vật điều chỉnh của đất 

(SAVI) và chỉ số thực vật tăng cường (EVI) được sử dụng để lập bản đồ biến động 

theo mùa hoặc giữa các năm ở vùng ĐNN tự nhiên và nhân tạo trong các nghiên 

cứu ([27], [36], [40] và [59]). Chỉ số NDVI theo thời gian được trích xuất từ dữ liệu 

MODIS cũng đã được sử dụng để xác định sự thay đổi thảm thực vật [47]. 

Thực tế, đã có nhiều công trình nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám quang học 

để nghiên cứu về lớp phủ bề mặt và chủ yếu tập trung nghiên cứu về loại hình lớp 

phủ thực vật. Một số kết luận đã khẳng định nhược điểm của dữ liệu viễn thám 

quang học là chúng phụ thuộc vào thời tiết và không thể xâm nhập qua tán cây quan 

sát tình trạng bề mặt. Do đó, để khắc phục nhược điểm của dữ liệu ảnh viễn thám 

quang học, dữ liệu ảnh viễn thám radar đã được sử dụng. 

Những nhược điểm của ảnh viễn thám quang học cũng chính là ưu điểm của 

ảnh viễn thám radar. Do không phụ thuộc vào nguồn năng lượng mặt trời mà sử 

dụng nguồn năng lượng riêng của mình để chụp ảnh nên ảnh radar có thể được chụp 

vào cả ban ngày lẫn ban đêm. Hệ thống chụp ảnh radar có khả năng đâm xuyên qua 

mây nên không bị ảnh hưởng của thời tiết do đó rất phù hợp với những khu vực 

thường xuyên có nhiều mây phủ như Việt Nam. Bên cạnh đó, một ưu điểm quan 

trọng khác của ảnh viễn thám radar là cung cấp các thông tin như độ ẩm, cấu trúc, 

độ ghồ ghề trên bề mặt của các đối tượng mà ảnh viễn thám quang học không có. 

Tuy nhiên, ảnh viễn thám radar cũng có những nhược điểm rất cơ bản là hình ảnh 

không giống với cảm nhận thông thường của mắt người. Mặt khác, do bản chất 

chụp nghiêng nên hình ảnh bị biến dạng, ảnh có nhiều nhiễu dẫn đến việc nhận dạng 

và xử lý các đối tượng tương đối khó. Mặc dù vậy, trên thế giới công nghệ viễn 

thám radar đã và đang phát triển rất mạnh mẽ và được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh 

vực, nhưng chủ yếu là theo dõi giám sát thiên tai (lũ lụt, trượt lở đất, cháy rừng, 
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giám sát ô nhiễm, tràn dầu), nghiên cứu, thăm dò địa chất khoáng sản, đo đạc bản 

đồ, theo dõi diễn biến lớp phủ và hiện trạng sử dụng đất, kiểm kê đất rừng, theo dõi 

mùa màng.  

Trong công nghệ viễn thám radar có hai hệ là hệ viễn thám radar chủ động và 

viễn thám radar thụ động. Hệ viễn thám radar chủ động sử dụng nguồn năng lượng 

từ anten tạo ra và thu sóng phản hồi. Hệ viễn thám radar thu năng lượng sóng radar 

phát xạ tự nhiên từ vật trên mặt đất là viễn thám radar thụ động. 

Thành tựu của các hệ thống viễn thám radar để nghiên cứu vùng ĐNN là 

cung cấp thông tin lớp phủ bề mặt không thể quan sát được từ hệ thống viễn thám 

quang học do điều kiện thời tiết và có thể phát hiện sự thay đổi điều kiện bề mặt bên 

dưới tán cây. Hơn nữa, dữ liệu ảnh viễn thám radar rất nhạy cảm với sinh khối, chỉ 

số diện tích lá (LAI), Chỉ số thực vật (NDVI) và cấu trúc của thảm thực vật bị ngập 

lụt. Có nhiều dự án nghiên cứu đã tập trung vào viễn thám radar để điều tra nghiên 

cứu lớp phủ bề mặt khu vực ngập nước, lũ lụt như các nghiên cứu: [29], [49], [67] 

và [74]) 

Nhiều kết quả được thực hiện từ việc sử dụng dữ liệu viễn thám radar đã 

được nghiên cứu thành công trong lĩnh vực nghiên cứu vùng ĐNN. Trong nghiên 

cứu [28], dữ liệu Radar-C được sử dụng để lập bản đồ và giám sát ĐNN. Kết quả 

của nghiên cứu cho thấy rằng cả băng tần L và C đều cần thiết để phát hiện lũ lụt 

bên dưới các tán thực vật. Phân cực HH tốt hơn phân cực VV trong việc phân biệt 

vùng ĐNN. Phân cực chéo (HV hoặc VH) là cần thiết để phân biệt thảm thực vật 

thân gỗ và thân thảo. Nghiên cứu [42] sử dụng ảnh viễn thám ERS-1 để giám sát 

quần xã thực vật ĐNN ở Tây Nam Florida. Một hình ảnh được thu thập ở cuối mùa 

khô, tháng 4 năm 1994 và một thu vào cuối mùa mưa, tháng 10 năm 1994. Giá trị 

tán xạ thay đổi (7,9 dB) trên ảnh ERS-1 vào mùa khô và (4,1 dB) cho hình ảnh 

ERS-1 mùa mưa. Cả dữ liệu ảnh viễn thám radar và mô hình cho thấy rằng, trong 

các vùng ĐNN được chi phối bởi thảm thực vật thân thảo, sự hiện diện của nước 

đọng dẫn đến giảm tán xạ ngược. Ngược lại, ở những vùng ĐNN có cây thân gỗ 

(cây và cây bụi), dữ liệu radar và mô hình cho thấy sự hiện diện của nước dẫn đến 
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sự gia tăng tán xạ ngược. Kết quả của nghiên cứu này chứng minh rằng hình ảnh 

radar chỉ phù hợp với phát hiện và theo dõi những thay đổi về độ ẩm của đất, lũ lụt 

và sinh khối trên mặt đất trong các hệ sinh thái ĐNN. 

Theo những kết quả được nghiên cứu ở trên, các yếu tố ảnh hưởng đến tín 

hiệu radar trong giám sát vùng ĐNN không chỉ bao gồm các đặc điểm riêng biệt của 

vùng ĐNN về kiểu thảm thực vật và giai đoạn lũ, mà cả các thông số của cảm biến 

SAR như bước sóng, góc tới và phân cực. 

Bảng 1-2: Một số bộ cảm biến radar 

(Nguồn: [45]) 

Bộ cảm biến 
Năm hoạt  

động 

Thời gian  

lặp (ngày) 

Tần số sóng  

mang (GHz) 
Góc tới (0) 

ERS-1 1991-2000 35  5.300  21-26 

JERS-1 1992-1998 44  1.275  26-41  

ERS-2 1995-2011 35  5.300  21-26  

Radarsat-1 1995- 24  5.300  20-49  

ENVISAT 2001- 35 5.331  20-50  

ALOS-PALSAR 2006-2011 46  1.270  8-60  

TerraSAR-X 2006- 11  9.650  20-55  

Radarsat-2 2007- 24  5.300  20-60  

Cosmo-SkyMed 2007- 16  9.600  20-60  

TanDEM-X 2010- 16 9.600  20-60  

Sentinel-1 2014- 12 5,405 20-25 

Với các phân cực khác nhau và góc tới khác nhau, các hệ thống viễn thám 

Radar hoạt động ở băng tần C bao gồm ERS-1, ERS-2, RADARSAT-1, 

ENVISAT/ASAR… đã được nghiên cứu một cách thích hợp để lập bản đồ và theo 

dõi mức độ ngập lụt [49], nghiên cứu các vùng trồng lúa và điều kiện sinh trưởng 

của lúa ([42], [67]). Ngoài ra, những dữ liệu này cũng được sử dụng để ước tính độ 
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ẩm của đất và các thông số sinh hóa lý [68], lấy các thông số sinh hóa lý của vùng 

ĐNN là rất quan trọng để hiểu được các chức năng của vùng ĐNN và thiết lập các 

mô hình sinh hóa lý, chịu ảnh hưởng của cấu trúc thảm thực vật, độ ẩm của đất và 

mực nước trong vùng ĐNN. Mối quan hệ giữa tán xạ radar ERS băng tần C và sinh 

khối thực vật, chiều cao cây cỏ, đất lúa rất nhạy cảm trước khi đạt đến điểm bão hòa 

[67]. Để lập bản đồ các loại ĐNN và tính toán các chỉ số bao gồm chỉ số cấu trúc 

che phủ, chỉ số tán xạ thể tích và chỉ số sinh khối. Các hệ số tán xạ ngược SAR, các 

chỉ số sinh hóa lý có nguồn gốc từ nhiều phân cực có thể được sử dụng một cách 

thích hợp để phân biệt giữa các lớp che phủ đất ([56], [70]) theo dõi sự thay đổi của 

lớp che phủ đất bị ảnh hưởng bởi tác động lũ lụt ở đồng bằng ngập lũ và phát triển mô hình 

dự đoán sự thay đổi lớp che phủ đất theo mực nước.  

Radar băng tần L được coi là phù hợp hơn băng tần C để phát hiện lũ lụt ở 

vùng đất ngập lụt với thảm thực vật dày đặc. Dựa trên phân loại cây quyết định, dữ 

liệu JERS-1 thu được từ mùa khô và mùa mưa cũng được sử dụng để tạo ra một bản 

đồ ĐNN chi tiết, bao gồm các loại thủy sản, nước, đầm lầy, rừng ngập nước/ không 

ngập nước với độ chính xác phân loại tổng thể xấp xỉ 90% [72]. Các hệ số tán xạ 

trung bình được tính toán từ chuỗi tán xạ phản hồi theo thời gian của dự liệu ảnh 

JERS-1 và tổng số thay đổi được tính bằng cách sử dụng công cụ “ước tính thay đổi 

tuyệt đối” đã được sử dụng để lập bản đồ biến động và phân bố không gian của 

thảm thực vật ở vùng ngập lụt Amazon. Sự phân bố không gian của các thảm thực 

vật phụ thuộc tác động của lũ lụt. 

Sự chi phối của lũ lụt tới các quần xã thực vật có thể được mô phỏng theo mô 

hình [50]. Dữ liệu SAR của JERS-1 cũng được sử dụng để lập bản đồ ngập lụt dưới 

tán cây, theo dõi các biến đổi môi trường và ĐNN lâu năm [63]. Qua những nghiên 

trên đã cho thấy tiềm năng của hệ thống SAR trong việc theo dõi ảnh hưởng của lũ 

lụt tác động đến lớp phủ bề mặt nói chung. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu được 

trích dẫn ở trên bị hạn chế số lượng hình ảnh và tần suất lặp lại trong mùa mưa. Hơn 

nữa, các tác động lũ lụt tại khu vực đồng bằng ngập nước thường xảy ra nhanh 

chóng trong mùa mưa với sự thay đổi phức tạp của các loại thảm thực vật. Để giải 
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quyết các vấn đề nêu trên, trong nghiên cứu [70], với mục đích nhằm theo dõi sự 

thay đổi của lớp phủ mặt đất bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở đồng bằng ngập lũ và phát 

triển một mô hình dự đoán sự thay đổi lớp phủ mặt đất theo mực nước. Để thiết lập 

mô hình này, các hệ số tán xạ ngược của ALOS PALSAR, NDVI và các phép biến 

đổi dữ liệu Terra và Aqua MODIS từ năm 2007 đến năm 2010 đã được sử dụng để 

ước tính sự thay đổi của sáu hình thái lớp phủ trong chu kỳ lũ hàng năm. Kết quả 

tổng hợp của các hệ số tán xạ ngược, NDVI và các giá trị giới hạn có tương quan 

hợp lý với những thay đổi của lớp phủ mặt đất đã được sử dụng để thêm những 

thông tin trong dữ liệu bổ trợ. Ngoài ra, dữ liệu viễn thám quang học và radar đã 

được kết hợp để sử dụng cho việc phân loại ở vùng lũ. Trong nghiên cứu, dữ liệu 

ALOS PALSAR và ASTER được kết hợp để sử dụng. Kết quả chỉ ra rằng độ chính 

xác của bản đồ hợp nhất đã phân loại tốt hơn so với bản đồ ASTER đã phân loại. 

1.4.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 

Ở nước ta, ĐNN có diện tích khoảng 12 triệu héc ta, đa dạng về kiểu loại và 

phân bố ở mọi vùng sinh thái của đất nước. Theo phân loại của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Việt Nam có 26 kiểu loại ĐNN khác nhau, bao gồm ĐNN biển và ven 

biển, ĐNN nội địa và ĐNN nhân tạo. Đa dạng sinh học của ĐNN cũng hết sức 

phong phú [1]. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu (BĐKH) đang là nguyên nhân chính gây 

ra các tác động tiêu cực đối với cuộc sống con người và các hoạt động kinh tế tại 

các vùng đất này. Đặc biệt, với khí hậu nhiệt đới gió mùa như nước ta, khi xảy ra 

hiện tượng thay đổi thời tiết bất thường gây mưa lớn trên diện rộng thường gây ra lũ 

lụt và dẫn đến các hậu quá nghiêm trọng. Hiện nay, lũ lụt là một trong những lĩnh 

vựt đang được quan tâm ở Việt Nam do các ảnh hưởng của BĐKH. 

Lũ lụt tại ĐBSCL là hiện tượng thủy văn được nghiên cứu tương đối nhiều ở 

Việt Nam, song các nghiên cứu thường không sử dụng dữ liệu viễn thám mà tập 

trung vào sử dụng các loại dữ liệu khác. Trong nghiên cứu [11], tác giả Võ Quang 

Minh và các cộng sự đã mô phỏng sự ngập lụt ở ĐBSCL dựa vào các điểm cao trình 

mặt đất và các mực nước dâng giả định bằng kỹ thuật thống kê và nội suy không 
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gian. Độ chính xác của kịch bản nước dâng này phụ thuộc nhiều vào số lượng và 

mật độ của các điểm cao trình mặt đất.  

Theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam của Bộ Tài 

Nguyên và Môi trường cho rằng: Nếu mực nước biển dâng 100 cm và không có các 

giải pháp ứng phó thì khoảng 16,8% diện tích Đồng bằng sông Hồng, 1,5% diện 

tích các tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, 17,8% diện tích 

TP. Hồ Chí Minh, 38,9% diện tích ĐBSCL có nguy cơ sẽ bị ngập lụt [2]. Các ảnh 

hưởng do nước biển dâng kết hợp với lũ lụt theo mùa của sông Mê Kông và sự thay 

đổi mực nước bất thường của các sông ở ĐBSCL do giữ nước, xả nước của các đập 

thủy điện, thủy lợi gây tác động tiêu cực tới địa hình, hình thái địa mạo và các lớp 

phủ trên bề mặt. Một số kịch bản khi sử dụng DEM và mô phỏng chiều cao của 

thực vật để tính toán diện tích bị ngập lụt sẽ chịu ảnh hưởng các nguồn sai số từ 

DEM, sai số chiều cao của thực vật được mô phỏng. Ngoài ra, các thay đổi của 

DEM và chiều cao thực vật không được cập nhật liên tục theo thời gian. Do đó, tỷ lệ 

ngập úng ở ĐBSCL chưa phản ánh được trực tiếp được các tác động của ngập lụt 

đối với thực vật nói chung và cây trồng nông nghiệp nói riêng. 

Trong nghiên cứu [22], tác giả Cấn Thu Văn và cộng sự đã nghiên cứu mô 

phỏng thủy văn, thủy lực vùng ĐBSCL để đánh giá ảnh hưởng của hệ thống đê bao 

đến sự thay đổi dòng chảy mặt vùng Đồng Tháp Mười. Mô hình được sử dụng để 

mô phỏng dòng chảy vùng ĐBSCL là mô hình MIKE 11 với các modul Mike NAM 

và Mike 11-HD. Dữ liệu về mạng lưới sông, mặt cắt, địa hình, hệ thống bờ bao, đê 

bao, các công trình dưới bờ bao vùng ngập lũ, các công trình ngăn mặn, trữ ngọt, tài 

liệu khí tượng thủy văn (mưa, mực nước, lưu lượng) trên các sông thuộc hệ thống 

sông Mê Kông vùng ĐBSCL được sử dụng để phục vụ mô phỏng các trận lũ điển 

hình. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng và tính toán các kịch bản hệ thống đê bao 

vùng Đồng Tháp Mười nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của nó đến tài nguyên 

nước mặt. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp khai thác, sử dụng và phát triển hệ 

thống bờ bao, đê bao một các hữu hiệu nhất nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và 
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phát triển bền vững ở các địa phương. Tuy nhiên, các kịch bản đưa ra không phản 

ánh được trực tiếp các tác động của ngập lụt đối với lớp phủ bề mặt. 

Các nghiên cứu khác về sự ảnh hưởng của lũ lụt ngoài khu vực ĐBSCL như 

nghiên cứu [12], Nguyễn Thị Ngọc và các cộng sự đã sử dụng dữ liệu thống kê, 

kiểm kê đất đai, các số liệu về diện tích các loại đất chịu ảnh hưởng nhiều của lũ lụt, 

ảnh viễn thám Landsat và các bản đồ liên quan để tiến hành giám sát lũ và đánh giá 

thiệt hại đến đất nông nghiệp tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả 

nghiên cứu đã phản ánh được tình trạng ngập lụt ở huyện Quảng Điền trong năm 

2015. Trong nghiên cứu, dữ liệu ảnh viễn thám thu được vào thời điểm ngập lụt có 

độ che phủ bởi mây cao gây khó khăn trong việc phân loại. Cách tiếp cận dựa vào 

DEM để phân loại các điểm ảnh nước bị che khuất trên đám mây đã được sử dụng. 

Độ chính xác của phương pháp này phụ thuộc rất nhiều vào độ chính xác của DEM. 

Nghiên cứu về phân vùng nguy cơ lũ lụt tại lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng 

Nam bằng ứng dụng công nghệ GIS và thuật toán AHP [19], tác giả Lê Hoàng Tú 

và cộng sự đã sử dụng 6 yếu tố được xác định có ảnh hưởng đến vùng nguy cơ lũ 

bao gồm: độ dốc, thổ nhưỡng, sử dụng đất, lượng mưa, mật độ sông trong lưu vực 

và mật độ dân số để thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ lũ dựa trên công nghệ GIS 

phát triển cấu trúc thứ bậc các yếu tố ảnh hưởng đến lũ thông qua thuật toán 

Analytic Hierarchy Process (AHP). Mặc dù đã xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ 

lũ lụt tại lưu vực sông Vu Gia nhưng kết quả chứa phản ánh theo thời gian thực các 

ảnh hưởng trực tiếp tới các loại hình của lớp phủ bề mặt.  

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám để theo dõi, đánh 

giá, hoàn thiện và nâng cao độ chính xác của công tác dự báo ngập lụt phục vụ công 

tác quản lý phòng chống lũ lụt vùng hạ du các sông” [8], của tác giả Nguyễn Thanh 

Hùng và các cộng sự nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám, GIS để hoàn thiện, giám 

sát độ chính xác của công tác tính toán, dự báo ngập lụt vùng hạ du; cập nhật, giám 

sát sự biến động lớn của lòng dẫn, sự thay đổi của các công trình hạ tầng cơ sở như 

giao thông, thủy lợi, khu công nghiệp, khu dân cư...; nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn 

thám, GIS để phân tích, đánh giá độ ngập sâu và tính toán thiệt hại vùng hạ du. Đề 
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tài đã tập trung vào nghiên cứu kỹ thuật phân tích ảnh viễn thám xác định sự thay 

đổi của bề mặt lưu vực liên quan đến thảm phủ thực vật, công trình hạ tầng, diễn 

biến bãi sông làm cơ sở cho việc chính xác hóa đầu vào của mô hình dự báo ngập 

lụt cho khu vực hạ du lưu vực sông. Song song với đó, nghiên cứu còn tập trung 

chiết tách thông tin ngập lụt từ ảnh viễn thám SAR làm cơ sở cho việc kiểm chứng 

độ chính xác của mô hình mô phỏng, góp phần tăng độ chính xác của mô hình dự 

báo ngập lụt và ước tính thiệt hại trong vùng ngập lũ. 

Một nghiên cứu khác về nguyên nhân và giải pháp ứng phó với lũ lụt ở 

ĐBSCL [17] của tác giả Phạm Thị Huyền Trang và cộng sự đã nêu ra một số 

nguyên nhân dẫn đến lũ lụt. Khu vực ĐBSCL mùa lũ thường đi đôi với mùa mưa, 

ngập lũ lớn ở ĐBSCL xảy ra khi có tổ hợp nước lũ từ thượng nguồn, triều cường ở 

biển Đông và mưa liên tục tại chỗ. Đồng thời, việc phát triển các đập thủy điện ở 

thượng nguồn, phá rừng, phát triển hệ thống kênh thủy nông và đê đập ngăn mặn, 

phát triển đô thị không hợp lí, sự điều tiết của Biển Hồ, thủy triều cũng là những 

nguyên nhân dẫn đến lũ lụt ở ĐBSCL. Các giải pháp sống chung với lũ cũng được 

nghiên cứu đề xuất như: đắp đê, đập, xây dựng các hồ chứa lũ, bảo vệ và phát triển 

rừng, xây dựng các khu dân cư tránh lũ, xây dựng cơ cấu sản xuất mới… 

Trên thực tế, ở nước ta cũng đã có nhiều nghiên cứu về lũ lụt, lớp phủ bề mặt 

do ảnh hưởng của lũ lụt hoặc các nguyên nhân khác ngoài lũ lụt. Trong nghiên cứu 

[16], phát hiện vùng ngập lụt tại Huế từ ảnh SAR đa thời gian bằng phép đo độ 

tương đồng thống kê, sử dụng sản phẩm ảnh Ground Range Detcted (GRD) đa thời 

gian của vệ tinh SAR Sentinel-1 được ghi nhận vào các thời điểm trước, trong và 

sau lũ. Những thay đổi trên bề mặt đất do lũ gây ra được phát hiện dựa trên khoảng 

cách Kullback-leibler giữa hai phân bố log-normal. Kết quả của nghiên cứu cho 

thấy có thể áp dụng phương pháp này để phát hiện kịp thời và chính xác vùng bị 

ngập lụt cũng như những thay đổi của bề mặt trái đất do nhiều nguyên nhân khác 

gây ra. 

Nghiên cứu khác như: [7] và [21] đã kết hợp cả hai loại dữ liệu ảnh radar và 

ảnh quang học để tận dụng những thế mạnh và hạn chế những yếu điểm riêng của 
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mỗi loại tư liệu khi sử dụng độc lập. Phương pháp trộn dữ liệu ảnh của nhiều bộ 

cảm có thể cung cấp nhiều thông tin hơn khi phân tích riêng từng dạng tư liệu. 

Nghiên cứu [7], sử dụng phương pháp trộn ảnh Sentinel-1 và ảnh Landsat 8 OLI 

theo phương pháp thành phần chính (PCA). Các thành phần lớp phủ trên ảnh sau 

khi trộn được tách biệt, thuận tiện cho việc giải đoán trên ảnh SAR và ảnh quang 

học. Kết quả thử nghiệm phân loại lớp phủ trên ảnh sau khi trộn cho độ chính xác 

cao hơn khi phân loại trên ảnh quang học. Theo nghiên cứu [21], việc kết hợp các 

ảnh radar và quang học có thể được thực hiện bằng nhiều phương án khác nhau và 

mỗi phương án đều có những ưu điểm và những hạn chế nhất định phụ thuộc vào 

từng khu vực nghiên cứu, đặc điểm của các đối tượng lớp phủ cũng như loại tư liệu 

ảnh được sử dụng. Các phương án kết hợp chính hay được sử dụng là phương án tạo 

tổ hợp nguyên gốc, tạo tổ hợp ảnh có biến đổi và phương án tạo tổ hợp có sự kết 

hợp của ảnh radar đa thời gian. Kết quả của nghiên cứu đã đưa ra quy trình cụ thể 

trong việc kết hợp các ảnh quang học và ảnh radar để thành lập bản đồ lớp phủ. Các 

nghiên trên đã khẳng định việc ứng dụng kết hợp ảnh radar và ảnh quang học có 

khả năng nâng cao chất lượng chiết tách các lớp thông tin lớp phủ mặt đất và là một 

phương pháp có hiệu quả, có tính khả thi cao. 

Một nghiên cứu khác về sự kết hợp giữa hai loại dữ liệu ảnh viễn thám radar 

và ảnh viễn thám quang học [14], quan hệ giữa tán xạ ngược của ảnh radar Sentinel-

1 với chỉ số NDVI của ảnh quang học Sentinel-2 đã được sử dụng để nghiên cứu 

cho đối tượng rừng khộp tại tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả nghiên cứu, sự thay đổi giá 

trị tán xạ ngược của các phân cực radar Sentinel-1 phù hợp với NDVI từ ảnh quang 

học Sentinel-2. Kết quả bản đồ NDVI cho khu vực nghiên cứu được xây dựng dựa 

vào các phân cực của radar Sentinel-1, bản đồ NDVI đã loại trừ được ảnh hưởng 

của mây. 

Việc tích hợp giữa viễn thám và GIS nhằm phát huy các ưu điểm của hai loại 

công nghệ trên đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới và ở nước ta. Trong nghiên 

cứu [75], nhóm nghiên cứu đã tập trung đánh giá thiệt hại của ngập lụt đến các loại 

sử dụng đất khác nhau, sử dụng dữ liệu viễn thám (Alos PaLSAR, SPOT 5) và cơ 
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sở dữ liệu GIS. Khu vực nghiên cứu được lựa chọn là tỉnh Phú Yên nơi xảy ra trận 

lụt năm 2009. Hai loại hình ảnh viễn thám đã được sử dụng để trích xuất nước và 

lập bản đồ che phủ đất. GIS hỗ trợ phân tích hai lớp dữ liệu trước và sau ngập bằng 

công cụ chồng xếp (overlay), từ đó tính toán diện tích lớp phủ đất thay đổi do lũ. 

Nhận định được mối tương quan giữa lũ và lớp phủ trong nghiên cứu [69], 

tác giả Nguyễn Văn Trung đã nghiên cứu sự thay đổi các loại hình lớp phủ bề mặt ở 

vùng ĐBSCL trong khoảng thời gian 1997 - 1998, sử dụng dữ liệu ảnh radar, nhằm 

ước tính sự thay đổi diện tích thảm thực vật trong đợt lũ lụt hàng năm. Các bản đồ 

lớp phủ được thành lập trong nhiều thời kỳ đã cung cấp thông tin cụ thể hơn về sự 

thay đổi của từng loại hình lớp phủ bề mặt đất theo thời gian trong một xung lũ. 

 

Tiểu kết chương 1: 

Qua phân tích các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài, tác giả nhận 

thấy: 

Các công trình nghiên cứu ngoài nước: thường tập trung nghiên cứu lũ lụt và 

ảnh hưởng của lũ lụt đến lớp phủ bề mặt với việc không sử dụng tư liệu viễn thám 

hoặc chỉ sử dụng tư liệu viễn thám quang học hoặc radar. Một số công trình sử dụng 

đồng thời cả hai loại để bổ sung các ưu điểm của mỗi loại cho nhau nhằm nâng cao 

độ chính xác. Bên cạnh đó, việc quan trắc chuỗi dữ liệu đa thời gian trong suốt chu 

kỳ lũ lụt đã được tiến hành, đã xây dựng được mô hình quan hệ giữa sự thay đổi lớp 

phủ bề mặt và mực nước để phục vụ dự báo nhưng nghiên cứu ở khu vực có sự thay 

đổi mực nước tương đối ổn định của hệ thống kết hợp giữa sông và hồ [70]. 

Ở Việt Nam, một số công trình nghiên cứu nguy cơ lũ lụt dựa vào các yếu tố 

ảnh hưởng và đưa ra các giải pháp giảm thiểu tác động tới một số đối tượng. Tuy 

nhiên, khi sử dụng các yếu tố ảnh hưởng để mô phỏng sự ngập lụt sẽ phụ thuộc vào 

các nguồn sai số của các yếu tố đó và chưa phản ánh trực tiếp được sự thay đổi của 

các loại hình lớp phủ bề mặt theo thời gian thực.  

Nhìn chung, các nghiên cứu trong và ngoài nước trước đây thường sử dụng 

mô hình tính toán vùng ngập dựa vào mô hình số độ cao và mực nước được cung 
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cấp. Các mô hình này không cung cấp các lớp phủ bề mặt bị ảnh hưởng của nước 

lũ. Một mô hình cung cấp ảnh hưởng của lũ lụt đến lớp phủ bề mặt được xây dựng 

dựa vào ảnh viễn thám đa thời gian, mô hình số độ cao và mực nước ở khu vực hồ 

Tonle sap, Campuchia. Tuy nhiên, mô hình này áp dụng cho khu vực có địa hình 

dốc với sự thay đổi mực nước từ 1m đến 10m. Trong khi đó, khu vực nghiên cứu 

ĐBSCL có địa hình thay đổi ít và ở lưu vực sông có mực nước thay đổi từ 1m đến 

4m. Ngoài ra, các loại hình lớp phủ bề mặt ở khu vực nghiên cứu cũng khác nhiều 

so với khu vực nghiên cứu ở hồ Tonle Sap. Do vậy, việc xây dựng một mô hình 

thay đổi lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ lụt phù hợp với khu vực vùng rốn lũ 

như ở tỉnh An Giang và Đồng Tháp là thiết thực. 

Phương pháp sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian kể cả trong thời gian đang 

diễn ra lũ lụt (ảnh radar) cho phép quan trắc trực tiếp các ảnh hưởng mà không chịu 

sự ảnh hưởng của thời tiết (mây, mưa, ban đêm). Với sự phát triển mạnh mẽ của 

công nghệ viễn thám, với khả năng để chiết tách các thông tin về lớp phủ bề mặt 

trong mọi thời điểm chụp ảnh nên đây được coi là phương pháp hiệu quả nhất để 

quan trắc sự thay đổi của lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ lụt trong chu kỳ hàng 

năm ở các khu vực có quy mô rộng lớn. Bên cạnh đó, cùng với khả năng mạnh mẽ 

về phân tích không gian, GIS là công cụ rất hiệu quả trong việc phân tích dữ liệu 

không gian sự thay đổi lớp phủ bề mặt, thống kê diện tích lớp phủ bề mặt. Đặc biệt 

đối với công tác xác định sự thay đổi lớp phủ bề mặt theo mực nước, GIS có thể 

giúp đánh giá phân tích một cách định lượng và trực quan quy mô ảnh hưởng của lũ 

lụt đến lớp phủ bề mặt và có thể ứng dụng các mô hình dự báo trong GIS để tiến 

hành dự báo lớp phủ bề mặt có khả năng xảy ra lũ lụt khi có dự báo về số liệu mực 

nước thay đổi trong tương lai gần. Do đó, việc nghiên cứu cơ sở khoa học ứng dụng 

ảnh viễn thám và GIS trong nghiên cứu sự biến đổi lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng 

của lũ lụt tại khu vực ĐBSCL có ý nghĩa rất quan trọng. 
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Chương 2- CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH SỰ THAY ĐỔI LỚP PHỦ BỀ 

MẶT DO ẢNH HƯỞNG CỦA LŨ LỤT TỪ ẢNH VIỄN THÁM 

 

2.1. Xác định sự thay đổi các đối tượng lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ lụt 

từ tư liệu viễn thám quang học 

2.1.1. Đặc điểm tương tác của các đối tượng trên mặt đất với các vùng phổ khả 

kiến và hồng ngoại 

Nguồn năng lượng chính sử dụng trong viễn thám quang học bao gồm chủ 

yếu vùng phổ của ánh sáng khả kiến và hồng ngoại. Cường độ năng lượng sóng 

phản xạ về vệ tinh phụ thuộc vào loại, đặc tính, cấu trúc bề mặt của đối tượng mà 

nó tương tác. Đặc điểm tương tác của các đối tượng trên mặt đất được khái quát 

dưới các đối tượng cơ bản như sau: 

- Nước: Nhìn chung phản xạ mạnh ở vùng phổ của ánh sáng khả kiến, tuy 

nhiên nước hồ trong phản xạ ít hơn nước sông lẫn tạp chất. Trong vùng phổ hồng 

ngoại gần và hồng ngoại giữa, nước hấp thụ phần lớn ánh sáng. Vì vậy, trên ảnh của 

vùng hồng ngoại, nước xuất hiện khá tối. Màu sắc tối càng tăng cùng với sự tăng 

của chiều dài bước sóng và độ sâu của nước. Việc xuất hiện nhiều vật chất vô cơ 

trong nước sẽ làm dịch chuyển đỉnh của sự phản xạ từ vùng phổ màu xanh lá sang 

vùng phổ màu đỏ. 

- Đất: Sự phản xạ của đất giảm khi các vật chất hữu cơ trong đất tăng lên. 

Khi độ ẩm đất tăng lên, sự phản xạ của đất giảm ở tất cả các chiều dài bước sóng. 

Cấu trúc của đất sẽ làm tăng sự phản xạ khi kích thước phân tử trong đất giảm. Ví 

dụ, các loại đất có kích thước phân tử lớn (đá, đất sét) thường có màu sắc tối hơn. 

- Thực vật: Thực vật phản xạ mạnh ở vùng phổ hồng ngoại gần. Sự phản xạ 

phổ dựa vào hàm lượng chất diệp lục trong lá cây và sự hấp thụ nước trong lá. Cây 

lá kim có màu tối hơn cây lá rộng. Có nhiều sắc thái màu sắc khác nhau của thực 

vật phụ thuộc vào loại, cấu trúc lá, độ ẩm trong lá và tình trạng của cây. 

- Vật liệu nhân tạo: Đường cong phản xạ phổ của các đối tượng là bê tông và 

nhựa đường thường có xu hướng tăng từ vùng khả kiến qua vùng hồng ngoại gần và 
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hồng ngoại giữa. Tuy nhiên, bê tông có thời gian sử dụng càng cao thì màu càng tối 

trong khi nhựa đường có thời gian sử dụng càng lâu thì màu càng sáng. 

Đường cong phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên (Hình 2-1) thể hiện khả 

năng phản xạ năng lượng bức xạ điện từ của các đối tượng nước sạch (màu xanh 

dương), nước lẫn tạp chất (màu tím), đất khô 5% nước (màu cam), đất ẩm 20% 

nước (màu nâu) và thực vật (màu xanh lá) ứng với chiều dài bước sóng của ánh 

sáng khả kiến và hồng ngoại. 

 

Hình 2-1: Đường cong phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên.  

(Nguồn: [33]). 

2.1.2. Ứng dụng viễn thám quang học xác định biến động lớp phủ bề mặt 

2.1.2.1. Một số phương pháp xác định biến động lớp phủ bề mặt 

Phương pháp chung của việc xác định biến động lớp phủ bề mặt là so sánh 

hiện trạng của lớp phủ bề ở các mốc thời gian cần đánh giá.  

Để xác định nội dung biến động, cần phải thành lập các bản đồ hiện trạng tại 

các mốc thời gian đánh giá khác nhau làm cơ sở cho việc thành lập bản đồ biến 

động. Sau khi thành lập bản đồ biến động, xác định khả năng biến động của các 

thành phần và tính toán mức độ biến động. Dựa trên các kết quả tính toán, tiến hành 
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phân tích và đưa ra các nhận định, đánh giá về một số nguyên nhân gây ra biến 

động của các đối tượng. 

Việc nghiên cứu biến động đất bằng tư liệu viễn thám đa thời gian gồm một 

số phương pháp cơ bản sau đây: 

- Nghiên cứu biến động bằng phương pháp so sánh sau phân loại: Bản chất 

của phương pháp này là từ ảnh ở hai thời điểm khác nhau tiến hành thành lập được 

bản đồ hiện trạng tại hai thời điểm đó. Sau đó chồng xếp hai bản đồ hiện trạng để 

xây dựng bản đồ biến động. 

- Nghiên cứu biến động bằng phương pháp phân loại trực tiếp ảnh đa thời 

gian: Phương pháp này thực chất là chồng xếp hai ảnh của hai thời kỳ với nhau để 

tạo thành ảnh biến động. Sau đó dựa vào ảnh biến động tiến hành phân loại và thành 

lập bản đồ biến động. 

- Nghiên cứu biến động bằng phương pháp cộng màu trên một kênh ảnh: 

Trong phương pháp này chọn một kênh ảnh nhất định sau đó ghi từng ảnh ở các 

thời điểm lên một băng từ đặc biệt của hệ thống xử lý ảnh số. Khi đó màu sắc của 

dữ liệu ảnh chồng xếp sẽ cho thấy sự biến động hay không biến động theo nguyên 

lý tổ hợp màu. 

- Thành lập bản đồ biến động bằng phương pháp phân tích vector thay đổi 

phổ: Khi xác định được giá trị phổ trên hai kênh x và y tại hai thời điểm trước và 

sau biến động sẽ xác định được vector thay đổi phổ được biểu thị bởi giá trị thay đổi 

và hướng thay đổi. Việc phân tích vector thay đổi được ghi lại thành hai tệp dữ liệu: 

một tệp chứa các mã của khu vực, một tệp chứa độ lớn của các vector thay đổi phổ. 

Thông tin về sự thay đổi được tạo ra từ hai tệp dữ liệu đó và được thể hiện bằng 

màu sắc của các pixel tương ứng với các mã đã quy định. Trên ảnh đa phổ thay đổi 

này sẽ kết hợp cả hướng và giá trị của vector thay đổi phổ. Sự thay đổi có xảy ra 

hay không được quyết định bởi vector thay đổi phổ có vượt ra khỏi ngưỡng quy 

định hay không. Giá trị ngưỡng được xác định từ kết quả thực nghiệm dựa vào các 

mẫu biến động và không biến động. Sau đó lớp thông tin thể hiện sự thay đổi hay 

không thay đổi sẽ được đặt lên trên tấm ảnh để thành lập bản đồ biến động. 
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- Nghiên cứu biến động bằng phương pháp kết hợp: Thực chất việc thành lập 

bản đồ biến động bằng phương pháp này là vector hóa những vùng biến động từ tư 

liệu ảnh có độ phân giải cao. Nếu dữ liệu ảnh tại một thời điểm có độ phân giải thấp 

hơn tiến hành phân loại ảnh đó theo phương pháp phân loại không kiểm định. Từ 

ảnh phân loại này tạo ra được bản đồ hiện trạng tại thời điểm đó. Tiếp theo chồng 

xếp bản đồ lên trên ảnh có độ phân giải cao để phát hiện biến động. Sau đó tiến 

hành vector hóa những vùng biến động. 

2.1.2.2. Sử dụng chỉ số thực vật (NDVI) phục vụ phân loại thực phủ 

Trên thực tế đã có nhiều nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám quang học để 

phát hiện lớp phủ bề mặt bao gồm thực vật không ngập nước, thực vật ngập nước, 

nước mặt, đất trống. Các nghiên cứu đã tập trung vào việc khai thác ưu điểm của dữ 

liệu viễn thám quang học đó là sự nhạy cảm với chỉ số thực vật khác biệt bình 

thường (NDVI) và cấu trúc thực vật bị ngập nước để điều tra nghiên cứu sự thay đổi 

của thực phủ bề mặt ở khu vực ĐNN. 

Ảnh viễn thám phản ánh khách quan hiện trạng các loài hình lớp phủ bề mặt 

tại thời điểm chụp ảnh với độ chính xác cao. Thông tin về phổ phản xạ là thông tin 

quan trọng nhất của ảnh viễn thám để nhận diện và phân tích các đối tượng lớp phủ 

bề mặt. Các đối tượng tự nhiên thuộc lớp phủ bề mặt như thực vật, đất, nước… đều 

tuân theo những quy luật phản xạ phổ nhất định. Chính vì vậy, sử dụng ảnh viễn 

thám chúng ta hoàn toàn có thể nghiên cứu được lớp phủ bề mặt thông qua đặc tính 

phản xạ phổ của chúng. 

Từ hệ thống phân loại hình lớp phủ, có thể đưa ra hai nhóm đối tượng có 

mức độ khai thác được trên ảnh viễn thám như sau: 

(1) Nhóm các đối tượng dễ xác định được trên ảnh;  

(2) Nhóm các đối tượng xác định được trên ảnh nhưng phải có dữ liệu bổ trợ 

khác và điều tra bổ sung trên thực địa. 

Đối với nhóm (2), việc phân loại thực phủ thường áp dụng phương pháp 

phân loại theo hướng đối tượng. Thông tin bổ trợ cho việc phân loại như chỉ số thực 
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vật NDVI được tính toán từ các kênh phổ của ảnh viễn thám theo công thức (2-1) 

[18]: 

dNIR

dNIR
NDVI

Re

Re




              (2-1)  

Trong đó: NIR (Near Infrared) là kênh gần hồng ngoại (đối với dữ liệu 

Sentinel-2 là kênh 8); Red là kênh đỏ (đối với dữ liệu Sentinel-2 là kênh 4). 

Chỉ số thực vật là cơ sở để phân loại về thực phủ và tình trạng ngập lụt của 

thực phủ ở khu vực nghiên cứu khi mực nước lũ thay đổi theo chu kỹ lũ lụt hàng 

năm tương đối hiệu quả. 

2.2. Xác định sự thay đổi các đối tượng lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ lụt 

từ tư liệu viễn thám Radar 

2.2.1. Nguyên lý tán xạ bề mặt của ảnh Radar 

2.2.1.1. Đặc điểm của Radar khẩu độ tổng hợp 

Ở nghiên cứu này, tác giả tập trung vào khai thác đặc điểm tán xạ bề mặt của 

ảnh radar khẩu độ tổ hợp (SAR). SAR thông thường bao gồm hai đặc điểm: đặc 

điểm phân cực (polarimetry) và đặc điểm giao thoa (interferometry).  

Các ảnh SAR như PALSAR/ ALOS hay Sentinel 1A, 1B là ảnh phân cực 

hoàn toàn (fully polarimetry instrument). Có nhiều sản phẩm ảnh radar được xây 

dựng theo trùm tia phân cực đơn (HH+HV), phân cực kép (HH + HV hay VH + 

VV) hoặc phân cực hoàn toàn (HH + HV + VH + VV) [64]. Thông thường, ảnh có 

phân giải cao chỉ sử dụng loại sóng phân cực đơn (HH, VV hoặc HV), trong khi ở 

những ảnh có độ phân giải thấp hơn, quan sát vùng rộng lớn hơn thì sử dụng loại 

sóng phân cực kép hoặc phân cực hoàn toàn. Mỗi loại phân cực thì có những đặc 

trưng và cung cấp những thông tin với mức độ chi tiết khác nhau của đối tượng 

quan sát. 

Đối với sóng cùng tần số phát ra bởi một radar, có hai loại sóng: tuyến tính 

nằm ngang với mặt đất (H) và tuyến tính thẳng đứng xuống mặt đất (V). Chúng 

được gọi là “sóng phân cực”, các loại sóng phân cực: HH, HV, VH và VV. Số 

lượng các sóng phân cực phụ thuộc vào chế độ quan sát được sử dụng. Chế độ phân 
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giải cao nhất của ảnh viễn thám SAR chỉ sử dụng loại sóng phân cực đơn (HH, VV 

hoặc HV), trong khi chế độ quan sát một khu vực rộng hơn với độ phân giải thấp 

hơn sử dụng hai hoặc nhiều hơn hai sóng phân cực [41]. 

Mỗi loại sóng phân cực có các tính năng và thông tin khác nhau. Cụ thể, 

sóng HH có tính thâm nhập cao, có thể tiếp cận mặt đất ngay cả trong các khu vực 

được bao phủ bởi rừng. Sử dụng thuộc tính này, sóng HH có thể phát hiện các biến 

động trên mặt đất do động đất hoặc lún. Mặt khác, sóng VV và HV có thể phát hiện 

một địa điểm có đất trống hoặc rừng. HV và VH về cơ bản là tương tự nhau. Một 

điểm mạnh của SAR là các đặc tính riêng biệt của mỗi sóng phân cực được tổng 

hợp bởi một loạt các phương pháp cho phép phân tích đối tượng trong nghiên cứu 

trở lên rất đa dạng. 

Ngoài ra, các yếu tố cần quan tâm trong ảnh SAR bao gồm tần số (các kênh 

ảnh thường là L, C, và X) và góc lệch (off-nadir angle) [64]. Tần số ảnh hưởng trực 

tiếp đến quá trình phản xạ xung tại một đối tượng do khả năng đi xuyên qua đối 

tượng của xung đó. Góc lệch ảnh hưởng tới sai số hình học của ảnh SAR.  

Ba dải bước sóng phổ biến bao gồm X-band, C-band, và L-band được sử 

dụng cho các quan sát của vệ tinh SAR. Vi sóng băng tần X và băng tần C với bước 

sóng ngắn thích hợp để quan sát các cấu trúc chi tiết. Tín hiệu có khả năng phát hiện 

sự không đồng đều nhẹ trên bề mặt trái đất, và được phản ánh từ các cấu trúc chi 

tiết như gợn sóng trên mặt nước và tán lá trong rừng. 

Mặt khác, băng tần L với chiều dài sóng dài có thể thâm nhập vào các cấu 

trúc chi tiết của đối tượng. Tại những khu vực mặt đất được bao phủ bởi thực vật, 

tín hiệu xuyên qua tán lá và do đó, có thể quan sát hình dạng của mặt đất. L-band 

SAR rất hữu ích cho việc quan sát các bề mặt trong khu vực có thực vật và địa hình 

dốc [41]. 

2.2.1.2. Nguyên lý tán xạ bề mặt 

Tán xạ là một đặc trưng hết sức quan trọng của ảnh Radar, nó phản ánh sự 

tương tác giữa sóng Radar với bề mặt đối tượng và đóng vai trò quyết định trong 

việc tạo ảnh Radar.  
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SAR truyền các tín hiệu xung đến đích và thu thập thông tin về các điều kiện 

của bề mặt phụ thuộc vào cường độ tín hiệu nhận được. Các phản xạ này được gọi 

là “backscatter”. Đối tượng có phản xạ với cường độ lớn xuất hiện với màu sáng 

trắng trên ảnh SAR [35]. 

Tùy thuộc vào bề mặt tiếp xúc của vật thể, các hiện tượng phản xạ, tán xạ có 

thể xảy ra sau khi tín hiệu tiếp xúc với bề mặt vật thể (Hình 2-2).  

 

Hình 2-2: Ảnh hưởng của bề mặt tiếp xúc tới màu sắc đối tượng trên ảnh SAR. 

(Nguồn: [41]) 

Hình 2-2 đưa ra một số ví dụ về màu sắc một số đối tượng quan sát được trên 

ảnh SAR. Trong đó, rừng được biểu diễn bằng màu xám trắng do tín hiệu quay lại 

vệ tinh có cường độ lớn, trong khi đồng cỏ cho giá trị màu tối hơn do tín hiệu quay 

lại vệ tinh có cường độ nhỏ hơn. Riêng đối với mặt nước là bề mặt mịn, quá trình 

phản xạ xảy ra làm cho các sóng phản xạ không quay lại vệ tinh, dẫn tới màu sắc tối 

được hiển thị ở khu vực này. 

Tán xạ bề mặt còn phụ thuộc vào chiều dài của bước sóng. Thông thường, 

ảnh radar khẩu độ tổ hợp được sử dụng là kênh L, kênh C và kênh X. Kênh C và 

kênh X có tần số lớn và bước sóng ngắn khoảng vài cen-ti-mét, thích hợp cho quan 

sát các đối tượng cụ thể, nhất là khi cần quan sát đặc điểm trên bề mặt của các đối 

tượng. Đối với kênh L, với tần số nhỏ và bước sóng dài khoảng vài chục cm, tia 

phản xạ có thể đi xuyên qua cây cối để quan sát những đối tượng nằm dưới tán cây, 

thích hợp cho quan sát các thay đổi trên mặt đất như thiên tai, lũ lụt [41]. 
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Hình 2-3: Cơ chế tán xạ của Radar 

Hình 2-3 là một số minh họa về cơ chế tán xạ của ảnh Radar. Trong đó, tín 

hiệu tán xạ ngược là kết quả giữa tán xạ bề mặt, tán xạ khối và đa tán xạ khối. Các 

tán xạ này phụ thuộc vào độ gồ ghề của bề mặt và đặc trưng điện môi của môi 

trường. 

Mức độ gồ ghề của bề mặt (tùy thuộc vào bước sóng) ảnh hưởng đến các 

kiểu tán xạ thể hiện trong Hình 2-4. 

 

Hình 2-4: Các kiểu tán xạ trên các bề mặt khác nhau 

Sự ảnh hưởng của hằng số điện môi của môi trường đến cường độ tán xạ 

được minh họa ở Hình 2-5. 

 

Hình 2-5: Các kiểu tán xạ trong môi trường điện môi khác nhau 
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2.2.2. Đặc điểm tán xạ bề mặt của các đối tượng cơ bản trên ảnh Radar 

2.2.2.1. Tán xạ bề mặt của đất trống 

Những năm gần đây, việc ứng dụng SAR trở thành một trong những phương 

pháp hiệu quả được áp dụng để quản lý đất đai. Khả năng xác định các khu vực có 

độ ẩm bề mặt đất khác nhau của SAR đã được các nhà khoa học rất quan tâm. Độ 

ẩm đất có vai trò quan trọng trong việc phân tích sự thay đổi độ che phủ đất, hình 

thái thủy văn,… được ứng dụng trong nông nghiệp và quản lý hệ sinh thái. Các 

nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng tín hiệu tán xạ radar phụ thuộc vào độ ẩm của mặt 

đất ([31], [38] và [60]). 

Nghiên cứu thống kê về thay đổi độ ẩm của đất dựa trên sự thay đổi bức xạ 

radar sóng dài cho thấy rằng, tán xạ ngược của bức xạ sóng dài trong dải tần số 0,3 - 

3 GHz biến thiên phụ thuộc vào sự thay đổi độ ẩm [60]. Sự tương quan hằng số điện 

môi với tán xạ ngược của băng tần X ảnh radar cho thấy môi quan hệ tương ứng với 

giá trị độ ẩm của đất từ radar tần số 9.44 GHz. Hằng số điện môi thay đổi khi độ ẩm 

đất thay đổi. Cụ thể, khi độ ẩm tăng thì giá trị tán xạ ngược cũng tăng [31]. Hằng số 

điện môi là thông số quan trọng cho việc xác định đặc tính của đất, đặc biệt là hàm 

lượng ẩm trong đất. Tín hiệu SAR tới mặt đất rất nhạy với các thông số bề mặt chủ 

yếu là độ ẩm của đất và độ nhám bề mặt. Tán xạ ngược sẽ tăng lên khi hằng số điện 

môi tăng hay độ ẩm tăng, tuy nhiên, khi độ ẩm trong đất đạt ở mức bão hòa, dần 

chuyển sang trạng thái đất bị ngập nước, tán xạ ngược sẽ giảm dần [38]. 

2.2.2.2. Tán xạ bề mặt của mặt nước 

Tiềm năng của SAR được sử dụng để phát hiện sự có mặt của nước trên bề 

mặt đã được minh chứng ở các công trình [25], [39] và [42]. Các băng tần C, L và 

các đặc tính đặc trưng của tán xạ ngược ảnh radar đã được sử dụng để thành lập 

chính xác bản đồ khu vực ngập và thảm thực vật trong khu vực xảy ra lũ [39]. Ảnh 

ERS-1 của băng tần C có thể được sử dụng để phân biệt thảm thực vật bị ngập và 

ĐNN [42]. 

Để thành lập bản đồ các lớp ĐNN khác nhau, Baghdadi và nhóm nghiên cứu 

đã kiểm tra khả năng sử dụng ảnh radar băng tần C với khẩu độ tổng hợp (SAR) để 
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lập bản đồ trong khu vực Mer Bleue (gần Ottawa, Canada). Khu vực Mer Bleue 

được khảo sát bằng tần số C (5.3GHz) phân cực đơn (HH, HV, VH, VV) của ảnh 

SAR. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng dữ liệu phân cực chéo cung cấp khả năng phân loại 

tốt nhất giữa các lớp được quan sát. Cụ thể là, phân loại sử dụng phân cực đơn đã 

được nghiên cứu và kết quả cho thấy rằng HH và phân cực chéo (HV, VH) tốt hơn 

phân cực VV [25]. 

2.2.2.3. Tán xạ bề mặt của thảm thực vật 

Trong nghiên cứu về lớp phủ rừng, Askne [24] đã sử dụng các thuộc tính của 

ảnh ERS-1 băng tần C để nghiên cứu. Dữ liệu SAR và giao thoa của khẩu độ tổ hợp 

(InSAR) có hiệu quả trong việc thu thập thêm thông tin về các tham số rừng. Các 

đặc tính đặc trưng đã được sử dụng để xác định các khu vực có rừng hay không có 

rừng và độ cao của khu vực rừng từ DEM của khu vực [24]. Một nghiên cứu khác 

về đặc điểm phản xạ phổ của các đối tượng thực vật do tác động của lũ lụt tại sông 

Saale, Đức, sử dụng ảnh viễn thám SAR đa phổ và đa thời gian đã chỉ ra sự biến 

thiên cường độ tán xạ thu được của thảm thực vật đạt mức cao hơn tại các băng tần 

X, C và nhỏ hơn tại băng tần L. Thêm vào đó, các khu vực có thực vật dày đặc thì 

biến thiên ít hơn các khu vực đất nông nghiệp có thảm thực vật che phủ hàng năm 

[52]. 

2.2.2.4. Tán xạ bề mặt của khu vực có công trình xây dựng 

Khi nghiên cứu về khu vực có cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng sau ảnh hượng 

của động đất, Matsuoka và cộng sự đã đề xuất một phương pháp tự động để phát 

hiện các các thiệt hại sau động đất bằng cách sử dụng hình ảnh cường độ SAR sau 

khi giảm thiểu nhiễu đốm (speckle noise). Ở nghiên cứu này, ảnh hưởng của kích 

thước pixel và nhiễu xạ SAR được kiểm tra trong việc đánh giá thiệt hại của các tòa 

nhà, sử dụng sự khác biệt trong hệ số tán xạ và tương quan không gian giữa các 

hình ảnh trước và sau sự kiện. Kết quả cho thấy tán xạ ngược tại khu vực có cơ sở 

hạ tầng thường có giá trị tương đối cao so với các khu vực khác, từ -1 tới 1 dB [53].  

Với mục đích giám sát cơ sở hạ tầng, đánh giá biến dạng vỉa hè và tính toán 

vận tốc biến dạng. Năm 2016, Ozden đã sử dụng sử dụng ảnh radar khẩu độ tổ hợp 
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(SAR) và tính chất giao thoa của radar khẩu độ tổ hợp (InSAR) để nghiên cứu sự 

phân bố của khu vực xây dựng, đường và vỉa hè. Trong kết quả của nghiên cứu 3 

lớp phủ bề mặt là khu vực xây dựng, vỉa hè, và thảm thực vật thì hai lớp khu vực 

xây dựng, vỉa hè đã được xác định với độ chính xác cao. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy ảnh SAR có khả năng nhận biết sự có mặt của các công trình xây dựng dựa vào 

tán xạ ngược của khu vực đó trên ảnh SAR [57]. 

2.2.3. Sự thay đổi tán xạ của bề mặt do ảnh hưởng của lũ lụt 

2.2.3.1. Thay đổi tán xạ bề mặt khu vực có thảm thực vật và mặt nước do ảnh 

hưởng của lũ lụt 

Trên bề mặt đất liền, tín hiệu radar tương tác với thực vật và lớp dưới bề mặt 

của đất. Đặc tính tán xạ phản hồi của thực vật phụ thuộc vào cấu trúc hình học và 

đặc tính điện môi của thực vật, liên quan đến hàm lượng ẩm chứa trong lá. Ảnh 

radar cũng cung cấp khả năng phát hiện tương đối sự tồn tại của nước dưới thảm 

thực vật. Khả năng phát hiện thảm thực vật ngập nước được hình thành do quá trình 

tán xạ các tia sóng điện từ. Tín hiệu radar thâm nhập qua tầng lá và tán xạ trở lại từ 

mặt nước ngập và phần tán lá phía dưới của thảm thực vật (ví dụ, cành và thân cây). 

So với điều kiện tán xạ bình thường của mặt nước, sự xuất hiện tán xạ ngược trong 

tán lá phía dưới của thảm thực vật dẫn đến sự gia tăng của tín hiệu radar quay lại bộ 

cảm biến ([61], [68]).  

Một số thuật toán xử lý ảnh tự động đã được phát triển để xác định bề mặt 

ngập lũ từ dữ liệu SAR có độ phân giải cao TerraSAR-X, RADARSAT-2 và 

COSMO-SkyMed ([51], [66]). Các thuật toán lập bản đồ lũ tự động thường chỉ tập 

trung vào các vùng nước có thể quan sát thấy mặt nước và không xem xét các khu 

vực ngập mà thảm thực vật đã che phủ lên. Điều này là do tín hiệu quay trở lại bộ 

cảm từ thảm thực vật bị ngập rất phức tạp và phụ thuộc rất nhiều vào các thông số 

của hệ thống SAR (đặc biệt là bước sóng, phân cực và góc tới) và các thông số môi 

trường (kiểu tán xạ, cấu trúc và mật độ) [28]. 
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Hình 2-6: Cơ chế tán xạ tại các vùng lũ lụt và không lũ lụt tại khu vực có thảm thực 

vật. 

Trong đó, tia xanh là tia tới, tia đen là tia phản xạ, tia đỏ là tia tán xạ ngược 

trở lại vệ tinh; (a) Tán xạ trong điều kiện không ngập lụt; (b) và (c) Tán xạ trong 

điều kiện nước ngập dưới tán cây, khi đó các tán xạ kép mạnh hơn từ lá cây và cành 

cây; (d) Phản xạ trong điều kiện nước ngập hết tán cây, do bề mặt nước đứng là bề 

mặt mịn nên các tia phản xạ đi xa khỏi vệ tinh. (Nguồn: [63]) 

Độ lớn của tín hiệu tán xạ phụ thuộc rất nhiều vào bề mặt đất, là thông số 

quan trọng để phát hiện ngập lụt của SAR. Trong khi, rừng thường không gây tán 

xạ theo các hướng khác nhau do độ nhám mặt đất của nó (Hình 2-6 (a)), tại khu vực 

rừng bị ngập, mặt nước bao phủ mặt đất, cung cấp các điều kiện cho sự tán xạ 

ngược xảy ra mạnh hơn. Điều này khiến cho tín hiệu trả về vệ tinh tăng đáng kể 
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(Hình 2-6 (b) và Hình 2-6 (c)), các khu vực ngập thường xuất hiện sáng màu trong 

ảnh viễn thám. Tuy nhiên, trong trường hợp rừng bị ngập hoàn toàn, không có phần 

nào của tín hiệu truyền phát tán về phía cảm biến (Hình 2-6 (d)) [63]. 

2.2.3.2. Thay đổi tán xạ bề mặt khu vực có công trình xây dựng do ảnh hưởng 

của lũ lụt 

Hình 2-7 mô tả đặc điểm tán xạ của các đối tượng trong đó có các công trình 

xây dựng. Tán xạ ngược tại khu vực có các công trình xây dựng mạnh hơn tại 

những khu vực khác do phản xạ kép (double bounce) xảy ra. Tín hiệu khi truyền 

xuống tới bề mặt phía trên của các công trình xây dựng ngay lập phản xả lại vệ tinh 

mà không thể truyền xuống được tới mặt đất. Điều này dẫn tới khó khăn trong việc 

quan sát biến đổi do lũ lụt gây ra tại các khu vực có các công trình xây dựng. Do đó, 

để có thể phát hiện lũ lụt tại khu vực này bằng cách sử dụng các loại ảnh radar khác 

nhau về phân cực và góc tới. 

 

Hình 2-7: Phản xạ kép (double bounce) xảy ra tại khu vực xây dựng khiến cho tán 

xạ ngược tại khu vực xây dựng mạnh hơn những khu vực khác. 

(Nguồn: [65]). 

2.3. Ứng dụng GIS trong nghiên cứu biến động lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng 

của lũ lụt 

Sự phát triển của công nghệ thông tin đã thay đổi đáng kể cách tiếp cận trong 

nghiên cứu sự thay đổi lớp phủ bề mặt, sử dụng đất và quy hoạch không gian, quản 

lý tài nguyên thiên nhiên. Một trong những cách thức chi tiết và hữu ích để nghiên 

cứu sự thay đổi các đối tượng lớp phủ bề mặt là sử dụng các kỹ thuật không gian 
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như viễn thám và hệ thông tin địa lý (GIS). Khi sử dụng công nghệ viễn thám, kỹ 

thuật phát hiện thay đổi như sự khác biệt hình ảnh chỉ có thể cung cấp thông tin thay 

đổi hay không thay đổi, trong khi kỹ thuật so sánh sau phân loại có thể cung cấp ma 

trận hoàn chỉnh về các hướng thay đổi. Việc định lượng các biến động lớp phủ về 

mặt không gian và thời gian được thực hiện trong GIS. 

2.3.1. Các thành phần, chức năng cơ bản của GIS 

2.3.1.1. Các thành phần của GIS 

- Phần cứng (Hardware ): Phần cứng bao gồm hệ thống máy tính mà các 

phần mềm GIS chạy trên đó. Việc lựa chọn hệ thống máy tính có thể  là máy tính cá 

nhân hay siêu máy tính. Các máy tính cần thiết phải có bộ vi xử lý đủ mạnh để chạy 

phần mềm và dung lượng bộ nhớ đủ để lưu trữ thông tin (dữ liệu).  

- Phần mềm (Software): Phần mềm GIS cung cấp các chức năng và công cụ  

cần thiết để lưu trữ, phân tích và hiển thị dữ liệu không gian. Nhìn chung, tất cả các 

phần mềm GIS có thể đáp ứng được những yêu cầu này, nhưng giao diện của chúng 

có thể khác nhau. Các phần mềm tiêu chuẩn và sử dụng phổ biến hiện nay là 

ARC/INFO, MAPINFO, ILWIS, WINGIS, SPANS, IDRISIW,...  

- Dữ liệu (Data): Có thể coi thành phần quan trọng nhất trong một hệ thống 

GIS là dữ liệu: dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính. Sự kết nối giữa dữ liệu 

không gian và phi không gian là cơ sở để xác định chính xác các thông tin của đối 

tượng địa lý và thực hiện phép phân tích tổng hợp trong hệ thống GIS.  

- Phương pháp: Ðây là hợp phần rất quan trọng để đảm bảo khả năng hoạt 

động của hệ thống, là yếu tố quyết định sự thành công của việc phát triển công nghệ 

GIS. Hệ thống GIS cần được điều hành bởi một bộ phận quản lý, bộ phận này phải 

được bổ nhiệm để tổ chức hoạt động hệ thống GIS một cách có hiệu quả để phục vụ 

người sử dụng thông tin.  

- Con người : Các yếu tố về kỹ thuật (phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ 

liệu) của một hệ thống thông tin địa lý sẽ không có hiệu quả nếu như thiếu kỹ năng 

sử dụng của con người, không  được vận dụng vào một hoàn cảnh thích hợp và 

thống nhất với chính sách phát triển của Nhà nước.  
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2.3.1.2. Các chức năng của GIS 

- Thu thập và xử lý dữ liệu: Dữ liệu được sử dụng trong GIS đến từ nhiều 

nguồn khác nhau, có nhiều dạng và được lưu trữ theo nhiều cách khác nhau. 

- Quản trị cơ sở dữ liệu: Hệ thống quản lý dữ liệu hiệu quả phải đảm bảo các 

điều kiện về an toàn dữ liệu, toàn vẹn dữ liệu, lưu trữ và trích xuất dữ liệu, thao tác 

dữ liệu. Khi kích cỡ dữ liệu trở nên lớn hơn và số lượng người dùng cũng nhiều lên, 

thì cách tốt nhất là sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System 

- DBMS) để giúp cho việc lưu giữ, tổ chức và quản lý thông tin. Một hệ quản trị cơ 

sở dữ liệu DBMS chỉ đơn giản là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu. 

- Phân tích không gian: Đây là chức năng quan trọng nhất của GIS làm cho 

nó khác với các hệ thống khác. Phân tích không gian cung cấp các chức năng như 

truy vấn, nội suy không gian, tạo vùng đệm, chồng lớp … 

- Hiển thị, tạo báo cáo, in ấn: Tạo ra các sản phẩm đồ họa (các sơ đồ, bản 

đồ, các đồ thị, biểu đồ, các dữ liệu ảnh,…), các mô hình trực quan (ví dụ: mô hình 

3D), các bảng biểu tổng kết. 

2.3.2. Khả năng ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS nghiên cứu sự thay đổi 

lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ lụt 

Nguyên lý chung của việc đánh giá biến động sử dụng công nghệ số là sau 

khi chồng xếp hai lớp thông tin bản đồ lên nhau, phần mềm sẽ tự động hiển thị 

những vùng biến động về trường dữ liệu đã đăng ký giữa hai lớp và tính toán được 

diện tích biến động của các vùng đó trên bản đồ với thao tác đơn giản để đưa ra kết 

quả. Từ lớp thông tin biến động ta có thể xây dựng được bản đồ biến động. 

Khi sử dụng tư liệu ảnh viễn thám và GIS để nghiên cứu sự thay đổi lớp phủ 

bề mặt, các bản đồ lớp phủ bề mặt thành lập từ phân loại ảnh viễn thám đa thời gian 

với độ chính xác thõa mãn các yêu cầu theo quy định, được biên tập và tính toán 

thông kê về diện tích bằng các công cụ GIS đối với mỗi lớp phủ ở thời điểm dữ liệu 

ảnh viễn thám cung cấp. Quá trình thống kê ở các thời điểm trong suốt một chu kỳ 

lũ lụt năm sẽ cung cấp qui luật biến đổi diện tích lớp phủ và sự thay đổi về phân bố 
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không gian của mỗi lớp khi có sự tác động của mực nước dâng lên hoặc hạ xuống ở 

các khu vực có độ cao mặt đất khác nhau được cung cấp từ mô hình số độ cao. 

2.4. Mô hình hóa và ứng dụng mô hình trong nghiên cứu lớp phủ bề mặt 

2.4.1. Khái niệm mô hình, mô hình hóa 

2.4.1.1. Khái niệm về mô hình 

Mô hình là một cấu trúc mô tả hình ảnh đã được tối giản hóa theo đặc điểm 

hoặc diễn biến của một đối tượng, một hiện tượng, một khái niệm hoặc một hệ 

thống. 

Mô hình có thể là một hình ảnh hoặc một vật thể được thu nhỏ hoặc phóng 

đại, hoặc chỉ làm gọn bằng một phương trình toán học, một công thức vật lý, một 

phần mềm tin học để mô tả một hiện trạng thực tế mang tính điển hình [20]. 

2.4.1.2. Mô hình hóa 

Mô hình hoá được hiểu là một khoa học về cách mô phỏng, giản lược các 

thông số thực tế nhưng vẫn diễn tả được tính chất của từng thành phần trong mô 

hình. Mô hình không hoàn toàn là một vật thể hiện thực nhưng nó giúp cho chúng ta 

hiểu rõ hơn hệ thống thực tế [20]. 

Một mô hình có thể phân loại theo quy mô ứng dụng: 

- Theo không gian (spatial): ở một vùng nhỏ hay một khu vực lớn. 

- Theo thời gian (temporal): ngắn hạn hay dài hạn. 

- Theo giá trị mô hình (model validity): cho giới hạn độ chính xác của mô 

hình.  

- Theo giá trị của dữ liệu (data validity): tùy theo mức độ và quy mô thu thập  

dữ liệu (ví dụ lấy mẫu theo một điểm đo cục bộ, hay lấy nhiều mẫu trong một khu  

vực lớn) [20]. 

2.4.2. Mô hình tán xạ thực vật trong nghiên cứu đất ngập nước 

Hai yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến tán xạ ngược từ địa hình được thể hiện 

trong Hình 2-8: (1) Các yếu tố hình học liên quan đến các thuộc tính cấu trúc của bề 

mặt và sự che phủ của thực vật và (2) các yếu tố điện được xác định bởi các hằng số 

điện môi tương đối của đất và thực vật ở một bước sóng nhất định [34]. 
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Hình 2-8: Các yếu tố chính ảnh hưởng đến tán xạ ngược từ địa hình. 

 (Nguồn: [70]) 

Hằng số điện môi tương đối ε của môi trường xác định sự truyền, hấp thụ và 

tán xạ các tần suất tín hiệu. Tính chất điện môi của cây trồng tỉ lệ với hàm lượng hơi 

nước, và cũng phụ thuộc vào sự biến đổi theo mùa của tình trạng nước [34].  

Diện tích thực vật bao gồm một khối lượng thảm thực vật trên bề mặt đất và 

ở phía dưới mặt đất. Do đó, hệ số phản xạ lại được điều chỉnh bởi tính chất tán xạ 
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của các yếu tố thực vật và bề mặt đất, cũng như tán xạ nhiều lần qua sự tương tác 

giữa thể tích thực vật và bề mặt đất. 

Mô hình tán xạ ngược của Santa Barbara được áp dụng để mô phỏng tán xạ 

ngược SAR của ERS-1 từ thảm thực vật là những cây thông non, cỏ ngắn trong 

nghiên cứu về rừng tại Duke (Bắc Carolina, Hoa Kỳ). Trong điều kiện đất khô, tán 

xạ ngược tăng khoảng 2-3 dB khi sinh khối tăng từ 0,05 kg / m2 lên khoảng 0,5–1,5 

kg / m2 và tán xạ ngược có thể bão hòa gần mức sinh khối 0,5–1,5 kg / m2. Tán xạ 

ngược được mô hình hóa và quan sát có xu hướng tương tự với việc tăng sinh khối. 

Các phân tích độ nhạy sử dụng mô hình cho thấy rằng khi độ ẩm bề mặt đất tăng 

lên, yếu tố đóng góp chính vào tổng tán xạ ngược được thay đổi từ tán xạ thể tích 

thành tán xạ bề mặt từ 0,4 kg / m2 đến khoảng 1 kg / m2 [71].  

Trong nghiên cứu đánh giá tiện ích của SAR, hình ảnh do vệ tinh ERS-1 thu 

thập để giám sát quần xã thực vật ĐNN ở tây nam Florida, dữ liệu đã được phân 

tích dựa trên hình ảnh được thu thập ở cuối mùa khô tháng 4 năm 1994 và một vào 

cuối mùa mưa vào tháng 10 năm 1994. Phạm vi giá trị tán xạ thay đổi theo hệ số  từ 

7,9 dB trên hình ảnh ERS-I mùa khô xuống 4,1 dB đối với hình ảnh ERS-1 mùa 

mưa. Cả dữ liệu radar và mô hình cho thấy rằng, trong các vùng ĐNN được chi phối 

bởi thảm thực vật thân thảo, sự hiện diện của nước đọng dẫn đến giảm tán xạ 

ngược. Ngược lại, ở vùng ĐNN có cây thân gỗ (cây gỗ và cây bụi), dữ liệu radar và 

mô hình cho thấy sự hiện diện của nước dẫn đến sự gia tăng tán xạ ngược. Kết quả 

của nghiên cứu này minh họa rằng hình ảnh radar chỉ phù hợp với phát hiện và theo 

dõi những thay đổi về độ ẩm của đất, lũ lụt và sinh khối trên mặt đất trong các hệ 

sinh thái ĐNN [42]. 

Theo mô hình của Kasischke và Bourgeau-Chavez [42], đối với ĐNN chứa 

cây bụi có ba lớp khác nhau để xem xét như Hình 2-9 (a): (1) lớp tán cây bao gồm 

các cành nhỏ và tán lá, (2) lớp thân bao gồm các cành lớn, thân cây và (3) lớp bề 

mặt, có hoặc không bị nước che phủ. Tổng hệ số tán xạ Radar từ thực vật gỗ σ0
(t-v) 

có thể được biểu diễn như sau: 

        (2-5) 



45 

 

 

 

Trong đó σ0
c là hệ số tán xạ ngược của lớp bên trên của các nhánh gỗ nhỏ 

hơn và tán lá, τc là hệ số chuyển vị của tán thực vật, τt là hệ số chuyển vị của lớp 

thân, σ0
m là tán xạ đa chiều giữa mặt đất và lớp tán xạ, σ0 là sự tán xạ trực tiếp từ 

các thân cây, σs
0 là sự phản xạ bề mặt trực tiếp từ mặt đất, và σd

0 là sự tán xạ gấp 

đôi giữa thân và mặt đất. 

Đối với các vùng ĐNN không có cây gỗ, một mô hình hai lớp đơn giản có 

thể được sử dụng như Hình 2-9 (b): (1) một lớp tán bao gồm thảm thực vật thân 

thảo và (2) một lớp bề mặt, có thể hoặc không thể bị nước che phủ. Xét về tổng hệ 

số tán xạ Radar từ các vùng ĐNN có thảm cỏ thực vật không phải thân gỗ, σ0
(t-h), 

bằng cách loại bỏ tất cả các phần liên quan đến lớp thân, phương trình (2-5) có thể 

được đơn giản hóa thành: 

                                                              (2-6) 

Các thuật ngữ khác nhau trong phương trình (2-5) và (2-6) không chỉ phụ 

thuộc vào các kiểu hiện diện thực vật trong ĐNN, hằng số điện môi của thảm thực 

vật và mặt đất mà còn phụ thuộc vào bước sóng và phân cực của bức xạ sóng tới. 

Lớp mặt đất đóng một vai trò quan trọng trong tổng số hệ số tán xạ ngược. 

Khi không bị nước che phủ, bề mặt gồ ghề và độ ẩm của đất sẽ ảnh hưởng đến tán 

xạ phản hồi của bề mặt. Bề mặt có độ gồ ghề lớn hơn làm tăng hệ số tác động 

ngược lại bề mặt, nhưng làm giảm hệ số tán xạ. Năng lượng phân tán bề mặt cũng 

chịu ảnh hưởng của hằng số điện môi. Khi đất trở thành đất ẩm, hằng số điện môi 

tăng lên. Điều này dẫn đến hệ số tán xạ ngược của bề mặt lại cao hơn.  

Nhìn chung, việc theo dõi và lập bản đồ các vùng ĐNN vẫn có một số 

khoảng trống hoặc các vấn đề cần quan tâm: 

- Tất cả các loại ĐNN với các chức năng khác nhau đều phức tạp về các hệ 

sinh thái năng động và bất kỳ biến thể nào trong các thông số cảm biến hoặc các 

tham số sinh hóa lý ở các vùng ĐNN khác nhau sẽ ảnh hưởng đến cơ chế phản xạ 

lại. Cần phải nghiên cứu sâu hơn để hiểu rõ về cơ chế phản xạ Radar ở các vùng 

ĐNN. 
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Hình 2-9: Sơ đồ mô tả các nguồn phân tán từ các vùng đất ngập nước. 

 (Nguồn: [42]) 

- Một số thành công đã được báo cáo trong việc ước tính sinh khối của thảm 

thực vật ĐNN. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa sinh khối và hệ số tán xạ Radar không 

phải lúc nào cũng mạnh do sự phức tạp của cấu trúc thảm thực vật, sự thay đổi độ 

ẩm của đất và độ sâu mực nước trong vùng ĐNN. 

- Một số dữ liệu Radar thu thập được từ những vùng ĐNN với thảm thực vật 

thưa thớt và sinh khối thấp cần được nghiên cứu sâu hơn để xác định sự phù hợp 

với các mô hình phản xạ Radar.  

- Sử dụng dữ liệu Radar với góc tới và phân cực đơn để định lượng các loại 

ĐNN và các thông số sinh hóa lý của chúng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Khả 

năng sử dụng dữ liệu đa phân cực không gian và dữ liệu ra đa góc Radar cho nghiên 

cứu ĐNN chưa được khám phá đầy đủ. Do đó, các điều tra thêm là cần thiết để đảm 

bảo liệu những dữ liệu đó có thể cải thiện việc định lượng hoá các thông số sinh hóa 

lý cho các hệ sinh thái ĐNN. 
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Tiểu kết chương 2: 

Cơ chế tương tác giữa sóng điện từ với lớp phủ bề mặt thu nhận trên ảnh viễn 

thám phụ thuộc chặt chẽ vào đặc điểm của các đối tượng tự nhiên thông qua các 

kênh phổ. Nghiên cứu, phân tích sự phản xạ phổ khác nhau của các loại hình lớp 

phủ bề mặt, cùng loại hình lớp phủ bề mặt có sự ảnh hưởng của nước sẽ là cơ sở để 

phân loại lớp phủ bề mặt nhằm xác định sự thay đổi của chúng dưới tác động của lũ 

lụt. 

Đặc điểm tán xạ ngược của ảnh viễn thám phụ thuộc rất nhiều vào bề mặt 

phản xạ. Cụ thể là, các loại thảm che phủ đất có bề mặt phản xạ khác nhau, tán xạ 

ngược trở lại ảnh viễn thám thu nhận là khác nhau.  

Đối với bề mặt bằng phẳng và mịn, phản xạ toàn phần và tán xạ kép xảy ra 

mạnh mẽ. Đối tượng được hiển thị bằng màu sắc sáng trắng trên ảnh viễn thám 

radar.  

Đối với bề mặt gồ ghề và thô, tán xạ xảy ra có cường độ nhỏ hơn tia tới do 

một phần năng lượng bị hấp thụ tại bề mặt phản xạ. Khi đó, màu sắc hiển thị đối 

tượng sẽ tối màu hơn so với đối tượng có bề mặt nhẵn mịn. 

Đối với bề mặt trong có chiết suất như mặt nước, ao, hồ, sông, biển,… hiện 

tượng khúc xạ và hiện tượng tán xạ không toàn phần xảy ra. Tùy thuộc vào góc tới 

và chiết suất của môi trường, sự biến thiên khúc xạ và tán xạ là khác nhau. 

Đối với bề mặt gồ ghề có nhiều chướng ngại vật, hiện tượng tán xạ xảy ra 

phức tạp do sự thay đổi góc tới trong tán cây hay do sự che khuất tia tán xạ ngược 

do các tòa nhà cao tầng. Tán xạ ngược càng nhiều, đối tượng hiển thị trên ảnh càng 

sáng màu. Tuy nhiên, tại các khu vực có các tòa nhà cao tầng dày đặc, hiện tượng 

tán xạ xảy ra mạnh mẽ khiến cho khu vực đó bị chói lóa trên ảnh. Điều này dẫn tới 

việc một số đặc điểm của đối tượng không được phản ánh chính xác qua ảnh viễn 

thám radar. 

Đặc điểm tán xạ của các đối tượng lớp phủ bề mặt là tiền đề để thực hiện 

những nghiên cứu trong việc mô hình hoá sự biến đổi của lớp phủ bề mặt giúp cho 

chúng ta hiểu rõ hơn về sự tác của lũ lụt đến lớp phủ bề mặt. 
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Đánh giá sự thay đổi của lớp phủ bề mặt dưới tác động của lũ lụt là đánh giá 

sự thay đổi của các đối tượng lớp phủ bề mặt tại các thời điểm có sự tham gia của 

nước ở các mức độ khác nhau (ví dụ: trước, đỉnh và sau lũ). Sự thay đổi của lớp phủ 

bề mặt có thể được mô hình hóa theo chu kì lũ lụt hàng năm. 

 



49 

 

 

 

Chương 3- XÂY DỰNG MÔ HÌNH BIẾN ĐỔI LỚP PHỦ BỀ MẶT THEO SỰ 

THAY ĐỔI MỰC NƯỚC DO LŨ LỤT 

 

3.1. Nghiên cứu sự biến đổi lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng lũ lụt thông qua sự 

thay đổi của mực nước 

3.1.1. Ảnh hưởng của lũ lụt tới sự biến động lớp phủ bề mặt 

Như đã trình bày ở phần trên, lớp phủ bề mặt chia ra thành hai nhóm chính là 

mặt nước và mặt đất. Phần diện tích ít hơn là mặt đất nhưng lại là nơi tập trung hầu 

hết những hoạt động của con người cũng như nhiều loài sinh vật khác trên trái đất 

và là nơi đang biến đổi từng ngày, từng giờ, với sự phong phú của loại hình lớp phủ 

mặt đất như thực phủ (cỏ, cây bụi, rừng, đất canh tác đang có cây sinh trưởng…); 

dân cư đô thị, nông thôn; mạng lưới giao thông; khu công nghiệp, thương mại và 

các đối tượng đất chuyên dùng khác; các vùng đất trống, đồi núi trọc, cồn cát, bãi 

cát… 

Sự biến đổi của lớp phủ bề mặt này tùy thuộc vào sự thay đổi của mực nước 

theo chu kỳ khí hậu hàng năm nên cũng có tính quy luật nhất định. 

Nguyên nhân chính của thay đổi lớp phủ bề mặt do lũ lụt là sự thay đổi mực 

nước tăng lên dẫn tới sự ngập một phần hoặc hoàn toàn lớp phủ bề mặt ở một thời 

điểm nào đó.  

Sự mở rộng vùng bị ngập hoặc thu hẹp vùng ngập do mực nước tăng lên 

hoặc hạ xuống có quan hệ trực tiếp với nhau nên có thể mô hình hóa dưới dạng hàm 

số toán học để biểu diễn dưới dạng đồ thị phục vụ việc dự báo sự ngập lụt khi mực 

nước dự báo thay đổi. 

Như vậy, trước tiên để mô hình hóa sự thay đổi lớp phủ bề mặt cần phải mô 

hình hóa mực nước thay đổi theo chu kỳ hằng năm dựa vào số liệu quan trắc mực 

nước của nhiều năm để nhận được chu kỳ thay đổi mực nước đại diện nhất cho lưu 

vực phục vụ tính toán các hàm số của sự thay đổi lớp phủ bề mặt theo mực nước đã 

được mô hình hóa chung đó. 
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Lý do cần phải mô hình hóa sự thay đổi mực nước là do có sự thay đổi bất 

thường về mực nước lũ ở một vài năm nào đó do thời tiết cực đoan gây ra. Do vậy 

các số liệu này thường không đại diện cho chu kỳ lũ lụt thông thường được. Tuy 

nhiên, tất cả các giá trị về mực nước cần phải được thể hiện trong mô hình mực 

nước đã được xử lý. 

 

Hình 3-1: Mực nước lũ theo chu kỳ hàng năm từ 2015 - 2019.  

(Nguồn: [5]) 

3.1.2. Sự cần thiết của việc quan trắc thay đổi các đối tượng lớp phủ bề mặt 

bằng công nghệ viễn thám 

3.1.2.1. Ưu điểm của công nghệ viễn thám trong quan trắc sự thay đổi của lớp 

phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ lụt 

Sự thay đổi lớp phủ bề mặt trong chu kỳ lũ lụt thường diễn ra nhanh chóng 

khi mực nước thay đổi nhanh trong khoảng thời gian ngắn nhất định. Do vậy, các 

thời điểm quan trắc cần tiến hành nhiều hơn ở các giai đoạn này. Tuy nhiên, thời tiết 

là yếu tố ảnh hưởng đến các công việc được tiến hành ở thực địa trong việc xác định 

diện tích vùng bị ngập lụt. Mưa, gió, mực nước dâng sẽ không thuận lợi cho việc 
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điều tra, thống kê các dữ liệu từ thực địa để đủ số liệu phục vụ mô hình hóa sự thay 

đổi diện tích theo chu kỳ lũ lụt hằng năm. 

Công nghệ viễn thám có ưu việt trong việc quan trắc sự thay đổi các lớp phủ 

ở phạm vi rộng lớn với khoảng thời gian ngắn do thời gian chụp lặp của các vệ tinh. 

Bên cạnh đó, khả năng quan trắc trong mọi điều kiện thời tiết và sự ngập lụt dưới 

các địa vật như cây đối với dữ liệu ảnh radar mở ra cơ hội rất lớn để thực hiện công 

việc này với độ tin cậy cao đáp ứng yêu cầu đặt ra trong nghiên cứu. 

3.1.2.2. Sự cần thiết của việc kết hợp kết hợp tư liệu ảnh viễn thám quang học 

và radar trong quan trắc sự thay đổi của lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ 

lụt 

Sự kết hợp cả dữ liệu viễn thám quang học, radar và các dữ liệu bổ trợ sẽ giải 

quyết được các vấn đề mà nếu sử dụng riêng lẻ các dữ liệu này sẽ không đạt hiệu 

quả cao trong quan trắc khu vực có cả đất, nước và thực vật lẫn lộn ở các lưu vực 

sông rộng lớn như ĐBSCL. 

Việc lựa chọn loại ảnh viễn thám phù hợp để quan trắc sự thay đổi của lớp 

phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ lụt phải tùy thuộc vào khả năng xác định đối tượng 

của từng loại dữ liệu ảnh viễn thám. Khi dữ liệu viễn thám quang học tránh được 

các ảnh hưởng bởi mây thì đây là loại dữ liệu được ưu tiên sử dụng vì khả năng xác 

định đối tượng lớp phủ bề mặt tương đối tốt và dễ sử dụng. Tuy nhiên, rất khó để có 

được ảnh quang học không bị ảnh hưởng của mây, nhất là vào thời điểm mùa mưa. 

Bên cạnh đó, ảnh viễn thám quang học không thể quan trắc được sự ngập lụt dưới 

tán cây nhưng đây lại là ưu điểm của ảnh viễn thám Radar.  

Ảnh viễn thám radar có khả năng cung cấp thông tin về cấu trúc của đối 

tượng. Các thông tin của lớp phủ bề mặt có thể được cung cấp trong mọi điều kiện 

thời tiết suốt chu kỳ lũ lụt hàng năm. Mặc dù vậy, ảnh viễn thám radar cũng có 

những nhược điểm rất cơ bản là hình ảnh không giống với cảm nhận thông thường 

của mắt người dẫn đến việc nhận dạng và xử lý các đối tượng tương đối khó, dễ bị 

nhầm lẫn. Khi kết hợp với ảnh viễn thám quang học thì nhược điểm này được khắc 

phục. Một sự kết hợp hiệu quả khác, đó là quá trình thiết lập bộ quy tắc phân loại 
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cho ảnh radar thì ảnh quang học được sử dụng làm tài liệu tham khảo rất đáng tin 

cậy.  

Trong quan trắc sự thay đổi của lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ lụt, để 

kết quả mô hình thu được đạt độ chính xác cao, phản ánh sát với sự thay đổi thực tế 

của đối tượng nghiên cứu, cần phải có chuỗi dữ liệu đầy đủ và chính xác. Việc kết 

hợp nguồn tư liệu ảnh viễn thám quang học và radar sẽ làm cho bộ dữ liệu đầy đủ 

và đa dạng hơn.  

Như vậy, với ưu điểm và hạn chế của mỗi loại dữ liệu ảnh viễn thám được 

phân tích ở trên, việc kết hợp ảnh quang học và ảnh radar là một giải pháp hiệu quả 

trong nghiên cứu sự thay đổi của lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ lụt. 

3.2. Quy trình xây dựng mô hình biến đổi lớp phủ bề mặt theo sự thay đổi của 

mực nước 

Trên cơ sở các dữ liệu về lớp phủ nhận được từ ảnh viễn thám, DEM và mực 

nước, kết quả mô hình hóa sự biến đổi lớp phủ bề mặt theo mực nước được thể 

hiện. Một số bản đồ hiện trạng lớp phủ bề mặt ở các thời điểm quan trắc theo mực 

nước được đưa ra nhằm cung cấp các thông tin về sự thay đổi của lớp phủ bề mặt 

khi mực nước lũ tăng dần trong mùa mưa cho tới đỉnh lũ và giảm dần khi nước rút 

trong mùa khô một cách trực quan. 

Công việc đầu tiên của quy trình là xác định khu vực điển hình, thường 

xuyên bị ảnh hưởng của lũ lụt. Tiến hành thu thập, đánh đánh giá và lựa chọn dữ 

liệu phù hợp với mục đích nghiên cứu. 

Quá trình xử lý ảnh cần lựa chọn phương pháp phù hợp và tiến hành khảo sát 

để xác định các ngưỡng, bộ khóa giải đoán, bộ quy tắc áp dụng cho từng loại ảnh. 

Kết quả phân loại ảnh được đánh giá chính xác làm cơ sở để xây dựng bản 

đồ lớp phủ bề mặt tại các thời điểm quan trắc và cung cấp dữ liệu phục vụ việc xây 

dựng và kiểm nghiệm mô hình.  

Sơ đồ quy trình tổng thể xây dựng mô hình biến đổi lớp phủ bề mặt theo sự 

thay đổi của mực nước được thể hiện trong Hình 3-2. 
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Hình 3-2: Sơ đồ quy trình tổng thể xây dựng mô hình biến đổi lớp phủ bề mặt do 

ảnh hưởng của mực nước 

Thu thập dữ liệu  

(Dữ liệu ảnh viễn thám, DEM, dữ liệu 

mực nước, các dữ liệu bổ trợ khác…) 

 

 

 
Xử lý ảnh 

 

 

 

 Phân loại ảnh theo đối tượng 

 

 

 
 

Kiểm tra độ chính xác sau phân loại 

 

 

Xuất dữ liệu  

 

 

 

 
Tính toán, thống kê diện tích các 

loại hình lớp phủ bề mặt  

 

 

 

  

Xây dựng mô hình 

 

Kiểm nghiệm mô 

hình 

 

 

 
Xuất kết quả 

 

 

 

Hệ số tán xạ 
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3.3. Các bước thực hiện quy trình 

3.3.1. Thu thập dữ liệu:  

Việc xây dựng và vận hành mô hình phải có nguồn dữ liệu ban đầu. Các dữ 

liệu cho việc xây dựng và kiểm chứng mô hình bao gồm dữ liệu ảnh viễn thám, dữ 

liệu địa hình DEM, dữ liệu quan trắc mực nước, các số liệu bổ trợ khác liên quan,… 

tương ứng với chuỗi thời gian xuất hiện hoặc không gian xuất phát. 

Tư liệu ảnh viễn thám: gồm các ảnh viễn thám radar, quang học được ghi 

nhận trong suốt chu kỳ nhiều năm kể cả trong điều kiện thời tiết mưa bão, thời điểm 

ngập lụt. 

Mô hình số độ cao khu vực: Mô hình số độ cao cung cấp cao độ địa hình trên 

toàn khu vực. Dữ liệu độ cao có thể ở dạng ô lưới vuông (grid) hay ở dạng đa giác 

(TIN, vector). Nguồn dữ liệu để xây dựng mô hình số độ cao có thể là từ bản đồ địa 

hình, từ các ảnh viễn thám như: SRTM, ASTER,  SPOT…,  ảnh  chụp  từ máy bay, 

hay từ số liệu cao độ được thu thập từ phương pháp dẫn truyền cao độ truyền thống 

hoặc hiện đại (ví dụ: DGPS – Differential Global Positioning system). Mô hình số 

độ cao có thể là mô hình số địa hình (Digital Elevation Model) hay mô hình số địa 

vật (DSM – Digital Surface Model).  

Số liệu điều tra vết lũ trong khu vực, số liệu khí tượng, thủy văn (mực  nước,  

lưu lượng), dữ liệu địa hình đáy sông số liệu liên quan đến  công trình  thủy lợi (đê 

bao, cống, đập, ô chứa …). Các bản đồ phân bố sử dụng đất, cơ sở hạ tầng. 

3.3.2. Xử lý ảnh 

- Hiệu chỉnh hình học ảnh:  

Quy trình hiệu chỉnh hình học ảnh được mô tả như Hình 3-3. 

Sau khi hoàn thành công đoạn nắn ảnh, tiến hành ghép, cắt ảnh theo khu vực 

thực nghiệm và lọc nhiễu. 

 - Lọc nhiễu ảnh bằng bộ lọc Enhance Lee: Bộ lọc Lee là một bộ lọc nhiễu 

đốm có tính thích nghi, dựa trên ba giả định:  

+ Nhiễu được mô phỏng như là một nhiễu nhân nghĩa là vùng càng sáng thì 

càng nhiễu hơn. 



55 

 

 

 

+ Nhiễu và tín hiệu thống kê độc lập với nhau. 

+ Giá trị trung bình mẫu và độ lệch mẫu của một điểm ảnh bằng với phương 

sai địa phương và phương sai cục bộ được tính toán trong một cửa sổ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3-3: Quy trình hiệu chỉnh hình học ảnh 

3.3.3. Phân loại ảnh 

3.3.3.1. Cơ sở lựa chọn phương pháp phân loại 

Trong quy trình xây dựng mô hình biến đổi lớp phủ bề mặt theo sự thay đổi 

của mực nước, độ chính xác của mô hình phụ thuộc rất nhiều vào độ chính xác việc 

phân loại lớp phủ bề mặt từ ảnh viễn thám. 

Các phương pháp phân loại truyền thống sử dụng kỹ thuật giải đoán bằng 

mắt hoặc định hướng điểm ảnh (pixel-based) để phân loại ảnh viễn thám. Kết quả 

sau phân loại thu được các điểm ảnh có hình dạng giống như hình dạng ban đầu. Kỹ 

thuật của các phương này dễ thực hiện và cho kết quả nhanh chóng nhưng lại phụ 

thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của người giải đoán. Sự xuất hiện của kỹ thuật 

Mở file ảnh 

Thiết lập các thông số kỹ thuật 

 Calibration (chuẩn hóa) 

 Linear toFromdB (db) 

 Terrain-Correction (nắn chỉnh 

hình học) 

 

Thiết lập phân cực 

Nắn ảnh 
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phân loại ảnh hướng đối tượng được xem là giải pháp khắc phục tính chủ quan của 

kỹ thuật giải đoán bằng mắt. 

Phân loại theo hướng đối tượng là một quá trình gồm các bước phân đoạn và 

phân loại lặp đi lặp lại nhiều lần để làm tăng giá trị của thông tin phân tích và đủ 

điều kiện để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của người sử dụng. Phân đoạn ảnh được sử 

dụng để hợp nhất các điểm ảnh vào các đối tượng, sau đó quá trình phân loại sẽ 

được thực hiện dựa trên các đối tượng này thay vì các pixel riêng lẻ như các phương 

pháp truyền thống. 

Điểm mạnh của phương pháp phân loại hướng đối tượng là trong quá trình 

phân loại có thể sử dụng các lớp thông tin chuyên đề bổ trợ ngoài dữ liệu viễn thám 

như DEM, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa chất, bản đồ sử dụng đất… 

Trên thực tế khi nghiên cứu sự thay đổi của lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng 

của lũ lụt, nếu chỉ sử dụng DEM và mực nước có thể xác định được các vùng bị 

ngập hoặc không bị ngập nước nhưng chưa có thông tin về lớp phủ bề mặt bị ảnh 

hưởng của lũ lụt. Phương pháp phân loại hướng đối tượng kết hợp sử dụng ảnh viễn 

thám đa thời gian, DEM và mực nước được dùng để xác định lớp phủ bề mặt dưới 

tác động của lũ lụt là phương pháp hiệu quả và có độ tin cậy đáp ứng yêu cầu đặt ra. 

Trong quá trình thực hiện phương pháp, việc kết hợp cả 3 loại dữ liệu trên phải tuân 

theo các điều kiện trong bộ qui tắc về phân loại hướng đối tượng đã được thiết lập. 

3.3.3.2. Phân loại theo hướng đối tượng 

Trong xử lý ảnh, đối tượng ảnh là sản phẩm của quá trình phân mảnh ảnh 

(segment). Mỗi đối tượng ảnh là tập hợp của một nhóm Pixel. Mỗi đối tượng ảnh sẽ 

chứa rất nhiều thông tin. Thông tin về đối tượng bao gồm bốn loại:  

(1) thông tin về đặc trưng phổ ảnh của đối tượng; 

(2) thông tin về các yếu tố hình thái của đối tượng; 

(3) thông tin về quan hệ của đối tượng này với đối tượng khác trên ảnh; 

(4) thông tin về quan hệ của đối tượng trên ảnh với các đối tượng bên ngoài 

ảnh lấy từ các nguồn thông tin khác (bản đồ địa hình, bản đồ đất, bản đồ thuỷ văn 

v.v.). 
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Mạng phân cấp đối tượng ảnh được thể hiện tại Hình 3-4. 

 

Hình 3-4: Mạng phân cấp đối tượng ảnh 

Hình 3-4 cho thấy, mức thấp nhất có thể có của một ảnh chính là mức pixel 

và mức cao nhất là mức toàn ảnh. Giữa hai mức này bao giờ cũng tồn tại các đối 

tượng ở các mức trung gian và mức này là mức “Con” (child) của mức ở trên nó 

đồng thời lại là mức “Cha” (parent) của các đối tượng ở mức thấp hơn. Để đảm bảo 

có được mạng phân cấp để sử dụng cho phân loại thì việc phân mảnh ảnh phải tuân 

thủ các quy tắc sau: 

 Ranh giới của đối tượng ở mức thấp hơn phải nằm trong ranh giới của đối 

tượng ở mức cao hơn, 

 Các tiêu chí sử dụng để phân loại đối tượng ở mức thấp hơn phải bao gồm 

các tiêu chí ở các mức cao hơn ngay trước đó. 

Về phương diện thực nghiệm thì mạng phân cấp tạo ra các cơ sở tốt cho việc 

chiết xuất thông tin khi tận dụng được mọi quan hệ tạo ra từ tính phân cấp này. 

Quy trình chung phân loại được mô tả như Hình 3-5. 

- Phân đoạn đa độ phân giải: Phân đoạn ảnh thành các đối tượng theo hai 

mức tỷ lệ là công đoạn đầu tiên của phương pháp phân loại hướng đối tượng. Sử 



58 

 

 

 

dụng phần mềm eCognition để tiến hành phân đoạn các đối tượng trên ảnh đã được 

cắt theo ranh giới khu vực nghiên cứu. Ba thông số ảnh hưởng tới sự phân đoạn ảnh 

thành các đối tượng, bao gồm: tỷ lệ (scale), màu sắc (colour) và độ chặt 

(compactness) [73].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3-5: Quy trình chung phân loại định hướng đối tượng 

Thông số tỷ lệ ảnh hưởng trực tiếp đến kích thước của đối tượng sẽ được 

phân mảnh. Hình dạng và cấu trúc của đặc thù riêng của các đối tượng liên quan bởi 

thông số màu sắc. Độ chặt được định nghĩa là tỷ số giữa chu vi của một đối tượng 

và căn bậc hai của tổng số pixel nằm trong đối tượng đó. 

Trong quá trình xử lý ảnh, thông số tỷ lệ được đặt chịu ảnh hưởng bởi sự 

đồng nhất của các điểm ảnh trong mỗi đối tượng. Thông số màu sắc tạo sự cân bằng 

sự đồng nhất về màu sắc, hình dạng. Thông số độ chặt cân bằng giữa các mức độ 

phân bố ít và phân bố nhiều. Các thông số này thay đổi theo loại ảnh sử dụng, tỷ lệ 

bản đồ thành lập, mức độ chi tiết của hệ thống phân loại hiện trạng lớp phủ.  

Phân đoạn đa độ phân giải 

Thiết lập các lớp phân loại 

Thiết lập bộ quy tắc phân loại 

Tiến hành phân loại (theo bộ quy tắc) 

Kiểm tra chỉnh sửa lỗi 

Đánh giá kết quả, xuất kết quả 
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Nguyên tắc chung để xác định các thông số Scale parameter, Shape, 

Compactness như sau: Giữ nguyên giá trị của hai biến, thay đổi giá trị của một biến 

để tìm giá trị phù hợp cho biến đó. Thay đổi giá trị của một biến khác cho đến khi 

tìm được giá trị phù hợp. Cuối cùng là thay đổi giá trị của biến còn lại.  

- Thiết lập các lớp phân loại: Việc xác định các lớp phân loại để nghiên cứu 

tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu và nguồn dữ liệu. 

Thiết lập các lớp phân loại được thực hiện trong hộp thoại Class Hierarchy 

của phần mềm Ecognition Developer. 

- Thiết lập bộ quy tắc phân loại (Rule set): Trong xử lý ảnh, bộ quy tắc 

bao gồm các tiêu chí được thiết lập sao cho đối tượng này có thể tách khỏi đối 

tượng khác trên ảnh phục vụ mục đích phân loại.  

Bộ quy tắc sử dụng trong phân loại đối tượng bao gồm các thuật toán phân 

mảnh ảnh (segment), các thuật toán phân loại đối tượng ảnh, cũng như các thuật 

toán kiểm tra thông tin đối tượng ảnh, nhập dữ liệu, xuất dữ liệu….được thiết lập 

trên cửa sổ Process Tree.  

Việc lập một bộ quy tắc trong phân loại ảnh đối tượng đòi hỏi người phân 

tích ảnh phải có rất nhiều hiểu biết khác nhau như: đặc trưng phản xạ của đối tượng 

trên ảnh, sự hiểu biết khu vực nghiên cứu, mối quan hệ giữa các đối tượng với nhau. 

Khảo sát đặc trưng của đối tượng ảnh: Đây là giai đoạn rất quan trọng để tìm 

ra ngưỡng (threshold) cho sự phân loại các đối tượng ảnh. Mỗi một đối tượng ảnh 

có chứa những thông tin thuộc tính. Các thông tin thuộc tính này có thể là các thông 

tin về giá trị tán xạ phản hồi của các lớp, độ sáng, hình dạng, vị trí, cấu trúc, diện 

tích, khoảng cách đến đường biên bên phải, đường bên bên trái của ảnh ….. 

Kết hợp các dữ liệu ảnh quang học và kết quả khảo sát thực địa để phân tích 

chọn ngưỡng phân loại cho từng loại lớp phủ trên ảnh radar. 

Để đảm bảo sự khách quan, nâng cao độ chính xác của kết quả phân loại. 

Mỗi loại lớp phủ phải sử dụng nhiều mẫu và khảo sát ở nhiều địa điểm khác nhau. 
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Kết hợp với các tài liệu thực địa khác như bản đồ sử dụng đất và các loại tư liệu bổ 

trợ khác...  

- Phân loại: Phân loại hướng đối tượng dựa vào cấu trúc thứ bậc, các lớp 

được nhóm theo phương pháp này cho phép đi xuống theo sự mô tả của lớp thấp 

hơn. Tương tác của người dùng với quy trình dựa vào thống kê, cấu trúc, hình dạng 

và mối quan hệ giữa các đối tượng được định nghĩa như vùng mẫu. Sự phân loại 

của một đối tượng theo phương pháp người láng giềng gần nhất “phân loại cứng” 

hoặc “phân loại mềm” sử dụng chức năng mờ (fuzzy) [48].  

Trong phương pháp phân loại mềm, mỗi lớp của cơ chế phân loại bao gồm 

các mô tả về lớp đó. Mỗi sự mô tả lớp bao gồm một sự diễn tả mờ cho phép đánh 

giá các đặc trưng đặc biệt và các toán tử logic của chúng. Một quy tắc mờ có thể có 

một điều kiện hoặc bao gồm sự kết hợp của vài điều kiện để thõa mãn các yêu cầu 

đối với một đối tượng được gán vào một lớp. Tập hợp mờ được định nghĩa bởi chức 

năng các thành viên nhằm xác định các giá trị của các đặc trưng liên quan đến sự 

điển hình, ít điển hình, không điển hình của một lớp [37].  

Tiến hành phân loại theo bộ quy tắc đã được thiết lập ở trên, để phân loại cho 

từng loại lớp phủ bề mặt. 

Kết quả của quá trình phân loại bao gồm:  

(1) Lớp bản đồ hiện trạng lớp phủ bề mặt; 

(2) Bộ quy tắc phân loại trong cửa sổ Process Tree. 

- Kiểm tra chỉnh sửa lỗi: 

Công cụ chỉnh sửa bao gồm: gộp đối tượng (Merge Objects Manually), phân 

loại đối tượng ảnh (Classify Image Objects Manually) và chia nhỏ một đối tượng 

ảnh (Cut an Object Manually). 

Trường hợp có một trạng thái được phân thành 2 đến 3 mảnh hoặc nhiều hơn 

thì sử dụng công cụ “Merge Objects Manually” để gộp các đối tượng này lại với 

nhau. 
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Trường hợp có hai hoặc nhiều trạng thái trong 1 mảnh thì ta phải chia nhỏ 

đối tượng ảnh bằng công cụ “Cut an Object Manually”. 

Trường hợp các khoanh đất bị phân loại lẫn sang loại lớp phủ khác thì phân 

loại đối tượng này bằng công cụ “Classify Image Objects Manually” 

- Đánh giá kết quả phân loại: 

Sử dụng ma trận sai số phân loại để xác định độ chính xác giải đoán ảnh. 

Độ chính xác toàn cục (T) được tính theo tỷ lệ % như sau: 

1001 
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i                (3-1) 

Trong đó: K là số lớp phủ cần phân loại; n là tổng số pixels; 

Chỉ số Kappa được tính theo công thức: 
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                                                        (3-2) 

Trong đó: T là độ chính xác toàn cục; E là đại lượng thể hiện sự mong muốn 

(Kỳ vọng) phân loại chính xác có thể dự đoán trước, nghĩa là E góp phần ước tính 

khả năng phân loại chính xác trong quá trình phân loại thực sự [18]. 

- Xuất kết quả: Dữ liệu được xuất ra sau khi phân loại đã đạt độ chính xác 

theo yêu cầu. Dữ liệu có thể được xuất ra thành 3 khuôn dạng chính: dạng vector 

(Shapefile),  dạng raster (Raster file) và dạng thống kê (statistics). 

3.3.4. Ứng dụng GIS trong phân tích, xử lý số liệu phục vụ xây dựng mô hình 

- Sử dựng chức năng truy vấn dữ liệu: 

Trong hệ GIS, dữ liệu có thể truy cập theo tiêu chuẩn vị trí của chúng và  

theo các quan hệ không gian với các vật thể  địa  lý khác. Quá trình này được  gọi là 

truy vấn không gian.  

Truy vấn thuộc tính nhằm lựa chọn những địa vật dựa trên các giá trị thuộc 

tính của chúng. Việc này đi chọn các địa vật dựa trên những biểu thức truy vấn, sử 

dụng toán tử logic (and, or, not, xor), toán tử quan hệ (>, <, =, >=, <=), các toán tử 

số học (=, -, *, /) và những giá trị do người dùng quy định. Đơn giản là, chương 
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trình GIS so sánh các giá trị của một trường thuộc tính với một biểu thức truy vấn 

mà người sử dụng đặt ra. 

- Sử dựng chức năng đo lường: 

Với chức năng đo lường, hệ thống GIS có cung cấp khả năng chuyển đổi đơn 

vị đo.  

Đối với các đối tượng dạng vùng chức năng đo lường thực hiện các thao tác 

như tính chu vi, độ dài của vùng, diện tích của vùng và điểm trung tâm của vùng. 

3.3.5. Xây dựng mô hình  

Các bước xây dựng mô hình biến đổi các lớp phủ theo hàm số mực nước và 

sai số diện tích mỗi lớp phủ được thực hiện như sau: 

Bước 1: Mô hình hóa giá trị mực nước quan trắc theo chu kỳ nhiều năm liên 

tiếp được biểu diễn bằng đường mực nước trung bình như trong hình 3-6.  

Bước 2: Từ giao điểm A xác định được đường thẳng e đi qua điểm A và song 

song với trục giá trị diện tích.  

Bước 3: Xác định đường thẳng d song song với trục biểu diễn thời gian, giao 

cắt với trục giá trị diện tích tại thời điểm mực nước ứng với thời điểm chụp ảnh. 

Bước 4: Từ giao điểm của 2 đường thẳng e và d đã được xác định ở trên xác 

định được 1 giao điểm của mô hình (Điểm C).  

Bước 5: Thực hiện tượng tự với các mực nước tương ứng với thời điểm chụp 

ảnh khác xác định được n điểm giao cắt. (Lưu ý sử dụng các mực nước phân bố đều 

trên mô hình và tập trung vào các tháng mùa mưa nhằm nâng cao độ chính xác của 

mô hình). 

Bước 6: Xác định các đường biểu diễn sự biến đổi của các lớp phủ do thay 

đổi của mực nước. 

Vẽ các đường hồi quy từ các điểm đã được xác định được ở bước 6. (Lọc bỏ 

những điểm bị nhiễu trước khi vẽ đường hồi quy) 

Bước 7: Xác định sai số (Error Bars) 

Sai số (Error Bars) trên mô hình được thể hiện dựa trên kết quả đánh giá độ 

chính xác của từng loại lớp phủ bề mặt. 
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Hình 3-6: Biểu diễn diện tích của lớp phủ theo sự thay đổi của mực nước 

3.4. Phương pháp kiểm nghiệm mô hình 

Mục đích của kiểm nghiệm (verification) mô hình là nhằm kiểm tra mô hình 

đưa ra có phù hợp với các diễn biến của thực tế hay không. 

Ngoài ra, việc kiểm nghiệm mô hình nhằm kiểm tra độ chính xác giữa các dữ 

liệu đã biết với một số tiêu chuẩn thống kê. Việc kiểm nghiệm cũng là một phương 

cách để xem xét lại các số liệu quan trắc thực tế. Một cách khác, có thể nói kiểm 

nghiệm mô hình là công việc đo đạc tính thể hiện của mô hình, nó là công cụ dẫn 

đển việc minh xác (confirmation), chứng nhận (certificate) và kiểm định 

(accreditation) như là một bằng chứng về chất lượng mô hình [20]. 

Khi kiểm nghiệm các trị số thống kê thường được áp dụng để so sánh độ phù 

hợp giữa trị mô phỏng và trị quan trắc cho cả chuỗi thời gian và cho từng sự kiện 

riêng rẽ rời rạc ở kết quả đầu ra. Việc này có thể đánh giá qua thống kê mức độ phù 

hợp (goodness-of-fit statistics) từ kết quả mô hình và thực tế. Sự đồng biến về chuỗi 

thời gian trên cơ sở phép áp 1:1. Nghĩa là giá trị mô phỏng có "gần" với trị trung 
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bình của số liệu đo thực tế không. Ngoài ra một số trị thống kê cơ bản khác cũng 

được xem xét để đánh giá mô hình như [20]: 

- Trị trung bình (mean): 





n

i

ix
n

X
1

1
             (3-3) 

Trong đó:  

  X - trị trung bình của các trị quan trắc; 

  xi - trị quan trắc được ở thời điểm thứ I; 

  n  - số thời điểm quan trắc. 

Hàm mục tiêu liên quan đến trị trung bình thể hiện mức độ phần trăm (%) 

giữa trị trung bình số quan trắc và số mô phỏng. Nếu mô hình là tốt thì hàm mục 

tiêu trị trung bình phải tối thiểu hóa (tiến đến trị 0): 

0
)(

.100 


X

yx
               (3-4) 

- Hệ số tương quan (correlation coeffient) cho quan hệ tuyến tính: 

Trường hợp kết quả mô hình cho quan hệ tuyến tính giữa 2 biến số x (trị quan trắc) 

và y (trị mô phỏng ). Phương pháp vẽ đường quan hệ theo bình phương cực tiểu để 

xác định hồi quy tuyến tính thường được áp dụng. 

Hệ số tương quan R giữa trị quan trắc và trị mô phỏng các định theo: 
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Trong đó:  

X và Y :  Trị trung bình của các trị quan trắc và các trị mô phỏng; 

xi và yi:  Trị quan trắc và trị mô phỏng được ở thời điểm thứ i; 

n: Số thời điểm quan trắc (hoặc tổng số trị quan trắc). 
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+ Hệ số tương quan R càng gần tiến đến ± 1 thì mức đồng tương quan càng 

lớn. 

+ Khi R > 0 thì tương quan là đồng biến và khi R < 0 thì tương quan là 

nghịch biến. 

+ R càng tiến về 0 thì tương quan càng kém. 

+ Hàm mục tiêu của hệ số tương quan là tối đa hóa, R → 1  

 

Tiểu kết chương 3: 

Sự thay đổi của các hiện tượng tự nhiên và các hoạt động nhân tạo là những 

nguyên nhân tác động dẫn đến những biến đổi của lớp phủ bề mặt. Trong các hiện 

tượng tự nhiên, lũ lụt có tác động lớn và cũng có tính quy luật nhất định theo chu kỳ 

hàng năm. Hiện tượng thiên tai này sẽ không giảm trong tương lai do sự biến đổi 

của khí hậu và sự tác động của con người. Cường độ lũ lụt và tần suất xuất hiện 

ngày càng cao sẽ đe dọa các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội và môi trường ở 

nhiều nơi trên thế giới. 

Xác định sự thay đổi của lớp phủ bề mặt do lũ lụt nhằm hiểu rõ hơn về biến 

đổi của các đối tượng này là vấn đề cần thiết nhằm hỗ trợ cho việc đề xuất các giải 

pháp giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai. 

Để có thể đánh giá một cách định lượng và trực quan quy mô ảnh hưởng của 

lũ lụt đến lớp phủ bề mặt, việc dự báo ảnh hưởng được dựa trên mô hình biến đổi 

lớp phủ bề mặt theo hàm số của mực nước trong chu kỳ lũ lụt hàng năm. Mô hình 

được xây dựng dựa vào giá trị mực nước tại các trạm quan trắc và kết quả phân loại 

lớp phủ bề mặt chiết tách từ dữ liệu viễn thám đa thời gian.  

Trên thực tế, có nhiều phương pháp thu thập thông tin để xây dựng mô hình 

nghiên cứu sự biến đổi của lớp phủ bề mặt. Tuy nhiên, đặc điểm của lũ lụt thường 

diễn ra nhanh chóng trên phạm vi khu vực rộng lớn, trong khoảng thời gian ngắn 

nhất định. Việc lựa chọn phương pháp điều tra, thống kê dựa vào công nghệ viễn 

thám có ưu việt hơn hẳn các phương pháp truyền thống khác trong quan trắc sự thay 

đổi lớp phủ bề mặt là khả năng thu thập thông tin chính xác, cập nhật kịp thời diễn 
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biến của ngập lụt ngay cả trong tình hình điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại thời 

điểm xảy ra lũ. 

Trong quy trình xây dựng mô hình biến đổi lớp phủ bề mặt theo sự thay đổi 

của mực nước, sự kết hợp cả dữ liệu viễn thám quang học, radar và các dữ liệu bổ 

trợ sẽ phát huy tối đa các ưu điểm của mỗi loại tư liệu. Giải pháp kết hợp này giải 

quyết được các vấn đề mà nếu sử dụng riêng lẻ các dữ liệu sẽ không đạt hiệu quả 

cao trong quan trắc khu vực có cả đất, nước và thực vật lẫn lộn như ở các lưu vực 

sông rộng lớn. 

Khi sử dụng mô hình để đánh giá sự biến đổi của lớp phủ bề mặt do ảnh 

hưởng của lũ lụt, độ chính xác phụ thuộc vào kết quả phân loại lớp phủ bề mặt từ 

ảnh viễn thám. Các phương pháp phân loại truyền thống sử dụng kỹ thuật giải đoán 

bằng mắt hoặc định hướng điểm ảnh phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của 

người giải đoán. Áp dụng phương pháp phân loại ảnh hướng đối tượng được xem là 

giải pháp hạn chế tính chủ quan của kỹ thuật giải đoán bằng mắt. Bên cạnh đó, 

phương pháp phân loại hướng đối tượng có thể sử dụng các lớp thông tin chuyên đề 

bổ trợ ngoài dữ liệu viễn thám như DEM, mực nước, bản đồ sử dụng đất…thông 

qua việc xây dựng và sử dụng bộ qui tắc để xác định lớp phủ bề mặt dưới tác động 

của lũ lụt là phương pháp hiệu quả và có độ tin cậy đáp ứng yêu cầu đặt ra.  
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Chương 4- THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

 

4.1. Khu vực nghiên cứu và quá trình thực nghiệm 

4.1.1. Khu vực nghiên cứu 

4.1.1.1. Vị trí địa lý  

 

Hình 4-1: Khu vực thực nghiệm 

Khu vực thực nghiệm được lựa chọn bao gồm một phần diện tích của hai tỉnh 

An Giang và Đồng Tháp, giới hạn trong khung tọa độ: từ 105° 06' 00" đến 

105°11'10" kinh độ Đông và từ 10° 21' 25'' đến 10° 51' 18'' vĩ độ Bắc. 

4.1.1.2. Đặc điểm chung của khu vực nghiên cứu 

Hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp nằm ở phía Tây Bắc của khu vực ĐBSCL. 

Các đơn vị hành chính tỉnh Đồng Tháp gồm: 02 thành phố (Cao Lãnh, Sa Đéc), 01 

thị xã (Hồng Ngự), 09 huyện (Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Cao 

Lãnh, Tháp Mười, Lấp Vò, Lai Vung và Châu Thành); Tỉnh An Giang gồm: 01 

thành phố (Long Xuyên), 01 thị xã (Tân Châu), 08 huyện (Tân Châu, Châu Phú, 

Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn, Tịnh Biên và Tri Tôn). 

Về khí hậu, An Giang và Đồng Tháp mang đặc trưng khí hậu của ĐBSCL: 

Khí hậu cận xích đạo (mưa nhiều, nắng nóng), nhiệt độ cao, ổn định, có hai mùa rõ 

rệt là mùa nắng và mùa mưa, vùng ít xảy ra thiên tai, nhất là bão nên thuận lợi phát 
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triển ngành nông nghiệp. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm 90-94% lượng 

mưa cả năm. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.   

Chế độ gió cũng theo mùa. Mùa khô hướng gió thịnh hành theo hướng Đông 

Bắc và Đông. Mùa mưa gió thịnh hành theo hướng Tây - Nam hoặc Tây. Vào mùa 

mưa, thỉnh thoảng có giông hay lốc xoáy tới cấp 7, cấp 8. Nhìn chung, khí hậu ở 

vùng nghiên cứu khá thuận lợi: ít thiên tai, ánh sáng và nhiệt độ thuận lợi cho sinh 

hoạt và sản xuất. 

4.1.1.3. Đặc điểm địa hình  

Đây là đồng bằng châu thổ của hệ thống sông Cửu Long, bề mặt địa hình khá 

bằng phẳng với độ cao tuyệt đối 0-2m. 

Địa hình Đồng Tháp được chia thành 2 vùng lớn: vùng phía Bắc sông Tiền 

(có diện tích tự nhiên 250.731 ha, thuộc khu vực Đồng Tháp Mười, địa hình tương 

đối bằng phẳng, hướng dốc Tây Bắc - Đông Nam); vùng phía Nam sông Tiền (có 

diện tích tự nhiên 73.074 ha, nằm kẹp giữa sông Tiền và sông Hậu, địa hình có dạng 

lòng máng, hướng dốc từ hai bên sông vào giữa) [3]. 

An Giang là 1 trong 2 tỉnh ĐBSCL có đồi núi, hầu hết đều tập trung ở phía 

Tây Bắc của tỉnh, thuộc 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn. Đây là cụm núi cuối cùng 

của dãy Trường Sơn, nên đặc điểm địa chất cũng có những nét tương đồng với vùng 

Nam Trường Sơn, bao gồm các thành tạo trầm tích và magma [3]. 

4.1.1.4. Đặc điểm về mạng lưới sông suối 

- Mạng lưới sông suối: Trên diện tích phạm vi thực nghiệm có hệ thống sông 

chính chảy qua là hệ thống sông Cửu Long. Hệ thống sông Cửu Long khi chưa chảy 

vào địa phận Việt Nam có tên là sông Mê Kông. Sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây 

Tạng, Trung Quốc (nằm cao hơn mực nước biển đến 5.000m), là sông lớn thứ 10 

thế giới. Sông chảy qua 6 nước: Trung Quốc, Myanma, Lào, Thái Lan, Campuchia 

và Việt Nam. 

Hệ thống sông Cửu Long chảy vào Việt Nam tạo thành 2 nhánh: sông Tiền 

và sông Hậu và đổ ra biển bằng 9 cửa. Sông Tiền trước khi ra biển, đoạn hạ lưu 

phân nhánh thành các sông: Mỹ Tho, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên, đổ ra biển 
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qua 6 cửa: Cửa Tiểu, cửa Đại, cửa Ba Lai, cửa Hàm Luông, cửa Cổ Chiên, cửa 

Cung Hầu. Sông Hậu chảy trên địa phận nước ta theo một đường thẳng và đổ ra 

biển bằng 3 cửa: cửa Định An, cửa Bát Xắc và cửa Tranh Đề. Toàn bộ các sông này 

được gọi chung là hệ thống sông Cửu Long. 

- Chế độ thủy văn sông Tiền và sông Hậu: Lũ lụt là một hiện tượng thiên 

nhiên xảy ra hàng năm tại ĐBSCL. Mùa lũ thường kéo dài từ cuối tháng 6 cho đến 

cuối tháng 12 và được chia ra ba giai đoạn. Giai đoạn 1 hay còn gọi (đầu mùa lũ) 

xảy ra từ tháng 7 đến tháng 8, nước lũ chảy vào hệ thống kênh, rạch vùng Đồng 

Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên. Cao điểm lũ lụt xảy ra trong giai đoạn 2 khi 

mực nước sông Tiền ở Tân Châu cao hơn 4,2m và mực nước sông Hậu ở Châu Đốc 

(An Giang) cao hơn 3,5m. Giai đoạn 3 là thời kỳ lũ rút, bắt đầu từ tháng 10 khi mực 

nước hạ thấp dần cho đến cuối tháng 12. Lũ ĐBSCL mỗi ngày lên trung bình 5-

7cm/ngày, lúc cao nhất có thể đạt 20-30cm/ngày. Đỉnh lũ lớn nhất có thể xảy ra vào 

cuối tháng 9, đầu tháng 10 và vào tháng 8 thưởng xảy ra 1 đỉnh phụ, đỉnh phụ thấp 

hơn đỉnh chính.  

Lưu lượng nước ở sông Tiền và sông Hậu đo được ở Tân Châu và Châu Đốc 

chênh nhau rất lớn: 80% ở sông Tiền và 20% ở sông Hậu. Sau khi chảy đến Chợ 

Mới, nước sông Hậu nhận thêm 25% lưu lượng nước từ sông Tiền qua sông Vàm 

Nao. Do lưu lượng nước đổ ra biển của các sông khác nhau dẫn đến tình trạng xâm 

nhập mặn của các sông cũng khác nhau: nhỏ nhất ở sông Hậu (30km) và lớn nhất ở 

sông Mỹ Tho và sông Ba Lai (70km). Tháng 9 là tháng có lũ lớn nhất (với lưu 

lượng nước 37.038.000m3/giây). Nước cạn nhất vào tháng 4 (lưu lượng nước từ 

1800-1900m3/giây). Tổng lưu lượng nước của sông Cửu Long vào khoảng 350.000 

tỷ m3/năm. 

4.1.1.5. Đặc điểm chung về thực phủ  

a. Đặc điểm thảm thực vật vùng đất thấp 

Nhóm thực vật vùng đất thấp (dưới 1m) là nhóm nằm gần mặt nước (rừng, 

cây bụi và cỏ) bị ảnh hưởng do tác động của mực nước tăng lên bởi lũ lụt sớm.  
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(a) Rừng đất thấp 

 

(b) Cây bụi thấp 

 

(c) Cỏ dại 

 

(d) Cây bụi cao 

 

(e) Cỏ thân cao 

 

(f) Cây nông nghiệp 

 

Hình 4-2: Các loại thảm thực vật chính ở vùng ngập lũ ĐBSCL 

Nhóm thực vật đồng cỏ ngập nước theo mùa khá phổ biến và chiếm ưu thế 

trong khu vực. Các loại thực vật như cỏ năng, cỏ ống, cỏ lác … trải rộng khắp vùng 

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%8F_n%C4%83ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%8F_%E1%BB%91ng
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này xưa kia vẫn còn tìm gặp khá nhiều ở các khu bảo tồn và vườn quốc gia, mặc dù 

tính phong phú giữa các loài đã và đang bị suy giảm. 

Nhóm thực vật đầm lầy: Các loài sen - súng, các loài thực vật thủy sinh khác 

chiếm ưu thế và đặt trưng ở các vùng đầm lầy đã bị thu hẹp dần diện tích do quá 

trình thoát thủy cải tạo đất cho mục tiêu sản xuất nông nghiệp. 

Nhóm lúa mùa và lúa nổi: được phát triển theo các vùng đất xám gò cao, các 

vùng dọc theo những tuyến kênh đào và sông rạch tự nhiên. Hệ canh tác lúa mùa có 

hai dạng: 

- Hệ canh tác lúa mùa chịu ngập: Phát triển trên các vùng đất xám triền gò 

cao, được trồng vào đầu mùa mưa và thu hoạch vào đầu mùa khô; 

- Hệ canh tác lúa nổi: Phát triển trên đất thấp phù sa mới, được gieo sạ trước 

mùa lũ, cây lúa vượt nước trong mùa lũ và cho thu hoạch khi nước lũ đã rút. 

Nhóm thực vật rừng tràm: có thể tìm thấy khá nhiều trong đồng bằng ngập 

nước. Phạm vi xuất hiện của hệ sinh thái này khá đa dạng, từ vùng triền của đất dốc 

tụ cho đến đất phèn. Những cánh rừng tràm có thể phát triển trên những cánh đồng, 

đồng thời cũng có thể phát triển khá nhiều dọc theo sông rạch. Tuy nhiên, hiện nay 

chủ yếu là rừng tràm tái sinh. 

ĐBSCL còn được biết đến với các khu rừng bị ngập hoặc ngập nước điển 

hình và thường được hình thành bởi cây tương đối cao, dày đặc. Thảm thực vật bao 

gồm các cây cao (6-12 m) như cây như Tràm vảy, Lộc vừng ... 

b. Đặc điểm thảm thực vật vùng đất cao 

Nhóm thực vật vùng đất cao (trên 1 m) bao gồm cây bụi vùng cao, cỏ thân cao 

và cây nông nghiệp. Khu vực này thường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đến vào mùa mưa.  

Cây bụi ở vùng cao và đồng cỏ tạo thành vùng đệm giữa vùng trồng lúa và 

thảm thực vật tự nhiên (Hình 4-3). Tùy theo mức độ ngập nước, phần đất thấp nhất 

cũng có thể được sử dụng cho canh tác lúa. Giới hạn giữa ruộng lúa và đồng cỏ bình 

thường rất khó xác định. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91c_gia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0m
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Ngoài các loại thực vật nêu trên, một số loại thực vật sử dụng đất khác, các 

loại cây trồng cũng rất phổ biến và có thể được tìm thấy ở gần giới hạn vùng ngập 

lũ. 

 

Hình 4-3: Đất trồng lúa vào đầu mùa mưa 

4.1.2. Tư liệu sử dụng 

4.1.2.1. Dữ liệu ảnh viễn thám Sentinel-1 

Vệ tinh Sentinel-1A (2014) và Sentinel-1B (2016) là vệ tinh đầu tiên của 

chương trình Copernicus thay thế vệ tinh ENVISAT. Hai vệ tinh này được thiết kế 

là 1 cặp vệ tinh hoạt động song song cách nhau 180 độ trên mặt phẳng quỹ đạo và 

được gắn hệ thống radar khẩu độ tổng hợp băng tần C. Ưu điểm chính của vệ tinh 

Sentinel-1 là nó được gắn thiết bị SAR tiên tiến với thiết bị này vệ tinh có thể chụp 

ảnh bất cứ lúc nào cả ngày lẫn đêm, không bị phụ thuộc vào ánh sáng của Mặt Trời. 

Cặp vệ tinh Sentinel-1 có nhiệm vụ tiếp tục cung cấp dữ liệu radar phục vụ các 

nhiệm giám sát trái đất như sau: Quan sát dải băng và môi trường ở Bắc Cực; Giám 

sát môi trường biển (theo dõi tràn dầu); An ninh hàng hải (ví dụ như phát hiện tàu 

hoạt động trái phép); Giám sát sóng và gió trên biển; Giám sát chuyển động của mặt 

đất (lún xuống, kiến tạo kiến tạo, núi lửa); Hỗ trợ khẩn cấp, quản lý rủi ro và viện 

trợ nhân đạo trong các tình huống khủng hoảng; Lập bản đồ lớp phủ mặt đất… 
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Đối với nghiên cứu này, năm mươi cảnh ảnh Sentinel-1 được chụp từ tháng 3 

năm 2015 đến tháng 11 năm 2019 (Bảng 4-1) đã được sử dụng.  

Số liệu Sentinel-1 được thu thập trong suốt thời gian xảy ra lũ đã được thu 

thập cùng số liệu mực nước từ các trạm quan trắc nằm trong khu vực nghiên cứu. 

Mực nước được cung cấp bởi Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ như trong 

Bảng 4 - 1 và Phụ lục 21. 

Bảng 4-1: Thời gian thu ảnh Sentinel-1 và mực nước thu thập tại trạm quan trắc 

Vàm Nam 

STT Ngày chụp ảnh 
Mực nước 

(cm) 
STT 

Ngày chụp 

ảnh 

Mực nước 

(cm) 

1 11-03-2015 119 26 03-10-2017 246 

2 04-04-2015 109 27 20-11-2017 217 

3 10-05-2015 98 28 14-12-2017 187 

4 15-06-2015 116 29 25-04-2018 118 

5 07-09-2015 153 30 12-06-2018 140 

6 19-09-2015 199 31 23-08-2018 281 

7 13-10-2015 206 32 04-09-2018 300 

8 25-10-2015 217 33 10-09-2018 327 

9 06-11-2015 171 34 15-09-2018 316 

10 29-01-2016 133 35 28-09-2018 313 

11 17-03-2016 108 36 10-10-2018 302 

12 22-04-2016 109 37 27-11-2018 190 

13 04-05-2016 106 38 09-12-2018 175 

14 03-07-2016 157 39 14-12-2018 174 

15 01-09-2016 194 40 18-02-2018 131 

16 25-09-2016 212 41 15-03-2018 115 

17 07-10-2016 214 42 19-04-2019 140 
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STT Ngày chụp ảnh 
Mực nước 

(cm) 
STT 

Ngày chụp 

ảnh 

Mực nước 

(cm) 

18 19-10-2016 258 43 07-05-2019 122 

19 12-11-2016 224 44 25-07-2019 102 

20 18-11-2016 220 45 30-08-2019 205 

21 23-01-2017 149 46 11-09-2019 250 

22 25-03-2017 122 47 23-09-2019 261 

23 11-07-2017 160 48 28-09-2019 292 

24 16-08-2017 230 49 17-10-2019 207 

25 09-09-2017 260 50 10-11-2019 171 

4.1.2.2. Dữ liệu ảnh viễn thám Sentinel-2 

Vệ tinh Sentinel-2 là thế hệ vệ tinh thứ hai của Chương trình Copernicus, 

được thiết kế là một cặp vệ tinh quang học có các thông số kỹ thuật hoàn toàn giống 

nhau. Chu kỳ quan sát Trái đất là 10 ngày cho một vệ tinh, thời gian lặp lại là 5 

ngày tại một vị trí trên trái đất. Sentinel-2A/B được thiết kế với 13 kênh phổ, từ dải 

ánh sáng nhìn thấy và cận hồng ngoại đến dải hồng ngoại sóng ngắn với các độ 

phân giải không gian khác nhau. Với mục đích cung cấp dữ liệu cho các dịch vụ 

giám sát đất đai và làm cơ sở cho nhiều ứng dụng từ lĩnh vực nông nghiệp đến lâm 

nghiệp, giám sát môi trường đến quy hoạch đô thị, giám sát hiện trạng lớp phủ mặt 

đất; các hoạt động nông nghiệp giúp quản lý an ninh lương thực; môi trường và quy 

hoạch đô thị; cung cấp thông tin về ô nhiễm nguồn nước và vùng nước ven biển; 

cũng như cung cấp hình ảnh lũ lụt, lập bản đồ thảm họa.  

Dữ liệu ảnh Sentinel-2 chụp từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 11 năm 2016 

được trình bày ở Bảng 4-2.  

Tất cả các ảnh được thu thập trong suốt cả mùa khô và mùa mưa làm cơ sở 

cho việc phân loại lớp phủ bề mặt theo chu kỳ lũ lụt của năm. 
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Bảng 4-2: Thời gian thu ảnh Sentinel-2 với ngày chụp và mực nước thu thập tại 

trạm quan trắc Vàm Nam 

4.1.2.3. Dữ liệu mô hình số độ cao 

Mô hình số độ cao ở sông Tiền và sông Hậu (Hình 4-4) được sản xuất bởi 

Ban hỗ trợ kỹ thuật của Ủy ban sông Mekong (Mekong River Commission) từ bản 

đồ địa hình với khoảng cao đều 1 m ở tỷ lệ 1:40.000. Độ chính xác về mặt bằng 

được chia mẫu không gian là 65 m và độ chính xác về độ cao là 0,3 m. 

 

Hình 4-4: Mô hình số độ cao 

4.1.2.4. Dữ liệu mực nước và các cấp báo động lũ 

Chuỗi dữ liệu mực nước sử dụng trong nghiên cứu với mốc thời gian từ 

01/01/2015 đến 31/12/2019 được thu thập tại 4 trạm quan trắc: Vàm Nao, Châu 

Vệ tinh 
Bộ 

cảm 
Tên sản phẩm Ngày chụp 

Độ phân giải 

(m) 

Mực nước ở 

Vàm Nao (cm) 

Sentinel-2 MSI PRD_MSIL2A_PDMC 18-11-2015 10, 20, 60 164 

Sentinel-2 MSI PRD_MSIL2A_PDMC 12-12-2015 10, 20, 60 165 

Sentinel-2 MSI PRD_MSIL2A_PDMC 24-12-2015 10, 20, 60 164 

Sentinel-2 MSI PRD_MSIL2A_PDMC 22-02-2016 10, 20, 60 137 

Sentinel-2 MSI PRD_MSIL2A_PDMC 28-05-2016 10, 20, 60 99 

Sentinel-2 MSI PRD_MSIL2A_PDMC 06-11-2016 10, 20, 60 207 
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Đốc, Long Xuyên và Tân Châu dựa trên số liệu quan trắc các giờ trong ngày, cung 

cấp bởi Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ (Phụ Lục 20) [5].  

Các cấp báo động lũ là sự phân định cấp độ của lũ. Ba cấp độ lũ được xác 

định thông qua 3 giá trị của mực nước tương ứng quy định tại trạm thủy văn trên 

sông, suối phản ánh mức độ ngập lụt do lũ gây ra. 

4.1.2.5. Dữ liệu và bản đồ vết lũ 

Báo cáo thuyết minh khảo sát địa hình công trình khảo sát và xây dựng hệ 

thống mốc vết lũ năm 2011 do Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng nông 

nghiệp cung cấp. Bản đồ vết đỉnh lũ năm 2011 (Phụ lục 19), sơ đồ vết đỉnh lũ năm 

2011 [4]. 

 

Hình 4-5: Sơ đồ vết đỉnh lũ năm 2011 

4.1.3. Thực nghiệm phân loại hướng đối tượng lớp phủ bề mặt từ dữ liệu viễn 

thám Sentinel-2  

4.1.3.1. Tiền xử lý ảnh Sentinel-2 và tính chỉ số thực vật NDVI 

Tất cả sáu ảnh Sentinel-2 cung cấp bởi cơ quan vũ trụ châu Âu (European 

Space Agency) ở dạng sản phẩm mức 1A được hiệu chỉnh khí quyển và hiệu chỉnh 
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hình học sang hệ quy chiếu VN-2000 ở dạng sản phẩm mức 2 

S2A_USER_PRD_MSIL2A_PDMC. 

Chỉ số thực vật NDVI được tính toán từ các kênh phổ đối với dữ liệu 

Sentinel-2 theo công thức (4-1): 

48

48

Re

Re

KênhKênh

KênhKênh

dNIR

dNIR
NDVI









                                                           (4-1) 

NIR (Near Infrared) là kênh gần hồng ngoại (đối với dữ liệu Sentinel-2 là 

kênh 8); Red là kênh đỏ (đối với dữ liệu Sentinel-2 là kênh 4). 

Chỉ số thực vật là cơ sở để phân loại về thực phủ và tình trạng ngập lụt của 

thực phủ ở khu vực nghiên cứu khi mực nước lũ thay đổi theo chu kỹ lũ lụt hàng 

năm. 

4.1.3.2. Phân loại hướng đối tượng lớp phủ bề mặt bằng kết hợp chỉ số thực vật 

NDVI, DEM và số liệu mực nước  

Quy trình của phân loại hướng đối tượng được chia thành các bước như sau: 

(1) Phân đoạn đa độ phân giải; (2) Xây dựng hệ thống phân cấp lớp; (3) Phân 

loại theo cây quyết định (các luật phân loại); (4) Đánh giá kết quả phân loại. 

Qua khảo sát thực tế và kết hợp với quan sát ảnh viễn thám đã có của khu vực 

nghiên cứu đã tiến hành phân các loại hình lớp phủ bề mặt tại khu vực nghiên cứu 

thành các loại sau: 

- Nước mặt; 

- Đất trống; 

- Dân cư (Các khu dân cư, khu công nghiệp, giao thông…); 

- Thực vật ngập nước;  

- Thực vật không ngập nước. 

a. Phân đoạn đa độ phân giải 

Đầu tiên, sự đồng nhất của các điểm ảnh được xem xét đối với các đối tượng 

của mỗi lớp phủ thực vật. Dựa vào mô hình số độ cao và mực nước, hai nhóm được 

chia ra là vùng cao và vùng thấp. Trong mỗi nhóm, thực vật, thực vật ngập lụt và bề 

mặt nước được phân loại. Tham khảo nghiên cứu [43] và qua khảo sát trên ảnh, có 
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hai mức tỷ lệ được chọn cho quá trình phân loại. Lựa chọn tốt nhất đối với thông số 

tỷ lệ lần lượt là 5 và 10 cho mức 1 và 2. Thông số độ chặt được cố định ở 0,5, tiến 

hành kiểm tra các thông số hình dạng khác nhau như 0,1; 0,2; 0,3;…;0,9. Độ chính 

xác cao nhất của kết quả phân loại nhận được tương ứng với thông số hình dạng  lần 

lượt là 0,2 và 0,4 đối với mức tỷ lệ 1 và 2. Tiếp tục giữ thông số tỷ lệ và hình dạng, 

giá trị tối ưu nhất đối với thông số độ chặt là 0,7. 

Bảng 4-3: Các giá trị đối với thông số trọng số ở mỗi mức tỷ lệ 

Mức tỷ lệ Thông số tỷ lệ Thông số hình dạng Thông số độ chặt 

1 5 0.2 0.7 

2 10 0.4 0.7 

b. Phân loại 

Các lớp phủ bề mặt trong khu vực nghiên cứu được xác định dựa vào cấu 

trúc hình thành của thực vật và đặc tính của nước. Các quy tắc phân lớp đối với các 

đối tượng được phát triển sử dụng dấu hiệu phổ, hình dạng, vị trí và các mối quan 

hệ cấu trúc của các đối tượng. Các quy tắc đó được sử dụng để phân loại cơ bản 

ảnh, mô hình số độ cao và mực nước (Bảng 4-4). Các mẫu đối với mỗi lớp được lựa 

chọn từ các đối tượng ảnh như các vùng mẫu trong quá trình phân loại. Các đối 

tượng được gán theo quy tắc phân loại sử dụng dấu hiệu phổ, hình dạng, vị trí và 

các mối quan hệ cấu trúc. Các quy tắc này được sử dụng như đối với phân loại mờ 

với sự gán lớp xác xuất nhất tới mỗi đối tượng. 

Bảng 4-4: Các quy tắc phân loại đối với NDVI, DEM và dữ liệu mực nước. 

Lớp phủ bề mặt  
Quy tắc phân loại 

NDVI DEM (m) Mực nước (m) 

Nước mặt < 0 - - 

Đất trống 0  ≤  and < 0.1 - - 

Dân cư  0.1 ≤  and < 0.3 - - 

Thực vật ngập nước 0.3 ≤  and < 0.7 < 1  1 

Thực vật không ngập nước 0.7 ≤   1 < 1 
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c. Đánh giá kết quả phân loại 

Mô hình số độ cao, kết quả phân loại lớp phủ bề mặt và mực nước có sẵn kết 

hợp với chiều cao của thực vật có thể xác định được trạng thái nhập của thực vật. 

Các kết quả này không có sự hỗ trợ của dữ liệu viễn thám có thể sử dụng để đánh 

giá kết quả đạt được. Ngoài ra các bản đồ vết lũ bao gồm các vị trị vết lũ được xác 

định và đo đạc độ cao cũng góp phần đánh gía kết quả kết quả phân loại lớp phủ bề 

mặt ở các thời điểm sau khi phân loại từ các ảnh viễn thám. Nghiên cứu lựa chọn 

ngẫu nhiên các điểm mẫu để đánh giá trong toàn bộ khu vực. Các điểm mẫu ngẫu 

nhiên bao gồm 173, 232, 207, 253 và 190 điểm ảnh được lựa chọn để đánh giá kết 

quả phân loại của năm lớp phủ bề mặt đưa ra trong Bảng 4-5.   

Độ chính xác lớp nước mặt là cao nhất với độ chính xác cao khoảng 90% bởi 

vì hình ảnh của bề mặt nước trên ảnh là đồng nhất cao. Tuy nhiên, độ chính xác của 

thực vật ngập nước là thấp chỉ khoảng 76% do sự lẫn lộn giữa thực vật và nước mặt. 

Độ chính xác toàn phần của tất cả các kết quả phân loại lớp phủ bề mặt giao 

động từ 0,78 đến 0,84 và chỉ số Kappa từ 0,75 đến 0,8. 

Mặc dù khó phân loại chính xác lớp phủ bề mặt ở vùng ngập lũ bởi vì sự trộn 

lẫn giữa bề mặt nước và thực vật cũng như sự thay đổi của chúng theo chu kỳ lũ lụt 

hàng năm. Sự đóng góp của mô hình số độ cao, kết quả phân loại lớp phủ bề mặt và 

dữ liệu mực nước giúp cho việc nhận được các kết quả phân loại lớp phủ bề mặt tại 

các thời điểm chụp ảnh với độ chính xác cao nêu ra trong Bảng 4-5. 
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Bảng 4-5: Kết quả đánh giá độ chính xác phân loại hướng đối tượng từ ảnh chụp 

ngày 27 tháng 07 năm 2016 

 

Các vùng mẫu 

Nước 

mặt 

Đất 

trống 

Dân 

cư 

Thực 

vật ngập 

lụt 

Thực vật 

không 

ngập lụt 

Tổng 

hàng 

Độ 

chính 

xác sản 

phẩm 

Nước mặt 173 8 0 4 6 191 0.91 

Đất trống 10 232 15 6 19 282 0.82 

Dân cư 7 30 207 12 30 286 0.72 

Thực vật ngập nước 3 8 43 253 25 332 0.76 

Thực vật không ngập 

nước 
4 5 9 20 190 228 0.83 

Tổng cột 197 283 274 295 270 1319  

Độ chính xác người 

dùng 
0.88 0.82 0.76 0.86 0.70   

Độ chính xác toàn bộ 0.83 

Chỉ số Kappa 0.77 

4.1.3.3. Các kết quả phân loại lớp phủ bề mặt  

Các sản phẩm sau quá trình phân loại lớp phủ bề mặt với độ chính xác đã 

được đánh giá thỏa mãn các yêu cầu được đưa vào phần mềm ArcGIS để biên tập 

khung bản đồ, hướng Bắc - Nam, thước tỷ lệ và chú giải các lớp phủ như ở Hình 4-

6: 
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(a) Kết quả phân loại lớp phủ bề 

mặt theo ảnh chụp 18-11-2015 

(b) Kết quả phân loại lớp phủ bề mặt 

theo ảnh chụp 12-12-2015 

 

(c) Kết quả phân loại lớp phủ bề 

mặt theo ảnh chụp 24-12-2015 

(d) Kết quả phân loại lớp phủ bề mặt 

theo ảnh chụp 22-02-2016 
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(e) Kết quả phân loại lớp phủ bề 

mặt theo ảnh chụp 28-05-2016 

(f) Kết quả phân loại lớp phủ bề mặt 

theo ảnh chụp 06-11-2016 

 

Hình 4-6: Kết quả phân loại lớp phủ bề mặt tại một số thời điểm 

4.1.3.4. Sự thay đổi lớp phủ bề mặt theo mực nước  

Sự thay đổi diện tích của lớp phủ bề mặt được tính toán và thể hiện như 

trong Hình 4-7 với độ chính xác 1 độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn của mỗi lớp phủ 

được lấy từ kết quả đánh giá độ chính xác của kết quả phân loại các ảnh viễn thám 

Sentinel-2. Theo kết quả tính toán, diện tích lớp thực vật ngập lụt giảm 41% tổng số 

diện tích khi mực nước lên đến 2,07 m. 

Các lớp phủ thực vật chiếm phần lớn khu vực nghiên cứu. Trong đó lớp phủ 

thực vật ngập nước chiếm một phần. Diện tích lớp thực vật không ngập nước lớn 

nhất, chiếm 71,27% diện tích toàn bộ khu vực nghiên cứu. Ở thời điểm đỉnh lũ, diện 

tích lớp thực vật không ngập nước là nhỏ nhất, chiếm 48.78% diện tích toàn bộ khu 

vực nghiên cứu. Điều này có nghĩa là diện tích lớp thực vật không ngập nước đã 
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chuyển 22,5% diện tích toàn bộ khu vực sang lớp thực vật ngập nước hoặc nước 

mặt khi mực nước tăng từ nhỏ nhất lên đến đỉnh lũ. 

 

Hình 4-7: Mực nước và sự thay đổi lớp phủ bề mặt. 

 

Tổng diện tích nước mặt chiểm 14,2% diện tích toàn bộ khu vực nghiên cứu 

trong mùa khô. Tuy nhiên, diện tích nước mặt tăng lên 41.3% diện tích trong mùa 

mưa. Diện tích thay đổi của thực phủ rất nhạy cảm với sự thay đổi của mực nước lũ 

bởi chiều cao của các loại cỏ và cây nông nghiệp thường thấp. Khi lũ đạt đỉnh, diện 

tích của thực vật ngập nước và thực vật không ngập nước giảm nhanh trong khi diện 

tích nước mặt tăng. Như vậy, diện tích thực vật ngập nước và thực vật không ngập 

nước đã được chuyển sang diện tích nước mặt. 

Các kết quả phân loại lớp phủ bề mặt cung cấp chi tiết về phân bố không 

gian của các lớp phủ và sự thay đổi trong các lớp phủ trong suốt quá trình quan trắc 

thể hiện sự biến đổi các lớp phủ trong chu kỳ lũ lụt năm (Hình 4-6). Lũ lụt được 
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tính từ khi mực nước bắt đầu đạt mức 1m. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sự thay 

đổi lớp phủ với thông tin từ mực nước và DEM kết hợp với dữ liệu viễn thám thời 

gian thực sẽ làm tăng khả năng hiểu về tác động của lũ lụt giúp quản lý các hoạt 

động của con người đối với ảnh hưởng của  lũ lụt. 
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Bảng 4-6: Diện tích của mỗi lớp phủ bề mặt trong một chu kỳ lũ lụt 

(đơn vị: ha và phần trăm) 

Ngày chụp (năm-

tháng -ngày) 
Nước mặt Đất trống Dân cư Thực vật ngập nước Thực vật không ngập nước 

  (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % 

2015-11-18 62517.3136 20.60 15794.3911 5.20 714.5035 0.24 20113.5526 6.63 204109.348 67.31 

2015-12-12 43018.1791 14.18 25212.7414 8.31 1237.6985 0.41 17731.3486 5.84 216049.0227 71.24 

2015-12-24 45193.9958 14.90 24585.9148 8.11 1317.3142 0.43 22445.7691 7.40 209706.3943 69.15 

2016-02-22 56942.3842 18.76 35920.9875 11.84 1175.6058 0.39 18181.6575 5.99 191029.0088 62.99 

2016-05-28 77705.08 25.61 15569.5937 5.13 1516.424 0.50 28758.6697 9.48 179699.8765 59.26 

2016-11-06 125340.217 41.30 12368.2592 4.08 774.4779 0.26 16963.8651 5.59 147802.1728 48.74 
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4.1.4. Thực nghiệm phân loại hướng đối tượng lớp phủ bề mặt từ dữ liệu viễn 

thám sentinel-1  

- Xử lý ảnh Sentinel – 1 

Tất cả dữ liệu Sentinel-1 được cung cấp bởi cơ quan không gian Châu Âu ở 

dạng S1A_IW_GRDH_1SDV hoặc S1B_IW_GRDH_1SDV được chuẩn hóa về 

bức xạ để thu được giá trị tán xạ phản hồi (σº) theo công thức sau đây đối với từng 

điểm ảnh [44]: 

   

                   (4.2) 

 

Trong đó: N là số điểm ảnh trong vùng quan tâm (Area of Interest - AOI) ví 

dụ nhóm điểm ảnh tương ứng với các mục tiêu phân bố của ảnh, i và j là vị trí điểm 

ảnh theo hàng và cột, DNij là giá trị số tương ứng với vị trí điểm ảnh (i,j), α là góc 

tới trung bình trong mục tiêu phân bố, αref là góc tới tham khảo, ví dụ 23,0º, K là 

hằng số chuẩn hóa (60dB). 

Trong nghiên cứu này, giá trị tán xạ phản hồi (σº) trong công thức (4.2) đã 

được sử dụng để chuẩn hóa dữ liệu Sentinel-1A ở vùng ngập lũ An Giang và Đồng 

Tháp. Hiệu chỉnh hình học với độ chính xác vị trí điểm ảnh nhỏ hơn kích thước 

điểm ảnh về hệ tọa độ địa lý được thực hiện dựa vào mô hình số độ cao (DEM) với 

độ chính xác độ cao 0,3 m để hiệu chỉnh các sai số do địa hình gây ra và lấy mẫu 

với điểm ảnh 20 m. Giá trị tán xạ phản hồi đối với mỗi lớp phủ bề mặt thu được sẽ 

không đồng nhất do nhiễu đốm. Bởi vậy, tác giả áp dụng một phương pháp lọc Lee 

tăng cường với cửa sổ lọc 5x5 điểm ảnh để giảm nhiễu và thu được giá trị tán xạ 

phản hồi trung bình đối với mỗi lớp phủ bề mặt đồng nhất [46]. 

4.1.4.1. Nắn ảnh, ghép, cắt ảnh theo khu vực thực nghiệm và lọc nhiễu 

Luận án sử dụng Bands ảnh Jntensty_VH. Trước khi nắn ảnh cần tiến hành 

thiết lập các thông số để bắt đầu quá trình nắn ảnh. 



87 

 

 

 

Quá trình nắn chỉnh hình học ảnh tiến hành thiết lập các thông số nắn chỉnh 

hình học bao gồm: Calibration (chuẩn hóa); Linear toFromdB; Terrain; Correction 

(nắn chỉnh hình học). 

4.1.4.2. Phân loại lớp phủ bề mặt trên phần mềm eCognition 

Các loại hình lớp phủ bề mặt tại khu vực nghiên cứu bao gồm loại sau: 

- Nước mặt; 

- Thực vật nhóm 1 (cây ăn quả, rừng trồng,…); 

- Thực vật nhóm 2 (cây lúa, cỏ, cây bụi…); 

- Thực vật ngập (các loài sen, súng…);  

- Đất trống;  

- Dân cư (Các khu dân cư, khu công nghiệp, giao thông…); 

Đầu tiên tiến hành tạo mới 1 project trong phần phần mềm Ecognition và 

nhập dữ liệu sau đó tiến hành các bước như sau: 

(1) Phân đoạn đa độ phân giải: 

- Thiết lập thông số tỉ lệ và phân mảnh ảnh: Tìm thông số Scale parameter, 

Shape, Compactness, thích hợp cho quá trình phân mảnh. 

+ Thay đổi Scale Parameter, giữ nguyên Shape 0,1; Compactness 0,5.  

Lần 1: Lựa chọn thông số Scale parameter: 30. 

Nhận xét: lô quá to, trong 1 lô vẫn còn có 2 đến 3 trạng thái khác nhau. 

Lần 2: Lựa chọn thông số Scale parameter: 20. 

Nhận xét: lô vẫn to, trong 1 lô vẫn có 2 trạng thái khác nhau. 

Lần 3: Lựa chọn thông số Scale parameter: 10. 

Nhận xét: diện tích lô vừa phải, không còn hiện tượng có 2 trạng thái trong 1 

lô. Tuy nhiên có một số chỗ có hiện tượng một trạng thái nhưng được khoanh thành 

2 đến 3 lô. 

Kết luận về Scale parameter: Trong các trường hợp trên chọn thông số 10. 

Thông số này sẽ quyết định diện tích lô được khoanh vẽ tự động. 

+ Thay đổi Shape, giữ nguyên Scale Parameter 10; Compactness 0,5. 

Lần 1: Lựa chọn thông số Shape 0,1. 
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Nhận xét: Hình dạng mảnh khá giống với thực tế. 

Lần 2: Lựa chọn thông số Shape 0,2. 

Nhận xét: Hình dạng mảnh bị bo tròn hơn. 

Lần 3: Lựa chọn thông số Shape 0,3. 

Nhận xét: Hình dạng mảnh tròn dần lên. 

Lần 4: Lựa chọn thông số Shape 0,05. 

Nhận xét: Hình dạng mảnh hơi gấp khúc. 

Lần 5: Lựa chọn thông số Shape 0,03. 

Nhận xét: Hình dạng mảnh gấp khúc rõ nét hơn. 

Lần 6: Lựa chọn thông số Shape 0,01. 

Nhận xét: Hình dạng mảnh quá gấp khúc. 

Kết luận về Shape: Như vậy chỉ cần thay đổi ở mức vi chỉnh cho thông số 

shape ở quanh vị trí 0,1. Đây là thông số ảnh hưởng đến hình dạng mảnh và đường 

biên của mảnh (Là mượt hay gấp khúc). 

+ Thay đổi Compactness, giữ nguyên Scale Parameter 10; Shape 0,1. 

Sau một số lần điều chỉnh đều không nhận rõ sự ảnh hưởng khi thay đổi 

thông số Compactness.  

Kết luận về Compactness. Nên để giá trị mặc định của phần mềm là 0,5. 

Luận án sử dụng thuật toán multiresolution segmentation để phân mảnh ảnh. 

Đây là thuật toán cho phép chạy cùng một lúc với nhiều ảnh có độ phân giải khác 

nhau. 

(2) Thiết lập các lớp phân loại: Tạo 6 lớp phủ bề mặt bao gồm: Nước mặt, 

thực vật vùng cao, thực vật vùng thấp, thực vật ngập, đất trống, dân cư.  

(3) Thiết lập bộ quy tắc phân loại.  

Bộ quy tắc phân loại được thiết lập như Hình 4-8. 

(4) Phân loại ảnh 

- Phân mảnh ảnh lần 1 (segmentaion 1): Tách năm đối tượng riêng biệt là 

nước, thực vật ngập lũ, thực vật, đất trống và dân cư; 
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Hình 4-8: Bộ quy tắc cho phân loại ảnh Sentinel-1 

Đối với đối tượng thực vật, để tách nhỏ thành các đối tượng thực vật nhóm 1 

và thực vật nhóm 2 dựa theo sự phân mảnh lần 2 (segmentation 2). 

Bộ quy tắc (Rule Set) 

 Segmentation 2 

Nước 

mặt 

Thực vật nhóm 2 

Thực vật 

 

Thực vật nhóm 1 

 Segmentation 1 

 

Lớp 1 < -

13dB 

- 12dB < Lớp 1 < -9,9 dB 

Or  

-9,5dB < Lớp 1 < -4,6dB 

 

-9,9dB ≤ Lớp 1 ≤ -9,5dB 

 

DEM ≤ 1 m DEM > 1 m 

 

Ảnh Sentinel-1 
Level 1: Scale=10; Shape=0,1; 

Compactness=0,5 

Level 2: Scale=10; Shape=0,1; 

Compactness=0,5 DEM 

-4,6dB ≤ lớp1 < 0dB 

Or  

Lớp 1 > 0dB 

 

-13dB ≤ Lớp 1 ≤ -12dB 

 

Đất Trống Thực vật 

ngập 

Dân cư 
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Sử dụng thuật toán Segmentation cho sự phân mảnh đối tượng ảnh. 

eCognition cung cấp một số thuật toán cho phân mảnh ảnh (segmentation) như: 

Thuật toán chessboard  segmentation, Thuật toán quatree based segmentation, Thuật 

toán multiresolution segmentation. 

Thuật toán phân mảnh thường xuyên được sử dụng trong quá tình xử lý ảnh 

là  phân mảnh đa độ phân giải (Multi-segmentation) 

Multi-segmentation: Là thuật toán thông dụng nhất. Áp dụng mức độ tối ưu 

hoá làm giảm thiểu mức độ bất đồng nhất của đối tượng ảnh cho một độ phân giải 

nhất định. Thuật toán có thể được ứng dụng trên mức Pixel hay mức đối tượng ảnh. 

Thuật toán được thực hiện dựa theo việc lựa chọn các trọng số về hình dạng 

(shape), màu sắc (color), độ chặt (compactness), độ trơn (smothness) do người phân 

loại lựa chọn (các trọng số này có thể thay đổi dễ dàng). 

Lựa chọn tham số tỷ lệ (Scale parameter) là vấn đề quan trọng trong việc lý 

giải thông tin trên ảnh và thường được hiểu trên cơ sở kích thước pixel. Tham số 

này thể hiện kích thước của đối tượng ảnh trong quá trình phân mảnh.Tham số này 

càng lớn thì kích thước đối tượng ảnh tạo ra càng lớn và ngược lại.  

Tạo các lớp cho quá trình phân loại:  

 

Hình 4-9: Thêm lớp cho quá trình phân loại 

Khảo sát đặc trưng của đối tượng ảnh là giai đoạn rất quan trọng để tìm ra  

ngưỡng (threshold) cho sự phân loại các đối tượng ảnh. Mỗi một đối tượng ảnh có 

chứa những thông tin thuộc tính. Các thông tin thuộc tính này có thể là các thông tin 
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về giá trị phổ của các lớp, độ sáng, hình dạng, vị trí, cấu trúc, diện tích, khoảng cách 

đến đường biên bên phải, đường bên bên trái của ảnh.  

Đặt ngưỡng phân loại cho các lớp phủ. Phân đoạn mức 2 cho lớp thực vật. 

Bộ quy tắc phân loại được thể hiện như Hình 4-10. 

 

Hình 4-10: Bộ quy tắc phân loại 

Thực thi lần lượt các quy tắc đã thiết lập theo ngưỡng phân loại và biên tập 

kết quả phân loại: gộp đối tượng (Merge Objects Manually), phân loại đối tượng 

ảnh (Classify Image Objects Manually) và chia nhỏ một đối tượng ảnh (Cut an 

Object Manually). 

Phân loại đối tượng ảnh thành các lớp bản đồ chuyên đề. Dữ liệu sau khi 

được phân tích có thể được xuất ra thành 3 khuôn dạng chính: dạng vector 

(Shapefile), dạng raster (Raster file) và dạng thống kê (statistics). 

(5) Kiểm tra chỉnh sửa lỗi: 

Kiểm tra chỉnh sửa lỗi, biên tập kết quả bằng các công cụ sau: gộp đối tượng 

(Merge Objects Manually), phân loại đối tượng ảnh (Classify Image Objects 

Manually) và chia nhỏ một đối tượng ảnh (Cut an Object Manually). 

(6) Đánh giá độ chính xác sau phân loại: 
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Từ mô hình số độ cao, kết quả phân loại lớp phủ bề mặt và mực nước có sẵn 

kết hợp với chiều cao của thực vật có thể xác định được trạng thái của thực vật. 

Ngoài ra các bản đồ vết lũ bao gồm các vị trị vết lũ được xác định và đo đạc độ cao 

cũng góp phần đánh gía kết quả bản đồ lớp phủ bề mặt ở các thời điểm sau khi phân 

loại từ các ảnh viễn thám.    

Loại 

lớp 

phủ 

Mẫu trên ảnh Sentinel 2 Mẫu trên ảnh Sentinel 1 Ảnh thực địa 

Nước 

mặt 

   
 

Thực 

vật 

nhóm 

1  
 

 
 

 
 

Thực 

vật 

nhóm 

2 
   

 

Thực 

vật 

ngập 
  

 
 

Đất 

trống 
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Dân 

cư 

 
 

  

Hình 4-11: Một số mẫu đặc trưng trên ảnh và thực địa 

Các kết quả này có sự hỗ trợ của dữ liệu viễn thám có thể sử dụng để đánh 

giá kết quả đạt được. Tác giả lựa chọn ngẫu nhiên các điểm mẫu để đánh giá trong 

toàn bộ khu vực nghiên cứu. 

 

 

Hình 4-12: Khảo sát mẫu, kiểm tra đánh giá phân loại ảnh kết hợp điều tra vết lũ tại 

Đồng Tháp. 

Các điểm mẫu ngẫu nhiên được lựa chọn để đánh giá kết quả phân loại của 

sáu lớp phủ bề mặt. Độ chính xác tổng thể và chỉ số Kappa của tất cả các kết quả 

phân loại lớp phủ bề mặt được đánh giá và trình bày trong Bảng 4-7. Độ chính xác 

toàn phần dao động từ 0,78 đến 0,89 và chỉ số Kappa dao động từ 0,76 đến 0,85. 
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Bảng 4-7: Kết quả đánh giá độ chính xác toàn phần và chỉ số Kappa của ảnh phân 

loại 

STT Thời điểm chụp ảnh 
Độ chính xác 

toàn phần 

Chỉ số 

Kappa 

1 2015-03-11 0.85 0.78 

2 2015-04-04 0.83 0.81 

3 2015-05-10 0.79 0.76 

4 2015-06-15 0.83 0.77 

5 2015-09-07 0.85 0.83 

6 2015-09-19 0.8 0.77 

7 2015-10-13 0.83 0.75 

8 2015-10-25 0.82 0.81 

9 2015-11-06 0.81 0.78 

10 2016-01-29 0.79 0.76 

11 2016-03-17 0.81 0.78 

12 2016-04-22 0,82 0,79 

13 2016-05-04 0,79 0,82 

14 2016-07-03 0,79 0,78 

15 2016-09-01 0,85 0,80 

16 2016-09-25 0,83 0,81 

17 2016-10-07 0,87 0,77 

18 2016-10-19 0,89 0,78 

19 2016-11-12 0,86 0,81 

20 2016-11-18 0,82 0,78 

21 2017-01-23 0,79 0,76 

22 2017-03-25 0,83 0,80 

23 2017-07-11 0,84 0,79 

24 2017-08-16 0.82 0,78 
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STT Thời điểm chụp ảnh 
Độ chính xác 

toàn phần 

Chỉ số 

Kappa 

25 2017-09-09 0,81 0,77 

26 2017-10-03 0,78 0,79 

27 2017-11-20 0.83 0.76 

28 2017-12-14 0,80 0.81 

29 2018-04-25 0,78 0.79 

30 2018-06-12 0,82 0.78 

31 2018-08-23 0,86 0.81 

32 2018-09-04 0,84 0.79 

33 2018-09-10 0,86 0.76 

34 2018-09-15 0,88 0.83 

35 2018-10-10 0,87 0.79 

36 2018-11-03 0,81 0.77 

37 2018-11-27 0,79 0.79 

38 2018-12-09 0,88 0,78 

39 2018-12-14 0,82 0,84 

40 2019-02-18 0.83 0,77 

41 2019-03-15 0,80 0,85 

42 2019-04-19 0,79 0,82 

43 2019-05-07 0.84 0,78 

44 2019-07-25 0,82 0,77 

45 2019-08-30 0,78 0,84 

46 2019-09-11 0,84 0,78 

47 2019-09-23 0,86 0,77 

48 2019-09-28 0,85 0,81 

49 2019-10-17 0,86 0,78 

50 2019-11-10 0,88 0,79 
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4.2. Kết quả quan trắc diễn biến ngập lụt của lớp phủ bề mặt ở tỉnh An Giang 

và Đồng tháp từ chuỗi ảnh Sentinel-1 

Các hệ số tán xạ ngược của lớp phủ bề mặt cho thấy những thay đổi trong 

thảm thực vật, đất trống cũng như dân cư có liên quan mật thiết với sự thay đổi mực 

nước như thể hiện trong Hình 4-13, Hình 4-14, Hình 4-15 và Hình 4-16. Thực vật 

nhóm 2 bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hơn thực vật nhóm 1 do độ cao thấp - dưới 1 m so 

với mực nước biển. Trong thời gian lũ lụt, bề mặt thay đổi do điều kiện ngập nước, 

sự biến động của các hệ số tán xạ ngược được tính toán trong cả mùa khô và mùa 

mưa rõ ràng cho thấy những thay đổi này. Theo sự biến đổi của hệ số tán xạ ngược, 

sự thay đổi hàng năm có thể được chia thành hai giai đoạn sau: 

 

Hình 4-13: Mực nước và giá trị tán xạ phản hồi của thực vật năm 2015 – 2016 

- Giai đoạn của mùa khô (mực nước dưới 110 cm) được thể hiện bằng một 

giai đoạn ổn định về phản xạ ngược. Trong giai đoạn này, nước mặt trong vùng 

ngập lũ dần dần biến mất. Hệ số tán xạ giảm từ 4dB đến 8 dB khi mực nước đã 

giảm xuống mức tối thiểu, dẫn tới sự giảm biên độ tối đa vào mùa khô. Sự phân biệt 
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giữa hệ số phản xạ ngược của thảm thực vật bị ngập nước và nước mặt đã được thể 

hiện rõ ràng. 

- Giai đoạn mùa mưa (mực nước tăng lên trên 110 cm) tương ứng với sự 

giảm nhanh các hệ số tán xạ ngược. Do mực nước đạt đến tán lá hoặc ngập hoàn 

toàn thực vật nên sự phản xạ bề mặt của nước tăng lên. Hệ số tán xạ ngược của cỏ 

và cây nông nghiệp luôn ở mức thấp nhất khi mực nước vượt quá chiều cao và dần 

dần được thay thế bởi mặt nước lụt trong giai đoạn lũ. 

 

 

Hình 4-14: Mực nước và diện tích tương ứng với các loại hình của lớp phủ bề mặt 

giai đoạn năm 2015 - 2016 
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Hình 4-15: Mực nước và giá trị tán xạ phản hồi của thực vật năm 2018 – 2019 

Hệ số tán xạ ngược của nước mặt giảm từ -13.2 dB vào mùa khô xuống -22,6 

dB vào mùa mưa. Cho thấy sự tán ngược của nước giảm nhanh và mạnh nhất so với 

các đối tượng khác. Hệ số tán xạ ngược của nước khác nhau giữa 2 mùa là 9.5 dB. 

Hệ số tán xạ ngược của thực vật nhóm 2 giảm từ -6 dB vào mùa khô xuống -11,9 

dB vào mùa mưa.  

Vào mùa khô, sự khác nhau về hệ số tán xạ ngược giữa thực vật ngập và thực 

vật nhóm 2 là khoảng 6 dB, còn giữa thực vật nhóm 1 và thực vật ngập là khoảng 

6.7 dB. 

Đối với đất trống và dân cư, sự khác nhau về hệ số tán xạ ngược vào mùa 

mưa là khoảng 5.5 dB, còn vào mùa khô thì sự khác nhau về hệ số tán xạ ngược 

giữa đất trống và dân cư sẽ rõ hơn khoảng 6.7 dB do mực nước đã giảm đến mức tối 

thiếu. 
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Trong thực vật nhóm 2, các hệ số tán xạ ngược tối đa khác nhau giữa hai 

mùa là khoảng 5,8 dB.  

 

 

Hình 4-16: Sự thay đổi mực nước và diện tích tương ứng với các loại hình của lớp 

phủ bề mặt giai đoạn năm 2018 - 2019 

Khi mực nước tăng lên, sự tán xạ ngược giảm trong tất cả các trường hợp. 

Khu vực trồng trọt và nông nghiệp nằm ở các khu vực có địa hình cao trên 1 m. Sự 

thay đổi độ che phủ đất ở những khu vực này đã bị ảnh hưởng nhiều hơn khi ngập 

lụt gần đỉnh. Các hệ số tán xạ ngược của các thảm thực vật cũng có các biến thể 
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khác nhau trong mỗi giai đoạn biến đổi mực nước, như thể hiện trong Hình 4-13, 

Hình 4-14, Hình 4-15 và Hình 4-16.  

Hệ số tán xạ phản hồi của thực vật nhóm 1 cao hơn thảm thực vật nhóm 2. 

Các hệ số tán xạ ngược tối đa và tối thiểu của thực vật nhóm 1 trong thời gian quan 

sát lần lượt là -5.4 dB và -11.86 dB. Thực vật nhóm 1 bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 

khoảng 1 m, trong khi thực vật nhóm 2 bị ảnh hưởng khi mực nước lên khoảng 0,25 

m. 

Vào mùa khô, khu vực cây nông nghiệp có hệ số phản xạ ngược thấp hơn so 

với đồng cỏ tự nhiên. Các số liệu này có thể được giải thích bởi sự khác biệt về sinh 

khối giữa hai loại thực vật này. Thảm thực vật thấp nhạy với điều kiện bề mặt trong 

mùa khô. Trồng trọt, thu hoạch và tăng trưởng cũng làm thay đổi lớn trong các vùng 

nông nghiệp. Do đó, rất khó để so sánh trực tiếp giữa các cây nông nghiệp và cỏ tự 

nhiên bằng cách sử dụng các hệ số tán xạ ngược. 
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Bảng 4-8: Diện tích của mỗi lớp phủ bề mặt được quan trắc trong giai đoạn 2015 - 2019 (đơn vị: ha và phần trăm) 

ST Ngày chụp Nước mặt Thực vật nhóm 1 Thực vật nhóm 2 Thực vật ngập Đất trống Dân cư 

  (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % 

1 2015-03-11 65829.0543 21.71 90256.2298 29.76 96277.5569 31.75 27138.7682 8.95 22670.8408 7.48 1076.6109 0.36 

2 2015-04-04 36523.8054 12.04 97079.4458 32.01 118200.7451 38.98 23565.3453 7.77 26286.0736 8.67 1593.6782 0.53 

3 2015-05-10 35793.7398 11.80 106070.2167 34.98 126371.1852 41.67 16017.2231 5.28 17101.0524 5.64 1896.5785 0.63 

4 2015-06-15 69160.9071 22.81 98865.5455 32.60 91658.7498 30.23 27475.9926 9.06 14302.5408 4.72 1785.3055 0.59 

5 2015-09-07 52795.1626 17.41 97954.2627 32.30 117132.0256 38.63 15503.7328 5.11 18185.3574 6.00 1679.2233 0.55 

6 2015-09-19 72218.3789 23.81 91648.4636 30.22 113815.3775 37.53 14867.7669 4.90 9443.9559 3.11 1255.0873 0.41 

7 2015-10-13 76244.9505 25.14 102154.4221 33.69 91439.7309 30.15 20651.4809 6.81 11735.1236 3.87 1023.6822 0.34 

8 2015-10-25 97013.655 31.99 91111.7389 30.05 79841.8847 26.33 22827.2991 7.53 11388.6709 3.76 1065.7729 0.35 

9 2015-11-06 83827.8916 27.64 90335.0576 29.79 95618.107 31.53 20120.8679 6.64 12204.4682 4.02 1142.9792 0.38 

10 2016-01-29 64173.4822 21.16 95181.4749 31.39 101200.9422 33.37 24945.9555 8.23 16660.0897 5.49 1087.5449 0.36 

11 2016-03-17 53221.6275 17.55 91727.6143 30.25 108161.6805 35.67 25836.4821 8.52 22833.5637 7.53 1468.6413 0.48 

12 2016-04-22 63364.3947 20.90 88536.96 29.20 101104.9964 33.34 25936.8878 8.55 23144.4093 7.63 1161.3868 0.38 

13 2016-05-04 60504.0705 19.95 86236.2791 28.44 103137.7223 34.01 26182.7421 8.63 25866.96 8.53 1321.6401 0.44 

14 2016-07-03 65962.626 21.75 95756.7215 31.58 107448.103 35.43 16935.0244 5.58 16030.9527 5.29 1116.566 0.37 

15 2016-09-01 67868.3978 22.38 87007.0153 28.69 104681.0559 34.52 22003.7987 7.26 20404.4669 6.73 1284.8384 0.42 

16 2016-09-25 102603.1986 33.83 84445.5427 27.85 81939.3702 27.02 20630.5989 6.80 12552.5732 4.14 1077.9417 0.36 

17 2016-10-07 131398.861 43.33 77801.006 25.66 67262.9239 22.18 15814.6902 5.22 9889.6556 3.26 1081.8749 0.36 

18 2016-10-19 134848.5834 44.47 59484.1911 19.62 71346.2599 23.53 20477.0325 6.75 16234.2399 5.35 859.6795 0.28 
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ST Ngày chụp Nước mặt Thực vật nhóm 1 Thực vật nhóm 2 Thực vật ngập Đất trống Dân cư 

19 2016-11-12 117253.8 38.67 68735.9046 22.67 79310.9269 26.15 21581.6884 7.12 15667.7576 5.17 699.9142 0.23 

20 2016-11-18 101593.344 33.50 82502.9456 27.21 89942.9092 29.66 16317.44 5.38 11802.1813 3.89 1090.4437 0.36 

21 2017-01-23 86383.5674 28.49 83467.0908 27.52 85499.3754 28.19 30866.9694 10.18 15767.043 5.20 1265.629 0.42 

22 2017-03-25 66947.2381 22.08 84969.1944 28.02 97548.3988 32.17 31637.8326 10.43 20758.2003 6.85 1388.5271 0.46 

23 2017-07-11 78578.169 25.91 84337.5312 27.81 83380.1503 27.50 44979.1112 14.83 11231.7584 3.70 742.8438 0.24 

24 2017-08-16 114414.9579 37.73 78494.4665 25.88 71939.8571 23.72 30231.9473 9.97 7455.0224 2.46 713.3227 0.24 

25 2017-09-09 115673.6421 38.14 78775.9211 25.98 75697.7555 24.96 20393.0253 6.72 11925.8962 3.93 783.3229 0.26 

26 2017-10-03 126777.6461 41.81 69522.644 22.93 78916.83 26.02 18143.3766 5.98 9322.7107 3.07 566.1777 0.19 

27 2017-11-20 145178.6602 47.87 59603.7488 19.66 60220.4095 19.86 28250.4759 9.32 9316.6076 3.07 679.4749 0.22 

28 2017-12-14 80932.5366 26.69 91617.1258 30.21 91171.7133 30.06 25268.1146 8.33 13114.9664 4.32 1144.7544 0.38 

29 2018-04-25 59661.2448 19.67 93846.8593 30.95 99151.7904 32.70 25102.549 8.28 24671.9047 8.14 815.0244 0.27 

30 2018-06-12 90534.8545 29.85 86856.4504 28.64 84470.861 27.86 28517.3614 9.40 12385.3863 4.08 484.1199 0.16 

31 2018-08-23 122090.323 40.26 77021.2018 25.40 68687.557 22.65 25668.164 8.46 8909.2907 2.94 872.8085 0.29 

32 2018-09-04 134327.9999 44.30 73758.0952 24.32 67222.0302 22.17 18062.383 5.96 9080.6078 2.99 798.0957 0.26 

33 2018-09-10 127513.827 42.05 75401.538 24.86 69406.7382 22.89 18694.9619 6.16 11488.3098 3.79 743.631 0.25 

34 2018-09-15 125585.2586 41.41 72392.327 23.87 77431.6823 25.53 15886.0395 5.24 11097.5897 3.66 856.9538 0.28 

35 2018-10-10 135383.732 44.64 68799.9035 22.69 65876.3879 21.72 19636.22 6.48 12970.2684 4.28 582.8645 0.19 

36 2018-11-03 130479.9123 43.03 68691.1898 22.65 61532.1538 20.29 30524.7218 10.07 11543.6088 3.81 477.7928 0.16 

37 2018-11-27 83042.9115 27.38 86813.4926 28.63 92389.9536 30.47 26558.0761 8.76 13553.7341 4.47 891.1977 0.29 

38 2018-12-09 56307.5221 18.57 108827.3201 35.89 104307.6915 34.40 22300.4798 7.35 10552.469 3.48 953.9007 0.31 

39 2018-12-14 47697.663 15.73 105559.4184 34.81 110621.3131 36.48 19252.8801 6.35 18410.4555 6.07 1707.4958 0.56 
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ST Ngày chụp Nước mặt Thực vật nhóm 1 Thực vật nhóm 2 Thực vật ngập Đất trống Dân cư 

40 2019-02-18 57891.1041 19.09 98081.7915 32.34 94080.3048 31.02 28157.1155 9.29 23254.2279 7.67 1784.8547 0.59 

41 2019-03-15 43491.1977 14.34 95337.5584 31.44 104135.0886 34.34 30831.6562 10.17 27762.0378 9.15 1692.4497 0.56 

42 2019-04-19 64027.1731 21.11 93259.3064 30.75 101147.6571 33.35 22033.7381 7.27 21224.1539 7.00 1557.9652 0.51 

43 2019-05-07 52829.5537 17.42 102238.008 33.71 108120.0734 35.65 21665.2578 7.14 16694.1975 5.51 1702.9085 0.56 

44 2019-07-25 37001.6672 12.20 106749.8069 35.20 121454.8572 40.05 23000.8801 7.58 13308.3048 4.39 1733.5091 0.57 

45 2019-08-30 76003.8429 25.06 104433.288 34.44 95168.8776 31.38 17244.7353 5.69 9038.4337 2.98 1360.2568 0.45 

46 2019-09-11 98535.0536 32.49 84903.794 28.00 93014.1642 30.67 14832.2861 4.89 11138.2367 3.67 826.2149 0.27 

47 2019-09-23 112777.7127 37.19 81591.1579 26.91 87412.9269 28.83 11005.6411 3.63 9722.3079 3.21 739.6219 0.24 

48 2019-09-28 130450.9938 43.02 75965.0832 25.05 71339.0813 23.52 13751.1009 4.53 10944.4777 3.61 798.9015 0.26 

49 2019-10-17 129832.9589 42.81 78084.826 25.75 55671.0332 18.36 28532.1995 9.41 10322.208 3.40 806.1498 0.27 

50 2019-11-10 87553.4065 28.87 80745.3261 26.63 78349.0929 25.84 43082.4172 14.21 12680.9161 4.18 838.4041 0.28 
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Các kết quả phân loại lớp phủ bề mặt được xác định dựa trên ảnh viễn thám 

trong thời kỳ lũ lụt sẽ xác định chi tiết từng loại hình lớp phủ đất theo thời gian. 

Qua đó, cung cấp thông tin về những thay đổi của lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của 

lũ lụt.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 
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(e) 

 

(f) 

 

Hình 4-17:  Kết quả phân loại lớp phủ bề mặt ở một số thời điểm mực nước 

(a) 133 cm, (b) 187 cm, (c) 212 cm, (d) 250 cm, ( e) 302 cm, và (f) 313 cm. 

Theo kết quả chồng xếp biến động cho thấy, khi mực nước tăng hay giảm thì 

các loại hình lớp phủ bề mặt sẽ thay đổi. Tùy thuộc vào điều kiện bề mặt địa hình 

mà diện tích ngập nước của từng loại lớp phủ cũng khác nhau. Thực vật nhóm 1 

thường được phân bố ở khu vực có địa hình cao nên diện tích ngập nước của nhóm 

này nhỏ hơn diện tích ngập nước thực vật nhóm 2 khi mực nước đạt đỉnh.  

Khi mực nước tăng từ 260cm đến 316cm, các loại hình lớp phủ bề mặt sẽ bị 

ngập một phần hoặc toàn bộ tùy thuộc vào khu vực phân bố theo địa hình cao hay 

thấp và chiều cao thực phủ. Thực vật nhóm 1 chuyển sang nước mặt 7582,13 ha, 

thực vật nhóm 2 chuyển sang nước mặt 10597,40 ha, thực vật ngập chuyển sang 

nước mặt 3536,02 ha, đất trống chuyển sang nước mặt 2000,64 ha, và dân cư 

chuyển sang nước mặt là 99,15 ha. 
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Khi mực nước giảm từ 316cm đến 160cm, nhóm nước mặt chuyển ngược lại 

các nhóm khác như sau: thực vật nhóm 1 là 14783,59 ha, thực vật nhóm 2 là 

15671,85 ha, thực vật ngập 7615,96 ha, đất trống 3066.80 ha, và dân cư 79.18 ha. 

4.3. Xây dựng Mô hình biến đổi lớp phủ do sự ảnh hưởng của mực nước  

(1) Mô hình hóa mực nước: Dựa vào dữ liệu mực nước thu thập tiến hành 

mô hình hóa xác định đường diễn biến sự thay đổi mực nước theo chu kỳ hàng năm. 

Kết quả biểu diễn sự thay đổi mực nước theo chu kỳ hàng năm được thể hiện 

tại Hình 4-18. 

 
Hình 4-18: Diễn biến sự thay đổi mực nước theo chu kỳ hàng năm 

Hàm số xác định mô hình thay đổi của mực nước: 

Y = -2,307787808E+015 + 2,641812234E+011 * X – 12096714,6 * X2 + 

276,9506252 * X3 - 0,003170346224 * X4 + 1.451678518E-008 * X5      (4-2) 

(hệ số R2 = 0,9207) 



107 

 

 
 

(2) Mô hình hóa biến đổi các lớp phủ theo sự thay đổi của mực nước: 

Sau khi đã thể hiện được đường diễn biến sự thay đổi mực nước theo chu kỳ 

hàng nằm tiến hành xác định đường thể hiện diện tích của các lớp phủ tương ứng. 

Tìm giá trị giao cắt giữa mực nước tương ứng với thời điểm chụp ảnh và 

đường mực nước trung bình. Tại giao điểm vừa xác định vẽ đường thẳng đi qua 

điểm đó và song song với trục giá trị diện tích. 

Đồng thời xác định đường thẳng song song với trục biểu diễn thời gian (ở vị 

trí có giá trị bằng diện tích lớp phủ thống kê tại thời điểm mực nước ứng với thời 

điểm chụp ảnh. 

Từ giao điểm của 2 đường thẳng đã vẽ ở trên xác định được 1 giao điểm của 

mô hình. 

Thực hiện tượng tự với các mực nước tương ứng với các thời điểm chụp ảnh 

khác xác định được các điểm của mô hình. 

Lọc bỏ đi các điểm bị nhiễu sau đó vẽ các đường hồi quy từ các điểm đã 

được xác định được. Kết quả xác định được mô hình mô hình sự biến động lớp phủ 

bề mặt theo sự thay đổi của mực nước. 

Các công thức biểu diễn sự biến động các lớp phủ theo sự thay đổi của mực 

nước: 

YNước mặt = 2,08319778E+014 - 1,892097776E+010 * X + 644402,1429 * X2- 

9,753408456 * X3+ 5,535478252E-005 * X4          (4-3) 

(hệ số R2 = 0,819957) 

YThực vật nhóm 1 = -6,240025336E+014 + 5,709710468E+010 * X - 

1959170,892 * X2+ 29,87770727 * X3- 0,000170864845 * X4        (4-4) 

(hệ số R2 = 0,768842) 

YThực vật nhóm 2  = -1,012834359E+015 + 9,263950122E+010 * X - 

3177490,627 * X2+ 48,43829518 * X3- 0,0002769004794 * X4        (4-5) 

(hệ số R2 = 0,725647) 

Y = -2,338499127E+014 + 2,139727462E+010 * X - 734192,7291 * X2+ 

11,19639682 * X3 - 6,402902022E-005 * X4          (4-6) 
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(hệ số R2 = 0,738077) 

Y = 2,829431032E+014 - 2,589401764E+010 * X + 888650,527 * X2 - 

13,55439121 * X3 + 7,75283008E-005 * X4              (4-7) 

(hệ số R2 = 0,802986) 

Y = 1,336273019E+012 - 122595302,7 * X + 4217,760026 * X2 - 0,06449195241 * 

X3 + 3,697929215E-007 * X4            (4-8) 

(hệ số R2 = 0,720961) 

 

 

Hình 4-19: Đường biểu diễn sự biến động lớp phủ thực vật vùng thấp theo sự thay 

đổi của mực nước 

 (3) Xác định sai số (Error Bars) của mô hình: Sai số (Error Bars) trên mô 

hình được thể hiện dựa trên kết quả đánh giá độ chính xác của từng loại lớp phủ bề 

mặt. 
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Kết quả xây dựng mô hình biến đổi của các lớp phủ theo sự thay đổi của mực 

nước thể hiện ở Hình 4-20, 4-21 

  

 

 

 

Hình 4-20: Mô hình thay đổi hệ số tán 

xạ phản hồi theo mực nước  

cho 6 loại hình lớp phủ bề mặt 

Hình 4-21: Mô hình thay đổi diện tích 

theo mực nước của 6 loại hình lớp phủ 

bề mặt 

4.4. Kiểm nghiệm mô hình 

Để đánh giá độ tin cậy của kết quả mô hình dự báo, Luận án đánh giá kết quả 

thu được từ mô hình trong 3 giai đoạn: trước lũ, đỉnh lũ và sau lũ.  

Số liệu dùng để kiểm nghiệm bao gồm: Mực nước và ảnh viễn thám tương 

ứng tại 05 ngày thu nhận ảnh. 

Phương pháp thực hiện: Dựa vào mô hình, tính toán diện tích các lớp phủ 

tương ứng với số liệu mực nước tại 5 thời điểm kiểm nghiệm. Trong đó, thời điểm 

trước lũ 2 giá trị, thời điểm đỉnh lũ 1 giá trị và thời điểm sau lũ 2 giá trị. 
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Dựa vào diện tích thu được từ kết quả ảnh phân loại tại 05 thời điểm kiểm 

nghiệm, tiến hành so sánh với kết quả thu được từ mô hình. 

Kết quả kiểm nghiệm thể hiện tại Bảng 4-9, Bảng 4-10, Bảng 4-11, Bảng 4-

12, Bảng 4-13. 

Bảng 4-9: So sánh kết quả mô hình và kiểm nghiệm tại thời điểm mực nước 

260 cm (Ngày thu nhận ảnh: 09/09/2017) 

Stt Lớp phủ 
Kết quả mô 

hình (Ha) 

Kết quả kiểm 

chứng (Ha) 

Chênh lệch 

(Ha) 

Tỷ lệ 

% 

1 Nước mặt 113973,89 115673,64 -1699,75 1% 

2 TV nhóm 1 80688,00 78775,92 1912,08 2% 

3 TV nhóm 2 77246,32 75697,76 1548,56 2% 

4 TV ngập 19530,11 20393,03 -862,92 4% 

5 Đất trống 10970,95 11925,90 -954,95 8% 

6 Dân cư 840,37 783,32 57,05 7% 

 

Bảng 4-10: So sánh kết quả mô hình và kiểm nghiệm tại thời điểm mực nước 

300 cm (Ngày thu nhận ảnh: 04/09/2018) 

Stt Lớp phủ 
Kết quả mô 

hình (Ha) 

Kết quả kiểm 

chứng (Ha) 

Chênh lệch 

(Ha) 

Tỷ lệ 

% 

1 Nước mặt 131440,00 134328,00 -2888,00 2% 

2 TV nhóm 1 74392,42 73758,10 634,33 1% 

3 TV nhóm 2 68199,58 67222,03 977,55 1% 

4 TV ngập 17690,11 18062,38 -372,28 2% 

5 Đất trống 10710,53 9080,61 1629,92 18% 

6 Dân cư 816,84 798,10 18,75 2% 
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Bảng 4-11: So sánh kết quả mô hình và kiểm nghiệm tại thời điểm mực nước 

316 cm (Ngày thu nhận ảnh: 15/09/2018) 

Stt Lớp phủ 
Kết quả mô 

hình (Ha) 

Kết quả kiểm 

chứng (Ha) 

Chênh 

lệch (Ha) 
Tỷ lệ % 

1 Nước mặt 140065,42 125585,26 14480,16 12% 

2 TV nhóm 1 70005,89 72392,33 -2386,43 3% 

3 TV nhóm 2 64592,00 77431,68 -12839,68 17% 

4 TV ngập 16883,37 15886,04 997,33 6% 

5 Đất trống 10959,16 11097,59 -138,43 1% 

6 Dân cư 743,58 856,95 -113,37 13% 

Bảng 4-12: So sánh kết quả mô hình và kiểm nghiệm tại thời điểm mực nước 

203 cm (Ngày thu nhận ảnh: 12/11/2016) 

Stt Lớp phủ 
Kết quả mô 

hình (Ha) 

Kết quả kiểm 

chứng (Ha) 

Chênh lệch 

(Ha) 
Tỷ lệ % 

1 Nước mặt 112922,95 117253,80 -4330,85 4% 

2 TV nhóm 1 74221,26 68735,90 5485,36 8% 

3 TV nhóm 2 81018,11 79310,93 1707,18 2% 

4 TV ngập 21358,32 21581,69 -223,37 1% 

5 Đất trống 13012,21 15667,76 -2655,55 17% 

6 Dân cư 716,63 699,91 16,72 2% 

Bảng 4-13: So sánh kết quả mô hình và kiểm chứng tại thời điểm mực nước 

160 cm (Ngày thu nhận ảnh: 27/11/2018). 

Stt Lớp phủ 
Kết quả mô 

hình (Ha) 

Kết quả kiểm 

chứng (Ha) 

Chênh lệch 

(Ha) 
Tỷ lệ % 

1 Nước mặt 84986,95 83042,91 1944,04 2% 

2 TV nhóm 1 87866,11 86813,49 1052,61 1% 

3 TV nhóm 2 90800,00 92389,95 -1589,95 2% 

4 TV ngập 25150,32 26558,08 -1407,76 5% 

5 Đất trống 13463,58 13553,73 -90,16 1% 

6 Dân cư 982,21 891,20 91,01 15% 
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Độ chính xác tại các Bảng 4-9, Bảng 4-10, Bảng 4-11, Bảng 4-12, Bảng 4-13 

được sử dụng để kiểm nghiệm kết quả dự báo của mô hình, làm căn cứ để thực hiện 

dự báo cho giai đoạn tiếp theo. Đối chiếu với diện tích thực tế theo kết quả phân 

loại từ ảnh viễn thám cho thấy diện tích dự báo của mô hình tương đối phù hợp với 

diện tích thực tế. 

4.5. Phân tích kết quả thực nghiệm 

Trong nghiên cứu này hệ số tán xạ phản hồi và diện tích lớp phủ bề mặt 

được đo đạc và tính toán cho thấy: 

Sự biến đổi của hệ số tán xạ phản hồi và các lớp phủ bể mặt như là một hàm 

của mực nước được mô phỏng và vẽ trên Hình 4-20, Hình 4-21 với thanh sai sai ± 1 

độ lệch chuẩn. Độ lệch tiêu chuẩn của mỗi lớp che phủ đất được rút ra từ bản báo 

cáo đánh giá độ chính xác của bản đồ che phủ đất được thiết lập từ mỗi dữ liệu 

Sentinel-1 đã thu được.  

Lớp thực vật nhóm 2 chịu tác động của lũ lụt sớm hơn do nằm ở độ cao 

dưới 1 m. Hệ số tán xạ phản hồi và diện tích lớp phủ bề mặt trong cả mùa khô và 

mùa mưa được chia làm 4 giai đoạn: 

Giai đoạn sớm của mùa khô (mực nước giảm từ 2,25 m xuống 1,3 m), hệ số 

tán xạ phản hồi giảm xuống bởi vì mực nước đang trong quá trình giảm xuống mức 

thấp nhất và phản xạ 2 lần của tín hiệu phản hồi bị giảm trong giai đoạn này cho tất 

cả lớp phủ bề mặt vì bề mặt nước và đất ẩm được thay thế dần bằng bề mặt đất khô. 

Giai đoạn muộn của mùa khô (mực nước tăng từ 1,3 m đến 2,25 m), ngược 

lại giai đoạn sớm của mùa khô, hệ số tán xạ phản hồi tăng trở lại lý do khi mực 

nước tăng thì tín hiệu phản hồi 2 lần tăng trở lại. Diện tích lớp phủ bề mặt bị thu 

hẹp dần, do được thay thế dần bằng nước mặt.  

Giai đoạn sớm của mùa mưa (mực nước tăng từ 2,25 m đến 3,15 m), tương 

ứng với sự giảm nhanh của giá trị tán xạ phản hồi. Diện tích các lớp thực phủ giảm 

nhanh do mực nước tăng nhanh. Sự thay đổi này được giải thích rằng khi mực nước 

dâng cao đến tán cây hoặc nhấn chìm toàn bộ cây thì phản xạ từ bề mặt nước sẽ 

thay thế dần tín hiệu phản hồi.  
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Giai đoạn muộn của mùa mưa (mực nước giảm từ 3,15 m xuống 2,25 m), 

ngược lại giai đoạn sớm của mùa mưa, trong giai đoạn này hệ số tán xạ phản hồi 

tăng trở lại. Do sự giảm nhanh của nước, nên lớp phủ bề mặt tăng nhanh. Khi mực 

nước giảm dần, phản xạ 2 lần của tín hiệu tăng trở lại ngược với giai đoạn sớm của 

mùa mưa. Tuy nhiên sự tăng và giảm của hệ số tán xạ phản hồi của 2 giai đoạn sớm 

mùa mưa và muộn mùa mưa là không hoàn toàn đối xứng do sự thay đổi của mực 

nước không hoàn toàn tỷ lệ thuận với khoảng thời gian (Lý do là vì nước lên nhanh 

nhưng rút chậm).  

Nhìn chung, khi mực nước tăng thì diện tích các loại hình lớp phủ bề mặt 

khác đều giảm. Cụ thể: 

Theo kết quả tính toán diện tích các loại che phủ đất, diện tích thực vật ngập 

tối đa chiếm khoảng 8,22% tổng diện tích nghiên cứu khi mực nước thấp nhất 

133cm (vào mùa khô). Diện tích thực vật ngập tối đa là 4,86% trong tổng diện tích 

nghiên cứu khi mức nước tăng lên đến 313 cm. Sự thay đổi này cho thấy diện tích 

thực vật ngập chịu sự thay đổi lớn khi mực nước giảm xuống.  

Diện tích đất trống và dân cư tối đa chiếm khoảng 5,85% tổng diện tích 

nghiên cứu khi mực nước thấp nhất 133cm (vào mùa khô). Đất trống và dân cư bị 

ngập tối đa là 3,99% trong tổng diện tích nghiên cứu khi mực nước tăng lên đến 313 

cm. Sự thay đổi này cho thấy khi diện tích nước mặt tăng lên thì diện tích đất trống 

và dân cư bị ngập khoảng 1,86%. 

Thực vật nhóm 2 là đối tượng dễ bị ảnh hưởng khi mực nước tăng lên, diện 

tích thảm thực vật vùng thấp tối đa chiếm khoảng 33,35% tổng diện tích nghiên cứu 

khi mực nước thấp nhất 133cm (vào mùa khô). Diện tích Thực vật nhóm 2 tối đa là 

27,39% trong tổng diện tích nghiên cứu ở mức nước là 313 cm. Thực vật nhóm 2 

chiến diện tích khá lớn trong toàn bộ khu vực nghiên cứu, khi mực nước tăng lên 

313cm thì khoảng 5,96% diện tích thực vật nhóm 2 sẽ bị ngập nước.  

Diện tích thực vật nhóm 1 tối đa chiếm khoảng 31,36% tổng diện tích nghiên 

cứu khi mực nước thấp nhất 133cm (vào mùa khô). Diện tích thực vật nhóm 1 tối đa 

là 25,32% trong tổng diện tích nghiên cứu ở mức nước là 313 cm, sự thay đổi này 
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cho thấy khi mực nước tăng lên đến 313 cm thì diện tích thảm thực vật nhóm 1 

giảm xuống (khoảng 6,04%). 

Đối với nước mặt tổng diện tích mặt nước chỉ chiếm 21,22% tổng diện tích 

nghiên cứu vào mùa khô (khi mực nước thấp nhất 133cm). Tuy nhiên, mặt nước 

tăng lên chiếm 38,45% tổng diện tích nghiên cứu vào mùa mưa.  

Chênh lệch về diện tích thực vật nhóm 1 và thực vật nhóm 2 là khoảng 

2,08% và 1,98% tổng diện tích đất, còn chênh lệch về diện tích đất trống và dân cư 

là khoảng 5,13% và 3,61%. Tuy nhiên, sự khác biệt này đặc biệt cao đối với thực 

vật bị ngập nước, bề mặt nước tương ứng là 13% và 33,59% tổng diện tích che phủ.  

Theo kết quả từ mô hình, diện tích lớp phủ đã giảm xuống 21,9% tổng diện 

tích lớp phủ khi mực nước đạt 3,13 m, cho thấy khoảng 17,3% diện tích nghiên cứu 

bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.  

Khi sử dụng mô hình này, tổng diện tích thực vật bị ảnh hưởng bởi lũ lụt có 

thể được tính ngay khi cung cấp dữ liệu cấp nước.   

 

Tiểu kết chương 4: 

Khu vực thực nghiệm được lựa chọn là một phần diện tích thuộc 2 tỉnh An 

Giang và Đồng Tháp. Nằm trong vùng trũng của ĐBSCL, nơi hai sông chính là 

sông Tiền và sông Hậu chảy qua, thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt theo mùa.  

Việc lựa chọn cả dữ liệu ảnh Sentinel-1, Sentinel-2 là phù hợp cho nghiên 

cứu sự thay đổi của lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của lũ lụt hàng năm dựa vào các 

đặc điểm của dữ liệu ảnh viễn thám về bước sóng, độ phân cực (Sentinel-1), độ 

phân giải không gian (ảnh Sentinel-2) và thời gian chụp lặp ngắn (6 ngày với ảnh 

Sentinel-1, 5 ngày với ảnh Sentinel-2). Ngoài ra, với khả năng quan trắc trong mọi 

điều kiện thời tiết kể cả trong khoảng thời gian trong mùa mưa (Sentinel-1) và dữ 

liệu hoàn toàn miễn phí đã mở ra cơ hội áp dụng dữ liệu mới trong nghiên cứu này.  

Việc tiền xử lý ảnh được thực hiện thuận lợi bởi phần mềm SNAP cung cấp 

bởi ESA tạo điều kiện nhanh chóng có được thông tin về giá trị tán xạ phản hồi (ảnh 

radar) hoặc giá trị NDVI (ảnh quang học) của lớp phủ bề mặt. Các dữ liệu bổ trợ 
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bao gồm mô hình số độ cao và mực nước ở các trạm quan trắc thủy văn ở lưu vực 

sông Tiền và sông Hậu trong khu vực nghiên cứu đã thu thập được là các thông tin 

quan trọng để có thể phân loại và xây dựng mô hình biến đổi lớp phủ bề mặt với độ 

chính xác đảm bảo theo yêu cầu. 

Sự lựa chọn phương pháp phân loại hướng đối tượng sử dụng các điều kiện 

mà các dữ liệu cung cấp mang lại hiệu quả về mặt khoa học và lý thuyết đối với các 

bài toán phân loại với nhiều dữ liệu đầu vào. Trước khi tiến hành quá trình phân 

loại, các khảo sát được thực hiện nhằm xác định bộ quy tắc phân loại đối với cả hai 

loại ảnh viễn thám quang học Sentinel-2 và radar Sentinel-1. 

Phương án đánh giá độ chính xác được sử dụng phản ánh đúng bản chất kết 

quả phân loại đảm bảo yêu cầu theo lý thuyết xác suất. Độ chính xác toàn phần của 

kết quả phân loại lớp phủ bề mặt từ ảnh viễn thám quang học Sentinel-2 giao động 

từ 0,78 đến 0,84 và chỉ số Kappa từ 0,75 đến 0,80; độ chính xác toàn phần giao 

động từ 0,78 đến 0,89 và chỉ số Kappa giao động từ 0,75 đến 0,84 đối với kết quả 

phân loại ảnh viễn thám radar Sentinel-1. 

Các kết quả phân loại lớp phủ bề mặt được thành lập dựa trên ảnh viễn 

thám trong thời kỳ lũ lụt xác định chi tiết từng loại hình lớp phủ đất theo thời gian. 

Qua đó, cung cấp thông tin về những biến đổi của lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng của 

lũ lụt. 

Qua số liệu diện tích các loại hình lớp phủ bề mặt được thống kê từ kết quả 

phân loại ảnh viễn thám và các giá trị mực nước thu thập được tại các trạm quan 

trắc Thủy văn, mô hình hóa sự biến đổi lớp phủ bề mặt do lũ lụt ở ĐBSCL bằng tư 

liệu viễn thám và GIS được thực hiện. 

Kết quả kiểm nghiệm độ chính xác của mô hình được thực hiện thông qua 

việc so sánh số liệu kiểm chứng với số liệu tính toán từ mô hình. Tỷ lệ chênh lệch 

nhỏ nhất 1% và lớn nhất là 18%. Kết quả này cho thấy diện tích dự báo của mô hình 

tương đối phù hợp với diện tích thực tế. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận: 

Đặc điểm lũ ở các khu vực An Giang và Đồng Tháp thường có tính chu kỳ 

theo hàng năm. Để có thể đánh giá phân tích một cách định lượng và trực quan quy 

mô ảnh hưởng của lũ lụt đến lớp phủ bề mặt, công việc dự báo ảnh hưởng của lũ lụt 

đến lớp phủ bề mặt sẽ dựa trên mô hình biến đổi lớp phủ bề mặt dựa vào hàm số 

của mực nước trong chu kỳ lũ lụt hàng năm được cung cấp từ các trạm quan trắc 

mực nước trên các sông và kết quả phân loại lớp phủ bề mặt ở nhiều thời điểm 

trong chu kỳ lũ lụt hàng năm chiết tách từ dữ liệu viễn thám đa thời gian. 

Trong luận án này, với phương pháp phân loại hướng đối tượng được sử 

dụng, kết quả phân loại lớp phủ bề mặt đạt được độ chính xác toàn phần từ 0,78 đến 

0,84 và chỉ số Kappa từ 0,75 đến 0,80 đối với kết quả phân loại ảnh viễn thám 

Sentinel-2; độ chính xác toàn phần giao động từ 0,78 đến 0,89 và chỉ số Kappa giao 

động từ 0,75 đến 0,84 đối với kết quả phân loại ảnh viễn thám Sentinel-1. Đây được 

coi là kết quả phân loại thành công đối với khu vực thường xảy ra lũ lụt theo chu kỳ 

hàng năm. 

Các kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trong luận văn đã khẳng 

định: Phương pháp phân loại hướng đối tượng kết hợp sử dụng ảnh viễn thám đa 

thời gian và mô hình số độ cao DEM có hiệu quả trong phân loại lớp phủ bề mặt ở 

khu vực lũ lụt theo mùa; Giải pháp kết hợp tư liệu viễn thám quang học, viễn thám 

Radar, DEM và quan trắc thủy văn cho phép xây dựng mô hình biến đổi lớp phủ bề 

mặt do ảnh hưởng lũ lụt phù hợp với khu vực ĐBSCL. 

Mô hình biến đổi lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng lũ lụt có thể ứng dụng dự báo 

sự thay đổi lớp phủ bề mặt tại bất cứ thời điểm nào, trợ giúp cho công tác quản lý, 

quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội khu vực ĐBSCL. 

2. Kiến nghị: 

Để nâng cao độ chính xác của mô hình biến đổi lớp phủ bề mặt do ảnh hưởng 

của lũ lụt cần có nguồn tư liệu ảnh có độ phân giải cao. Độ chính xác của các dữ 
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liệu bổ trợ khác như DEM, dữ liệu mực nước là quan trọng để đưa vào quá trình 

phân loại. 

Cần phải tiếp tục có các nghiên cứu về quy luật ảnh hưởng của lũ đến lớp 

phủ bề mặt nhằm phục vụ công tác quản lý và điều phối có lợi cho các hoạt động 

phát triển kinh tế - xã hội và sinh kế bền vững tại những vùng có nguy cơ bị lũ lụt 

cao. 
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Phụ lục 21: Số liệu mực nước trung bình ngày tại các trạm Vàm Nao, Châu Đốc, 

Long Xuyên và Tân Châu giai đoạn 2016 - 2019 

                                                                                                      (Đơn vị: cm)  

 Năm 

Ngày/ tháng 2015 2016 2017 2018 2019 

01/01 158 144,5 175 187,25 164 

02/01 158 136 176,5 187,75 157,25 

03/01 152,75 124 178,75 192,5 165,5 

04/01 155,5 125,25 177,75 193 173 

05/01 157,5 121,75 173,5 187 173 

06/01 156,5 122 170,5 177,25 169,25 

07/01 154,75 119,5 172 173 170,5 

08/01 155 127,5 166,5 164,75 161,75 

09/01 151,75 133,75 169,25 154,5 159 

10/01 146,25 138 170,5 154,25 152,75 

11/01 143,75 138,75 170,25 159,25 148,5 

12/01 143,25 140,75 171,25 153,25 146,5 

13/01 144,25 146,25 174,75 146,75 149,5 

14/01 146 144 176,5 146,25 147,25 

15/01 139,75 138,75 175,75 148,25 145,75 

16/01 135,5 134,5 170,5 154,25 143,25 

17/01 138 131 170,5 155 149,25 

18/01 148,25 126,5 167,5 159,5 160,75 

19/01 153,25 125 157,75 156,5 165,25 

20/01 161,75 128,25 151,5 152,5 171,25 

21/01 161 133 157,5 150,75 183,5 

22/01 165,5 131,5 148,5 146,5 189,75 

23/01 167,75 134,25 148,75 146,25 198 

24/01 162 150,25 137 149,5 197,5 

25/01 147,5 155 143,5 149,25 186,25 

26/01 139,5 156,25 152,25 141 173 

27/01 133,75 150,75 167,5 141,75 172,25 

28/01 133,25 140,75 170,5 143,25 170 

29/01 133,75 134 163,25 143 160,5 

30/01 130 131,25 160,5 155,5 150,5 

31/01 124,5 129,25 164,5 171,25 151,75 

01/02 133,25 124,5 153,75 180,5 141,5 

02/02 141,75 116,25 146,75 192,75 146 

03/02 139,25 120,75 145,25 188,5 141,5 

04/02 143 130,25 144 182,25 139,75 

05/02 147 132,5 141,5 169,75 142,75 



150 

 

 
 

 Năm 

Ngày/ tháng 2015 2016 2017 2018 2019 

06/02 147,25 142,75 140,75 161,75 142,5 

07/02 142,25 158,75 138 158,25 141 

08/02 134,75 167,25 132,75 147,5 132,25 

09/02 134 159,25 137,5 138,75 126,5 

10/02 132 159,75 151 115,5 123,75 

11/02 125 158,5 167,5 113,5 125,75 

12/02 118,5 152,75 170,25 126 128,5 

13/02 118,25 140,75 166,75 132 131,75 

14/02 114 135 158 132,5 128,5 

15/02 101,5 128 149 131,75 129,25 

16/02 102,75 125,5 144 134 124,75 

17/02 113 132,5 140 137,5 130,25 

18/02 129,5 127,75 135,25 139,75 135 

19/02 141,25 128,25 130,5 143,25 146 

20/02 147 127,75 116,75 134,5 151,75 

21/02 145 135 101,5 133 153,25 

22/02 136,75 135,5 107,5 132,5 156,5 

23/02 131 130,5 110,75 136 150,75 

24/02 126,5 134,5 114,5 135 140,25 

25/02 120,5 135,5 127,25 125,5 136 

26/02 113,5 131,5 141,25 129,75 135,75 

27/02 103 131,5 154,5 136 129,25 

28/02 93 130,75 159,25 136 124,5 

29/02 0 129 0 0 0 

01/03 101,25 124,75 162,75 141,5 119 

02/03 110,5 116,75 157,5 147 123 

03/03 105,75 108,75 156,75 148,75 121,5 

04/03 106,5 104,5 150,75 143,25 122 

05/03 110 106,75 142,25 133,75 122,5 

06/03 112 108 132,25 126 122,75 

07/03 113,25 110,25 122,75 127,75 125 

08/03 117 113,5 120 125,5 130 

09/03 118,25 118,25 125,25 120 130,5 

10/03 123 121,5 125,25 121,75 126,25 

11/03 119,25 123 126,75 124,25 125 

12/03 114,75 132,75 130,75 116,25 126,75 

13/03 109,75 129 132 121,25 127 

14/03 104,5 128,25 132,75 118 124,5 

15/03 95 126 129,5 116,25 116,75 

16/03 93,75 122,75 129,5 119,5 124,25 



151 

 

 
 

 Năm 

Ngày/ tháng 2015 2016 2017 2018 2019 

17/03 94 107,5 125,75 122,5 134,5 

18/03 99,75 96,75 121,5 129,5 140,25 

19/03 104,5 96 117,25 129,75 145 

20/03 114,5 97 111,25 127,5 148,75 

21/03 121,75 96,75 100,75 129,25 152,25 

22/03 129,25 97,75 101,25 139,25 155,5 

23/03 135,25 98 107 142 151,5 

24/03 138,25 98,75 111,5 139 154 

25/03 136 108,5 121 130 147,75 

26/03 135,5 122,75 129,25 120,5 143,75 

27/03 128 131,75 141 128 138,25 

28/03 119,25 135,5 150,75 132,5 123,5 

29/03 120,5 127 153,25 128,5 114 

30/03 118,75 117,75 157,5 127,25 117,5 

31/03 113 105,5 151,75 136,5 118 

01/04 110 100 150,25 141 122,25 

02/04 107,25 102,5 146,5 141,5 122,5 

03/04 107,5 101,75 143,5 136,25 126,25 

04/04 109 100 136,25 129 131,25 

05/04 110,25 106,25 136,75 121,5 137,25 

06/04 109,25 115,25 133,75 113 141,25 

07/04 114,75 120,25 135 115,75 141 

08/04 124,5 125,5 135 117,75 139 

09/04 127,25 128,5 132,75 124,25 136,75 

10/04 121,75 126,75 133,25 126 130 

11/04 118,25 120,75 129,5 123,75 123 

12/04 114 113,25 123,25 120,25 116,75 

13/04 116,75 105,5 120,5 117 111,75 

14/04 131 92,75 126,75 117,75 114,25 

15/04 140 86,5 130 123,5 118,5 

16/04 130,25 88 126,25 133,5 122,25 

17/04 127,5 91,75 116,75 143,5 131 

18/04 131,5 93,5 105,75 148,25 139,5 

19/04 131,5 104,75 98 146 143,25 

20/04 128,25 110,5 99 144 147,25 

21/04 124,75 114 99,25 132,75 144,25 

22/04 123,5 109 101 123,25 142,5 

23/04 122 108,75 107,25 115,75 139,25 

24/04 115,5 109,75 112,5 115,75 133,5 

25/04 112 105,75 125 119,25 122,75 



152 

 

 
 

 Năm 

Ngày/ tháng 2015 2016 2017 2018 2019 

26/04 115,75 100,75 133,75 119,25 115,75 

27/04 118 95,25 141,5 122,5 113,75 

28/04 109 90,75 143,75 130,75 115,25 

29/04 110 87,5 143,5 132,75 112,75 

30/04 109,25 88,5 141,75 130 110,5 

01/05 109,25 90,5 134,75 129,25 110 

02/05 107 93 126,25 124,5 114 

03/05 106 97,75 114,75 123,25 116 

04/05 105,5 106,75 112,5 123,75 116,5 

05/05 104,5 115 115 122,5 117,75 

06/05 107,25 119,5 118,25 111,5 121,75 

07/05 107,5 127,25 122,75 107,25 125,75 

08/05 106,25 127,5 128,25 108 127,5 

09/05 100,25 125 134 113,75 123,25 

10/05 98,5 120 136,75 116,25 121 

11/05 100,75 110,5 139 120 121,25 

12/05 103,5 102 141,25 124,75 128,5 

13/05 106,5 97,75 137,25 130 127,25 

14/05 114 95,25 131,25 138,25 130,25 

15/05 117 100,25 128,25 147,5 134 

16/05 118,75 105 120,5 148 135 

17/05 120,75 111,5 110,75 146,75 132 

18/05 120,25 114,75 109,75 144,75 131 

19/05 118,5 112,5 112 139,75 130,75 

20/05 114,25 110,25 117,75 136 125,5 

21/05 108,5 110,5 125,5 130,25 121,25 

22/05 97,25 105,5 129 135 116 

23/05 88,75 101,75 137,5 128,5 115,5 

24/05 83,75 100 144,75 142,5 110,75 

25/05 88 97,5 149,5 136,75 107,75 

26/05 83 97,25 155,75 141,5 105,75 

27/05 85 99,25 158,25 146 110,5 

28/05 87,75 97 165,75 141 118,25 

29/05 85,75 100,75 164,75 144 122,5 

30/05 87,5 106 169 143,75 122,75 

31/05 94,75 111,5 167,75 135,75 125,5 

01/06 100,25 110,75 164,5 133 131,25 

02/06 107,5 117,25 157,25 129,75 133,25 

03/06 110,5 118,75 148,25 127,25 135,5 

04/06 117,75 121,5 144,75 123 140,75 



153 

 

 
 

 Năm 

Ngày/ tháng 2015 2016 2017 2018 2019 

05/06 117,25 123,25 127,5 120,5 146 

06/06 117,5 124,5 128,25 123 146,5 

07/06 112 119,75 130,5 126,75 135,75 

08/06 109,25 113 134 119 131,25 

09/06 106,75 104 141,75 125 129 

10/06 106,25 98,5 142,5 126,75 121 

11/06 108 94 144,75 139,5 121 

12/06 112,5 91,25 143 139,75 129,75 

13/06 109,5 92,5 145 150 131,25 

14/06 116,25 91,5 149,75 156 128,5 

15/06 116,25 93,5 145,75 161,75 125,25 

16/06 118 100,75 148,75 158,75 128,25 

17/06 113,75 104,25 150 154,75 122,75 

18/06 119,75 103,5 151,25 154,75 126,25 

19/06 110,25 112,75 150 155 121,25 

20/06 101,5 125,5 145 158 126,5 

21/06 96,5 117,75 152 158,5 126,75 

22/06 91 116,25 152,5 154,75 129 

23/06 93 112 156,75 146,5 124,25 

24/06 93 117,75 165,75 134 120 

25/06 100,5 116,5 166 131 114,75 

26/06 110 115 172,25 132,75 103 

27/06 115 110,5 176,25 137 97,75 

28/06 113 119 177,25 139,25 102,5 

29/06 106,5 134,25 169,25 142,25 106,5 

30/06 106,5 151,75 163,25 141,75 108,5 

01/07 110 157,5 157,75 140,75 108 

02/07 110 163,25 151,25 141,75 116,75 

03/07 115,5 159,25 144,75 135,5 115,5 

04/07 114,5 159,25 136,25 123 139,75 

05/07 111,25 157,25 127 127,5 143,75 

06/07 108,25 152,75 128,5 124,75 140 

07/07 104,75 151,25 136,5 120 138,75 

08/07 100 153,5 144 127,25 138 

09/07 100,5 149,75 151,25 134,75 134,75 

10/07 99,5 150,25 155,5 129 134 

11/07 101,5 157 164,5 135,5 133,75 

12/07 109,5 153,75 167,25 154,25 131,5 

13/07 119 150 162,25 177,75 120 

14/07 119,5 144,5 158,25 199,5 111 



154 

 

 
 

 Năm 

Ngày/ tháng 2015 2016 2017 2018 2019 

15/07 125 140 160,25 204,75 114,75 

16/07 134,5 134 170,75 206,75 121 

17/07 135,25 138,5 175,75 208,75 119,5 

18/07 134 149,5 188,25 213,25 120 

19/07 135,75 158,5 187,75 211,5 120 

20/07 131 167 194,25 215 120 

21/07 134,25 171,25 198 211 119,5 

22/07 129,5 175 209,5 205,75 114,5 

23/07 129,5 174,5 220,75 191,75 111,5 

24/07 130,25 171 226,5 192,5 109 

25/07 125,5 171,75 231,25 203 102,25 

26/07 124,5 158,75 231,25 214,5 105,25 

27/07 119,25 161 237 223,75 108 

28/07 125 160,25 242 231,5 105,5 

29/07 139 152,5 240,75 237,25 102,75 

30/07 155,5 146 237 245,5 111 

31/07 166,25 138,75 231 244 122 

01/08 184,25 151,75 220,75 251 144,75 

02/08 193,25 151,5 217,25 250 160 

03/08 195,75 154,75 216 251,25 158,5 

04/08 194,25 153,25 218,75 252,5 171 

05/08 193 163,5 232,75 250,5 171,75 

06/08 191,75 169,75 239,5 249,25 161,5 

07/08 189,5 165,5 249,75 247,5 156 

08/08 181,25 160,5 253,5 255,75 148,25 

09/08 170,25 151,75 258,75 260,25 135,25 

10/08 168 137,25 261,25 279,75 115,5 

11/08 176,25 124,5 264,25 290 126,5 

12/08 186,75 111,5 264,25 302,25 154,25 

13/08 193,25 105,5 262,75 303,75 159 

14/08 203 115 259,75 308,75 164,25 

15/08 206 135,75 252,5 312,25 160,5 

16/08 207,25 150,5 242,75 304,25 157 

17/08 203 159 226 299,25 157,75 

18/08 195 168,75 225 298 154,75 

19/08 188,25 178,25 240,5 289,75 151 

20/08 181,5 187,75 251,75 284 150,75 

21/08 169,75 194 259 284 148,75 

22/08 151 196 260,5 291,25 149,5 

23/08 141,5 201,25 260,25 296,75 151 



155 

 

 
 

 Năm 

Ngày/ tháng 2015 2016 2017 2018 2019 

24/08 123,75 204,75 261,25 304 147 

25/08 120,5 195,75 260,25 309,5 132,75 

26/08 140,75 186,25 254,25 313,5 138,5 

27/08 159 171,75 255,5 318,25 167 

28/08 176 172,75 249,25 321,75 181,25 

29/08 188,25 185,5 237,5 322,75 196 

30/08 199 196,5 229,5 324,5 209 

31/08 201,75 200 220,5 325,75 222 

01/09 206 201 225,75 321,75 232,5 

02/09 207,75 205 229,75 319,75 236,25 

03/09 205,5 204,5 238,75 321,25 230,5 

04/09 201,25 201,5 246,25 316,25 238 

05/09 189,25 197 252,5 312,25 226,25 

06/09 172,5 188 259,5 316,5 219,5 

07/09 161,25 182,75 266,5 324,5 215,5 

08/09 162,25 174,75 268,75 333,5 219,25 

09/09 177 165 271,75 338,75 232,75 

10/09 183,25 156 272,5 342,5 250,5 

11/09 186 154 266,75 342,5 258,75 

12/09 196,25 168,25 254,25 342,5 265,75 

13/09 204 176,75 250,25 343 273 

14/09 209,25 194,25 239 334,75 281 

15/09 204,75 205,75 235 331,25 287,5 

16/09 214 223,75 243,5 322,5 296,75 

17/09 216,75 234 249,75 314 298,75 

18/09 211,75 244,25 257,75 308,75 295,25 

19/09 207,5 251,25 265 306,75 295,25 

20/09 203,75 254,5 274,5 315,75 289,75 

21/09 193,5 248,25 277,5 323 284 

22/09 184,5 242,5 275,75 326,25 275,75 

23/09 179,5 226,5 278,5 328,5 272,5 

24/09 184,25 228 265,25 331,75 282,5 

25/09 195 222,75 260,5 333 296,5 

26/09 202,75 223,25 254 331,75 296,25 

27/09 210 230 249,25 332,75 298,25 

28/09 218,5 235 241,25 330 300,5 

29/09 230 236,75 239,5 327 300 

30/09 230,75 239 241,25 324 300 

01/10 225,75 240,25 246,75 319,25 292,75 

02/10 220 242 254,5 312 281,5 



156 

 

 
 

 Năm 

Ngày/ tháng 2015 2016 2017 2018 2019 

03/10 213,25 245 258,25 310,5 268,75 

04/10 195,25 245 272,75 310,5 253 

05/10 187,25 238,75 278 313,5 235,25 

06/10 183,5 231,75 283,25 320,75 221,75 

07/10 190,25 225 288,75 321,75 215,5 

08/10 195,75 218 295,5 320,5 220,75 

09/10 197,75 213,25 293 318,75 222,75 

10/10 200,75 213 288 314,75 220,25 

11/10 200 225,25 282 309,75 220 

12/10 203,25 234,75 272,5 302 221,75 

13/10 212,5 248 270 291 222 

14/10 225,25 257,25 263,75 278,25 221,75 

15/10 227,25 262,75 266,5 266 217 

16/10 227,75 267,25 267,75 251,25 216,25 

17/10 224 273,25 276,25 238 210,5 

18/10 215,75 271,75 282,75 229,75 207 

19/10 206,75 268,25 280,75 229,25 202 

20/10 201,5 260,75 282 237,25 196,75 

21/10 194,5 254,75 288,5 234,75 190,25 

22/10 192,5 245,25 283 234 183 

23/10 209 227,75 276,25 241,75 183,5 

24/10 217 227,25 271 249,75 187 

25/10 220,5 232 261,5 247 195 

26/10 226,5 233,25 252,25 249 198,25 

27/10 227,75 236,5 246,25 247,5 203,5 

28/10 231 236,5 243,75 240,25 207,25 

29/10 227,25 237 237,5 235,5 207 

30/10 221 243 245,25 230,25 206 

31/10 210,25 237,75 244,5 225,25 190,75 

01/11 204,5 240,5 237,75 214 182,5 

02/11 192,75 237 243,25 218,5 179,75 

03/11 184,25 234,75 246,5 225 171,5 

04/11 179 227,75 248,75 223 162,5 

05/11 172 219,75 256,5 229,75 162,25 

06/11 172,75 213,25 257,5 232,25 173 

07/11 177,5 211 252,75 232,75 173,5 

08/11 177,25 213,25 247,5 225,75 174,75 

09/11 172 215,5 246 222,5 183 

10/11 177,25 227 242,5 217,75 172,75 

11/11 178,5 229,5 238,25 205,75 165,5 



157 

 

 
 

 Năm 

Ngày/ tháng 2015 2016 2017 2018 2019 

12/11 175,5 231,75 236 199,25 172,25 

13/11 174,25 235,25 235,5 193,25 174 

14/11 176,75 241 236 189 179 

15/11 174,25 241,75 234 184 178 

16/11 170,25 240,25 234,75 180,25 172,25 

17/11 167,75 233,75 231,25 175,25 166 

18/11 163,5 226 224 184 159,25 

19/11 159 220,25 218,5 185,75 156,75 

20/11 161,5 214,5 221 194,75 161,75 

21/11 164,25 209,75 214,75 193,75 164,75 

22/11 166 207,75 210 199,25 162,5 

23/11 167 204,5 209,25 197,75 162,5 

24/11 173,25 209,25 205,75 191,5 168,75 

25/11 180,25 206,75 200,75 177,25 179 

26/11 184,25 207,75 199 188,75 181,75 

27/11 191,75 204 195 190,5 181 

28/11 182,75 208 201,75 191,25 182,25 

29/11 177,5 206 197,25 190,75 183,5 

30/11 177,5 207 197,25 188,75 174,75 

01/12 175 204,75 207,5 188 169,5 

02/12 167 202,25 211,5 185,25 159,25 

03/12 155,25 201,25 210,25 186,25 159,75 

04/12 153 195,25 219 184,25 156,5 

05/12 150,25 188,75 225,5 186 148,25 

06/12 142,75 188,5 224,25 185,25 140,25 

07/12 145,5 182 214,25 182 152,25 

08/12 150,75 183,75 210,5 182 159,5 

09/12 150,5 188,25 211,5 178 153,5 

10/12 150,5 193 209 174,75 151,25 

11/12 158,5 195,5 196,75 171,5 158,25 

12/12 164 192,75 198 174,5 162,5 

13/12 162,25 183,25 195 175,25 163,5 

14/12 159,25 196,75 188,25 175,5 164,25 

15/12 156,75 205,25 178,5 167 164,5 

16/12 149,75 204,5 184,5 168,75 160,75 

17/12 151,75 201,25 192 167,25 151,25 

18/12 155,25 194,75 188,25 167 143 

19/12 153,5 189,75 188,75 168,5 140 

20/12 149,25 186,25 185,5 164,75 139,25 

21/12 147,75 187,25 181,25 163 143,75 



158 

 

 
 

 Năm 

Ngày/ tháng 2015 2016 2017 2018 2019 

22/12 150,25 182,25 181,25 173 141 

23/12 156,75 178,75 182,75 176,5 143,25 

24/12 162,5 170,25 180,5 176,75 148,5 

25/12 162,25 165,5 176,75 181,75 150,25 

26/12 167 156,5 173,5 176 148,5 

27/12 160,25 162,75 168 166,75 150,5 

28/12 159,5 173,5 170,25 168,5 158,5 

29/12 153,5 172,75 171,75 172,75 147,25 

30/12 143,75 177,25 172,5 170 138 

31/12 140,25 177,25 181,25 167,5 136,75 

 

 

 


