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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 

Việt Nam có đường bờ biển trải dài dọc theo đất nước hơn 3260 km và vùng 

biển rộng lớn nằm gần kề các tuyến đường biển quốc tế, nên biển Việt Nam có vị trí 

chiến lược quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, bảo vệ an ninh 

quốc phòng, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Trong những năm gần 

đây, phương tiện thuỷ hoạt động trên vùng biển, luồng hàng hải ra vào các cảng biển 

Việt Nam tăng cả về số lượng và tải trọng. Thực tế đó cho thấy vai trò của công tác 

đảm bảo an toàn đối với các hoạt động giao thông hàng hải là rất quan trọng. Để thực 

hiện tốt vai trò này, việc khảo sát và cung cấp dữ liệu thủy đạc một cách kịp thời và 

chính xác về tọa độ, độ sâu của địa hình, địa vật, chướng ngại vật hàng hải nguy 

hiểm,… trên các luồng tàu và khu nước tại các vùng biển ven bờ của Việt Nam có ý 

nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn hàng hải. 

Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài hệ thống GPS của Mỹ thì một số quốc gia và 

khu vực đã tự thiết lập thêm các hệ thống định vị vệ tinh khác như GLONASS của 

Nga, GALILEO của Châu Âu và COMPASS (Bắc Đẩu 2) của Trung Quốc,... đã thu 

được tất cả các vệ tinh trên. Vì vậy, để phù hợp với xu thế ứng dụng công nghệ hiện 

nay, trong nội dung nghiên cứu của luận án, nghiên cứu sinh không chỉ đề cập đến hệ 

thống GPS như tại thời điểm đăng kí tên đề tài luận án tiến sĩ, mà còn đề cập đến ứng 

dụng của tất cả các hệ thống định vị vệ tinh hiện có. Trên cơ sở đó, các kỹ thuật định 

vị GPS sẽ được đổi thành kỹ thuật định vị GNSS như: phương pháp GNSS động thời 

gian thực, phương pháp định vị vi phân DGNSS, phương pháp GNSS Base RTK, hay 

phương pháp GNSS CORS RTK,… 

Công nghệ GNSS Base RTK tích hợp với thiết bị đo sâu hồi âm trong công tác 

thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải đã được các cơ quan chức năng quy định 

tại rất nhiều văn bản pháp lý và được ứng dụng trong thực tế gần 20 năm qua.  Hiện 

nay, ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, một số cơ quan chuyên ngành và doanh 

nghiệp đã xây dựng được một số lượng rất lớn trạm GNSS CORS phục vụ cho nhiều 

mục đích khác nhau. Tuy nhiên, vẫn chưa có nghiên cứu chính thức nào được thực 
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hiện liên quan đến việc ứng dụng công nghệ GNSS RTK sử dụng trạm GNSS CORS 

cho công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải tại các vùng ven biển Việt 

Nam. Nếu tận dụng được các trạm GNSS CORS đã được xây dựng ở các khu vực 

gần bờ biển cho công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải sẽ tiết kiệm 

được rất nhiều thời gian, kinh phí xây dựng và đo đạc tại các trạm GNSS Base. Đây 

là hướng tiếp cận mới và cũng là một nội dung nghiên cứu quan trọng của luận án. 

Trong công tác đo sâu địa hình đáy biển nói chung và thủy đạc phục vụ bảo đảm 

an toàn hàng hải, bắt buộc phải tổ chức quan trắc mực nước trên trạm quan trắc mực 

nước (QTMN) ven bờ, phục vụ hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều cho độ sâu đo 

và quy chiếu trị đo về mặt tham chiếu xác định. Đây là công việc rất vất vả và tốn 

nhiều thời gian, công sức, đồng thời không tự động hóa được công tác xử xý dữ liệu 

ngay trong quá trình đo đạc. Dựa vào sự biến thiên tương đối đều của dị thường độ 

cao được xác định từ mô hình EGM2008 trên phạm vi khu vực biển nhỏ, một số công 

trình nghiên cứu đã sử dụng phương pháp đo độ cao bằng GNSS để xác định mực 

nước tức thời tại vị trí điểm đo độ sâu so với mặt biển trung bình tại trạm GNSS Base 

thay cho việc quan trắc mực nước thủy triều [44], [52]. Tuy nhiên, do Việt Nam chưa 

công bố mô hình quasigeoid quốc gia nên sử dụng dị thường độ cao từ mô hình 

quasigeoid toàn cầu để hiệu chỉnh vào độ sâu đo là chưa phù hợp. Vì lý do đó, cần 

phải nghiên cứu phương pháp xác định độ cao mực nước nhằm thay thế cho mực 

nước quan trắc để hiệu chỉnh vào độ sâu đo.  

Theo các quy định kỹ thuật, độ sâu hải đồ được quy chiếu dựa trên mực nước 

triều thiên văn thấp nhất (hay mặt biển thấp nhất) tại trạm quan trắc mực nước 

(QTMN) ven bờ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố (địa hình, địa mạo; hải 

văn; khí hậu, thời tiết; các vận động tự nhiên và các hoạt động nhân tạo;...), mặt biển 

thấp nhất (MBTN) ở các khu vực biển khác nhau sẽ không như nhau, nên khi coi 

MBTN tại trạm QTMN ven bờ trùng với MBTN tại vị trí đo sâu địa hình đáy biển 

(ĐHĐB) ở cách xa bờ để quy chiếu kết quả đo sâu về MBTN cho toàn bộ khu đo là 

chưa có cơ sở khoa học [16], [36]. Mặt khác, quy chiếu độ sâu ĐHĐB dựa trên MBTN 

tại trạm QTMN sẽ xảy ra sai số rất lớn tại khu vực tiếp biên của hai vùng triều khác 
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nhau... Vì vậy, cần phải nghiên cứu phương pháp quy chiếu trị đo sâu hải đồ dựa trên 

cơ sở toán học vững chắc, bảo đảm độ chính xác đồng đều và thống nhất trên toàn 

vùng biển phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu hải đồ, bình đồ tuyến luồng trên vùng biển 

ven bờ Việt Nam. 

Xuất phát từ sự đặc thù về số liệu đo địa hình dưới nước thường được phân 

thành 2 nhóm: (1) Nhóm số liệu định vị tọa độ mặt bằng tích hợp với số liệu đo độ 

sâu; (2) Nhóm số liệu quan trắc mực nước. Sự đặc thù về nhóm số liệu đo này cũng 

gắn liền với sự cần thiết của hai hướng nghiên cứu nói trên. Do đó, trên cơ sở triển 

khai đồng thời và kết hợp cả hai hướng nghiên cứu này, Nghiên cứu sinh xác định 

nhiệm vụ nghiên cứu của luận án là: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS CORS 

RTK trong công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải; nghiên cứu phương 

pháp hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều trong độ sâu địa hình đáy biển sử dụng độ 

cao mực nước tính từ mô hình MIKE 21 FM và quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển 

dựa trên mô hình mặt biển thấp nhất nhằm đảm bảo độ chính xác đồng đều và thống 

nhất của dữ liệu trên vùng biển ven bờ Việt Nam. 

Vì các lý do nêu trên, đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

GPS động thời gian thực trong công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải 

trong điều kiện Việt Nam” thể hiện tính cấp thiết, thời sự, có giá trị khoa học và thực 

tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đo đạc ngoại nghiệp; làm căn cứ để bổ 

sung hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật trong công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an 

toàn hàng hải và tạo cơ sở khoa học để xây dựng cơ sở dữ liệu hải đồ thống nhất trên 

vùng biển ven bờ Việt Nam. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Xác lập cơ sở khoa học và phương pháp tích hợp công nghệ GNSS động thời 

gian thực (sử dụng hệ thống trạm GNSS CORS) với công nghệ đo sâu hồi âm và quy 

chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển khu vực biển ven bờ dựa trên các mô hình mặt biển 

trong công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải trong điều kiện Việt Nam. 
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2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Thiết lập cơ sở khoa học tích hợp công nghệ GNSS CORS RTK và công nghệ 

đo sâu hồi âm trong công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải. 

- Đề xuất phương pháp quy chiếu độ cao mực nước tính theo mô hình MIKE 21 

FM để hiệu chỉnh cho các trị đo sâu địa hình đáy biển khu vực biển ven bờ ở Việt 

Nam. 

- Đề xuất phương pháp quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên mô hình 

mặt biển thấp nhất khu vực biển ven bờ Việt Nam. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

Xuất phát từ yêu cầu của đề tài, đối tượng nghiên cứu của luận án là các vấn đề 

khoa học liên quan đến việc tích hợp công nghệ GNSS CORS RTK với công nghệ đo 

sâu hồi âm để xác định tọa độ, độ sâu địa hình đáy biển; xử lý dữ liệu đo sâu và quy 

chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên mô hình mặt biển thấp nhất nhằm bảo đảm 

an toàn hàng hải khu vực biển ven bờ Việt Nam. 

4. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

GNSS CORS RTK tích hợp với công nghệ đo sâu hồi âm và xử lý toán học dữ liệu 

đo sâu địa hình đáy biển dựa trên mô hình MIKE 21 FM và mô hình mặt biển thấp 

nhất trong công tác đo sâu địa hình đáy biển thành lập hải đồ, bình đồ tuyến luồng 

phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải khu vực biển ven bờ Việt Nam (phạm vi từ phao 

số “0” đầu luồng hàng hải trở vào đất liền). 

5. Nội dung nghiên cứu 

Để đạt được các mục tiêu trên, luận án đã tập trung vào các nội dung nghiên cứu 

quan trọng sau đây: 

- Thu thập, phân tích các tài liệu khoa học trong nước và trên thế giới liên quan 

đến việc ứng dụng công nghệ GNSS động thời gian thực (RTK) trong công tác thủy 

đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải trong điều kiện Việt Nam. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS CORS RTK trong công tác thủy đạc 

phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải. 
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- Nghiên cứu tích hợp công nghệ GNSS CORS RTK với công nghệ đo sâu hồi 

âm trong công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải. 

- Nghiên cứu phương pháp xác định độ cao mực nước dựa trên mô hình MIKE 

21 FM và qui chiếu độ cao mực nước quan trắc dựa trên mô hình mặt biển thấp nhất. 

- Nghiên cứu phát triển phương pháp quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa 

trên mô hình mặt biển thấp nhất. 

- Thực nghiệm tích hợp công nghệ GNSS CORS RTK, quy chiếu trị đo mực 

nước từ số liệu của mô hình tính toán thủy triều và quy chiếu độ sâu địa hình đáy biển 

dựa trên mô hình mặt biển thấp nhất khu vực biển ven bờ Việt Nam. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau:  

- Phương pháp thu thập tài liệu: tìm kiếm, thu thập số liệu, tài liệu liên quan đến 

nội dung của luận án. 

- Phương pháp lý thuyết: nghiên cứu lý thuyết về công nghệ định vị GNSS và 

công nghệ đo sâu hồi âm, vấn đề tích hợp và xử lý dữ liệu đo. 

- Phương pháp tổng hợp: dựa trên các tài liệu thu thập được, tiến hành tổng hợp 

kiến thức để tìm được các nội dung kiến thức phù hợp nhất cho luận án. 

- Phương pháp phân tích: phân tích những gì các tác giả khác đã làm được, 

những gì cần tiếp tục thực hiện. 

- Phương pháp so sánh: đối chiếu với kết quả nghiên cứu khác hoặc các nội dung 

liên quan để so sánh, đánh giá đưa ra giải pháp phù hợp với vấn đề nghiên cứu. 

- Phương pháp toán học: tập hợp các quy luật, định lý, công thức, kết luận đã 

được chứng minh để xử lý số liệu đo. 

- Phương pháp tin học: Dùng các phần mềm phù hợp để xây dựng chương trình 

tính toán xử lý số liệu đo. 

- Phương pháp chuyên gia: Tiếp thu ý kiến của người hướng dẫn, tham khảo ý 

kiến của các nhà khoa học, đồng nghiệp về các vấn đề trong nội dung luận án. 

- Phương pháp thực nghiệm: tiến hành thực nghiệm để chứng minh lý thuyết, 

khẳng định tính đúng đắn, khả thi và đi đến kết luận. 
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7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

7.1. Ý nghĩa khoa học 

- Thiết lập cơ sở khoa học cho việc ứng dụng công nghệ GNSS CORS RTK 

trong công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải trên vùng biển ven bờ Việt 

Nam. 

- Đề xuất phương pháp sử dụng độ cao mực nước tính từ mô hình MIKE 21 FM 

để hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều trong trị đo sâu địa hình đáy biển và quy chiếu 

trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên mô hình mặt biển thấp nhất khu vực. 

7.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Trong điều kiện ngành Đo đạc và Bản đồ đã xây dựng được một số lượng lớn 

trạm GNSS CORS trên lãnh thổ Việt Nam, luận án đã nghiên cứu, thiết lập cơ sở 

khoa học và chứng minh bằng thực nghiệm cho việc ứng dụng công nghệ GNSS 

CORS RTK trong công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải trên vùng biển 

ven bờ Việt Nam. 

- Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc ứng dụng mô hình MIKE 21 

FM phục vụ hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều trong các trị đo sâu địa hình đáy 

biển thay cho số liệu quan trắc mực nước tại các trạm quan trắc mực nước ven bờ. 

- Xây dựng cơ sở khoa học cho việc quy chiếu độ sâu địa hình đáy biển dựa trên 

mô hình mặt biển thấp nhất nhằm đảm bảo độ chính xác đồng đều và thống nhất trên 

vùng biển Việt Nam. 

- Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị tham khảo tốt về lý luận và thực tiễn 

cho các cơ quan quản lý trong việc nghiên cứu, ban hành các quy định kỹ thuật về xử 

lý toán học dữ liệu đo sâu địa hình đáy biển dựa trên mô hình mặt biển thấp nhất và 

xây dựng cơ sở dữ liệu hải đồ thống nhất trên vùng biển ven bờ Việt Nam. 

8. Các luận điểm bảo vệ 

Luận điểm 1: Hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp GNSS CORS RTK tích 

hợp với thiết bị đo sâu hồi âm trong công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng 

hải trên vùng biển ven bờ Việt Nam. 

Luận điểm 2: Độ cao mực nước được xác định từ mô hình MIKE 21 FM đáp 
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ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật để hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều trong dữ liệu đo 

sâu địa hình đáy biển phục vụ thành lập hải đồ và bình đồ khu vực biển ven bờ Việt 

Nam. 

Luận điểm 3: Quy chiếu độ sâu địa hình đáy biển dựa trên mô hình mặt biển 

thấp nhất khu vực MBTNKV170 hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật thành lập 

bình đồ và hải đồ phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải và là cơ sở toán học quan trọng 

để xây dựng cơ sở dữ liệu hải đồ thống nhất trên vùng biển Việt Nam. 

9. Những điểm mới của luận án 

Kết quả nghiên cứu luận án đã thể hiện được các điểm mới sau đây: 

(1) Khẳng định công nghệ GNSS CORS RTK hoàn toàn đáp ứng yêu cầu về độ 

chính xác xác định tọa độ vị trí mặt bằng và có thể sử dụng để tích hợp với thiết bị 

đo sâu hồi âm trong công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải trong điều 

kiện Việt Nam hiện nay. 

(2) Đề xuất phương pháp xác định độ cao mực nước theo mô hình MIKE 21 FM 

để hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều trong các trị đo sâu địa hình đáy biển trên 

vùng biển ven bờ Việt Nam. 

(3) Đề xuất phương pháp quy chiếu độ sâu địa hình đáy biển dựa trên mô hình 

mặt biển thấp nhất khu vực MBTNKV170 trong xử lý toán học dữ liệu đo sâu ĐHĐB 

để thành lập hải đồ và bình đồ phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải. 

10. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụ lục, nội dung của luận án  được kết cấu 

thành 04 chương như sau: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về công tác thủy đạc phục vụ bảo 

đảm an toàn hàng hải. 

Chương 2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS CORS RTK trong công tác 

thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải trên vùng biển ven bờ Việt Nam. 

Chương 3. Xử lý toán học số liệu tích hợp GNSS CORS RTK với đo sâu hồi 

âm trong công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải. 

Chương 4. Đo thực nghiệm và xử lý kết quả.   
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11. Lời cảm ơn 

Luận án này được thực hiện tại Bộ môn Trắc địa Cao cấp - Khoa Trắc địa Bản 

đồ và Quản lý Đất đai- Trường Đại học Mỏ- Địa chất, dưới sự hướng dẫn khoa học 

của PGS.TS Đặng Nam Chinh và PGS.TS Trần Khánh Toàn. Nghiên cứu sinh xin 

bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hai thầy đã hướng dẫn tận tình, hiệu quả trong suốt 

quá trình nghiên cứu và thực hiện luận án. 

Nghiên cứu sinh cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô Khoa Trắc 

địa- Bản đồ và Quản lý Đất đai, đặc biệt các thầy cô Bộ môn Trắc đia Cao cấp; Hội 

đồng khoa học đã có những ý kiến đóng góp về khoa học và chuyên môn rất sâu sắc, 

đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu sinh trong quá trình thực hiện và 

hoàn chỉnh luận án. 

Nghiên cứu sinh trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Hàng hải 

Việt Nam; Khoa Công trình, Bộ môn An toàn đường thủy; Trung tâm Thực hành- 

Thí nghiệm (Khoa Công trình) cùng các đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện, giúp đỡ 

để nghiên cứu sinh hoàn thành luận án của mình. 

Nghiên cứu sinh trân trọng cảm ơn Đại tá TS Nguyễn Đình Thành, Đại tá TS 

Khương Văn Long về những định hướng nghiên cứu khoa học. Xin trân trọng cảm 

ơn Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc; Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ 

và Nghiên cứu biển- Quân chủng Hải Quân; Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý 

Việt Nam; Trung tâm Hải văn; Công ty Cổ phần Công nghệ Nguyễn Kim; Công ty 

Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình giao thông TEC.Consultant đã cung cấp thông 

tin và hỗ trợ nghiên cứu sinh trong quá trình thực nghiệm nội dung luận án. 

Cũng nhân dịp này, Nghiên cứu sinh xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả các thành 

viên trong gia đình đã hết lòng giúp đỡ, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong 

suốt thời gian qua để nghiên cứu sinh có được cơ hội hoàn thành tốt luận án của mình. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG TÁC THỦY ĐẠC 

PHỤC VỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI  

Bảo đảm an toàn hàng hải là công tác thiết lập và vận hành hệ thống dịch vụ bảo 

đảm an toàn hàng hải nhằm hỗ trợ cho các phương tiện hành hải an toàn, tạo điều 

kiện cho phát triển thương mại, thông thương, kinh tế biển, và thực hiện các mục tiêu 

nhân đạo, an ninh quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường, góp phần thực 

hiện quyền và nghĩa vụ của quốc gia có biển đối với các điều ước quốc tế [62]. 

Thủy đạc (Hydrographic Survey) là ngành khoa học về đo đạc bề mặt địa hình 

dưới nước và đặc điểm vật lý của các vùng nước để thành lập hải đồ, bình đồ độ sâu, 

giúp cho hành hải được an toàn và hiệu quả. Đồng thời cung cấp tư liệu cho các ngành 

khoa học khác như: cơ sở hạ tầng không gian biển, quản lý hành chính vùng ven biển, 

bảo vệ và quản lý môi trường biển, an ninh quốc phòng, ….[98], [100]. 

Công tác thủy đạc là một bộ phận không thể tách rời trong việc thực hiện các  

nhiệm vụ và vai trò của BĐATHH đối với giao thông vận tải hàng hải, an ninh và 

quốc phòng trên biển. Trong chương này, nghiên cứu sinh đã tập trung tìm hiểu, 

nghiên cứu và tổng hợp các thông tin tổng quan tình hình nghiên cứu về công tác thủy 

đạc phục vụ BĐATHH, cụ thể như sau: 

- Nhiệm vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của công tác thủy đạc phục vụ 

BĐATHH; 

- Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên như: địa hình, sóng, gió, dòng chảy, thủy 

triều,… của các khu vực biển ven bờ Việt Nam tới công tác thủy đạc phục vụ 

BĐATHH; 

- Tổng quan các nghiên cứu đã thực hiện ở Việt Nam và trên thế giới về ứng 

dụng công nghệ GNSS động thời gian thực trong công tác thủy đạc, về xây dựng các 

mô hình mặt biển. Từ đó, xác định các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. 
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1.1.  Công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải  

1.1.1.  Nhiệm vụ công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải   

Công tác bảo đảm an toàn hàng hải được Đảng và Nhà nước ta quan tâm từ rất 

sớm, ngay sau khi tiếp nhận quản lý và vận hành hai hải đăng lớn nhất Miền Bắc lúc 

bấy giờ đó là Hải đăng Long Châu và Hải đăng Hòn Dấu, ngày 15/5/1955 ngành Bảo 

đảm an toàn hàng hải Việt Nam được thành lập trực thuộc Cục Đường biển Việt Nam 

(nay là Cục Hàng hải Việt Nam) quản lý. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, 

đến nay công tác Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam do 2 Tổng Công ty quản lý, đó 

là: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc và Tổng Công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải Miền Nam. Hai Tổng Công ty này có chức năng, nhiệm vụ như nhau, 

chỉ khác nhau ở vùng quản lý. 

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc (trụ sở tại thành phố Hải 

Phòng) có nhiệm vụ quản lý bảo đảm an toàn hàng hải từ hải đăng Sa Huỳnh (Quảng 

Ngãi) trở ra đến hết địa phận tỉnh Quảng Ninh, chịu trách nhiệm quản lý và khai thác 

21 tuyến luồng hàng hải với tổng chiều dài 271.75km [58]. Công tác thủy đạc phục 

vụ bảo đảm an toàn hàng hải do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải Miền 

Bắc đảm nhận. 

Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam (trụ sở đặt tại thành phố 

Vũng Tàu) có nhiệm vụ quản lý bảo đảm an toàn hàng hải từ phía nam hải đăng Sa 

Huỳnh trở vào đến hết địa phận tỉnh Kiên Giang, chịu trách nhiệm quản lý và khai 

thác 24 tuyến luồng hàng hải với tổng chiều dài 778.66km [58]. Công tác thủy đạc 

phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải Miền Nam đảm 

nhận. 

Nhiệm vụ của công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải là: khảo sát, 

đo sâu phục vụ thành lập hải đồ giấy, hải đồ điện tử, bình đồ vùng nước cảng biển, 

luồng hàng hải và tuyến hàng hải; khảo sát, đo sâu, xác định vị trí chướng ngại vật 

hàng hải ảnh hưởng đến an toàn hàng hải để đưa ra các thông báo hàng hải; khảo sát 

thành lập bình đồ tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển, vùng đón trả hoa tiêu, 

khu neo đậu tránh trú bão phục vụ nạo vét duy tu tuyến luồng đảm bảo các chỉ tiêu 
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kỹ thuật của tuyến luồng; định vị thả phao, tiêu và các báo hiệu hàng hải, định vị 

thanh thải các chướng ngại vật trên các luồng hàng hải;… [102], [106] 

Công tác xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước cảng biển, luồng hàng hải, 

tuyến hành hải do Bộ Giao thông vận tải chủ trì (trực tiếp là hai xí nghiệp khảo sát 

bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc và Miền Nam thực hiện) phối hợp với Bộ Quốc 

phòng (trực tiếp là Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Quân chủng Hải 

quân thực hiện). Hải đồ vùng biển Việt Nam do Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ và 

Nghiên cứu biển xây dựng và phát hành. Việt Nam là thành viên thứ 84 của Tổ chức 

Thủy đạc quốc tế (IHO) năm 2015, IHO được thành lập năm 1921, tiền thân là "Tổ 

chức Đo đạc đường biển quốc tế", có trụ sở tại Công quốc Monaco [95]. IHO là tổ 

chức liên chính phủ, nhiệm vụ quan trọng của tổ chức này là: tư vấn kỹ thuật, phát 

triển khoa học trong lĩnh vực thủy đạc, phối hợp với các quốc gia có biển triển khai 

công tác điều tra khảo sát, đo đạc bản đồ biển, thống nhất hải đồ và ấn phẩm hàng hải 

trên toàn thế giới, cung cấp tư liệu bản đồ biển và đại dương phục vụ mục đích dẫn 

đường an toàn cho các hoạt động trên biển, đại dương và bảo vệ môi trường hàng hải 

trên toàn cầu. Cùng với việc thành lập hải đồ truyền thống, hiện nay IHO thúc đẩy 

các nước phát triển hải đồ điện tử ENC. 

Hải đồ và bình đồ tuyến luồng hàng hải phục vụ cho mục đích hàng hải, vì thế 

các quy định về độ chính xác đo đạc hải đồ, bình đồ tuyến luồng hàng hải chủ yếu 

dựa trên các yêu cầu bảo đảm an toàn hàng hải. 

1.1.2.  Một số tiêu chuẩn kỹ thuật quan trọng áp dụng trong công tác thủy đạc 

phục vụ BĐATHH 

Yêu cầu kỹ thuật khi đo đạc và độ chính xác thành lập hải đồ, bình đồ độ sâu 

tùy thuộc vào mục đích sử dụng, tỷ lệ bình đồ cần thành lập, độ sâu của vùng nước 

và mức độ phức tạp của địa hình mặt đáy,... Hiện nay, Việt Nam cũng như các nước 

trên thế giới tùy thuộc vào đặc trưng của từng vùng biển và thiết bị công nghệ sử 

dụng mà mỗi nước có những quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật thủy đạc khác nhau.  

Trong công tác thủy đạc, việc phân hạng khảo sát độ sâu được căn cứ vào mức 

độ quan trọng của công trình (hoặc dự án), yêu cầu của công việc bảo đảm an toàn 
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hàng hải cho các phương tiện khi hoạt động hay neo đậu trên các vùng nước (mật độ 

hành hải, mục đích sử dụng,...), độ sâu của vùng nước và mức độ phức tạp của địa 

hình mặt đáy,... Yêu cầu kỹ thuật và độ chính xác được quy định cụ thể đối với từng 

cấp hạng khảo sát. 

 1.1.2.1.Một số tiêu chuẩn kỹ thuật thủy đạc trên thế giới 

Các quốc gia có biển đều xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật thủy đạc của quốc 

gia mình, về cơ bản các tiêu chuẩn này đều tuân theo tiêu chuẩn S-44 của Tổ chức 

thủy đạc quốc tế IHO. Trong các tiêu chuẩn đó có một số tiêu chuẩn kỹ thuật thủy 

đạc trên thế giới hiện đang được tham chiếu cho các tiêu chuẩn kỹ thuật thủy đạc của 

Việt Nam, vì vậy nghiên cứu sinh chỉ giới thiệu các tiêu chuẩn liên quan đến tiêu 

chuẩn hiện hành của công tác thủy đạc thuộc lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải của 

Việt Nam. 

a.  Phân loại và tiêu chuẩn của IHO  

Tiêu chuẩn về công tác khảo sát trên biển do IHO xây dựng và công bố đã được 

trên 100 quốc gia tham chiếu sử dụng. Các chỉ tiêu kỹ thuật đo đạc địa hình đáy biển 

của IHO dựa trên yêu cầu bảo đảm an toàn hàng hải. Tiêu chuẩn thủy đạc của IHO 

hiện đang sử dụng là tiêu chuẩn S-44 phiên bản lần thứ 5 (S-44 ed 5.0) năm 2008 

[87], theo tiêu chuẩn này, phân hạng khảo sát được chia thành bốn hạng, đó là: hạng 

đặc biệt, hạng 1a, 1b và 2. Tháng 11/2020, IHO ban hành tiêu chuẩn S-44 phiên bản 

lần thứ 6 (S-44 ed 6.0) [89], theo phiên bản này, phân hạng khảo sát được chia thành 

năm hạng, trong đó có bốn hạng tương tự như tiêu chuẩn (S-44 ed 5.0), và bổ sung 

thêm hạng đặc thù (Exclusive Order). 

(1) Hạng đặc thù (Exclusive Order) 

Được áp dụng cho khu vực cảng nước nông, khu vực cảng với mật độ tàu thuyền 

qua lại nhiều, các khu vực hành hải trọng yếu với chân hoa tiêu nhỏ (độ sâu an toàn 

nhỏ), khảo sát phục vụ những công trình đặc biệt quan trọng. Đối với hạng này, tiến 

hành khảo sát độ sâu với mức độ bao phủ 200% diện tích mặt đáy để kiểm soát những 

đối tượng chướng ngại vật kích thước nhỏ. 
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(2) Hạng đặc biệt (Special Order): Được áp dụng để đo cho những khu vực có 

độ sâu an toàn thấp hơn hạng đặc thù, những khu vực đặc biệt về hàng hải như: khu 

vực cầu cảng, cảng, khu vực hành hải nguy hiểm, các luồng tàu,...  Do đó, phải tiến 

hành khảo sát độ sâu với mức độ bao phủ 100% diện tích mặt đáy để kiểm soát những 

đối tượng chướng ngại vật kích thước nhỏ. 

(3) Hạng 1a (Order 1a): Được áp dụng cho khảo sát đo đạc các khu vực mà các 

đối tượng địa hình địa vật ở khu đo có ảnh hưởng đến hành hải nhưng chưa đến mức 

yêu cầu khảo sát đặc biệt. Mặc dù việc khảo sát không yêu cầu cao như đối với loại 

đặc biệt nhưng đối với các khu vực có bề mặt đáy nước có thể gây nguy hiểm đến sự 

di chuyển của tàu thuyền thì cần phải đo sâu với mức bao phủ toàn bộ 100% diện tích 

mặt đáy. Chân hoa tiêu trở nên ít nguy hiểm khi độ sâu tăng lên, vì vậy kích thước 

của đối tượng được phát hiện sẽ tăng theo độ sâu ở những khu vực có độ sâu nước 

lớn hơn 40 mét. Các khu vực có thể yêu cầu khảo sát theo tiêu chuẩn hạng 1 là: vùng 

tiếp giáp luồng tàu, vùng nước hàng hải ven bờ, bến cảng, khu vực neo đậu tàu thuyền, 

luồng hàng hải và tuyến kênh. 

(4)  Hạng 1b (Order 1b):  

Được áp dụng cho khảo sát đo đạc ở những vùng nước mà dự kiến tàu có thể đi 

qua. Mức độ bao phủ 5%  diện tích mặt đáy khu vực đo. Đối với khu vực khảo sát 

hạng 1b, các chướng ngại vật hàng hải có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện 

hành hải  sẽ được xác định bằng mật độ đo thông thường. 

(5) Hạng 3 (Order 3): Được áp dụng cho khảo sát đo đạc ở khu vực có độ sâu 

lớn hơn 200 m. Đây là những khu vực khảo sát chủ yếu mang tính khái quát hóa độ 

sâu của địa hình mặt đáy, nhưng vẫn phải đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chướng ngại 

vật nào trên mặt đáy gây nguy hiểm đối với tàu thuyền khi hành hải hoặc hoạt động 

trên khu vực đó. Yêu cầu kiểm soát toàn bộ mặt đáy vẫn được đặt ra đối với các khu 

vực cục bộ có chất đáy phức tạp hoặc tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn cao 

cho tàu thuyền. Mức độ bao phủ 5%  diện tích mặt đáy khu vực đo. 

Trong bảng 1.1 giới thiệu nội dung tiêu chuẩn thủy đạc S-44 Ed 6.0 của IHO. 

 



14 

 

Bảng 1.1- Phân hạng khảo sát và các tiêu chuẩn của IHO [89] 

Chỉ tiêu kỹ 

thuật 

Hạng khảo sát 

Đặc thù Đặc biệt 1a 1b 2 

Sai số lớn nhất 

về mặt bằng 
1m 2m 5m + 5% D 5m + 5% D 

20m+5% 

D 

Sai số lớn nhất 

về độ sâu 

a = 0,15m 

b = 0,0075 

a = 0,25m 

b = 0,0075 

a = 0,5m 

b = 0,013 

a = 0,5m 

b = 0,013 

a = 1,0m 

b = 0,023 

Mức độ phủ 

trùm đáy biển  
200% 100% 100% 5% 5% 

Khả năng phát 

hiện của hệ 

thống thiết bị 

Các đối 

tượng có 

kích thước 

hình khối ≥ 

0.5m 

Các đối 

tượng có 

kích thước 

hình khối ≥ 

1m. 

Các vật thể hình khối 

>2m, ở độ sâu dưới 

40m; 10% độ sâu khi 

độ sâu lớn hơn 40m 

Không áp 

dụng 

Không áp 

dụng 

Công thức tính toán giới hạn sai số độ sâu tương ứng với các giá trị a và b trong 

Bảng 1.1 

2 2( )Dm a b D=  + 
 

(1.1) 

Trong đó:  

a:  là sai số không phụ thuộc vào độ sâu (m); 

b:  là hệ số của sai số phụ thuộc vào độ sâu; 

D:  là độ sâu (m); 

b x D:  là sai số phụ thuộc vào độ sâu 

b.  Quy định kỹ thuật của Binh chủng Công binh - Bộ quốc phòng Mỹ 

(USACE) 

Theo quy định của Cơ quan Công binh Bộ quốc phòng Mỹ (USACE- US Army 

Corps Engineers) công tác đo đạc, khảo sát địa hình dưới nước được chia thành hai 

loại chính, đó là:  

- Đo đạc khảo sát địa hình đáy biển phục vụ công tác BĐATHH, đo sâu phục 

vụ nạo vét luồng lạch và xây dựng công trình trên biển. 
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- Đo đạc phục vụ các mục đích khác. 

Trong đo đạc khảo sát phục vụ công tác BĐATHH và nạo vét luồng lạch được 

phân chia thành hai loại khác nhau dựa vào địa chất đáy cứng (đá, sỏi, cuội,…) hay 

địa chất đáy mềm (cát, bùn,…). Trong Bảng 1.2 nêu một số quy định thủy đạc của 

USACE. 

Bảng 1.2- Một số quy định thủy đạc của USACE [90]  

Loại công trình 

Bảo đảm an toàn hàng hải và 

nạo vét luồng 
Các công trình 

phục vụ mục đích 

khác 
Loại chất đáy 

Cứng Mềm 

Độ sâu (D) 

D < 5m ±0,15 m ±0,15 m ±0,30 m 

5m < D <12m ±0,30 m ±0,30 m ±0,60 m 

D > 12m ±0,30 m ±0,60 m ±0,60 m 

Đối tượng nhỏ nhất dưới đáy phải 

được xác định 
> 0,5 m3 > 1,0 m3 Không yêu cầu 

Độ chính xác vị trí mặt bằng < 2m 2m 5m 

Độ chính xác vị trí các đối tượng khi thể hiện trên bản đồ 

Vị trí độ sâu 2m 5m 5m 

Các báo hiệu hàng hải cố định, 

địa vật độc lập 
3m 3m 3m 

Các báo hiệu hàng hải nổi 10m 10m 10m 

Sai số quan trắc mực nước < 1/2 lần sai số độ sâu 

Khảo sát đáy 100% < 60m < 150m 

Kiểm định đảm bảo chất lượng 

Kiểm tra số liệu đo vận tốc âm > 2 lần/ ngày > 2 lần/ ngày > 1 lần/ ngày 

Kiểm tra vị trí mặt bằng > 1 lần/ ngày > 1 lần/dự án > 1 lần/dự án 

Sai số hệ thống tối đa cho phép ±0,03 m ±0,06 m ±0,15 m 

Qua các quy định trên có thể thấy rằng, độ chính xác định vị trong công tác thủy 
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đạc có yêu cầu thấp hơn khá nhiều so với yêu cầu đo đạc trên đất liền. Sai số vị trí 

mặt bằng nhỏ hơn 1m là đã đáp ứng được yêu cầu cao nhất trong công tác thủy đạc. 

1.1.2.2. Tiêu chuẩn kỹ thuật về thủy đạc tại Việt Nam  

Ở Việt Nam, ngoài các tiêu chuẩn kỹ thuật về đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển  

của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan quản lý chuyên ngành cũng có những 

quy định áp dụng cho công tác khảo sát phục vụ chuyên ngành, như: Bộ Giao thông 

vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng. Đối với công tác thủy đạc phục 

vụ BĐATHH hiện nay thường sử dụng các tiêu chuẩn sau. 

a.  Tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát đo đạc bản đồ biển của Hải quân nhân dân 

Việt Nam 

Tiêu chuẩn kỹ thuật thủy đạc được sử dụng trong Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ 

và Nghiên cứu biển, Bộ Tư lệnh Hải Quân Việt Nam dựa theo tiêu chuẩn S-44 (năm 

2008) của IHO [87]. Phân hạng khảo sát và các chỉ tiêu kỹ thuật theo Tiêu chuẩn kỹ 

thuật khảo sát đo đạc- bản đồ biển [60] được quy định trong Bảng 1.3. 

Bảng 1.3-Tiêu chuẩn kỹ thuật khảo sát đo đạc-bản đồ biển (Hải quân Việt Nam)[60] 

Nội dung đánh 

giá 

Hạng khảo sát 

Hạng đặc biệt Hạng la Hạng 1b Hạng 2 

Khu vực đo đạc 

điển hình 

Cảng, cầu tàu, 

luồng tàu với 

độ sâu an toàn 

nhỏ nhất; các 

vùng neo đậu 

tàu có độ sâu 

an toàn nhỏ 

Cảng, vùng tiếp giáp 

luồng tàu, khu vực 

neo đậu và vùng nước 

hàng hải ven bờ, ven 

đảo, trong cụm đảo và 

có độ sâu nhỏ hơn 

100m 

Những khu 

vực không 

nằm trong 

hạng đặc biệt, 

hạng la và có 

độ sâu nhỏ 

hơn 100m 

Khu vực xa bờ có 

độ sâu lớn hơn 

l00m. Các khu 

vực còn lại không 

nằm trong hạng 

đặc biệt, hạng 1a 

và hạng lb 

Độ chính xác vị 

trí điểm khảo sát 
± 2m ± 5m + 5%.D ± 5m + 5%.D 20m + 10%.D 
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Nội dung đánh 

giá 

Hạng khảo sát 

Hạng đặc biệt Hạng la Hạng 1b Hạng 2 

Độ chính xác 

của độ sâu  

a = 0,25m 

b = 0,0075 

a = 0,5m 

b = 0,0130 

a = l,0m 

b = 0,0230 

a = l,0m 

b =0,0230 

Tìm kiếm, khảo 

sát, đo đạc toàn 

bộ địa hình đáy 

biển 

Bắt buộc 

Chỉ thực hiện theo yêu 

cầu của từng khu vực 

Có thể được 

yêu cầu cho 

từng khu vực 
Không áp dụng 

Khả năng phát 

hiện chướng 

ngại hàng hải 

dưới nước 

Tất cả các vật 

hình khối có 

độ cao > lm 

Các vật thể hình khối 

>2m, ở độ sâu dưới 

40m; 10% độ sâu khi 

độ sâu lớn hơn 40m 

Không áp 

dụng 
Không áp dụng 

Khoảng cách lớn 

nhất giữa các 

tuyến đo sâu 

(0.51cm)xM  (0.5  1 cm)x M 25m hoặc 3 

lần độ sâu  

4 lần độ sâu trung 

bình của khu vực 

đo 

 

Trong Bảng 1.3, kí hiệu: D là độ sâu tính bằng (m); M là mẫu số tỷ lệ bản đồ. 

Đối với các báo hiệu hàng hải, độ chính xác xác định vị trí mặt bằng và độ cao 

được quy định trong Bảng 1.4 

Bảng 1.4- Tiêu chuẩn xác định báo hiệu hàng hải [60] 

Chỉ tiêu kỹ thuật 

Hạng khảo sát 

Hạng đặc 

biệt 

Hạng 

1a 
Hạng 1b Hạng 2 

Vị trí các báo hiệu hàng hải cố định, các dấu hiệu 

hàng hải là các công trình kiến trúc 
2m 2m 2m 5m 

Vị trí các báo hiệu hàng hải thả dưới nước, các dấu 

hiệu hàng hải là các điểm địa hình đặc biệt 
10m 10m 10m 20m 

Độ cao toàn bộ, độ cao của công trình, độ cao tâm 

sáng của báo hiệu, dấu hiệu là công trình kiến trúc 
0,3m 0,3m 1,0m 1,0m 

Độ cao của dấu hiệu là điểm địa hình 1m 1m 2m 5m 
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b.  Tiêu chuẩn kỹ thuật thủy đạc của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Đối với lĩnh vực khảo sát phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải vùng nước cảng 

biển và luồng, tuyến hàng hải được thực hiện theo các tiêu chuẩn kỹ thuật sau: TCCS: 

01:2015/CHHVN Tiêu chuẩn cơ sở công tác khảo sát đo sâu dưới nước bằng thiết bị 

hồi âm; TCVN 10336:2015 Khảo sát độ sâu trong lĩnh vực hàng hải- yêu cầu kỹ thuật; 

TCVN 10337:2015 Hải đồ vùng nước cảng biển và luồng hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật 

cho hải đồ giấy - Ký hiệu, các tiêu chuẩn này đều được tham chiếu với tiêu chuẩn S-

44 (năm 2008) của Tổ chức thủy đạc quốc tế IHO [87]. Phân hạng và các yêu cầu kỹ 

thuật của tiêu chuẩn TCVN 10336:2015 thể hiện ở Bảng 1.5 và Bảng 1.6. 

Bảng 1.5- Phân hạng và các tiêu chuẩn khảo sát độ sâu (TCVN 10336:2015) [51] 

Tiêu chuẩn 
Hạng khảo sát 

Hạng đặc biệt Hạng 1 Hạng 2 Hạng 3 

Khu vực áp dụng - Khảo sát lần đầu phục 

vụ thông báo hàng hải 

các khu vực: bể cảng 

(vũng đậu tàu, khu 

quay trở tàu), các khu 

vực neo đậu, chuyển 

tải, tránh trú bão, đón 

trả hoa tiêu, kiểm dịch, 

các tuyến luồng hàng 

hải mới. 

- Khảo sát nghiệm thu 

nạo vét công trình cải 

tạo, nâng cấp độ sâu 

hành hải đối với các 

khu vực trên. 

- Các khu vực hành hải 

trọng yếu với chân hoa 

tiêu nhỏ. 

Khảo sát định 

kỳ phục vụ 

thông báo hàng 

hải các khu vực: 

bể cảng (vũng 

đậu tàu, khu 

quay trở tàu), 

các luồng hành 

hải với chân hoa 

tiêu nhỏ, các 

khu vực neo đậu 

chuyển tải, 

tránh trú bão, 

đón trả hoa tiêu, 

kiểm dịch, các 

tuyến hành hải 

có độ sâu nhỏ 

hơn hoặc bằng 

40m. 

Các vùng nước 

thuộc khu vực 

bến cảng, 

luồng hành hải 

vào các bến 

cảng, các 

tuyến hành hải 

được khuyến 

cáo, các khu 

vực có độ sâu 

lớn hơn 40m 

và nhỏ hơn 

hoặc bằng 

100m.  

Các vùng 

nước có 

độ sâu lớn 

hơn 100m 
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Tiêu chuẩn 
Hạng khảo sát 

Hạng đặc biệt Hạng 1 Hạng 2 Hạng 3 

Sai số mặt bằng 

(độ tin cậy 95%)  
1m 2m 5m+5%x D 5m+5%xD 

Sai số độ sâu (độ 

tin cậy 95%) (1) 

a = 0,15m 

b = 0,0075 

a = 0,25m 

b = 0,0075 

a = 0,5m 

b = 0,013 

a = 1,0m 

b = 0,023 

Khả năng phát 

hiện của hệ 

thống thiết bị 

Các đối tượng có kích 

thước hình khối ≥ 1m.  

Các đối tượng 

có kích thước 

hình khối ≥ 2m.  

Các đối tượng 

có kích thước 

hình khối ≥ 

3m; hoặc 10% 

độ sâu ở độ 

sâu hơn 40m 

Không cần 

thiết. 

Năng lực người 

phụ trách nhóm 

đo 

Thủy đạc viên hạng 1 Thủy đạc viên hạng 2 

Khoảng cách tối 

đa giữa 2 tuyến 

đo kế tiếp nhau 

khi thực hiện 

bằng máy đo sâu 

hồi âm đơn tia  

Nhỏ hơn 3 lần độ sâu trung bình; hoặc 25m ở độ sâu tới 

10m; hoặc 50m ở độ sâu từ trên 10m đến 40m; hoặc 

100m ở độ sâu lớn hơn 40m. Hoặc có thể gần hơn nữa 

nếu có nghi ngờ trong khu vực khảo sát. 

Nhỏ hơn 3 

lần độ sâu 

trung bình; 

hoặc 200 

mét. 

Mức độ bao phủ phạm vi khảo sát 

1. Bao phủ toàn 

bộ 

Máy đo sâu đa tia, máy đo sâu nhiều bộ biến năng, thiết bị thủy âm 

quét mạn. 

2. Khảo sát hệ 

thống 

Các tuyến đo sâu hồi âm đơn tia chạy song song nhau, với khoảng 

cách giữa các tuyến đo được thiết kế trước. 

3. Thưa Đo bằng dọi quả, máy kiểm tra độ sâu cầm tay, đo đánh giá sơ bộ độ 

sâu. 

 Đối với công tác khảo sát các công trình báo hiệu hàng hải và các đối tượng 

khác, thì yêu cầu độ chính xác thể hiện ở Bảng 1.6 
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Bảng 1.6- Tiêu chuẩn độ chính xác định vị các công trình báo hiệu hàng hải [51] 

Đối tượng 

Hạng đặc 

biệt 
Hạng 1 Hạng 2 Hạng 3 

Mặt 

bằng 
Độ cao 

Mặt 

bằng 
Độ cao 

Mặt 

bằng 
Độ cao 

Mặt 

bằng 
Độ cao 

Các báo hiệu hàng hải cố 

định và các đối tượng hỗ 

trợ hành hải quan trọng  

0,2m 0,3m 0,5m 0,5m 1m 1m 3m 2m 

Các đối tượng là chướng 

ngại vật nổi, xác tàu đắm 

nửa chìm nửa nổi, ụ đá 

nổi, các công trình công 

nghiệp và dân dụng nổi 

1m 

Không 

cần 

thiết 

3m 

Không 

cần 

thiết 

5m 

Không 

cần 

thiết 

10m 

Không 

cần 

thiết 

Vị trí trung bình các báo 

hiệu hàng hải nổi  5m 

Không 

cần 

thiết 

10m 

Không 

cần 

thiết 

15m 

Không 

cần 

thiết 

20m 

Không 

cần 

thiết 

Đường bờ tự nhiên 

(đường mép nước tương 

ứng với thời điểm triều 

cường, triều kiệt) 

2m 

Không 

cần 

thiết 

5m 

Không 

cần 

thiết 

10m 

Không 

cần 

thiết 

20m 

Không 

cần 

thiết 

Các đối tượng địa hình 

(không dùng cho hỗ trợ 

hành hải)  

5m 0,3m 10m 0,5m 15m 1m 20m 2m 

Các đối tượng có chiều 

cao lưu không liên quan 

đến hành hải 

1m 0,3m 3m 0,5m 5m 1m 10m 2m 

Các phương vị giới hạn 

các sector đèn hướng và 

đường tầm hiệu lực 

Độ lệch lớn nhất giữa phương vị lý thuyết và phương vị đo: 

0,5° 

Khoảng cách giữa các tuyến đo liền kề nhau theo tỷ lệ bình đồ được quy định 

trong Bảng 1.7.  Đối với các vùng biển có tầm quan trọng lớn trong đảm bảo hàng 

hải, công tác đo sâu hồi âm còn phải đảm bảo phát hiện được các vật thể có khả năng 
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gây hại cho tàu thuyền qua lại, khi đó khoảng cách giữa các tuyến đo có thể lấy nhỏ 

hơn các giá trị trong Bảng 1.7 

Bảng 1.7- Khoảng cách giữa các tuyến đo [51]  

TT Tỷ lệ bình đồ Khoảng cách (m) TT Tỷ lệ bình đồ Khoảng cách 

(m) 1 1/200 2 4 1/2000 20 

2 1/500 5 5 1/5000 50 

3 1/1000 10 6 1/10000 100 

Mật độ điểm chi tiết độ sâu trên một tuyến đo quy định như trong Bảng 1.8. 

Bảng 1.8- Mật độ điểm trên mỗi tuyến đo [51]  

TT Tỷ lệ bình đồ Khoảng cách (m) TT Tỷ lệ bình đồ Khoảng cách (m) 

1 1/200 ≤ 2 4 1/2000 ≤  10 

2 1/500 ≤ 5 5 1/5000 ≤  25 

3 1/1000 ≤  5 6 1/10000 ≤  50 

1.1.2.3. Lựa chọn chỉ tiêu kỹ thuật công tác thủy đạc phục vụ BĐATHH khu 

vực ven biển, luồng hàng hải và khu nước 

Từ các chỉ tiêu kỹ thuật công tác thủy đạc phục vụ BĐATHH do các tổ chức 

quốc tế và Việt Nam quy định [51], [60], [89], [90], nghiên cứu sinh lựa chọn các chỉ 

tiêu độ chính xác đại diện trong công tác thủy đạc phục vụ BĐATHH khu vực ven 

bờ và luồng hàng hải ở Việt Nam mà luận án sử dụng như sau: 

Bảng 1.9- Lựa chọn chỉ tiêu kỹ thuật công tác thủy đạc phục vụ BĐATHH  

Tiêu chuẩn 
Hạng khảo sát 

Hạng đặc biệt Hạng 1 

Khu vực áp dụng - Khảo sát lần đầu phục vụ thông báo 

hàng hải các khu vực: bể cảng (vũng 

đậu tàu, khu quay trở tàu), các khu 

vực neo đậu, chuyển tải, tránh trú bão, 

đón trả hoa tiêu, kiểm dịch, các tuyến 

Khảo sát định kỳ phục vụ 

thông báo hàng hải các khu 

vực: bể cảng (vũng đậu tàu, 

khu quay trở tàu), các luồng 

hành hải với chân hoa tiêu 
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Tiêu chuẩn 
Hạng khảo sát 

Hạng đặc biệt Hạng 1 

luồng hàng hải mới. 

- Khảo sát nghiệm thu nạo vét công 

trình cải tạo, nâng cấp độ sâu hành hải 

đối với các khu vực trên. 

- Các khu vực hành hải trọng yếu với 

chân hoa tiêu nhỏ. 

nhỏ, các khu vực neo đậu 

chuyển tải, tránh trú bão, đón 

trả hoa tiêu, kiểm dịch, các 

tuyến hành hải có độ sâu nhỏ 

hơn hoặc bằng 40m. 

Sai số mặt bằng 

(độ tin cậy 95%) 
1m 2m 

Sai số độ sâu (1) 

(độ tin cậy 95%) 

a = 0,15m 

b = 0,0075 

a = 0,25m 

b = 0,0075 

Khả năng phát 

hiện của hệ 

thống thiết bị 

Các đối tượng có kích thước hình 

khối ≥ 1m. 

Các đối tượng có kích thước 

hình khối ≥ 2m. 

Quy định về khoảng cách giữa các tuyến đo và mật độ điểm đo 

-Khoảng cách tối 

đa giữa 2 tuyến 

đo 

Tỷ lệ bình đồ Khoảng cách Tỷ lệ bình đồ Khoảng cách 

1/200  2 m 1/2000 20 m 

1/500 5 m 1/5000 50m 

1/1000 10 m 1/10000 100m 

-Mật độ điểm chi 

tiết độ sâu trên 

một tuyến đo 

1/200 2 m 1/2000 10 m 

1/500 5 m 1/5000 25m 

1/1000 5 m 1/10000 50m 

(1) Sai số độ sâu được tính theo công thức (1.1) 

1.1.3. Cơ sở toán học áp dụng trong công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn 

hàng hải 

1.1.3.1. Hải đồ phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải 

Ở Việt Nam, tùy theo qui mô và vị trí khảo sát, việc thành lập hải đồ được phân 

chia theo khu vực cho các cơ quan có chức năng và nhiệm vụ tương ứng đảm trách 

như sau: 
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- Hải đồ các vùng biển trên lãnh thổ Việt Nam: Do Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ 

và Nghiên cứu biển thuộc Quân chủng Hải quân là đơn vị có thẩm quyền đo đạc, 

thành lập và xuất bản;  

- Hải đồ vùng nước cảng biển và luồng, tuyến hàng hải phục vụ cho công tác 

bảo đảm an toàn hàng hải: Do hai Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc 

và Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải 

có chức năng đo đạc thành lập và phát hành [55], [62].  

Các đơn vị khảo sát và thành lập hải đồ giấy đều theo tiêu chuẩn S-44 của IHO 

và tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10337:2015 [52] của Việt Nam. Hải đồ điện tử (ENC) 

được sản xuất, mã hóa, duy trì, phân phối theo các tiêu chuẩn S-57, S-58, S-62, S-63, 

S-65 của IHO. 

Cơ sở toán học thành lập hải đồ phục vụ BĐATHH được quy định trong tài liệu 

[51], [60] như sau: 

- Hệ quy chiếu tọa độ: Hải đồ hàng hải được xây dựng trên hệ quy chiếu WGS84 

hoặc một hệ quy chiếu tương thích với WGS84. Hệ quy chiếu quốc gia VN2000 cũng 

có thể được sử dụng. Tuy nhiên, trên hải đồ phải thể hiện các tham số chuyển đổi từ 

hệ VN2000 sang hệ WGS84. 

- Hệ quy chiếu độ cao:  

+ Độ sâu: Tính theo Hệ độ cao Hải đồ (Chart datum) 

+Độ cao: Tính theo Hệ độ cao Nhà nước (mặt biển trung bình). 

Hệ độ cao hải đồ là hệ độ cao sử dụng mặt “0” hải đồ là mặt tham chiếu tại vùng 

biển cụ thể để xác định độ sâu, độ cao của điểm. 

Số “0” hải đồ (còn gọi là mặt “0” hải đồ, số “0” độ sâu): mặt tương ứng với mực 

nước biển thấp nhất có thể xảy ra theo điều kiện thiên văn (0) tại vùng biển xác 

định. 

- Phép chiếu: 

+ Hải đồ tỷ lệ 1:50000 và lớn hơn có thể được biên tập trên bất kỳ phép chiếu 

phù hợp nào, có tính đến những thuận lợi có thể có của việc sử dụng phép chiếu hoặc 

lưới ô vuông được cơ quan vẽ bản đồ quốc gia sử dụng. 
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+ Hải đồ có tỷ lệ nhỏ hơn 1:50000 phải được biên tập trên phép chiếu Mercator 

trừ ở những nơi có vĩ độ cao, nơi mà phép chiếu Mercator không phù hợp do biến 

dạng chung (gross distortion). 

1.1.3.2. Bình đồ độ sâu phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải 

Cơ sở toán học thành lập bình đồ độ sâu phục vụ BĐATHH được quy định trong 

tài liệu [51] như sau: 

 a- Hệ quy chiếu tọa độ: 

-Hệ tọa độ sử dụng trong khảo sát độ sâu là hệ tọa độ quốc gia VN-2000 hoặc 

hệ tọa độ quốc tế WGS-84. 

-Phép chiếu tọa độ phẳng: UTM. Hệ số biến dạng dài trên kinh tuyến trung ương 

k0=0,9996 đối với múi chiếu 6° và k0=0,9999 đối với múi chiếu 3°. 

b- Hệ quy chiếu độ cao: 

Tất cả dữ liệu độ sâu phải được quy chiếu về hệ độ cao hải đồ khu vực. 

Độ cao của các điểm khảo sát địa hình, địa vật trên bờ có thể tham chiếu hệ độ 

cao Nhà nước hoặc hệ độ cao hải đồ khu vực, tùy thuộc vào yêu cầu đối với từng 

nhiệm vụ khảo sát. Phần địa hình trên bờ được quy định là toàn bộ phần diện tích nhô 

lên khỏi mặt nước ở thời điểm mực nước thủy triều cao nhất trong nhiều năm có thể 

xảy ra theo điều kiện thiên văn.  

Hệ độ cao Nhà nước: Là hệ độ cao sử dụng mặt “0” Nhà nước là mặt tham chiếu 

để xác định độ cao của điểm. Số “0” Nhà nước (số “0” quốc gia): Mặt tương ứng với 

mực nước biển trung bình (là số “0” lục địa) tại trạm nghiệm triều Hòn Dấu, Đồ Sơn, 

Hải Phòng. 

c- Tỷ lệ bình đồ: 

Tùy từng đối tượng khảo sát lập bình đồ mà yêu cầu tỷ lệ bình đồ khác nhau. 

Tỷ lệ bình đồ quy định như sau:  
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Bảng 1.10- Tỷ lệ bình đồ tương ứng với các đối tượng khảo sát [51] 

Tỷ lệ Đối tượng áp dụng 

1: 200 -Khảo sát độ sâu khu vực cục bộ có chướng ngại vật nguy hiểm nằm trên các 

tuyến luồng hàng hải. 

-Khảo sát độ sâu phục vụ thiết kế và nghiệm thu các công trình cải tạo, nâng cấp 

độ sâu hành hải đối với các đoạn luồng có đá hoặc bề mặt đáy cứng. 

-Khảo sát độ sâu phục vụ thanh thải chướng ngại vật. 

1: 500 -Khu vực tàu, thuyền, các phương tiện nổi hoặc hàng hóa, vật thể bị chìm đắm 

trong phạm vi luồng hàng hải, tuyến hàng hải. 

-Khu vực đậu tàu tại các cầu cảng, bến cảng,… 

1:1000 -Các tuyến luồng hàng hải lần đầu công bố thông báo hàng hải. 

-Khảo sát độ sâu phục vụ thiết kế và nghiệm thu các tuyến luồng được nạo vét 

nâng cấp cải tạo độ sâu hành hải 

1:2000 -Khảo sát độ sâu phục vụ bàn giao mặt bằng và nghiệm thu nạo vét duy tu các 

tuyến luông hàng hải. 

-Khảo sát độ sâu định kỳ các tuyến luồng, đoạn luồng vùng nước nông. 

1:5000 Khảo sát độ sâu định kỳ các tuyến luồng, đoạn luồng vùng nước sâu, các vùng 

đón trả hoa tiêu, kiểm dịch, khu neo đậu chuyển tải. 

1:10000 Khảo sát độ sâu định kỳ các tuyến luồng tại vùng nước sâu ổn định, mức độ sa 

bồi nhỏ. 

1.2. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến công tác thủy đạc trên các vùng ven 

biển Việt Nam 

Khác với đo đạc bản đồ trên đất liền, công tác thủy đạc được thực hiện bằng các  

thiết bị khảo sát được lắp đặt ở trên tàu (thuyền) để đo đạc địa hình trên sông, trên 

biển. Do đó kết quả đo chịu sự tác động của các điều kiện tự nhiên, như: sóng, gió, 

dòng chảy và đặc điểm địa hình của khu đo. Trong đo sâu cần phải biết được các đặc 

điểm tự nhiên của khu vực đo để lựa chọn phương án đo, thiết bị đo, thời điểm đo 

phù hợp, từ đó hạn chế các ảnh hưởng của sóng, gió, dòng chảy làm sai lệch kết quả 

đo. 
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1.2.1. Thủy triều 

1.2.1.1.Đặc điểm thủy triều ven biển Việt Nam 

Thủy triều là hiện tượng lên xuống của mực nước biển do ảnh hưởng kết hợp 

của lực hấp dẫn tác dụng bởi Mặt Trăng, Mặt Trời và sự quay của Trái Đất. Theo số 

liệu của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, bờ biển Việt Nam nằm trải dài từ Bắc vào 

Nam với các chế độ thủy triều diễn biến khá đa dạng với đủ loại triều như nhật triều 

đều, nhật triều không đều, bán nhật triều và bán nhật triều không đều phân bố xen kẽ, 

kế tiếp nhau.  

 

 

Hình 1.1- Đặc điểm thủy triều vùng biển ven bờ Việt Nam [100]  

Các đặc trưng này được phân bố tại các vùng biển được tổng hợp theo như bảng 

sau [11], [23], [43], [44], [100]: 
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Bảng 1.11- Đặc điểm thủy triều ven biển Việt Nam 

Vùng ven biển 
Thủy triều 

Tính chất Độ lớn (m) 

1. Từ 

Quảng Ninh đến 

Thanh Hóa  

Nhật triều đều, càng kém thuần nhất khi 

xa dần về phía bắc về nam Thanh Hóa; có 

18÷20 ngày nhật triều trong tháng 

Độ lớn triều khoảng 

2.5 – 4.5m, giảm dần 

từ bắc vào nam. 

Kỳ nước kém thường 

không quá 0.5m. 

2.Từ Nghệ An đến 

Cửa Gianh (Quảng 

Bình)  

Nhật triều không đều với số ngày nhật 

triều trên 50%. 

Thời gian triều rút chênh rõ rệt so với thời 

gian triều dâng. 

Độ lớn triều khoảng 

1.2– 3.5m, giảm từ bắc 

vào nam. 

3. Phía Nam Cửa 

Gianh (Quảng 

Bình) đến gần cửa 

Thuận An (Thừa 

Thiên Huế) 

Bán nhật triều không đều. Số ngày bán 

nhật triều trong tháng là khoảng 16-22 

ngày có 2 lần triều lên và 2 lần triều 

xuống. 

Độ lớn triều khoảng 

0.6 – 1.4m; giảm từ 

Bắc vào Nam. 

4. Cửa Thuận An 

và lân cận 

Bán nhật triều đều. Đây là vùng có dao 

động thủy triều thấp nhất dọc ven biển 

Việt Nam 

Độ lớn triều trong 

khoảng 0.4 ÷0.5m 

5. Nam Thuận An 

(Thừa Thiên Huế) 

đến bắc Quảng 

Nam 

Bán nhật triều đều, hàng tháng có khoảng 

20÷25 ngày bán nhật triều. 

Độ lớn triều khoảng 

0.8 – 1.5m trong 

những ngày nước 

cường, tăng dần về 

phía nam. 

6. Giữa Quảng 

Nam đến Hàm 

Tân (Bình Thuận) 

Nhật triều không đều, vùng biển này nằm 

sát với vùng biển sâu nên đặc tính và độ 

lớn trong vùng rất phức tạp. Vùng biển 

Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa) 

số ngày nhật triều khoảng 17-22 ngày. 

Còn các vùng chuyển tiếp phía Bắc và 

phía Nam thì số ngày nhật triều chỉ 

khoảng 10-15 ngày. 

Độ lớn trung bình 

trong kỳ nước cường 

1.4÷2.4m, tăng dần về 

phía nam. 

Độ lớn triều trong kỳ 

nước kém khoảng 

0.5m. 
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Vùng ven biển 
Thủy triều 

Tính chất Độ lớn (m) 

7. Từ Hàm Tân 

đến mũi Cà Mau  

Bán nhật triều không đều. Hầu hết số 

ngày trong tháng là bán nhật triều. Vùng 

này cũng là vùng có dao động thủy triều 

lớn (khoảng 1.0 ÷2.5m),  và duy trì ổn 

định ở ven biển Việt Nam. 

Độ lớn triều 2,0 – 

3,8m,  trung bình trong 

kỳ nước cường khoảng 

23m, giảm khá rõ 

trong kỳ nước kém. 

8. Từ mũi Cà Mau 

tới Hà Tiên (Kiên 

Giang) 

Nhật triều không đều hoặc nhật triều đều. 

Trong ngày tại Rạch Giá chủ yếu có 2 lần 

nước lên và xuống. Xa dần về phía nam 

và đông, tính nhật triều tăng dần. 

Độ lớn triều dưới 2m 

Nhìn chung, đặc điểm thủy triều có tính chất tuần hoàn, phụ thuộc vào các quá 

trình thiên văn nên mang tính chất quy luật. Với tính chất triều ở các vùng ven biển 

Việt Nam khác nhau nên trong công tác thủy đạc cần căn cứ đặc điểm thủy triều của 

từng vùng để bố trí trạm quan trắc thủy triều phù hợp phục vụ cho xử lý số liệu đo 

sâu. 

1.2.1.2. Ảnh hưởng của thủy triều đến kết quả đo sâu 

Trong đo vẽ bình đồ độ sâu và hải đồ, thủy triều ảnh hưởng đến độ chính xác 

thành lập bình đồ, hải đồ. Dựa vào số liệu quan trắc thủy triều tại các trạm thủy triều 

gần khu vực đo để xác định số “0” hải đồ khu vực đo, đồng thời trong suốt quá trình 

đo sâu phải tiến hành quan trắc thủy triều để xử lý số liệu đo sâu xác định độ sâu địa 

hình đáy biển. Hiện nay, ngoài phương pháp quan trắc thủy triều trực tiếp tại khu vực 

đo để xác định độ cao mặt biển tại thời điểm đo còn có thể xác định độ cao mặt nước 

biển dựa trên mô hình tính toán thủy triều. Phương pháp này đang được các nhà khoa 

học nghiên cứu để đưa vào sử dụng. 

1.2.2. Sóng, gió, dòng chảy 

1.2.2.1.Đặc điểm sóng, gió, dòng chảy ven biển Việt Nam 

Toàn vùng biển Việt Nam chịu ảnh hưởng của hai chế độ gió mùa là gió mùa 

Đông Bắc (tháng 11÷4 năm sau) và gió mùa Tây Nam (tháng 5÷10), ảnh hưởng của 
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gió mùa Đông Bắc giảm dần từ Bắc vào Nam còn đối với gió mùa Tây Nam thì ngược 

lại.  

Sóng chịu sự chi phối của gió mùa và bão, sóng theo gió hướng Đông Nam khá 

ổn định và có cường độ mạnh hơn so với sóng theo gió hướng Tây Nam. Về mùa 

đông, hướng sóng thịnh hành là hướng Đông Bắc và hướng Đông, độ cao sóng trung 

bình ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ khoảng 0.7m-1.2m (cao nhất 2.8m), vùng biển Miền 

Trung khoảng 0.8m 0.9m (cao nhất 3.5m), vùng biển Đông Nam Bộ khoảng 0.9m 

1.0m (cao nhất 4.0m), vùng biển Tây Nam Bộ khoảng 1.0m 1.2m (cao nhất 3.5m). 

Về mùa hè, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có hướng sóng thịnh hành là hướng Nam với độ 

cao sóng trung bình khoảng 0.7m-1.2m (cao nhất 2.8m), vùng biển Miền Trung 

hướng sóng thịnh hành là hướng Nam và Đông Nam với độ cao sóng trung bình 0.6m-

0.7m (cao nhất 3.5m), vùng biển Đông Nam Bộ hướng sóng thịnh hành là Tây Nam 

với độ cao sóng trung bình khoảng 0.8m 1.0m (cao nhất 3.5m), vùng biển Tây Nam 

Bộ hướng sóng thịnh hành là Tây và Tây Nam với độ cao sóng trung bình khoảng 

0.8m 1.1m (cao nhất 3.5m) [11], [23], [43], [44]. 

Dòng chảy khu vực bờ biển bị chi phối bởi gió mùa và đặc điểm địa hình. Vào 

mùa đông (từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau), dưới tác dụng của gió mùa Đông Bắc, 

các khối nước từ hải lưu xích đạo Bắc đi vào Biển Đông hợp với dòng chảy do gió 

mùa thành hệ dòng chảy chính về phía Tây Nam tới sát bờ biển Trung Bộ và Nam 

Bộ. Cường độ dòng chảy cực đại là 60÷70 cm/s. Vào mùa hè, dưới tác động của gió 

mùa Tây Nam đã hình thành dòng chảy mạnh Tây Nam dọc theo bờ Biển Đông Nam 

Bộ và Nam Trung Bộ lên phía Bắc và gặp dòng chảy từ phía Bắc xuống ở khoảng 

16o N , sau đó chúng lệch hướng về phía Đông ra vùng biển trung tâm tạo các xoáy 

quy mô lớn ở phần phía Bắc và phía Nam Biển Đông.  

1.2.2.2. Ảnh hưởng của sóng, gió, dòng chảy đến kết quả đo sâu 

Trong quá trình đo độ sâu, dưới sự tác động của sóng, gió, dòng chảy, tốc độ 

chạy tàu,…làm cho tàu chịu ảnh hưởng của những thành phần chuyển động: chuyển 

động lên xuống theo trục đứng của tàu (heave); chuyển động dọc (chúi) - xoay quanh 
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trục ngang thân tàu (Pitch); chuyển động lắc ngang – xoay quanh trục dọc thân tàu 

(Roll). Công tác khảo sát độ sâu địa hình đáy biển gặp nhiều khó khăn nhất vào thời 

điểm gió mùa (từ tháng 10 đến tháng 12), vào thời điểm này biển động mạnh, độ cao 

sóng từ 1m đến 3m, vì vậy nên không tiến hành đo biển. Trong những tháng còn lại 

chỉ nên đo biển khi sóng biển nhỏ hơn cấp 3. 

 

Hình 1.2- Ảnh hưởng của chuyển động Heave, Pitch, Roll đến khảo sát độ sâu 

Thành phần Pitch và Roll làm cho tia sóng âm bị nghiêng đi so với phương 

thẳng đứng, dẫn đến giá trị độ sâu vượt quá giá trị độ sâu thực của đáy biển. Vì vậy, 

trong đo sâu cần phải lắp thêm các thiết bị cảm biến chuyển động (Motion Sensor) để 

xác định các giá trị thành phần chuyển động: Heave, Pitch và Roll để hiệu chỉnh vào 

kết quả đo sâu. 

Theo tài liệu [9] thì chuyển động lên xuống “heave” của tàu đo là nguồn sai số 

lớn nhất theo phương đứng của các hệ thống đo sâu hồi âm, sau đó đến các nguồn sai 

số do chuyển động lắc ngang/dọc (chúi) “Roll/Pitch” của tàu. Sai số tối đa của chuyển 

động lên xuống “Heave” có thể dao động từ 0.6m đến 1.2m. Sai số do ảnh hưởng 

Pitch và Roll thường nhỏ hơn 0.3m. Sai số do chuyển động đảo mũi “Yaw” được khử 

triệt để nếu đầu phát biến của máy đo sâu hồi âm và anten định vị được lắp đặt trùng 

với phương thẳng đứng.  

Để giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi của các chuyển động của tàu gây ra sai số đối 

với dữ liệu đo sâu, trong điều kiện thời tiết xấu, nếu ảnh hưởng của các chuyển động 

gây ra sai số quá 0.06m thì các máy đo sâu phải được trang bị máy cải chính sóng 

chính xác [9]. Tốt nhất, sai số độ sâu do chuyển động xoay lắc ngang/dọc (chúi) nên 

trong phạm vi sai số cho phép (< 0.06m). Nếu sử dụng đầu phát biến với góc mở của 

chùm tia sóng âm 8 độ và giá trị góc lắc ngang/dọc tối đa của thân tàu là 10 độ thì sai 

số độ sâu có thể đạt được trong phạm vi cho phép.  
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1.2.3. Địa hình 

1.2.3.1.Đặc điểm địa hình vùng ven biển Việt Nam 

Nhìn chung địa hình biển ven bờ của Việt Nam tương đối phức tạp, bị chia cắt 

bởi nhiều cửa sông. Việt Nam chịu ảnh hưởng của chế độ thời tiết nhiệt đới gió mùa, 

có hai mùa rõ rệt, hàng năm chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão và gió mùa Đông Bắc, 

Tây Nam, cùng với lượng phù sa lớn từ thượng nguồn của các con sông đổ về gây 

lên sự bồi lắng, thay đổi trục dòng chảy, các đoạn luồng đi qua vùng cửa biển bị phù 

sa bồi lắng lớn. Địa hình dải bờ nam Trung Bộ là đoạn bờ có ít sông đổ ra biển nhất, 

địa hình ven bờ biển có đáy sâu và dốc. Địa hình khu vực Nam Bộ tương đối thoải, 

nông, độ dốc rất nhỏ, đường đẳng sâu 20m kéo dài từ bờ ra khoảng 50÷60 hải lý. 

1.2.3.2. Ảnh hưởng của địa hình đến kết quả đo sâu 

Địa hình ven biển có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả đo sâu. Ở khu vực ven bờ 

do có sự thay đổi lớn về nhiệt độ bề mặt, sự thay đổi liên tục độ mặn (đối với vùng 

gần của sông), độ sâu và sự có mặt của các dòng chảy bề mặt nên tốc độ truyền âm 

không đồng đều. Nếu tính xấp xỉ thì khi nhiệt độ nước tăng thêm 1°C tốc độ truyền 

âm sẽ tăng thêm 3m/s; nếu độ mặn tăng thêm 1‰ thì tốc độ âm tăng thêm 1,3m/s [9]. 

Ngoài ra, với địa chất đáy biển khác nhau (đá cứng, bùn mềm,…), bề mặt địa hình 

đáy biển phức tạp sẽ dẫn đến tốc độ truyền âm, tính chất phản xạ, khúc xạ, hấp thụ 

của sóng âm cũng khác nhau. Vì vậy, trong quá trình đo đạc cần phải đo vận tốc 

truyền âm, nhiệt độ, độ mặn và lấy mẫu chất đáy để hiệu chỉnh vào kết quả đo sâu. 

1.3. Tổng quan về công nghệ GNSS động thời gian thực trong công tác thủy đạc 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS nói chung và công nghệ GNSS động 

thời gian thực (GNSS RTK) nói riêng trong công tác thủy đạc đã được nhiều công 

trình trong và ngoài nước nghiên cứu. Tuy nhiên, ở những thời điểm nghiên cứu khác 

nhau, cơ sở vật chất, trình độ khoa học kỹ thuật và công nghệ, cách tiếp cận vấn đề 

khác nhau mà mục tiêu, nội dung và kết quả nghiên cứu cũng khác nhau. 
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1.3.1.  Các nghiên cứu ở nước ngoài 

Ứng dụng công nghệ GNSS RTK trong công tác thủy đạc đã được Binh chủng 

Công binh Bộ quốc phòng Mỹ [90], Hiệp hội Vật liệu và kiểm nghiệm Mỹ [83], Tổ 

chức Thủy đạc quốc tế IHO [88],… giới thiệu về nguyên lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết 

bị, phương pháp đo và xử lý dữ liệu khảo sát thủy đạc. Tài liệu [90] khẳng định: 

phương pháp đo GNSS RTK sẽ thay thế cho phương pháp đo DGNSS trong đo thủy 

đạc, bởi vì phương pháp định vị GNSS RTK cho độ chính xác đến cm. Khi đo GNSS 

RTK sử dụng mô hình Geoid và mô hình triều cho khu vực đo đồng thời sử dụng bộ 

cảm biến chuyển động (Motion sensor) và bộ lọc dữ liệu sẽ cung cấp độ cao chính 

của mặt nước và tàu đo với độ chính xác 1.5cm đến 3.0cm [90]. 

Năm 2004, Arzu Erener [67] đã sử dụng công nghệ GNSS RTK Base và dây đo 

sâu cơ học để xác định tọa độ, độ sâu của điểm đo tại khu nước của cảng Trabzon ở 

Thổ Nhĩ Kỳ có diện tích 495m x960m. Công nghệ GNSS RTK có thể xác định tọa 

độ X,Y và độ cao trắc địa trên ellipsoid tham chiếu WGS-84 với độ chính xác vài cm. 

Sử dụng độ cao này rồi hiệu chỉnh mực nước (hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều) 

để xác định độ cao chính của điểm đo. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng máy 

đo thủy triều thông thường hoặc cử cán bộ theo dõi thủy triều. Vì vậy, ngoài việc thiết 

lập riêng trạm cơ sở (Base) RTK để cung cấp số hiệu chỉnh cho máy thu GNSS trên 

tàu đo, người dùng phải xác định trước khoảng cách giữa ellipsoid tham chiếu WGS-

84 với mặt chuẩn hải đồ của khu vực đo. Tác giả đã đánh giá độ lệch chuẩn xác định 

độ cao chính của khu vực thực nghiệm đạt 6cm. 

Các tác giả Nor Aklima Bte [75] và Reha Metin Alkan [76] đều sử dụng công 

nghệ GNSS Base RTK kết hợp với máy đo sâu hồi âm để xác định tọa độ, độ sâu của 

điểm đo sâu mà không tiến hành quan trắc thủy triều bằng cách dùng độ cao Geoid 

(N) của trạm cơ sở Base hoặc từ mô hình Geoid để tính độ cao thường cho điểm đo 

sâu. Công trình [75] mới chỉ tiến hành thực nghiệm đo mặt cắt ngang tại một đoạn 

sông nhỏ (Sungai Simpang Kiri, Batu Pahat, Malaysia) nằm sâu trong đất liền với 

phạm vi đo 200 m, khu vực này không chịu ảnh hưởng của sóng biển. Công trình [76] 

đã sử dụng độ cao trắc địa và mô hình DTM để xác định độ cao của mỗi điểm dưới 
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đáy biển mà không cần sử dụng máy đo thủy triều, đồng thời với phương pháp này 

sẽ hạn chế được các sai số do chuyển động thẳng đứng không đều của tàu gây ra như: 

nhấp nhô (heave), sóng (surge), ... chênh lệch độ cao thường giữa 2 phương pháp xác 

định độ cao bằng GNSS RTK và quan trắc thủy triều khoảng 15 cm. Trong công trình 

[81], Wahyudi Nugraha đã sử dụng công nghệ này để xác định đường bờ biển tại khu 

vực phía bắc Sulawesi và Gorontalo của Inđonexia. Bài báo khẳng định phương pháp 

này có thể được sử dụng trong việc lập bản đồ tỷ lệ lớn, đặc biệt là tỷ lệ 1: 10.000. 

Tác giả Sunil Bisnath [79] sử dụng công nghệ GNSS RTK trong phao quan trắc 

độ cao mực nước thủy triều. Phao đo gồm máy thu GNSS RTK kết hợp với hệ thống 

cảm biến chuyển động (gồm: 3 máy đo gia tốc, 3 từ kế, 1 máy cảm biến độ nghiêng 

(con quay hồi quy) và 1 máy cảm biến áp suất) để thiết kế phao đo độ cao mực nước 

thủy triều, thực nghiệm đã tiến hành đo GNSS RTK cách trạm Base 15km và so sánh 

với dữ liệu máy đo thủy triều, độ chênh 10 cm (độ tin cậy 95%). 

Các kết quả nghiên cứu trên đã khẳng định kỹ thuật đo GNSS Base RTK hoàn 

toàn thỏa mãn các yêu cầu về độ chính xác định vị theo tiêu chuẩn S-44 trong đo biển 

của IHO. Kỹ thuật đo GNSS Base RTK mang lại nhiều ưu thế vượt trội so với các kỹ 

thuật đo truyền thống (DGNSS) đặc biệt đối với khu đo ven biển ở xa trạm DGNSS. 

Tuy nhiên, kỹ thuật đo GNSS Base RTK yêu cầu độ tin cậy cao về: kết nối tín hiệu 

giữa trạm tĩnh Base (trên bờ) và trạm động Rover (tàu đo dưới nước), tàu đo chuyên 

dụng, cấu hình của thiết bị, khoảng cách giữa trạm Base và trạm Rover, số lượng vệ 

tinh quan sát đồng thời và tốc độ di chuyển của tàu đo.  

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ, công nghệ đo động 

sử dụng mạng lưới trạm tham chiếu hoạt động liên tục (CORS) và công nghệ trạm 

tham chiếu ảo (VRS) được các tác giả C.Gordini [68], Christopher R. McHUGH [69], 

Reha Metin Alkan [77], Saiful Aman Hj Sulaiman [78] nghiên cứu đưa vào sử dụng 

nhằm nâng cao độ chính xác kết quả đo GNSS đồng thời tăng phạm vi đo của phương 

pháp đo GNSS động lên đến 50-70 km. Công trình [68] tiến hành thực nghiệm ở trên 

đất liền, với các khu vực đo nằm trong mạng lưới trạm CORS cách trạm CORS trung 

bình khoảng 70km đến 133km, thực nghiệm sử dụng  dịch vụ trạm tham chiếu ảo 



34 

 

VRS cho kết quả độ chính xác vị trí mặt bằng 9.5cm, độ cao 14cm. Công trình [69] 

cũng khẳng định với sự phát triển của mạng lưới trạm tham chiếu liên tục (CORS) 

cho phép thiết lập trạm tham chiếu ảo (Virtual Reference Station (VRS)) nên những 

khu đo nằm trong phạm vi này có độ chính xác định vị dưới decimet, những khu vực 

đo nằm ngoài mạng lưới có thể sẽ xảy ra hiện tượng trượt chu kỳ hoặc không giải 

được số nguyên đa trị dẫn đến sai số định vị lớn, khi đó sẽ xử lý dữ liệu theo phương 

pháp đo động xử lý sau khi loại bỏ những lỗi này. Công trình [77] đã thực nghiệm 

ứng dụng công nghệ GNSS CORS RTK trong đo công tác thủy đạc tại đập Obruk, 

Çorum, Thổ Nhĩ Kỳ. Tiến hành thu dữ liệu tọa độ bằng công nghệ GNSS CORS 

RTK, đồng thời dữ liệu tọa độ GNSS động thô cũng được ghi lại trong máy thu GNSS 

để tính tọa độ của tàu đo theo kỹ thuật đo DGNSS xử lý sau. Dữ liệu tọa độ xác định 

bằng 2 phương pháp này được sử dụng để đánh giá độ chính xác về mặt bằng đạt 

0.1m, tác giả khẳng định có thể sử dụng công nghệ GNSS Base RTK hoặc GNSS 

CORS RTK thay thế cho phương pháp DGNSS. 

1.3.2.  Các nghiên cứu ở trong nước 

Ngay sau khi công nghệ GNSS được đưa vào ứng dụng ở Việt Nam, đã có nhiều 

công trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS cho đo đạc biển về thiết bị máy 

móc cũng như phương pháp đo đạc.  

Trước tiên có thể kể đến hệ thống các bài giảng, giáo trình giảng dạy đại học và 

sau đại học về ứng dụng công nghệ GNSS trong công tác đo đạc biển đã được xuất 

bản bởi các tác giả: Phạm Hoàng Lân và Đặng Nam Chinh [26],  Dương Vân Phong 

[33], Nguyễn Quang Thắng và Trần Viết Tuấn [40], Lê Quốc Tiến [42], Trần Khánh 

Toàn [45], Trần Khánh Toàn [46], Trần Viết Tuấn và Phạm Doãn Mậu [47],… các 

tài liệu nêu trên đã giới thiệu về nguyên lý, yêu cầu kỹ thuật, thiết bị, phương pháp 

đo và xử lý dữ liệu khảo sát thủy đạc.  

Trong đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ [4] do PGS TS Đặng Nam Chinh 

chủ nhiệm đề tài đã nghiên cứu một số công nghệ đo đạc biển tiên tiến có thể áp dụng 

để đo đạc ở những vùng nước nông ven bờ, nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật và quy 

trình công nghệ đo đạc biển của một số nước và ở Việt Nam. Đề xuất bổ sung áp 



35 

 

dụng công nghệ đo, mật độ giữa các điểm đo trong tuyến, khoảng cách giữa các tuyến 

đo phù hợp với độ sâu của vùng biển và tỷ lệ bản đồ cần thành lập. 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS Base RTK để đo vẽ bản đồ địa hình đáy 

biển tỷ lệ lớn đã được tác giả Nguyễn Ngọc Lâu [27], Phạm Văn Quang [31], [32], 

Nguyễn Minh Thể [41], Trần Viết Tuấn và nhóm nghiên cứu [48], [49] đã khẳng định 

công nghệ này cho phép nâng cao độ chính xác và mang lại hiệu quả công việc cao 

so với công nghệ đo DGNSS. 

Công trình [27] mới chỉ khảo sát ở khu vực sông và phạm vi nhỏ, bỏ qua ảnh 

hưởng của sóng, gió, dòng chảy và coi mặt Ellipsoid song song với mặt chuẩn “0” độ 

sâu, khoảng cách giữa hai mặt này được coi bằng hiệu hai độ cao tại trạm cơ sở. Kết 

quả thực nghiệm cho thấy: nếu lấy mực nước ở gần bờ để thay thế cho mực nước tại 

thuyền thì phải chấp nhận một sai số trung bình 0.2m về độ cao. Tác giả chưa nghiên 

cứu ở khu vực vùng biển (nơi chịu tác động của sóng, gió, dòng chảy lớn) và phạm 

vi khu đo lớn. 

Công trình [32] đề xuất quy trình ghép nối và kiểm định hệ thống GNSS với 

máy đo sâu hồi âm. Công trình [32] và [41] đều ứng dụng công nghệ GNSS Base 

RTK để đo độ cao mực nức khu vực biển ven bờ có khoảng cách dưới 5km. Kết quả 

sai số trung phương đo sâu địa hình đáy biển của phương pháp đo sâu ứng dụng công 

nghệ đo cao GNSS Base RTK so với phương pháp đo sâu truyền thống sử dụng số 

liệu đo thủy triều đạt giá trị m ± 5,6 cm [32] và m= ± 7,8 cm [41]. Tuy nhiên trong 

thực nghiệm tác giả không hiệu chỉnh dị thường độ cao cho độ cao đo bằng công nghệ 

GNSS Base RTK.  

Trong nghiên cứu thực nghiệm của Xí nghiệp BĐATHH thuộc Tổng Công ty 

BĐATHH miền Bắc [64] đã tiến hành thực nghiệm đo sâu bằng 2 phương pháp: ứng 

dụng công nghệ đo cao GNSS Base RTK và quan trắc thủy triều, kết quả thu được 

như sau:  Độ lệch lớn nhất: -17cm; độ lệch nhỏ nhất: 0.00cm;  Độ lệch trung bình: -

3.5cm, m=± 3.0 cm;  Tỷ lệ dữ liệu có độ lệch ≥ 10cm: 0,9%; Tỷ lệ dữ liệu có độ lệch 

< 10cm: 99,1%.  Tuy nhiên phạm vi thực nghiệm còn nhỏ (khoảng cách đo ngắn dưới 

0,76km) coi mặt Ellipsoid song song với mặt chuẩn “0” độ sâu, độ chênh giữa mặt 
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ellipsoid với mặt “0” Hải đồ lấy bằng độ chênh độ cao Hải đồ trừ đi độ cao trung bình 

trên mặt Ellipsoid của mốc tại trạm Base.  

Cùng với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, hiện nay công nghệ trạm 

CORS ở Việt Nam đang trên đà phát triển và được Nhà nước cũng như các đơn vị tư 

nhân quan tâm, đầu tư nghiên cứu và triển khai xây dựng. Các nghiên cứu của Trần 

Lê Tuấn Anh [1], Lưu Hải Âu [2], Trần Văn Bình [3], Võ Quốc Đoàn [10], Phạm 

Minh Nhựt [29],… mới chỉ tập trung vào hướng ứng dụng công nghệ GNSS RTK sử 

dụng trạm CORS trong thành lập lưới khống chế tọa độ và đo vẽ bản đồ địa hình trên 

cạn, các nghiên cứu đã khẳng định công nghệ đo GNSS CORS RTK đã khắc phục 

được nhược điểm về hạn chế khoảng cách từ trạm Base đến trạm Rover của công 

nghệ đo GNSS Base RTK và có độ chính xác cao hơn. Công trình của các tác giả 

Diêm Công Huy [24], Phạm Công Khải [25], Trần Viết Tuấn [50] đã nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ đo GNSS CORS RTK trong trắc địa công trình, quan trắc chuyển 

dịch và biến dạng công trình. Ở Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có công trình công 

bố nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS RTK sử dụng trạm GNSS CORS trong 

công tác đo đạc biển nói chung và công tác thủy đạc phục vụ BĐATHH nói riêng. 

Đây cũng là một trong những lý do để NCS lựa chọn hướng nghiên cứu này. 

1.4.  Tổng quan về quy chiếu trị đo sâu ĐHĐB dựa trên mô hình mặt biển  

Các mô hình mặt biển giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu 

hải đồ phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải trên vùng biển Việt Nam. Cơ sở 

khoa học để xây dựng các mô hình mặt biển là các kết quả xây dựng các mô hình mặt 

biển toàn cầu dựa trên số liệu đo cao vệ tinh đã được tiến hành nghiên cứu và công 

bố của một số tổ chức khoa học trên thế giới.   

Trong nội dung luận án của NCS, với mục tiêu nghiên cứu trên cơ sở kế thừa và 

phát triển các kết quả nghiên cứu khoa học, các sản phẩm công nghệ tiên tiến trên thế 

giới, NCS tập trung vào hướng nghiên cứu về phương pháp và kết quả xây dựng các 

mô hình mặt biển để phát triển các ứng dụng mô hình mặt biển cho công tác thủy đạc 

phục vụ BĐATHH ở Việt Nam. 
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1.4.1. Kết quả xây dựng một số mô hình mặt biển toàn cầu trên thế giới 

1.4.1.1. Kết quả xây dựng mô hình DNSC08 MSS và DNSC08 MDT 

Trong giai đoạn từ 1993-2004, các tổ chức khoa học thế giới đã thu thập được 

một khối lượng lớn dữ liệu đo cao vệ tinh từ các dự án vệ tinh Jason-1, T/P, T/P 

interleaved mission, ERS-1 GM, ERS-2 ERM, Geosat GM, Geosat Follow On 

(GFO)-ERM, Envisat ERM, and ICESat, phục vụ cho việc nghiên cứu đại dương và 

xây dựng các mô hình bề mặt cơ bản trên biển và đại dương thế giới. Trung tâm Vũ 

trụ quốc gia Đan Mạch (DNSC) thuộc Trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Đan Mạch 

(DTU) đã thành lập mô hình mặt biển trung bình toàn cầu DNSC08 MSS dựa trên 

mặt ellipsoid WGS84 quốc tế, trên cơ sở sử dụng kết hợp số liệu đo cao vệ tinh lớn 

hơn 10 năm từ tám vệ tinh khác nhau. Theo đánh giá trong tài liệu [65], DNSC08 

MSS là mô hình mặt biển trung bình toàn cầu đầu tiên bao phủ cả Bắc Cực bằng cách 

sử dụng kết hợp cả độ cao radar của Jason-1 và Envisat và độ cao laser từ vệ tinh 

ICESat. 

Mô hình DNSC08 MDT được xây dựng trên cơ sở sử dụng DNSC08 MSS kết 

hợp với mô hình EGM2008. DNSC08 MDT là mô hình địa hình động lực trung bình 

toàn cầu so với mặt geoid toàn cầu, với các giá trị MDT tại các điểm trên biển và đại 

dương được xác định theo công thức [66]: 

= −MDT MSS 
 (1.2) 

 Với giá trị MSS là độ cao của mặt biển trung bình toàn cầu so với ellipsoid 

WGS84 quốc tế và được xác định từ mô hình DNSC08 MSS, còn là độ cao của mặt 

geoid toàn cầu so với ellipsoid WGS84 quốc tế và được xác định từ mô hình 

EGM2008. Như vậy giá trị MDT được xác định từ các dữ liệu altimetry, kết hợp với 

dữ liệu trọng lực trên toàn cầu. Các ô chuẩn cơ sở dữ liệu của mô hình DNSC08 MDT 

kích thước 1’x1’ bao phủ toàn cầu, riêng ở xích đạo kích thước các ô chuẩn là 2’x2’ 

Như vậy, mô hình mặt biển trung bình MSS thực chất là mô hình độ cao trắc 

địa của các điểm nằm trên mặt biển trung bình toàn cầu so với mặt ellipsoid quốc tế. 

Mô hình địa hình động lực trung bình MDT thực chất là mô hình độ cao của các điểm 
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nằm trên mặt biển trung bình toàn cầu so với mặt geoid toàn cầu  

Theo tài liệu [66], kết quả đánh giá độ chính xác độ chênh giữa MDT được xác 

định theo mô hình DNSC08 MDT và kết quả đo GNSS trên 320 trạm nghiệm triều ở 

Vương quốc Anh cho thấy, sai số trung phương của độ chênh ở mức ± 6.8 cm. Độ 

chính xác độ chênh giữa MDT theo mô hình DNSC08 MDT và kết quả đo GNSS trên 

4 trạm nghiệm triều ở Na Uy cho thấy, sai số trung phương của các độ chênh ở mức 

± 4.1 cm. Theo đánh giá trong [66], sai số trung phương của MSS được xác định từ 

các dự án TOPEX/POSEIDON, GEOSAT, ERS - 1, ERS - 2 đều ở mức ± (2 - 3) cm. 

Sai số trung phương của dị thường độ cao từ mô hình  EGM2008 trên biển và các đại 

dương ở mức ± 6.1 cm.  Như vậy, độ chính xác của mô hình MDT quốc tế được đánh 

giá bằng ± 6.8 cm.   

1.4.1.2.Kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình DTU10 MSS và DTU10 MDT 

Mô hình địa hình động lực trung bình toàn cầu DTU10 MDT độ phân giải 1’x1’ 

được Trung tâm Vũ trụ quốc gia Đan Mạch (DNSC) thuộc Trường Đại học Tổng hợp 

kỹ thuật Đan Mạch (DTU) xây dựng dựa trên mô hình mặt biển trung bình toàn cầu 

DTU10 MSS và mô hình trọng trường Trái Đất EGM2008. Mô hình DTU10 MSS 

được phát triển từ mô hình DNSC08 MSS, trên cơ sở tăng cường thêm dữ liệu đo cao 

vệ tinh ở vùng Bắc cực nhờ dự án vệ tinh ENVISAT [65].  

Các mô hình DNSC08 MDT, DTU10 MDT được xác định từ các mô hình mặt 

biển trung bình DNSC08 MSS, DTU10 MSS và mô hình trọng trường Trái Đất 

EGM2008. Các mô hình này bao phủ toàn cầu.  

Do tính bao phủ và độ chính xác của mô hình DTU10 MDT quốc tế, luận án sẽ 

sử dụng mô hình này để nghiên cứu các nội dung khoa học tiếp theo. 

1.4.2. Kết quả nghiên cứu xây dựng một số mô hình mặt biển ở Việt Nam 

1.4.2.1.Kết quả xây dựng các mô hình mặt biển MDTVN2015, HSS2015 và 

LSS2015 

Năm 2015, dựa trên kết quả nghiên cứu xác định được thế trọng trường của mặt 

geoid cục bộ 
2 -2

0W 62636847.2911 m .s=  và khoảng cách không đổi 0H 0.890m=
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giữa mặt geoid cục bộ Hòn Dấu và mặt geoid toàn cầu [16], [72], kết hợp với dữ liệu 

độ cao chuẩn được xác định từ mô hình DTU10 MDT quốc tế, đề tài nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ cấp Nhà nước [16] của PGS TSKH Hà Minh Hòa đã xây 

dựng mô hình mặt biển trung bình MDTVN2015 trên vùng biển Việt Nam. Cơ sở dữ 

liệu (CSDL) của mô hình MDTVN2015 được thiết lập trong hệ tọa độ quốc tế 

WGS84, còn độ cao chuẩn tại đỉnh các ô chuẩn CSDL được xác định trong hệ độ cao 

Hòn Dấu trong hệ triều 0. 

Dựa trên độ cao chuẩn trong hệ triều 0 của 14 trạm nghiệm triều cố định dọc bờ 

biển và trên một số đảo của Việt Nam, công trình [16] đã đánh giá mô hình 

MDTVN2015 đạt độ chính xác ±0,058m. Sử dụng độ cao chuẩn trong hệ triều 0 của 

22 trạm nghiệm triều tạm thời dọc bờ biển để đánh giá, mô hình MDTVN2015 đạt 

độ chính xác ±0,142m. 

Sử dụng độ cao chuẩn của các mặt biển cao nhất và thấp nhất tại 14 trạm nghiệm 

triều cố định và 22 trạm nghiệm triều tạm thời dọc bờ biển Việt Nam kết hợp với 

phần mềm ArcGis, công trình [16] đã xây dựng được mô hình mặt biển cao nhất 

HSS2015 và mô hình mặt biển thấp nhất LSS2015 trên vùng biển Việt Nam. 

Sử dụng độ cao chuẩn tại 36 trạm nghiệm triều và độ cao được tính toán nội suy 

nhờ phần mềm quản trị CSDL của các mô hình mặt biển cao nhất HSS2015 và thấp 

nhất LSS2015 tại các trạm nghiệm triều này theo phương pháp nội suy song tuyến, 

công trình [16] đã đánh giá độ chính xác của các mô hình này như sau:  

- Độ chính xác của mô hình LSS2015:   LSS2015m 0.033 m.=   

- Độ chính xác của mô hình HSS2015:  HSS2015m 0.033 m.=   

Theo nhận xét trong [16], các mô hình MDTVN2015, HSS2015 và LSS2015 sẽ 

phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ xây dựng các công trình và quy hoạch đới bờ Việt Nam 

trong xu thế biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, mô hình MDTVN2015 và mô hình LSS2015 

vẫn chưa đáp ứng được một số yêu cầu đối với công tác thành lập cơ sở dữ liệu 

(CSDL) chuyên đề biển và hải đồ vì các lý do sau: 

- Mô hình MDTVN2015 và mô hình LSS2015 không tính đến mặt chuẩn "0" 

độ sâu theo từng khu vực trong hệ triều trung bình. 
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- Mô hình mặt biển thấp nhất LSS2015 được xây dựng chỉ dựa trên độ cao mặt 

biển thấp nhất tại 36 trạm nghiệm triều dọc bờ biển Việt Nam và trên một số đảo, nên 

chưa đáp ứng được yêu cầu về độ chính xác để thành lập CSDL chuyên đề biển và 

hải đồ cho toàn bộ vùng biển Việt Nam. 

Mặc dù vậy, phương pháp luận thành lập các mô hình MDTVN2015 và 

LSS2015 đã cung cấp định hướng khoa học để xây dựng các mô hình mặt biển phục 

vụ sản xuất tư liệu biển trên vùng biển Việt Nam. 

1.4.2.2. Kết quả nghiên cứu xây dựng các mô hình mặt biển trung bình và 

thấp nhất khác 

Dựa trên phương pháp được công trình [16] phát triển, kết hợp với dữ liệu độ 

cao chuẩn dựa trên MBTB và MBTN tại 36 trạm QTMN của công trình [16] và độ 

chênh giữa MBTB và MBTN (A0 0)−  tại 29 trạm QTMN tạm thời dọc bờ biển và 

trên một số đảo của Việt Nam do Đoàn Đo đạc, Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển 

thi công trong giai đoạn từ 2000 đến 2010 [61], các tác giả Khương Văn Long và 

nhóm nghiên cứu đã xây dựng mô hình MBTB khu vực (MBTBKV36) và mô hình 

MBTN khu vực (MBTNKV65) trên vùng biển Việt Nam [28]. 

Sử dụng dữ liệu độ cao chuẩn dựa trên MBTB và MBTN tại 36 trạm QTMN 

của công trình [16], 62 trạm QTMN của Trung tâm Hải văn trong công trình [63], độ 

chênh giữa MBTB và MBTN tại 108 trạm QTMN tạm thời dọc bờ biển và trên một 

số đảo/đá của Việt Nam do Đoàn Đo đạc, Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển thi công 

trong giai đoạn từ 2000 đến 2019, tác giả Lương Thanh Thạch và nhóm nghiên cứu 

đã xây dựng mô hình MBTB khu vực (MBTBKV98) và mô hình MBTN khu vực 

(MBTNKV170) trên vùng biển Việt Nam [38]. 

Sử dụng độ chênh đo giữa mặt biển trung bình khu vực và mặt biển thấp nhất 

khu vực tại 23 trạm nghiệm triều dọc bờ biển và trên một số đảo của Việt Nam không 

tham gia xây dựng mô hình, công trình [38] đã đánh giá độ chính xác độ chênh giữa 

mô hình MBTBKV98 và mô hình MBTNKV170 đạt ± 0,128 m. Với tiêu chí xác định 

mặt biển trung bình và mặt biển thấp nhất tại các trạm nghiệm triều tạm thời theo số 

liệu đo mực nước biển liên tục trong 30 ngày đêm với sai số trung phương ở mức 
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±0.3 m, các mô hình MDTTBKV98 và MBTNKV170 được xác định với độ chính 

xác rất cao. Luận án sẽ sử dụng CSDL của các mô hình MDTTBKV98 và 

MBTNKV170 để nghiên cứu phát triển các ứng dụng trong công tác thủy đạc phục 

vụ bảo đảm an toàn hàng hải trong điều kiện Việt Nam. 

1.4.2.3. Kết quả nghiên cứu xây dựng bản đồ đường cực trị mực nước triều 

trong hệ cao độ quốc gia HP72 

Năm 2015, Trung tâm Hải văn trực thuộc Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam 

đã thực hiện Dự án ‘‘Điều tra khảo sát và xây dựng đường cực trị mực nước triều 

vùng ven biển Việt Nam” [63]  với nội dung chính là thu thập, xây dựng mới và đo 

nối độ cao Nhà nước cho 62 trạm đo mực nước và xây dựng bản đồ đường cực trị 

mực nước triều (thấp nhất, trung bình và cao nhất) theo chuẩn mốc cao độ quốc gia 

khu vực ven biển Việt Nam. Dựa trên kết quả đo nối, tính toán độ cao các mặt biển 

tại 62 trạm đo mực nước, kết hợp với mô hình số trị Delft_3D, dự án đã tính toán giá 

trị cực trị mực nước triều (thấp nhất, trung bình và cao nhất) tại 941 vị trí khu vực 

ven biển phục vụ xây dựng đường cực trị và bản đồ đường cực trị mực nước triều 

(thấp nhất, trung bình và cao nhất) trong hệ cao độ quốc gia khu vực ven biển Việt 

Nam. 

Mặc dù dự án trên của Trung tâm Hải văn, Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam 

không liên quan trực tiếp đến mục tiêu nghiên cứu của luận án, nhưng số liệu đo đạc, 

tính toán của dự án là nguồn tài liệu quý giá phục vụ cho các tính toán thử nghiệm 

trong các nội dung nghiên cứu của luận án. 

1.4.2.4. Kết quả nghiên cứu sử dụng mô hình MIKE 21 Folow Model FM 

Mô hình MIKE 21 Folow Model FM (của Viện Thủy lực Đan Mạch) được sử 

dụng rất nhiều trong các công trình nghiên cứu khoa học, liên quan đến các lĩnh vực 

thủy động lực biển. Kết quả của rất nhiều công trình đã công bố khẳng định rằng, mô 

hình MIKE 21 FM có ưu thế tuyệt đối trong việc mô phỏng các quá trình thủy động 

lực ở các khu vực cửa sông và vùng ven biển. Ngoài ra, công trình [99] của tác giả 

Bùi Văn Chanh đã sử dụng mực nước thực đo tại các trạm nghiệm triều Quy Nhơn, 
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Nha Trang và Vũng Tàu để đánh giá mức độ phù hợp của biến trình mực nước theo 

mô hình MIKE 21 và mực nước thực đo đạt kết quả tốt (chỉ tiêu Nash đạt trên 78,5%); 

công trình [36] tác giả Nguyễn Ngọc Tiến đã khẳng định sự phù hợp giữa số liệu mực 

nước của mô hình MIKE 21 và số liệu thực đo tại các trạm quan trắc mực nước An 

Thuận và Mỹ Thanh khu vực cửa sông Mê Kông cả về biên độ dao động lẫn giá trị 

tuyệt đối và pha triều. Chênh lệch giữa số liệu thực đo và kết quả mô phỏng khoảng 

từ 5 - 10 cm;…  

Các kết quả tính toán thực nghiệm cho thấy, số liệu mực nước của mô hình 

MIKE21 phù hợp với số liệu đo mực nước tại các trạm quan trắc mực nước ven biển 

Việt Nam và hoàn toàn có thể sử dụng để hiệu chỉnh cho các trị đo sâu địa hình đáy 

biển. 

1.5.  Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 

Qua nghiên cứu tổng quan về ứng dụng công nghệ GNSS RTK trong công tác 

thủy đạc và quy chiếu độ sâu dựa trên mô hình mặt biển, nghiên cứu sinh nhận thấy:  

- Ứng dụng công nghệ GNSS Base RTK trong xác định vị trí mặt bằng mang 

lại hiệu quả và đạt độ chính xác cao phù hợp cho đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn khu vực ven 

bờ.  

- Đối với giá trị độ sâu địa hình đáy biển sử dụng độ cao đo bằng công nghệ 

GNSS Base RTK kết hợp với máy đo sâu hồi âm các nghiên cứu trong và ngoài nước 

được phát triển theo hai hướng: 

a) Sử dụng dị thường độ cao để hiệu chỉnh độ cao GNSS tại ví trí đo độ sâu để 

xác định độ cao mặt nước tức thời so với quasigeoid [31], [41], [48], [49],... Hướng 

nghiên cứu này sẽ rất tốt nếu Việt Nam công bố mô hình quasigeoid quốc gia. Trong 

các nghiên cứu này các tác giả đã sử dụng dị thường độ cao được xác định từ mô hình 

quasigeoid toàn cầu EGM2008 để hiệu chỉnh cho độ sâu đo là chưa hợp lý. 

b) Sử dụng chênh cao trắc địa để hiệu chỉnh độ cao GNSS tại ví trí đo độ sâu để 

nhận được độ cao mặt nước so với quasigeoid [27], [75], [76], [101],... Hướng nghiên 

cứu này hoàn toàn mâu thuẫn với kiến thức nền tảng khoa học cơ bản.  

Vì vậy, trong đề tài luận án tiến sĩ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS 
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động thời gian thực (RTK) trong công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng 

hải trong điều kiện Việt Nam” NCS sẽ tìm các hướng nghiên cứu mới, với hy vọng 

vừa khắc phục các thiếu sót trong các công trình khoa học đã được phân tích đánh giá 

ở trên, vừa khai thác được các thành quả khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới để 

phục vụ hiệu quả cho công tác BĐATHH. Các vấn đề NCS sẽ tập trung nghiên cứu 

bao gồm: 

(1) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS CORS RTK tích hợp với dữ liệu đo 

sâu hồi âm trong công tác thủy đạc phục vụ BĐATHH trong điều kiện Việt Nam. 

(2) Nghiên cứu, đề xuất phương pháp sử dụng độ cao mực nước tính theo mô 

hình MIKE 21 FM để hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều trong các trị đo sâu địa 

hình đáy biển. 

(3) Nghiên cứu, đề xuất phương pháp và phát triển công thức quy chiếu trị đo 

sâu ĐHĐB dựa trên mô hình MBTN trên vùng biển Việt Nam. 
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CHƯƠNG 2 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS CORS RTK TRONG 

CÔNG TÁC THỦY ĐẠC PHỤC VỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI 

TRÊN VÙNG BIỂN VEN BỜ VIỆT NAM 

Công nghệ GNSS có vai trò rất quan trọng trong công tác dẫn đường tàu đo theo 

các tuyến đo đã thiết kế, xác định tọa độ các điểm đo sâu trong đo vẽ hải đồ, bình đồ 

độ sâu, định vị bố trí phao tiêu báo hiệu hàng hải, định vị chướng ngại vật hàng hải,…. 

Trải qua các giai đoạn phát triển ứng dụng mà công nghệ và phương pháp đo GNSS 

cũng đã có những thay đổi tương ứng: Công nghệ DGNSS, công nghệ GNSS Base 

RTK, công nghệ GNSS CORS RTK,... 

Hiện nay, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và một số cơ quan 

chuyên ngành đã xây dựng được một số lượng rất lớn trạm GNSS CORS phục vụ cho 

nhiều mục đích khác nhau. Công nghệ CORS có khả năng mang lại độ chính xác đo 

GNSS/RTK khoảng từ 2cm đến 4cm với khoảng cách đến trạm Rover khoảng 35km 

đến 40km. Đặc biệt, nếu sử dụng dịch vụ đo động được cung cấp bởi mạng lưới trạm 

GNSS CORS (dịch vụ VRS, MAX, iMAX) khoảng cách cách giữa Rover và Base có 

thể lên tới 50km đến 100km, đạt độ chính xác mặt bằng và độ cao đều dưới 10cm [2], 

[54], [93].  

Với mục đích hướng đến việc phát huy tối đa tiềm năng khai thác của hệ thống 

trạm GNSS CORS này, nghiên cứu sinh đã tiếp cận và thực hiện theo hướng nghiên 

cứu ứng dụng công nghệ GNSS CORS RTK trong công tác thủy đạc phục vụ bảo 

đảm an toàn hàng hải tại các vùng biển ven bờ Việt Nam. Trên cơ sở đó, trong chương 

2 NCS tập trung vào các nội dung nghiên cứu quan trọng như sau: 

- Nghiên cứu tổng quan về công nghệ GNSS CORS RTK; 

- Nghiên cứu, phân tích hiện trạng hạ tầng hệ thống trạm CORS hiện tại và xu 

hướng qui hoạch phát triển trong tương lai tại các khu vực biển ven bờ Việt Nam và 

khả năng ứng dụng trong khảo sát thủy đạc phục vụ BĐATHH; 

- Nghiên cứu tích hợp công nghệ GNSS CORS RTK với công nghệ đo sâu hồi 

âm trong khảo sát thủy đạc phục vụ BĐATHH; 



45 

 

2.1. Công nghệ GNSS động thời gian thực 

Việc ứng dụng công nghệ DGNSS đã tạo nên bước ngoặt lớn trong công tác đo 

đạc bản đồ biển. Các trạm Beacon MSK ven bờ biển sử dụng sóng vô tuyến phát đi 

số cải chính tọa độ ( ( )x t , ( )y t , ( )z t ) hoặc số cải chính khoảng cách (hiệu chỉnh trị 

đo ( ( )j

A t− ) tới trạm động gắn trên tàu đo của người sử dụng. Đặc điểm của phương 

pháp định vị cải chính vi phân là khả năng định vị nhanh, đã cải thiện được một số 

nguồn sai số nên độ chính xác định vị cao hơn định vị tuyệt đối, tuy nhiên càng xa 

trạm tham chiếu DGNSS thì độ chính xác của phương pháp đo DGNSS càng giảm 

với mức suy giảm cỡ 1m trên 100km [5],[6]. Hiện nay ven bờ biển Việt Nam có các 

trạm Beacon MSK Đồ Sơn- Hải Phòng, Móng Cái, Nghệ An, Đà Nẵng, Cam Ranh, 

Vũng Tàu, đảo Trường Sa lớn, Phú Quốc với tầm phủ sóng khoảng 500km, do đó 

những khu đo ở xa trạm DGNSS chỉ đảm bảo đo vẽ bản đồ biển tỷ lệ trung bình và 

tỷ lệ nhỏ.  

Hiện nay trên thế giới việc cải tiến công nghệ định vị GNSS để có công nghệ 

định vị chính xác đã được nhiều tổ chức, Quốc gia và vùng lãnh thổ xử lý thành công 

như: công nghệ định vị C-Nav, Fugro (StarFix, Seastar, Marinestar), Veripos, … Đây 

là các công nghệ định vị tuyệt đối chính xác (PPP- Precise Point Positioning), áp dụng 

chương trình tính toán tiên tiến GIPSY-OASIS để xác định chính xác quỹ đạo và số 

hiệu chỉnh đồng hồ vệ tinh. Kết quả định vị khi sử dụng các dịch vụ này đã được hiệu 

chỉnh các sai số do tầng điện ly, tầng đối lưu, địa triều, thuỷ triều, chuyển dịch Cực 

trái đất. Do đó, độ chính xác của các công nghệ này đạt đến 10cm đối với mặt bằng 

và 20cm đối với độ cao [4]. Vì vậy, nhiều nơi trên thế giới đã sử dụng các dịch vụ 

này cho các công tác trắc địa trên đất liền cũng như đo đạc biển để thành lập bản đồ 

trên cơ sở mua sắm thiết bị và thẻ sử dụng dịch vụ, tuy nhiên mức phí của dịch vụ 

này tương đối cao [104]. 

Công nghệ GNSS Base RTK ra đời đã giải quyết được bài toán độ chính xác 

cho đo đạc biển khu vực biển ven bờ. Nguyên lý đo GNSS Base RTK dựa trên nguyên 

lý định vị tương đối sai phân bậc 2. 
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2.1.1. Nguyên lý đo GNSS Base RTK 

Nguyên lý đo GNSS Base RTK là sử dụng hai máy thu GNSS, trong đó: một 

máy được đặt cố định tại điểm đã biết tọa độ, độ cao, gọi là trạm cơ sở hay trạm tĩnh 

Base (kí hiệu là A), còn máy thu GNSS thứ hai di chuyển trong khu đo gọi là trạm 

động Rover (kí hiệu là B). Trong quá trình đo cả hai máy liên tục thu tín hiệu vệ tinh 

ít nhất có 4 vệ tinh chung. Nhờ bộ điều giải vô tuyến (Radio Modem) làm việc trên 

dải tần số UHF (hoặc VHF) hoặc mạng internet (3G/4G/5G) tại trạm Base để truyền 

tức thời gói dữ liệu bao gồm các dữ liệu đo pha, các tọa độ và dạng anten của trạm 

Base đến trạm Rover. Máy thu GNSS tại trạm Rover tiến hành xử lý các dữ liệu đo 

pha sóng tải dựa trên phương trình sai phân bậc hai giữa trạm Base với trạm Rover 

để xác định số nguyên đa trị, từ đó xác định được véc tơ cạnh giữa trạm Base và trạm 

Rover rồi tính tọa độ của trạm Rover. Các công thức trình bày trong nội dung này sẽ 

được trích dẫn từ tài liệu [5], [6], [20]. 

Hai máy thu A, B vào thời điểm t đồng thời thu các tín hiệu từ các vệ tinh j, k. 

Khi đó, phương trình sai phân bậc hai (hiệu kép) trị đo pha sóng tải có dạng:  

j,k j,k j,k j,k j,k
BRAB AB AB AB

1
(t) . (t) N T (t) I (t) .... =  + +  −  +

  

 (2.1) 

Trong đó: 
j,k
AB (t) : hiệu kép của trị đo pha vào thời điểm t; 

j,k
AB(t)  là hiệu kép 

của khoảng cách hình học từ các vệ tinh  j, k đến các máy thu A,B vào thời điểm t; 

j,k
ABN  là hiệu kép của các trị nguyên đa trị; 

j,k
ABT (t) hiệu kép của sai số tầng đối lưu 

vào thời điểm t; 
j,k
ABI (t) hiệu kép của sai số tầng điện ly vào thời điểm t. 

Nếu chưa xét tới các nguồn sai số do tầng điện ly, tầng đối lưu, do đa đường 

dẫn,… thì (2.1) sẽ có dạng: 

j,k j,k j,k
AB AB AB

1
(t) . (t) N =  +

  

 (2.2) 

Nhân 2 vế của phương trình (2.2) với bước sóng tải   ta sẽ nhận được phương 

trình dạng: 
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j,k j,k j,k
AB AB AB. (t) (t) .N =  + 

 
 (2.3) 

Vệ tinh j được chọn làm vệ tinh tham chiếu để tính các sai phân bậc hai cho các 

vệ tinh khác. Giá trị j,k
AB(t)  trong phương trình (2.3) có thể phân tích như sau: 

j,k j jk k
B ABAB A(t) (t) (t) (t) (t) =  − − +

 
 (2.4) 

Các khoảng cách  trong phương trình (2.4) là hàm của toạ độ vệ tinh (j,k) và 

toạ độ điểm đặt máy (A,B), ta có thể viết ở dạng khai triển tuyến tính như sau: 

k k k
j,k k Bo Bo Bo

Bo B B BAB k k k
Bo Bo Bo

j j j
j Bo Bo Bo

B B BBo j j j
Bo Bo Bo

k k k
k Ao Ao
Ao A Ak k

Ao Ao

X (t) X Y (t) Y Z (t) Z
(t) (t) dX dY dZ

(t) (t) (t)

X (t) X Y (t) Y Z (t) Z
(t) dX dY dZ

(t) (t) (t)

X (t) X Y (t) Y Z (t)
(t) dX dY

(t) (t)

− − −
 =  − − −

  

− − −
− + + +

  

− − −
− + + +

 

Ao
Ak

Ao

j j j
j Ao Ao Ao

A A AAo j j j
Ao Ao Ao

Z
dZ

(t)

X (t) X Y (t) Y Z (t) Z
(t) dX dY dZ

(t) (t) (t)



− − −
+ − − −

  
 

 

 

(2.5) 

Nhóm thừa số chung trong phương trình trên và ký hiệu các hệ số: 

k j
j,k Ao Ao
XA k j

Ao Ao

k j
j,k Ao Ao
YA k j

Ao Ao

k j
j,k Ao Ao
ZA k j

Ao Ao

X (t) X X (t) X
a (t)

(t) (t)

Y (t) Y Y (t) Y
a (t)

(t) (t)

Z (t) Z Z (t) Z
a (t)

(t) (t)

− −
= + −

 

− −
= + −

 

− −
= + −

 
 

 

 

(2.6) 

 

 
k j

j,k Bo Bo
XB k j

Bo Bo

k j
j,k Bo Bo
YB k j

Bo Bo

k j
j,k Bo Bo
ZB k j

Bo Bo

X (t) X X (t) X
a (t)

(t) (t)

Y (t) Y Y (t) Y
a (t)

(t) (t)

Z (t) Z Z (t) Z
a (t)

(t) (t)

− −
= − +

 

− −
= − +

 

− −
= − +

 
 

Với các ký hiệu trên ta được phương trình số hiệu chỉnh: 
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j,k j,k j,k j,k
A A AAB XA YA ZA

j,k j,k j,k j,k j,k
B B BXB YB ZB AB AB

v (t) a (t)dX a (t)dY a (t)dZ

a (t)dX a (t)dY a (t)dZ .N l (t)

= + + +

+ + + + −
 

 (2.7) 

trong đó: j,k
ABl (t)  là số hạng tự do được tính theo công thức: 

j,k j,k j jk k
Bo AoBoAB AB Aol (t) . (t) (t) (t) (t) (t)=  − + + −

 
 (2.8) 

Trong định vị GNSS Base RTK, máy thu GNSS đặt điểm A (điểm tham chiếu) 

đã biết tọa độ, khi đó 0A A AdX dY dZ= = = , và số hạng tự do (2.8) được viết: 

j,k j,k j jk k
Bo ABoAB AB Al (t) . (t) (t) (t) (t) (t)=  − + + −

 
 (2.9) 

Như vậy phương trình số hiệu chỉnh (2.7) sẽ có dạng [6]: 

j,k j,k j,k j,k j,k j,k
B B BXB YB ZBAB AB ABv (t) a (t)dX a (t)dY a (t)dZ .N l (t)= + + +  −

 
 (2.10) 

Trong phương trình (2.10) có 4 ẩn số là , ,B B BdX dY dZ và 
j,k
ABN . Số lượng ẩn số 

trong bài toán định vị tương đối sẽ là 3 ( 1)jn+ − , trong đó jn  là số vệ tinh quan sát. 

Số phương trình sai phân bậc hai là  n .( 1)t jn −   trong đó nt  là số thời điểm quan sát. 

Điều kiện để giải được bài toán trên là số trị đo phải lớn hơn số ẩn số, tức là: 

n .( 1) 3 (n 1)t j jn −  + −
 

 (2.11) 

3 (n 1) 2
Hay n

( 1) 1

j j
t

j j

n

n n

+ − +
 =

− −
 

 (2.12) 

Từ (2.12) cho thấy nếu có 4 vệ tinh quan sát ( 4jn = ) thì số thời điểm quan sát 

phải không ít hơn 2 ( n 2t  ), đây chính là điều kiện để thực hiện định vị tương đối. 

Vậy trong định vị tương đối, số thời điểm đo (epoch) không được nhỏ hơn 2.  

Nếu 2 trạm máy A,B đồng thời thu tín hiệu từ jn  vệ tinh và cùng được quan 

trắc tại tn thời điểm (epoch), thì hệ phương trình số hiệu chỉnh (2.10) sẽ có dạng ma 

trận: 

 . .XYZ NV A X B X L= + +   (2.13) 

Trong đó: A là ma trận hệ số của các ẩn số thực có kích thước n .( 1)t jn −  hàng 
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và 3 cột với các phần tử là các hệ số a trong công thức (2.6), B là ma trận hệ số của 

các ẩn số số nguyên đa trị có kích thước n .( 1)t jn −  hàng và ( 1)jn −  cột, dạng ma trận 

khối các ma trận đường chéo: 

( 1) ( 1

1

2

)

;
.... ...

j jt

i

n n n

B

B
B

B

B

−  −

 
 



 
 
 =
 
 


 =
 




 



 

 (2.14) 

  
XYZX  là véc tơ ẩn số của véc tơ cạnh (toạ độ véc tơ cạnh), 

NX  là véc tơ ẩn số số 

nguyên đa trị sai phân bậc hai. 

,1

,2

,(3 1 j 1)

( 1) 1

;
.....

j

j
AB

jB

XYZ B

B

AB
N

j
AB n

dX

X dY

N

N

dZ

X

N −

− 



 
 
 

=  
 
 

 
 

=












 

 (2.15) 

Các phương trình dạng (2.13) là những phương trình phụ thuộc, ma trận hiệp 

phương sai được xác định từ các phương trình sai phân của các trị đo pha sóng tải. 

Các phương trình (2.13) sẽ được giải theo phương pháp số bình phương nhỏ nhất 

( )minTV PV = . Để giải bài toán này, người ta thường ước lượng trị gần đúng của 
j,k
ABN

, gọi là thuật toán tìm kiếm số nguyên đa trị (Search Technique). Trong thuật toán 

giải số nguyên đa trị người ta thường phối hợp trị đo pha sóng tải của máy 2  tần số 

và trị đo khoảng cách giả theo code. 

Sau khi tính được véc tơ ẩn số XYZX ,  toạ độ điểm B  được tính theo công thức: 

o
B B B

o
B B B

o
B B B

X X dX

Y Y dY

Z Z dZ

= +

= +

= +   

 (2.16) 

 trong đó ,Y ,Zo o o
B B BX  là toạ độ gần đúng của điểm B, đã sử dụng trong các tính 

toán trước đó.  

Trong định vị tương đối, người ta đưa ra chỉ số độ suy giảm độ chính xác tương 

đối RDOP. Giá trị  RDOP được tính theo công thức: 
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( )
1

1 2TRDOP Tr B PB
− 

=
     

 (2.17) 

trong đó P là ma trận trọng số của các phương trình sai phân bậc hai. A là ma 

trận với các phần tử có xuất xứ từ các thành phần của vectơ cạnh dạng (2.13). 

Trong định vị tương đối động, hệ phương trình số hiệu chỉnh (2.13) vẫn được 

sử dụng để giải cạnh từ trạm base (hay trạm CORS) đến trạm rover, tuy nhiên nếu 

như số nguyên đa trị đã được xác định tại điểm khởi đo thì trong hệ phương trình 

(2.13) chỉ còn lại 3 ẩn số là , ,B B BdX dY dZ . Như vậy khi quan sát (tối thiểu) 4 vệ tinh 

thì ngay với 1 thời điểm đo (1 epoch) và sử dụng máy thu 1 tần số vẫn có thể giải 

được cạnh, tức là vẫn nhận được kết quả định vị tương đối động. 

Hiện nay, các hãng chế tạo máy thu GNSS, đã cho ra các thế hệ máy thu tích 

hợp nhiều loại vệ tinh GNSS như GPS, GLONASS, Galileo, BDS, vv.. và sử dụng 

nhiều tần số sóng tải. Các máy thu GNSS thế hệ mới được trang bị các chip xử lý tốc 

độ rất cao, cho phép thực hiện nhiều lần đo (nhiều epoch) trong một giây, ví dụ như 

máy thu thực hiện 10 lần đo trong 1 giây (10Hz) hay 20 lần đo trong 1 giây (20Hz), 

và có thể cao hơn nữa. Các máy thu này cho phép chúng ta thực hiện định vị tuyệt 

đối và cả định vị tương đối ở trạng thái động (liên tục) như trường hợp gắn máy thu 

GNSS trên máy bay để chụp ảnh hàng không, hay gắn máy thu trên tàu thuyền khi đo 

vẽ bản đồ biển,… 

 

Hình 2.1- Phương pháp đo GNSS Base RTK 



51 

 

Đối với kỹ thuật GNSS Base RTK, hiện nay có các phương pháp đo động: 

phương pháp đo động “dừng và đi” (stop and go), phương pháp đo động “liên tục” 

(continuous) và phương pháp đo động kiểu đánh dấu sự kiện (Events Markers) để đo 

vẽ bản đồ. Khác với đo đạc trên đất liền, để thực hiện đo đạc trên biển máy thu GNSS 

được gắn trên tàu, phương pháp “dừng và đi” không hiệu quả nên không được sử 

dụng trong thực tế. Phương pháp đo phù hợp nhất dùng trong thủy đạc là đo động 

liên tục. Ứng dụng công nghệ GNSS Base RTK đã được khẳng định về độ chính xác 

và được quy định trong các tiêu chuẩn kỹ thuật và các thông tư [53], [56], [57]… để 

áp dụng cho công tác thủy đạc. Do đó, Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt 

Nam quy định phải áp dụng công nghệ đo GNSS Base RTK trong công tác khảo sát 

thủy đạc phục vụ thiết kế, thi công nạo vét các tuyến luồng hàng hải. Phạm vi hoạt 

động của công nghệ GNSS Base RTK phụ thuộc vào khả năng của thiết bị truyền 

sóng (công suất của máy phát Radio), thông thường khoảng 10km [5], [50]. Hiện nay 

đa số máy thu GNSS có sử dụng công nghệ GPRS (sóng 3G/4G/5G,…) để truyền tải 

dữ liệu từ trạm Base đến trạm Rover.  

Để khắc phục hạn chế về khoảng cách từ trạm Base đến Rover của công nghệ 

đo GNSS Base RTK, việc nghiên cứu công nghệ GNSS CORS RTK ứng dụng trong 

công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải là hết sức cần thiết.   

2.1.2. Nguyên lý đo GNSS CORS RTK 

Trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS (Continuously Operating Reference 

Station) là hệ thống trạm GNSS thu tín hiệu vệ tinh liên tục tại các điểm cố định. 

Công nghệ CORS ra đời từ sự giao thoa của công nghệ định vị vệ tinh, công nghệ tin 

học, công nghệ mạng. Thành phần cơ bản của hệ thống trạm CORS gồm:  Hệ thống 

trạm tham chiếu; Trạm chủ (Trạm điều khiển và xử lý trung tâm) và người sử dụng. 

- Hệ thống trạm tham chiếu:  

Hệ thống trạm tham chiếu bao gồm một hoặc nhiều trạm tham chiếu. Các trạm 

tham chiếu được lắp đặt máy thu GNSS đa tần số, liên tục thu tín hiệu vệ tinh và 

truyền về trạm chủ trong thời gian thực. Vị trí các trạm này được đặt tại một nơi ổn 

định, an toàn, cách xa các thiết bị có khả năng phát sóng điện từ. Trạm tham chiếu 
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được cung cấp nguồn điện, hạ tầng mạng liên tục cho máy thu GNSS và các thiết bị 

kết nối khác. Máy thu GNSS phải đảm bảo thu được ít nhất 10 vệ tinh, có góc ngưỡng 

cao khoảng 5o, có khả năng thu tín hiệu ở mức giãn cách thu tín hiệu 1 giây hoặc nhỏ 

hơn, hỗ trợ xuất dữ liệu qua RTCM các phiên bản hiện hành 2.x/3.x, khuyến khích 

hỗ trợ xuất dữ liệu qua CRM, CMR+, NMEA-0183…; hỗ trợ Ntrip, TCP/IP, FTP. 

Các trạm tham chiếu thường độc lập với nhau và kết nối với trạm chủ qua hệ thống 

mạng Internet. Tùy theo mục đích, khoảng cách giữa các trạm tham chiếu có thể từ 

60-70km đến hàng trăm km. 

- Trạm chủ (Trạm điều khiển xử lý trung tâm)- Master Station  

Trạm chủ là nơi xử lý, điều khiển và lưu trữ thông tin từ các trạm tham chiếu 

chuyển đến thông qua mạng Internet. Do có nhiều thông tin từ nhiều trạm tham chiếu 

chuyển tới nên tại trạm chủ xây dựng được mô hình số cải chính vi phân tức thời như 

là hàm của vị trí các điểm trạm tham chiếu, tính toán lưới và hiệu chỉnh vị trí và gửi 

đến trạm đo của người sử dụng. Giá trị tọa độ này đã được tính đến các nguồn sai số 

như sai số quỹ đạo vệ tinh (lịch vệ tinh), sai số đồng hồ vệ tinh, sai số do tầng điện 

ly, sai số tầng đối lưu,... 

 

Hình 2.2- Sơ đồ khái quát hệ thống trạm GNSS CORS [24] 

Trạm chủ phải được đặt tại nơi có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đảm bảo, có nguồn 
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điện lưới quốc gia ổn định, có khả năng kết nối internet tốc độ cao, đảm bảo an ninh 

trật tự, bảo mật an toàn dữ liệu. 

Trạm chủ gồm các thành phần: 

+ Máy chủ giám sát, điều khiển hoạt động của tất cả các trạm GNSS CORS 

thông qua việc kết nối với máy tính chạy phần mềm đặt tại các trạm này. Phần mềm 

phải có khả năng điều khiển và giám sát liên tục việc thu thập số liệu của các trạm 

phát tín hiệu GNSS CORS thông qua một trung tâm điều khiển tập trung. 

+ Máy chủ quản lý việc thu thập số liệu đo GNSS tại các trạm. Phần mềm tại 

trạm phải có khả năng kết nối được các trạm GNSS CORS đơn lẻ thành lưới GNSS 

CORS, quản lý từ xa các trạm thông qua các kênh kết nối một cách toàn diện; có khả 

năng xác lập cấu hình thu GNSS, quản lý việc thu, ghi, cấp phát dữ liệu; giám sát liên 

tục tính toàn vẹn của lưới và dữ liệu cấp phát; và có cấu trúc mở hỗ trợ nâng cấp lên 

RTK và VRS. 

+ Máy chủ chạy phần mềm ứng dụng có chức năng thực thi các ứng dụng từ 

nguồn dữ liệu thu thập được từ các trạm GNSS CORS. Phần mềm tại máy này có khả 

năng: Tính toán tọa độ và vận tốc chuyển dịch của tất cả các trạm của lưới một cách 

nhanh chóng; xử lý tự động toàn bộ lưới với số lượng điểm lớn; tính được số nguyên 

đa trị trên khoảng cách lớn đến hàng nghìn km; theo dõi được biến động của tầng đối 

lưu và tầng điện ly; xác định được quỹ đạo vệ tinh chính xác và tham số định hướng 

của Trái Đất; tính được số hiệu chỉnh và phát đến các trạm động; xử lý được số liệu 

đa hệ (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS,…) với độ chính xác rất cao; thực hiện các 

dịch vụ định vị trong thời gian thực, các dịch vụ mạng và lưu trữ số liệu. 

Trạm xử lý trung tâm gồm hệ thống một hoặc nhiều máy chủ có chức năng tiếp 

nhận dữ liệu do các trạm tham chiếu chuyển đến, xử lý các dữ liệu tiếp nhận để xác 

định các thông tin cải chính tại các trạm tham chiếu, chuyển thông tin cải chính sau 

xử lý tới người sử dụng.  

- Người sử dụng:  

Người sử dụng có thể dùng trạm GNSS CORS để thực hiện đo đạc bằng phương 

pháp định vị động tức thời RTK hoặc phương pháp định vị động xử lý sau (PPK).  
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Phương pháp đo chủ yếu là RTK network, khi trạm chủ nhận được thông tin từ 

máy thu GNSS của người sử dụng, trạm chủ sẽ tính toán và thông qua Internet gửi 

giá trị cải chính tới máy thu của người sử dụng để hiệu chỉnh luôn vào kết quả đo.  

Nguyên lý định vị của công nghệ trạm CORS dựa trên nguyên lý định vị tương 

đối động sai phân bậc hai. Các số hiệu chỉnh gửi đến máy thu GNSS của người sử 

dụng đã được tính đến các nguồn sai số như sai số quỹ đạo vệ tinh (lịch vệ tinh), sai 

số đồng hồ vệ tinh, sai số do tầng điện ly, sai số tầng đối lưu,... nên định vị đạt độ 

chính xác cao, thậm chí có thể đạt cỡ vài cm ngay cả với giải pháp trạm CORS đơn.  

Hiện nay trên thế giới lưới cơ sở tọa độ quốc gia thường được xây dựng dưới 

dạng lưới các trạm GNSS quan trắc liên tục (Trạm GNSS CORS), có mật độ phù hợp, 

đảm bảo độ chính xác, tin cậy, an toàn và phục vụ đa mục đích, như các nước: Mỹ, 

Úc, Canada, Đức, Đan Mạch, Bỉ, Nhật, ... và hiện đang được mở rộng ra ở các nước 

khác trên thế giới. Đối với từng nước, mật độ điểm và phân bố điểm có thể rất khác 

nhau. Mỹ là quốc gia đầu tiên xây dựng hệ thống trạm GNSS CORS, đến đầu năm 

2014 đã lên tới 1900 trạm, hiện nay số lượng trạm GNSS CORS của Mỹ vẫn đang 

được phát triển với tốc độ khá nhanh. Giống như hệ thống trạm GNSS CORS của 

Mỹ, hệ SAPOS (Satellite Positioning Service) của CHLB Đức, hệ thống SWEPOS 

của Thuỵ Điển, GEONET của Nhật Bản,… có tính năng và mục đích tương tự như 

hệ thống trạm GNSS CORS. Tính đến năm 2014, Nhật Bản đã có 1318 trạm CORS 

hoạt động liên tục và trung bình khoảng cách các trạm là 20km, qua đó cho thấy mạng 

lưới GNSS CORS của Nhật Bản hết sức dày đặc [6], [71]. 

2.1.3. Khả năng ứng dụng GNSS CORS RTK trong công tác khảo sát thủy đạc 

phục vụ BĐATHH cho vùng biển ven bờ Việt Nam 

2.1.3.1. Hạ tầng mạng lưới trạm CORS ở Việt Nam 

Hiện nay ở Việt Nam, công nghệ CORS đang được Nhà nước và các doanh 

nghiệp quan tâm xây dựng và đã đưa vào sử dụng ở một số khu vực. Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin địa lý Việt Nam- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện dự án 

"Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam" 
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[59]. Dự án được thiết kế gồm 65 trạm GNSS CORS (Hình 2.3) thu tín hiệu vệ tinh 

liên tục 24/24, trong đó có: 24 trạm tham chiếu cơ sở hoạt động liên tục (Geodetic 

CORS) và 41 trạm tham chiếu hoạt động liên tục (NRTK CORS), trạm điều khiển xử 

lý trung tâm đặt tại Hà Nội.  

 

Hình 2.3- Sơ đồ vị trí trạm GNSS CORS và phạm vi cung cấp dịch vụ đo RTK [59] 

Tại các trạm Geodetic CORS, các trụ mốc gắn ăng ten GNSS CORS có phần 

chân đế mốc phải được gắn vào tầng đá gốc và được trang bị một bộ thiết bị hoàn 

chỉnh để đảm bảo thu thập và gửi số liệu GNSS liên tục về cho Trạm điều khiển xử 
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lý trung tâm tại Hà Nội. Các trạm này làm cơ sở xây dựng hệ tọa độ động Quốc gia 

dựa trên khung quy chiếu Trái Đất quốc tế (International Terrestrial Reference Frame-

ITRF) cũng như cung cấp số liệu phục vụ cho các mục đích nghiên cứu dịch chuyển 

mảng và cảnh báo những biến động theo thời gian của lớp vỏ Trái Đất trên lãnh thổ 

Việt Nam cũng như trong khu vực. Một số trạm Geodetic CORS Quốc gia sẽ được 

lựa chọn để gia nhập mạng lưới nghiên cứu ứng dụng trắc địa Quốc tế IGS ở thời 

điểm phù hợp nhằm mở rộng mối quan hệ nghiên cứu khoa học trong nước và khu 

vực.  

Các trạm Geodetic CORS được thiết kế với mục đích hình thành nên hệ thống 

lưới các điểm khống chế dạng “xương sống” để từ đó định hình phát triển tăng dày 

các trạm NRTK CORS theo từng khu vực và trên cả nước. Khoảng cách giữa các 

trạm Geodetic CORS khoảng từ 150 km đến 200 km. Vị trí các trạm Geodetic CORS 

(Hình 2.3) được thiết kế trải đều và cân đối trên toàn bộ các vùng lãnh thổ Việt Nam, 

các trạm này bao gồm toàn bộ vị trí các trạm MSK DGNSS Beacon của Bộ Tài 

nguyên Môi trường, Bộ Quốc phòng và bổ sung thêm vị trí mới tại các trạm khí tượng 

thủy văn phù hợp. 

Các trạm Network RTK CORS được thiết kế với mục đích tăng dày số lượng 

các trạm CORS với mật độ đủ để có khả năng cung cấp số liệu GNSS thô với dãn 

cách thu số liệu rất cao (1Hz tương đương với mỗi giây thu một tín hiệu GNSS) về 

cho trạm điều khiển và xử lý trung tâm tại Hà Nội để từ đây các mô đun phần mềm 

ứng dụng CORS xử lý và tạo ra số liệu hiệu chỉnh NRTK độ chính xác cao phục vụ 

cho các ứng dụng đo đạc định vị thời gian thực như với phương pháp đo RTK Base. 

Số lượng các trạm NRTK CORS trên ba vùng kinh tế trọng điểm ưu tiên xây 

dựng ở giai đoạn đầu của Dự án là 41 trạm (Hình 2.3), với khoảng cách giao động từ 

50 km đến 70 km, làm nền tảng cho việc tính toán, cung cấp số liệu hiệu chỉnh phục 

vụ các ứng dụng đo động thời gian thực với độ chính xác cao từ 2cm đến 4cm trên 

thực địa. Tất cả các trạm NRTK CORS được đặt ở nơi có địa chất ổn định, thông 

thoáng, đảm bảo có góc mở lên bầu trời lớn hơn 170o tại vị trí đặt ăng-ten. Quanh trụ 

mốc 2 mét không có tấm lợp vật liệu bằng kim loại, cây tán rộng, hàng rào kim loại… 
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để giảm thiểu tối đa nhiễu đa đường. Ăng-ten có vòng cảm kháng, có khả năng thu 

nhận tất cả tín hiệu (tần số) hiện có từ các hệ thống định vị vệ tinh, như: GPS, 

GLONASS, GALILEO, BDS,… và có khả năng thu tín hiệu ở mức giãn cách thu tín 

hiệu 1 giây hoặc nhỏ hơn, hỗ trợ xuất dữ liệu qua RTCM 2.x/3.x, CRM, CMR+, 

NMEA-0183…; hỗ trợ NTRIP, TCP/IP, FTP. Các máy thu GNSS liên tục thu tín hiệu 

vệ tinh và truyền về trạm trung tâm để xử lý dữ liệu [1], [2], [59]. 

Tại trạm trung tâm, số liệu được kiểm tra, đánh giá và xử lý để tạo ra các sản 

phẩm số liệu dịch vụ như số liệu xử lý sau, số liệu hiệu chỉnh thời gian thực cấp cho 

người dùng với loại dữ liệu có giãn cách thu tín hiệu 30 giây, 15 giây, 1 giây. Đồng 

thời lưu trữ sẵn sàng tại máy chủ phục vụ người sử dụng truy cập và sử dụng theo 

quyền truy cập được phân cấp. 

Với dự án này, công nghệ và hạ tầng kỹ thuật của ngành đo đạc, bản đồ sẽ có 

bước ngoặt lớn, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, tăng năng suất lao động 

trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đo đạc và bản đồ... 

Ngày 21/3/2020, Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý đã công bố mạng lưới 

trạm CORS chính thức cung cấp dịch vụ đo RTK đồng nhất trên toàn quốc, phạm vi 

sử dụng dịch vụ trạm GNSS CORS mạng và trạm GNSS CORS đơn (Single Base) 

(Hình 2.3) [54], [103]. Phạm vi khu vực phủ trùm mô hình Geoid của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường để xác định độ cao điểm đo thể hiện ở Hình 2.4. Độ chính xác khi sử 

dụng dịch vụ đo RTK được cung cấp bởi mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia như 

Bảng 2.1 [54].  

Bảng 2.1- Độ chính xác khi sử dụng dịch vụ đo RTK được cung cấp bởi  

mạng lưới GNSS CORS quốc gia 

Phương thức cải 

chính 

Độ cính xác tuyệt đối 

về mặt bằng 

Độ cính xác tuyệt đối về độ cao 

(khi sử dụng mô hình Geoid của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

Khu vực 

k80km 

Khu vực 

k>80km 

Khu vực  

đồng bằng 

Khu vực  

miền núi 

VRS, MAX, iMAX 3cm5cm 4cm7cm 

<10cm <17cm 
Single Base  

(áp dụng nếu S25km) 
<5cm 
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Trong đó:  

k là khoảng cách giữa các trạm định vị vệ tinh tham gia xử lý trong mạng lưới 

để cung cấp dịch vụ đo RTK;  

S: là khoảng cách từ vị trí phương tiện thu tín hiệu vệ tinh di động đến trạm định 

vị vệ tinh cố định được sử dụng để cải chính. 

 

Hình 2.4- Phạm vi phủ trùm mô hình Geoid trên lãnh thổ Việt Nam do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường xây dựng [59]  
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Để đảm bảo cung cấp các dịch vụ định vị dẫn đường độ chính xác cao trên phạm 

vi toàn quốc, tới đây Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý sẽ bổ sung xây dựng 

thêm khoảng 90 - 100 trạm NRTK CORS. Ngoài ra, Cục sẽ hoàn thiện cơ chế, chính 

sách để thu hút đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống GNSS 

CORS [103]. 

Ngoài mạng lưới trạm GNSS CORS do Bộ Tài nguyên và Môi trường đang  xây 

dựng và hoàn thiện, còn có một số hệ thống trạm GNSS CORS được các doanh nghiệp 

trắc địa bản đồ tư nhân đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng gần 300 trạm 

GNSS CORS như: Công ty CP Công nghệ Nguyễn Kim [97]; Công ty Cổ phần thiết 

bị KHCN Tường Anh [105]; Công ty TNHH Trắc địa bản đồ Nam Phương,… 

Như vậy, trong tương lai nếu kết hợp các đơn vị với nhau (như hệ thống trạm 

GNSS CORS trên toàn lãnh thổ của Mỹ), thì trên toàn lãnh thổ Việt Nam sẽ có một 

mạng lưới trạm GNSS CORS đảm bảo mật độ và mức độ phủ trùm, tạo điều kiện 

thuận lợi cho công tác đo đạc và nâng cao độ chính xác của kết quả đo tại mọi vị trí 

trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

2.1.3.2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GNSS CORS RTK cho công tác thủy 

đạc phục vụ BĐATHH trên vùng biển ven bờ Việt Nam 

Để ứng dụng được công nghệ GNSS CORS RTK cho công tác thủy đạc phục 

vụ BĐATHH các vùng biển ven bờ Việt Nam, cần phải xét đến các yếu tố: mật độ 

trạm GNSS CORS ven biển, cơ sở hạ tầng viễn thông, thiết bị thu GNSS và phạm vi 

khảo sát thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải. 

(1)  Hệ thống mạng lưới các trạm GNSS CORS ven biển Việt Nam  

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số trạm GNSS CORS trải dọc bờ biển Việt 

Nam do Nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân xây dựng khoảng 65 trạm, mật độ 

trung bình khoảng 50km/1 trạm (Hình 2.5). Như vậy, với tầm hoạt động của các trạm 

CORS đơn khu vực ven biển khoảng 25-30km, mật độ trạm GNSS CORS ven biển 

hiện nay đủ để sử dụng công nghệ GNSS CORS RTK cho công tác đo đạc ven biển.   
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 Hình 2.5- Hệ thống trạm GNSS CORS ven biển Việt Nam 

(2)  Cơ sở hạ tầng viễn thông BTS  

Các hệ thống trạm GNSS CORS sử dụng hạ tầng mạng internet, sóng 3G/4G/5G 

để truyền tải thông tin giữa phần mềm quản lý và máy GNSS trạm, giữa các máy thu 

Rover với hệ thống trạm GNSS CORS, nên việc truyền dữ liệu nhanh và liên tục là 

rất cần thiết.  

Trong những năm qua, Việt Nam đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
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viễn thông qua Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia và Chương trình phát triển 

hạ tầng viễn thông băng rộng. Đặc biệt, Việt Nam đã phóng thành công vệ tinh 

Vinasat-1 (tháng 6/2008) và Vinasat-2 (tháng 5/2012) đã giúp cho việc xây dựng và 

phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại, an toàn có dung lượng lớn, tốc độ cao, 

vùng phủ sóng rộng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Cơ sở hạ tầng viễn 

thông ở Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu truyền tải thông tin giữa 

phần mềm quản lý và máy GNSS trạm, giữa các máy thu Rover với hệ thống trạm 

CORS nhanh và liên tục. 

Hiện nay, ở nước ta có 3 nhà mạng lớn: VNPT, Viettel và MobiFone. Các nhà 

mạng này đã đầu tư nâng cấp phát triển mới cáp quang, trạm BTS để cung cấp dịch 

vụ với chất lượng cao. Cụ thể như sau: 

- Nhà mạng VNPT: Đã xây dựng được hơn 85.000 trạm thu phát sóng 2G/3G/4G 

VinaPhone với đường truyền dữ liệu và truy cập Internet  tốc độ tối đa lên đến 

14.4Mbps.  

- Nhà mạng Viettel: Đã xây dựng 67.000 trạm thu phát sóng 3G/4G với tốc độ 

truyền dữ liệu lên tới 75 Mbps (downlink) và 25 Mbps (uplink) triển khai trên băng 

tần uplink/downlink: 2520-2580MHz/2620-2680MHz, băng thông cấp phép 10 MHz. 

Đặc biệt, đến tháng 7/2020 Viettel đã có hơn 2.000 trạm phủ sóng dọc bờ biển Việt 

Nam với bán kính phủ sóng khoảng 30-50km. Về công nghệ, ngoài giải pháp đặc thù 

cho các trạm 2G, hiện nay các trạm 3G, 4G khu vực biển đảo của Viettel đều sử dụng 

công nghệ khuếch đại đa sóng mang để đạt được công suất cao kết hợp với tính năng 

phủ xa và ưu thế về độ cao so với mực nước biển. Khi bật tính năng này, vùng phủ 

trạm 3G, 4G của Viettel có thể tăng từ 30km lên tối đa 180km [94]. 

- Nhà mạng MobiFone: Đã xây dựng khoảng 30.000 trạm BTS phủ sóng ở hầu 

khắp tất cả các tỉnh thành và khu vực ven biển. 

Các nhà mạng này vẫn đang tiếp tục đầu tư nâng cấp để tạo ra đường truyền dữ 

liệu và truy cập Internet tốc độ ngày càng cao. Hiện tại, tầm hoạt động của các trạm 

BTS đảm bảo yêu cầu truyền dữ liệu cho phạm vi khảo sát thủy đạc phục vụ 

BĐATHH. 
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Dựa vào dữ liệu thu thập các trạm BTS ven biển Việt Nam (Phụ lục 1), nghiên 

cứu sinh đã xác định vị trí các trạm BTS trên Google Earth như Hình 2.6. 

 

Hình 2.6-  Sơ đồ phân bố vị trí hệ thống trạm viễn thông BTS ven biển Việt Nam 

 (3)  Thiết bị thu GNSS: 

Hiện nay, các loại máy thu GNSS mà các tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam 

đang sử dụng phục vụ công tác đo đạc đều là các thiết bị hiện đại của các hãng nổi 

tiếng như: Trimble, Topcon, Sokkia, Leica, Kolida, CHC, Hi-Target,… Các dòng 

máy đơn tần, đa tần đều có khả năng thu phát sóng Radio, sóng Bluetooth, Wifi, 

2G/3G/4G. Do đó, rất thuận lợi cho việc sử dụng công nghệ trạm CORS trong đo đạc 

nói chung và công tác khảo sát thủy đạc nói riêng. 
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(4)  Phạm vi khảo sát thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải 

Từ các nhiệm vụ của công tác khảo sát thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng 

hải ở mục (1.1.1), có thể xác định phạm vi khảo sát xa nhất của công tác thủy đạc 

phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải là điểm đầu các luồng hàng hải (vị trí phao số “0”) 

và vùng nước xa nhất (vùng đón trả hoa tiêu, khu neo đậu tàu thuyền,…). 

 

Hình 2.7-  Trạm GNSS CORS ven biển và vị trí phao “0” luồng hàng hải 

Dựa vào bảng tọa độ báo hiệu hàng hải của các luồng hàng hải Việt Nam do 

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc cung cấp (Bảng 2.2), nghiên cứu 

sinh đã xác định vị trí phao “0” của các luồng trên Google Earth như Hình 2.7. 

Từ vị trí của trạm GNSS CORS, trạm BTS dọc bờ biển Việt Nam và vị trí phao 

“0” của các luồng hàng hải, cho phép xác định được khoảng cách xa nhất từ phao “0” 
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đến trạm GNSS CORS và trạm BTS, được tổng hợp trong Bảng 2.2. 

Bảng 2.2- Khoảng cách từ phao “0” đến trạm CORS và trạm viễn thông BTS 

TT Tên luồng hàng hải 

Tọa độ vị trí phao “0”   

(VN2000, KTT 105o, MC 6o) 

Khoảng cách 

từ trạm 

CORS đến 

phao “0” (km) 

Khoảng cách 

từ trạm BTS 

đến phao “0” 

(km) 
X(m) Y(m) 

1 Vạn Gia 2367779.0 812888.9 21 7.2 

2 Hòn Gai- Cái Lân 2300402.2 724026.0 21.5 5 

3 Sông Chanh 2304869.2 695836.6 10.3 4.5 

4 Cẩm Phả 2294763.8 733109.7 30.2 10.3 

5 Lạch Huyện 2285097.8 710605.2 24.2 6.8 

6 Diêm Điền 2269032.1 670501.9 23 6.6 

7 Hải Thịnh 2210359.9 627339.3 31.2 3 

8 Lệ Môn 2187483.2 600813.0 13 4.5 

9 Nghi Sơn 2131821.1 588499.6 36.1 3.5 

10 Cửa Lò 2082142.9 578591.0 6.3 3.6 

11 Cửa Hội- Bến Thủy 2078362.8 581845.5 9 4.3 

12 Vũng Áng 2003734.9 647522.2 43.2 3.2 

13 Hòn La 1981498.8 662049.3 21.8 6.4 

14 Cửa Gianh 1959855.3 660124.5 5.6 2.9 

15 Nhật Lệ 1935265.1 673714.3 8.8 1.8 

16 Cửa Việt 1871589.7 734675.4 12.4 3 

17 Thuận An 1836206.9 779210.4 13 2.5 

18 Chân Mây 1810414.6 820016.7 29.5 3.8 

19 Đà Nẵng 1789737.4 840501.2 13 5.8 

20 Dung Quất 1710305.2 903060.1 25 6.5 

21 Kỳ Hà- Tam Hiệp 1716571.5 897480.3 24.8 4 

22 Sa Kỳ 1684624.1 921961.2 15.7 1.6 

23 Quy Nhơn 1521695.8 959932.5 4.6 4.5 
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TT Tên luồng hàng hải 

Tọa độ vị trí phao “0”   

(VN2000, KTT 105o, MC 6o) 

Khoảng cách 

từ trạm 

CORS đến 

phao “0” (km) 

Khoảng cách 

từ trạm BTS 

đến phao “0” 

(km) 
X(m) Y(m) 

24 Vũng Rô 1424009.3 978952.2 33 2.7 

25 Nha Trang (bắc) 1356940.6 959230.4 3.8 2.7 

26 Nha Trang (nam) 1348952.8 964476.2 11.5 3.2 

27 Đầm Môn 1391056.8 981229.8 55 4.3 

28 Ba Ngòi 1308592.5 959944.0 7.6 3.2 

29 Vũng Tàu-Thị Vải 1137491.4 728055.1 9 4.6 

30 Sông Dinh 1150170.1 724001.8 6.2 2 

31 Côn Sơn- Côn Đảo 959313.2 693974.8 115 15.1 

32 Sài Gòn-Vũng Tàu 1151918.1 721027.3 9.7 5.5 

33 Soài Rạp 1137731.3 716421.1 14.8 11.8 

34 Sông Tiền 1128809.7 713839.5 23.5 20 

35 Định An- Cần Thơ 1048322.5 665611.1 53 11 

36 Bồ Đề- Năm Căn 959858.8 533026.9 27.5 11.8 

37 Hà Tiên 1139359.1 435928.3 45 9 

38 An Thới 1106704.4 391924.9 14 0.5 

39 Phú Quý 1163449.9 929651.3 100 1.8 

 

 Trên cơ sở phân tích dữ liệu thu thập được về mật độ và tầm hoạt động của các 

trạm GNSS CORS, trạm BTS ven biển với vị trí các điểm phao “0” đầu luồng hàng 

hải và các vùng nước hàng hải dọc bờ biển Việt Nam cho thấy: cơ sở hạ tầng của hệ 

thống trạm GNSS CORS đảm bảo cho việc sử dụng công nghệ GNSS CORS RTK 

trong công tác thủy đạc phục vụ các nhiệm vụ BĐATHH. Những khu vực đo nằm 

trong vùng mạng lưới trạm GNSS CORS thì sử dụng dịch vụ trạm CORS mạng (giải 

pháp mạng lưới công nghệ VRS, iMAX,…), còn những khu vực đo nằm ngoài vùng 

dịch vụ CORS mạng thì sử dụng giải pháp trạm CORS đơn. Có 06 luồng hàng hải vị 

trí phao “0” nằm ngoài tầm hoạt động của trạm GNSS CORS, trong trường hợp này 
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chúng ta có thể sử dụng công nghệ GNSS Base RTK và thiết bị tăng công suất tín 

hiệu RTK (Repeater TRL-35) của hãng Topcon để thực hiện công tác thủy đạc [101]. 

2.2. Tích hợp GNSS CORS RTK với công nghệ đo sâu hồi âm khảo sát địa hình 

dưới nước phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải 

Vị trí của một điểm được thể hiện bởi giá trị tọa độ và độ cao của điểm đó. Khác 

với đo đạc trên cạn, khi đo đạc dưới nước các giá trị này được đo đạc bằng các thiết 

bị đo chuyên dụng khác nhau: Tọa độ của điểm đo sâu được xác định dựa vào máy 

thu GNSS, còn độ sâu của điểm được đo đạc dựa vào máy đo sâu hồi âm và các thiết 

bị phụ trợ (Motion sensor, máy đo tốc độ sóng âm,...) để hiệu chỉnh vào kết quả đo 

sâu. Do đó, để đo đạc địa hình dưới nước cần phải tích hợp máy thu GNSS với máy 

đo sâu hồi âm và các thiết bị phụ trợ.   

Ở Việt Nam, chỉ có hai đơn vị: Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển 

(Đoàn 6 Hải Quân) thuộc Quân chủng Hải quân; Trung tâm đo đạc bản đồ biển thuộc 

Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam có tàu đo sâu chuyên dụng. Trên các tầu chuyên 

dụng, các thiết bị đo: Anten máy thu GNSS, máy đo sâu hồi âm, thiết bị cảm biến,… 

được lắp cố định trên tàu đo. Còn hầu hết các đơn vị đo đạc biển đều không có tàu đo 

chuyên dụng, nên thông thường khi thực hiện đo đạc sẽ thuê tàu tại địa phương có 

công suất phù hợp với điều kiện khu vực đo rồi tiến hành lắp đặt, kết nối các thiết bị 

đo trên tàu đo. Tuy nhiên, việc kết nối các thiết bị trên tàu đo cơ bản đều thực hiện 

theo sơ đồ sau [21], [91]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.8- Sơ đồ kết nối các thiết bị đo sâu hồi âm  

Thiết bị định vị 

(GNSS)-Trạm Rover 

Máy đo sâu hồi âm 

(Đơn tia/ đa tia) 

 

Thiết bị cảm biến 

(Motion sensor) 

Thiết bị đo vận tốc 

âm (Sound Velocity) 

Thiết bị đo hướng 

(Heading) 

Bộ thu số liệu RTA 

(Real Time Appliance) 

Máy tính cài đặt phần mềm 

thu thập số liệu đo sâu 

Máy tính cài đặt phần 

mềm điều khiển  

(màn hình lái tàu) 
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Các thiết bị đo phải được lắp đặt ở vị trí thích hợp nhất, lắp cố định, chắc chắn 

trên tàu đo sao cho hạn chế được các sai số ảnh hưởng đến kết quả đo đạc. 

- Cần phát biến nên đặt ở đáy tàu đo sẽ hạn chế được sai số lắc dọc, lắc ngang. 

Trong trường hợp không lắp được ở đáy tàu thì lắp ở mạn tàu và ở vị trí tránh được 

nhiễu âm tốt nhất trên tầu đo. Phương của cần phát biến thật thẳng đứng (trùng với 

đường dây dọi). 

- Anten máy thu GNSS có thể đặt trùng với phương của cần phát biến hoặc ở vị 

trí bất kì trên tàu đo sao cho máy thu GNSS có thể thu tín hiệu tốt nhất từ vệ tinh và 

số hiệu chỉnh từ trạm GNSS CORS. Trong trường hợp không đặt trùng phương với 

nhau thì sau khi lắp đặt các thiết bị cố định trên tàu đo, tiến hành xác định vị trí anten 

máy thu GNSS, cần phát biến máy đo sâu trong hệ tọa độ tàu (giá trị offset) để cài 

đặt vào phần mềm khảo sát khi khai báo các thiết bị trong phần mềm.  

- Thiết bị cảm biến chuyển động (Motion Sensor) nên đặt ở vị trí trọng tâm của 

tàu. Khi lắp đặt cần chú ý lắp đúng hướng và đảm bảo được mặt phẳng nằm ngang 

cho máy để giảm tối đa các sai lệch hệ thống do lắp đặt gây ra.  

- Thiết bị đo vận tốc âm trực tuyến nên đặt ở ngay tại đầu phát biến của máy đo 

sâu hồi âm. 

- La bàn cần được lắp đặt chắc chắn trên mặt phẳng sao cho hướng của la bàn 

chỉ đứng hướng thực của tàu đo, với la bàn vệ tinh thì hai anten phải được lắp đặt như 

anten máy thu GNSS và trên cùng một mặt phẳng nằm ngang. Nên lắp dọc theo tàu 

hoặc ngang tàu. 

- Lắp đặt máy tính, kết nối với các thiết bị đo đạc (máy đo sâu, máy định vị 

GNSS, máy tính, màn hình dẫn đường,…) [8].  

+Dựa vào phần mềm đo sâu, tiến hành thiết lập cơ sở toán học: chọn Ellipsoid 

tham chiếu (WGS-84), phép chiếu tọa độ phẳng, kinh tuyến trục của khu đo, giá trị 

chuyển dịch trục tọa độ, các tham số chuyển đổi từ hệ tọa độ quốc tế WGS-84 sang 

hệ tọa độ quốc gia VN-2000 (theo Hướng dẫn số 1123/ĐĐBĐ-CNTĐ ngày 

26/10/2007 của Cục Đo đạc và Bản đồ). 

+Thiết kế tuyến đo trong phạm vi khu vực khảo sát. 
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+Định nghĩa hệ tọa độ tàu, khai báo tọa độ ăng ten máy thu GNSS, cần phát 

biến (bộ biến năng) máy đo sâu, các thiết bị cảm biến khác trong hệ tọa độ tàu. Khi 

khai báo các thiết bị đo đạc phải lựa chọn định dạng dữ liệu ra theo các chuẩn dữ liệu 

NMEA. Dùng thước thép đo khoảng cách từ mặt nước đến mặt cần phát biến (thông 

số draft ( rd )), chiều cao anten GNSS từ tâm Anten đến mặt nước để khai báo vào 

phần mềm đo sâu. 

Hệ tọa độ tàu (Hình 2.9) có gốc tọa độ (o) là trọng tâm của tàu, trục x trùng với 

hướng mũi tàu, trục y vuông góc với trục x hướng sang mạn phải của tàu, trục z vuông 

góc với mặt xoy và hướng lên trên. 

 

Hình 2.9-  Hệ tọa độ tàu 

Trong quá trình đo đạc trên biển, thiết bị cảm biến chuyển động (motion sensor) 

luôn xác định các giá trị dao động Pitch, Roll, Heave để hiệu chỉnh vào kết quả đo 

tọa độ và độ sâu của điểm đo.  

Công thức hiệu chỉnh tọa độ vị trí anten (x,y,z) do ảnh hưởng của các dao động 

Pitch, Roll, Heave về vị trí anten yên tĩnh (X,Y,Z) như sau [76]: 

X x

Y T y

Z z

   
   

= 
   
         

 (2.9) 

Trong đó: T là ma trận chuyển đổi tọa độ xoay và được tính theo công thức: 

cosB.cosP sin B.cosR cosB.sinP.sinR sin B.sinR cosB.sinP.cosR

T sinB.cosP cosB.cosR sinB.sinP.sinR cosB.sinR sinB.sinP.cosR

sin P cosP.sin R cosP.cosR

+ − 
 

= − − +
 
 −    

(2.10) 

Trong đó:  
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B: là góc định hướng của tàu đo, được xác định dựa vào thiết bị đo hướng 

(Heading);  

R (Roll): là góc dao động của tàu theo trục dọc (góc giữa trục y với mặt phẳng 

nằm ngang); 

P (Pitch): là góc dao động của tàu theo trục ngang (góc giữa trục x với mặt 

phẳng nằm ngang); 

R, P được xác định dựa vào thiết bị cảm biến (Motion sensor). 

 

Hình 2.10- Nguyên lý đo sâu hồi âm kết hợp với công nghệ GNSS CORS RTK  

Sau khi hoàn thành công tác ghép nối các thiết bị, tiến hành đo sâu theo các 

tuyến đã thiết kế. Khác với công nghệ GNSS Base RTK, khi sử dụng công nghệ đo 

GNSS CORS RTK tích hợp với đo sâu hồi âm để thực hiện công tác thủy đạc ta chỉ 

cần một máy thu GNSS RTK đặt ở trên tàu. Dữ liệu đo thu được là tọa độ i i(X ,Y )  

trong hệ WGS84 hoặc hệ tọa độ VN-2000 (nếu trạm Rover cài đặt các tham số tính 

chuyển về từ hệ WGS84 về VN2000), độ cao trắc địa của mặt nước và giá trị độ sâu 

đo từ mặt nước biển đến đáy biển do
r(D D d )= +  của điểm đo sâu i. 

Do Việt Nam chưa công bố mô hình Quasigeoid quốc gia, mô hình Geoid của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tài liệu [59] không phủ trùm khu vực biển, nên 
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trong luận án nghiên cứu sinh chỉ sử dụng công nghệ GNSS CORS RTK để xác định 

tọa độ của điểm đo sâu, còn độ sâu của điểm được xác định dựa số liệu quan trắc mực 

nước tại các trạm QTMN hoặc số liệu mực nước tính theo mô hình triều và độ sâu đo 

được từ máy đo sâu hồi âm. Nội dung này sẽ được trình bày chi tiết trong Chương 3. 

 Kết luận Chương 2 

Trong chương 2, nghiên cứu sinh đã nghiên cứu nguyên lý đo GNSS Base RTK, 

và GNSS CORS RTK, áp dụng để nâng cao hiệu quả và độ chính xác tọa độ trong 

công tác thủy đạc phục vụ BĐATHH cho các vùng biển ven bờ Việt Nam. Trên cơ 

sở phân tích dữ liệu thu thập được về cơ sở hạ tầng trạm CORS, trạm BTS và tầm 

hoạt động của các trạm và phạm vi nghiên cứu của đề tài, nghiên cứu sinh nhận thấy:  

(1) Công nghệ đo GNSS Base RTK đã được nghiên cứu chi tiết về mặt lý thuyết 

và được ứng dụng hiệu quả trong thực tế, đặc biệt là công tác thủy đạc phục vụ an 

toàn hàng hải. 

(2) Mật độ trạm GNSS CORS trên lãnh thổ Việt Nam tương đối dày, dữ liệu thu 

ở các tần suất khác nhau nên nếu ứng dụng được cho công tác thủy đạc sẽ tiết kiệm 

được thời gian và kinh phí. Công nghệ trạm GNSS CORS có thể sử dụng tích hợp 

với máy đo sâu hồi âm trong công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải. 
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CHƯƠNG 3 

 XỬ LÝ TOÁN HỌC SỐ LIỆU ĐO SÂU ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN  

TRONG CÔNG TÁC THỦY ĐẠC BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI 

 Theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, độ sâu hải đồ được quy chiếu dựa trên 

mực nước triều thiên văn thấp nhất (mặt biển thấp nhất) tại trạm quan trắc mực nước 

ven bờ. Tuy nhiên, do mặt biển thấp nhất (MBTN) tại các khu vực biển khác nhau 

trên vùng biển quốc gia không tuân theo các quy luật hình học nên không thể xác 

định MBTN tại một trạm quan trắc mực nước (QTMN) dựa vào MBTN đã được xác 

định tại các trạm QTMN ở các khu vực biển lân cận bằng các phương pháp trắc địa 

(đo dẫn thủy chuẩn hình học, đo cao lượng giác hay đo cao bằng GNSS). Trong thực 

tế, độ cao MBTN tại một trạm QTMN được xác định bằng độ chênh giữa mặt biển 

trung bình (MBTB) và MBTN ( )0 0A −  bằng phương pháp hải văn, dựa trên số liệu 

QTMN trong khoảng thời gian tối thiểu là 30 ngày đêm. Khi có số liệu QTMN liên 

tục trong một khoảng thời gian dài (tối thiểu là 18,6 năm), độ chênh giữa MBTB và 

MBTN tại trạm QTMN cũng có thể được xác định bằng phương pháp thống kê.  

Độ cao MBTB tại trạm QTMN được đo nối bằng phương pháp thủy chuần hình 

học hay GNSS từ các điểm độ cao Nhà nước. Do MBTN được xác định sau khi có số 

liệu QTMN nên số liệu QTMN được tính toán dựa trên MBTB. Vì lý do đó trong 

công tác thủy đạc BĐATHH, số liệu QTMN được tính toán trước hết dựa trên MBTB 

tại trạm QTMN, sau đó quy chiếu về MBTN dựa vào độ chênh ( )0 0A − . 

Độ cao mực nước dựa trên MBTB (hay MBTN) tại trạm QTMN tạm thời ven 

bờ được sử dụng để hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều cho độ sâu đo trên toàn bộ 

khu đo. Tuy nhiên, "do MBTB ở các khu vực khác nhau trên vùng biển quốc gia 

không phải là mặt đẳng thế, tức không cùng nằm trên một mặt xác định, nên khi coi 

MBTB tại trạm QTMN tạm thời ven bờ trùng với MBTB tại vị trí đo sâu địa hình đáy 

biển ở ngoài khơi để quy chiếu kết quả đo sâu về MBTB Hòn Dấu là không có cơ sở 

khoa học" [16]. Sử dụng số liệu đo cao vệ tinh để xây dựng mô hình MBTB trên Biển 

Đông, công trình [34] đã đánh giá độ chênh giữa MBTB ở các khu vực khác nhau có 
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thể đạt đến 0.7m. Mặt khác, dựa vào tính chất lan truyền thủy triều, độ cao triều tại 

các vị trí trong phạm vi khu đo cũng khác với độ cao triều tại trạm QTMN trong cùng 

một thời điểm [23], [35], [70], nên hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều cho các trị đo 

sâu dựa trên độ cao triều tại trạm QTMN tạm thời ven bờ cũng không có cơ sở khoa 

học chắc chắn (đặc biệt đối với các trị đo sâu ở cách xa trạm QTMN).  

Phụ thuộc vào chế độ thủy triều, chế độ gió, độ dốc của địa hình,... mối quan hệ 

MBTB và MBTN tại các khu vực biển khác nhau là khác nhau. Do đó, không thể dựa 

vào độ chênh giữa MBTB và MBTN  tại trạm QTMN tạm thời ven bờ để quy chiếu 

các trị đo sâu ĐHĐB về MBTN trên toàn khu vực biển [14]. Như vậy, cần nghiên 

cứu phương pháp xác định độ chênh giữa MBTB và MBTN tại vị trí các điểm đo độ 

sâu địa hình đáy biển (ĐHĐB). 

Toàn cảnh bức tranh về thủy triều và hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều cho 

các trị đo sâu ĐHĐB trong công tác thủy đạc hiện nay đã bộc lộ nhiều hạn chế. Như 

vậy, cần phải nghiên cứu các phương pháp để xác định độ cao mực nước thủy triều 

để hiệu chỉnh cho các trị đo độ sâu ĐHĐB và quy chiếu trị đo đâu ĐHĐB phù hợp 

với các bề mặt tự nhiên của biển. 

Nhằm tận dụng tối đa các thành quả khoa học và công nghệ tiên tiến của thế 

giới cho công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải trên các vùng biển ven 

bờ và hệ thống luồng hàng hải Việt Nam, trong Chương 3 NCS tập trung nghiên cứu 

các nội dung chính sau đây: 

- Sử dụng một số mô hình mặt biển trong công tác thủy đạc bảo đảm an toàn 

hàng hải. 

- Nghiên cứu phương pháp xác định độ cao mực nước tại vị trí đo sâu địa hình 

đáy biển theo mô hình MIKE 21 FM. 

- Quy chiếu trị quan trắc mực nước dựa trên các mô hình mặt biển.  

- Quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên các mô hình mặt biển. 

3.1. Sử dụng một số mô hình mặt biển trong công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm 

an toàn hàng hải 

Do tác động của nhiều yếu tố nên bề mặt tự nhiên và thủy triều trên các biển và 



73 

 

đại dương thế giới luôn biến đổi [72]. Để thể hiện các đối tượng địa lý biển, cần phải 

có các bề mặt đặc trưng mang tính ổn định cao. Có 5 loại mô hình bề mặt đặc trưng 

như vậy, tương ứng với 5 bề mặt tự nhiên biển, bao gồm: mô hình mặt biển cao nhất, 

mô hình mặt biển cao trung bình, mô hình MBTB, mô hình mặt biển thấp trung bình 

và mô hình MBTN [38]. Do tính chất quan trọng của mô hình MBTB và mô hình 

MBTN trên vùng biển Việt Nam đối với ngành Đo đạc và Bản đồ nói chung và ngành 

thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải, nội dung tiếp theo sẽ nghiên cứu sử dụng 

hai mô hình này để quy chiếu các trị đo sâu ĐHĐB. 

3.1.1. Mô hình mặt biển trung bình và mô hình mặt biển thấp nhất 

Theo phân tích trong tài liệu [74], mô hình địa hình động lực trung bình (MDT) 

là thành phần không đổi, cố định của bề mặt địa hình đại dương động và có thể được 

xem như là bề mặt địa hình trung bình toàn cầu của lưu thông đại dương. Kiến thức 

về MDT rất quan trọng đối với ngành Hải dương học, vì nó cung cấp thông tin có giá 

trị về dòng chảy bề mặt đại dương, đồng thời cũng quan trọng đối với ngành Trắc địa, 

vì nó cung cấp độ chênh giữa MBTB và mặt geoid trên biển phục vụ xây dựng hệ độ 

cao quốc gia thỏa mãn tiêu chí "đảm bảo sự tương thích của các thông tin địa lý, các 

hệ thống dữ liệu khác nhau ở phạm vi quốc gia, khu vực và toàn cầu" [19], [80] và để 

quy chiếu dị thường không khí tự do trên biển về mặt geoid,… Mô hình mặt biển 

trung bình giữ vị trí quan trọng trong sự phát triển các khoa học chuyên ngành về 

biển phục vụ nâng cao chất lượng khoa học của các sản phẩm đo đạc, khảo sát biển,... 

Mô hình MBTB được xây dựng dựa trên các mô hình địa hình động lực trung bình 

toàn cầu bằng cách sử dụng mối quan hệ toán học giữa hai hệ độ cao chuẩn toàn cầu 

và cục bộ [14], [15], [16], [17], [18]. 

Mô hình MBTN trên vùng biển Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong công 

tác phân định các vùng biển chủ quyền, xây dựng hệ quy chiếu hải đồ quốc gia, thành 

lập hải đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu hải đồ quốc gia. Sử dụng mô hình MBTN làm 

cơ sở để quy chiếu trị đo sâu ĐHĐB sẽ đảm bảo tính thống nhất và độ chính xác của 

sở dữ liệu biển và hải đồ trên toàn vùng biển Việt Nam. Mô hình được xây dựng dựa 

trên độ cao MBTN tại các trạm QTMN dọc bờ biển và trên một số đảo của Việt Nam. 
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3.1.1.1. Cơ sở lý thuyết xây dựng mô hình mặt biển trung bình và mô hình 

mặt biển thấp nhất 

Tương quan giữa độ cao chuẩn toàn cầu Mh  và độ cao chuẩn cục bộ (độ cao 

chuẩn quốc gia) Mh  của điểm M bất kỳ trên mặt vật lý Trái Đất được biểu diễn dưới 

dạng [14], [18]: 

 

0 0
M M

M

W W
h h

−
= +

  

 (3.5) 

Trong công thức (3.5), nếu thay độ cao chuẩn toàn cầu Mh  bởi hiệu giữa độ 

cao trắc địa toàn cầu MH  và dị thường độ cao toàn cầu M  tại vị trí điểm M: 

M M Mh H= −  và thay độ cao chuẩn cục bộ Mh  bởi hiệu giữa độ cao trắc địa cục bộ 

MH  và dị thường độ cao cục bộ M  tại vị trí điểm M: M M Mh H= −   ta nhận được: 

 

0 0
M M

M

W W−
= +


 

 

 (3.6) 

Các ký hiệu trong các công thức (3.5) và (3.6): 

2 -2
0W 62636856.00 m .s=  là thế trọng trường của mặt geoid toàn cầu được Tổ 

chức Dịch vụ quay Trái đất (IERS) công bố trong tài liệu [16]. 

0W  thế trọng trường của mặt geoid cục bộ sát nhất với mặt biển trung bình tại 

trạm nghiệm triều 0 (ở Việt Nam là trạm nghiệm triều Hòn Dấu). 

Sử dụng 39 điểm độ cao hạng I Nhà nước có đo GNSS, trong công trình [14], 

[15] đã xác định được thế trọng trường thực của mặt geoid cục bộ tại trạm nghiệm 

triều Hòn Dấu 
2 -2

0W 62636847.2911 m .s= .  

Như vậy, đại lượng 0 0W W−  trong các công thức (3.5), (3,6) là không đổi và 

tương quan (3.5), (3.6) chỉ còn phụ thuộc vào giá trị M . 

M là giá trị trung bình của gia tốc lực trọng trường chuẩn
 
có đơn vị 

2m.s−  và 

được tính toán theo công thức [16]: 
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 11 2
0M M M0.000001543 h 0.036 10 (h ) ,− =  −  +     (3.7) 

còn 0 gia tốc lực trọng trường chuẩn trên mặt ellipsoid quy chiếu quốc tế 

WGS84 có đơn vị 
2m.s−  và được xác định theo công thức: 

( )2 29.7803253359 1 0.00530248 sin B 0.0000058497 sin 2B . +  − 
 

 (3.8) 

Theo đánh giá trong các tài liệu [17], [72], sự thay đổi của gia tốc lực trọng 

trường chuẩn trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam (cả đất liền và vùng biển) chỉ gây ra sai 

lệch về độ cao chỉ ở mức 0.001m. Như vậy, khi chuyển đổi độ cao chuẩn toàn cầu về 

độ cao chuẩn cục bộ chỉ cần lấy giá trị trung bình 29.783 m.s− = . 

Đại lượng 0 0W W−


 là độ cao H0 của mặt geoid cục bộ so với mặt geoid toàn 

cầu tại trạm nghiệm triều 0 (tại Việt Nam là trạm nghiệm triều Hòn Dấu) và bằng 

0.890m.[18] 

Từ cơ sở lý thuyết đã nghiên cứu ở trên, công trình [16] đã sử dụng công thức: 

nz n z

0

0
0.890 m

0 khi B 19 57 '
MDTVN MDT MDT

0.318 m khi B<19 57 '.

+−= − +

 
 

−  

 (3.9) 

trong đó: 

n zMDT − - số cải chính chuyển giá trị nMDT  từ hệ không phụ thuộc triều về hệ 

triều 0 và được xác định theo công thức: 

2
n zMDT 0.033 0.0998 sin B (m),− = − 

 
 (3.10) 

với B: là vĩ độ trắc địa của đỉnh ô chuẩn tương ứng với ellipsoid WGS84 quốc 

tế, 

còn -0.318 m là sai số hệ thống chứa trong mô hình DTU10MDT tính từ vĩ tuyến 

19057’ trở xuống phía Nam [73] 

Để chuyển mô hình địa hình động lực trung bình toàn cầu DTU10 MDT trong 

hệ không phụ thuộc triều về mặt biển trung bình dựa trên hệ độ cao cục bộ (hệ độ cao 
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Hòn Dấu) trong hệ triều 0, phục vụ xây dựng mô hình địa hình động lực trung bình 

MDTVN2015 trên vùng biển Việt Nam. 

Phụ thuộc vào chế độ thủy triều, chế độ gió, độ dốc của địa hình,... mối quan 

hệ giữa MBTN và MBTB tại các trạm QTMN khác nhau là khác nhau. Do đó, không 

thể thiết lập được mối quan hệ toán học giữa độ chênh của MBTB và MBTN tại các 

trạm QTMN trên toàn bộ vùng biển Việt Nam. Vì lý do này, không thể dựa vào mô 

hình MBTB để xây dựng mô hình MBTN trên vùng biển Việt Nam [16]. Do đó, mô 

hình MBTN trên vùng biển Việt Nam được xây dựng dựa trên độ cao MBTN tại các 

trạm QTMN dọc bờ biển và trên một số đảo/ đá của Việt Nam do Viện Khoa học Đo 

đạc và Bản đồ, Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển và Trung tâm Hải 

văn đo đạc trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm  2017 bằng phần mềm ArcGis. 

3.1.1.2. Xây dựng mô hình mặt biển trung bình khu vực và mô hình mặt biển 

thấp nhất khu vực 

Dựa vào công thức: 

n n m

0

m
0

0.890 m
0 khi B 19 57 '

MDTVN MDT MDT

0.318 m khi B<19 57 '.

+−= − +

 
 

−  

 (3.11) 

trong đó: 

n mMDT − - số cải chính chuyển giá trị nMDT  từ hệ không phụ thuộc triều về 

hệ triều trung bình và được xác định theo công thức: 

2
n m 0.066 0.1972 sin B− = − + 

 
 (3.12) 

với B là vĩ độ trắc địa của đỉnh ô chuẩn tương ứng với ellipsoid WGS84 quốc 

tế 

công trình [16] đã chuyển mô hình địa hình động lực trung bình toàn cầu DTU10 

MDT trong hệ không phụ thuộc triều về mặt biển trung bình dựa trên hệ độ cao Hòn 

Dấu trong hệ triều trung bình, phục vụ xây dựng mô hình mặt biển trung bình 

MDTVN2015 trên vùng biển Việt Nam. 

Dựa vào kết quả tính chuyển mô hình DTU10 MDT trong hệ không phụ thuộc 
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triều về mặt biển trung bình dựa trên hệ độ cao Hòn Dấu trong hệ triều trung bình, 

kết hợp với độ cao mặt biển trung bình tại 36 trạm nghiệm triều dọc bờ biển và trên 

một số đảo của Việt Nam thuộc công trình [16] và Thuật toán loang trong phần mềm 

ArcGis, công trình [28] đã xây mô hình mặt biển trung bình khu vực MBTBKV36 

trên vùng biển Việt Nam. 

Dựa trên độ cao mặt biển thấp nhất tại 36 trạm nghiệm triều thuộc công trình 

[16] và độ chênh giữa mặt biển trung bình vào mặt biển thấp nhất tại 29 trạm nghiệm 

triều dọc bờ biển và trên một số đảo của Việt Nam do Đoàn Đo đạc, Biên vẽ hải đồ 

và Nghiên cứu biển, Quân chủng Hải quân đo đạc trong giai đoạn từ năm 2001 đến 

năm 2010, công trình [28] đã xây mô hình mặt biển thấp nhất khu vực MBTNKV65 

trên vùng biển Việt Nam bằng Thuật toán loang trong phần mềm ArcGis. 

Thực hiện nhiệm vụ đánh giá độ sâu bản đồ ĐHĐB và hải đồ trên vùng biển 

Việt Nam, dựa vào thuật toán được phát triển trong công trình [37], mô hình DTU10 

MDT đã được chuyển về hệ độ cao Hòn Dấu và độ chênh giữa mặt biển trung bình 

vào mặt biển thấp nhất tại 72 trạm nghiệm triều dọc bờ biển và trên một số đảo của 

Việt Nam thuộc tài liệu [61], công trình [37] đã xây dựng mô hình mô hình mặt biển 

thấp nhất khu vực MBTNKV108 trên vùng biển Việt Nam. 

Để hoàn thiện các mô hình mặt biển đã được xây dựng, dựa vào dữ liệu đã sử 

dụng trong công trình [37] và bổ sung độ cao MBTB và MBTN tại 62 trạm QTMN 

dọc bờ biển Việt Nam do Trung tâm Hải văn, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

đo đạc, thu thập trong giai đoạn 2011–2014 [63], công trình [38] đã xây dựng mô 

hình MBTB khu vực MBTBKV98 và mô hình MBTN khu vực MBTNKV170. 

Sử dụng độ chênh giữa mặt biển trung bình vào mặt biển thấp nhất tại 23 trạm 

nghiệm triều dọc bờ biển và trên một số đảo của Việt Nam do Đoàn Đo đạc, Biên vẽ 

hải đồ và Nghiên cứu biển, Quân chủng Hải quân đo đạc trong giai đoạn từ năm 2001 

đến năm 2017, công trình [37] đã đánh giá độ chính xác độ chênh giữa mô hình 

MBTBKV98 và mô hình MBTNKV170 đạt 0.128m. 

Cơ sở dữ liệu của mô hình MBTBKV98 trong phạm vi Biển Đông bao trùm 

vùng biển Việt Nam là mạng lưới (grid) các ô chuẩn hình vuông độ phân giải 1 x 1 
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với các đỉnh của các ô chuẩn hình vuông bắt đầu từ vĩ tuyến 240N thay đổi với bước 

nhảy B = 1' cho đến vĩ tuyến 70N. Tại một vĩ tuyến xác định, các đỉnh lại được bố 

trí theo kinh tuyến bắt đầu từ kinh tuyến 1000E thay đổi với bước nhảy L = 1' cho 

đến kinh tuyến 1160E. Dữ liệu trên một đỉnh của ô chuẩn hình vuông bao gồm: giá 

trị L, B, MBTBKV98 với kinh độ trắc địa L và vĩ độ trắc địa B được xác định trong 

hệ tọa độ WGS84 quốc tế. Hình ảnh của mô hình MBTBKV98 được thể hiện trên 

hình 3.1. 

 

Hình 3.1- Mô hình MBTBKV98 trên vùng biển Việt Nam [38] 

Cơ sở dữ liệu của mô hình MBTNKV170 trong phạm vi Biển Đông bao trùm 

vùng biển Việt Nam là mạng lưới (grid) các ô chuẩn hình vuông độ phân giải 1 x 1 
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với các đỉnh của các ô chuẩn hình vuông bắt đầu từ vĩ tuyến 240N thay đổi với bước 

nhảy B = 1' cho đến vĩ tuyến 70N. Tại một vĩ tuyến xác định, các đỉnh lại được bố 

trí theo kinh tuyến bắt đầu từ kinh tuyến 1000E thay đổi với bước nhảy L = 1' cho 

đến kinh tuyến 1160E. Dữ liệu trên một đỉnh của ô chuẩn hình vuông bao gồm: giá 

trị L, B, MBTNKV170 với kinh độ trắc địa L và vĩ độ trắc địa B được xác định trong 

hệ tọa độ WGS84 quốc tế. Hình ảnh của mô hình MBTNKV170 được thể hiện trên 

hình 3.2. 

 

Hình 3.2- Mô hình MBTNKV170 trên vùng biển Việt Nam [38] 

Theo đánh giá trong công trình [38], so với tiêu chí xác định mặt biển trung bình 

và mặt biển thấp nhất tại các trạm nghiệm triều tạm thời theo số liệu đo mực nước 
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biển liên tục trong 30 ngày đêm với sai số trung phương ở mức ±0.3 m, các mô hình 

MBTBKV98 và MBTNKV170 được xác định với độ chính xác rất cao và hoàn toàn 

bảo đảm độ chính xác theo các yêu cầu kỹ thuật để sử dụng làm nền thông tin địa lý 

biển và quy chiếu các trị đo sâu địa hình đáy biển.  

Các mô hình MBTBKV98 và MBTNKV170 sẽ được sử dụng để phát triển 

phương pháp quy chiếu trị quan trắc mực nước và trị đo sâu địa hình đáy biển trong 

công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải trên vùng biển ven bờ và hệ 

thống luồng hàng hải Việt Nam. 

3.1.2. Sử dụng mô hình MIKE 21 Flow Model FM để xác định độ cao mực nước 

3.1.2.1. Giới thiệu về Bộ phần mềm MIKE  

Bộ phần mềm MIKE do Viện Thủy lực Đan Mạch (Danish Hydraulic Institute 

- DHI) phát triển cách đây hơn 30 năm. Khởi điểm ứng dụng truyền thống của MIKE 

là tài nguyên nước, tiếp đến phát triển để giải quyết các bài toán liên quan đến động 

lực biển và môi trường. Theo đánh giá của chuyên gia, tổ chức khoa học quốc tế và 

Việt Nam, MIKE có ưu thế tuyệt đối trong tính toán, mô phỏng các hiện tượng thủy 

động lực sông, biển; quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển và trên các 

đảo, quần đảo; đánh giá tác động môi trường;… so với các mô hình số trị của các tổ 

chức khoa học đã được công bố. Với những ưu điểm nổi bật trên đây, hiện nay Bộ 

phần mềm MIKE đã có mặt ở hầu hết các nước trên thế giới.  

Trong bộ phần mềm MIKE có chia ra làm nhiều mô hình, như: MIKE Zezo, 

MIKE 11, MIKE 21, MIKE 21 Flow Model FM, MIKE 3, MIKE 21/3 Intergrated 

Models, LITPACK, MIKE SHE,…Với các công cụ trên đây, bộ phần mềm MIKE có 

thể áp dụng để mô hình hóa hầu hết các vấn đề liên quan đến động lực dòng chảy 

biển. Ngoài việc chạy riêng lẻ từng modul, MIKE còn cho phép chạy tích hợp các 

module với nhau để mô phỏng biến đổi hình thái (MIKE 21/3 Coupled model, MIKE 

Coastal area mophological shell) hoặc mô phỏng phân tích phần tử, tràn dầu (MIKE 

21/3 PA/OS);…  

Ở Việt Nam năm 1993, DHI cũng đã triển khai ứng dụng MIKE để mô hình hóa 
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hệ thống nước ngầm, nước mặt, công trình khai thác nguồn nước cho cao nguyên 

Buôn Mê Thuột. Đầu năm 2001, Chính phủ Đan Mạch đã tài trợ Bộ phần mềm MIKE 

cho các đơn vị: Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, Viện 

Khoa học Thủy lợi và Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam thông qua việc phối hợp 

thực hiện dự án “Tăng cường năng lực cho các Viện ngành nước - WRSI 2001- 2005”. 

Một trong những nội dung chủ yếu của dự án là huấn luyện đào tạo sử dụng bộ phần 

mềm MIKE cho cán bộ kỹ thuật của bốn Viện nêu trên [107]. 

MIKE chiếm một tỷ trọng rất lớn trong các thành tích nghiên cứu khoa học của 

ngành nước ở Việt Nam trong hơn 10 năm qua, đặc biệt là khoa học công nghệ biển. 

MIKE được các ngành Thủy lợi, Hải dương học, Khí tượng Thủy - Hải văn, các tổ 

chức khoa học và các trường đại học ở Việt Nam sử dụng thường xuyên trong công 

tác nghiên cứu khoa học, hỗ trợ thực hiện các dự án ở mọi cấp độ liên quan đến nghiên 

cứu các quá trình địa động lực ở sông, biển; quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, hay 

đánh giá tác động ô nhiễm môi trường,… Thậm chí, MIKE còn được ngành Tài chính 

sử dụng để tính toán hay thẩm định khối lượng thực hiện của các chương trình, đề án, 

dự án của ngành Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, ngành Trắc địa Bản đồ Việt 

Nam chưa sử dụng Bộ phần mềm MIKE trong thực tiễn. 

3.1.2.2. Mô hình MIKE 21 Flow Model FM 

  MIKE 21 Flow Model FM là gói phần mềm trong Bộ phần mềm MIKE. MIKE 

21 Flow Model FM là mô hình dòng chảy mặt 2D, được ứng dụng để mô phỏng các 

quá trình thuỷ lực và các hiện tượng về môi trường trong các hồ, trong sông, cửa 

sông, vùng vịnh, vùng biển ven bờ và các vùng biển. Mô hình MIKE 21 FM bao gồm 

6 mô đun:  

+Hydrodynamic Module (HD): Mô đun tính toán thủy lực. 

+Transport Module (TR): Mô đun tính vận chuyển 

+MIKE ECO Lab/ Oil Spill Module (ELOS): Mô đun sinh thái/ lan truyền dầu. 

+Mud Transport Module (MT): Mô đun tính vận chuyển bùn  

+Sand Transport Module (ST): Mô đun tính toán vận chuyển cát 

+ Particle Tracking Module (PT): Mô đun mô phỏng quỹ đạo hạt 
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Trong các mô đun của mô hình MIKE 21 Flow Model FM thì mô đun tính toán 

thủy lực Hydrodynamic Module (HD) là thành phần tính toán cơ bản của toàn bộ mô 

hình MIKE, kết quả của mô đun này sẽ cung cấp mô phỏng cơ bản nhất cho tất cả 

các mô đun còn lại trong MIKE [84], [86], [96]. Mô đun tính toán thủy lực thường 

dùng để tính toán mực nước và dòng chảy, ngoài ra còn tính nhiệt độ và độ muối của 

nước biển. Trong luận án sẽ sử dụng mô đun MIKE 21 Flow Model HD FM để xác 

định độ cao mực nước. 

 Mô hình MIKE 21 Flow Model FM tính toán các quá trình thủy lực 2D. Mô đun 

MIKE 21 Flow Model HD FM được phát triển bởi phương pháp lưới phần tử hữu hạn 

dựa trên nghiệm số của hệ các phương trình Navier-Stokes cho chất lỏng không nén 

được 2 chiều, kết hợp với giả thiết Boussinesq và giả thiết về áp suất thuỷ tĩnh. Do 

đó, mô đun bao gồm các phương trình: phương trình liên tục, động lượng, nhiệt độ, 

độ muối, mật độ và được khép kín bởi sơ đồ khép kín rối [85], [96].  

Hệ phương trình sử dụng là hệ phương trình nước nông Navier-Stock gồm 

phương trình liên tục và 2 phương trình động lượng: 

 - Phương trình liên tục: 

h hu hv
hS

t x y

  
+ + =

  
 

 (3.13) 

 - Phương trình động lượng: 

( ) ( )

22

0

xyxx

0

sx bx

SS

ghhu hu hvu f vh gh
t x y x 2 x

1 hT hT hu Sxx xyx yx y s

   + + = − − + −
       

   + + + +     

 

−
 

 

(3.14) 

( ) ( )

22

0

yx yy

0

sy by

S S

ghhv huv hv f uh gh
t x y y 2 y

1 hT hT hv Sxy yyx yx y s

   + + = − − − + −
       

    + + + +     

 

−
 

 

(3.15) 

 Trong đó các ký hiệu có gạch ngang trên đầu biểu thị các thành phần được lấy 
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trung bình theo độ sâu cột nước: 

h d= +   (3.16) 

 với các ký hiệu:  

 t: là thời gian;  

 h: là độ sâu;  

 g: là gia tốc trọng trường;  

 f: là tham số lực coriolit;  

S: là lưu lượng;  

  0 : là mật độ nước tham chiếu;  

   : là mật độ nước;  

   : là dao động mực nước;  

  ap : là áp suất không khí;  

 x, y: là toạ độ vuông góc Descartes;  

 u, v: là vận tốc theo các hướng trục tọa độ;  

  xx xy yx yyS ,S ,S ,S : là các thành phần ứng suất;  

  sx sy,  : là các thành phần ứng suất đáy;  

  s su ,v : là vận tốc tại các nhập lưu;  

  xx xy yx yyT ,T ,T ,T : là các thành phần ứng lực nhập lưu theo phương ngang. 

 Việc rời rạc hoá không gian của các phương trình cơ bản được thực hiện bằng 

việc sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn/thể tích hữu hạn trung tâm đối với các 

mô hình 2D. Miền không gian được rời rạc hoá bằng việc chia nhỏ miền liên tục thành 

các ô lưới/phần tử không trùng nhau. Theo phương ngang thì lưới phi cấu trúc được 

sử dụng còn theo phương thẳng đứng trong trường hợp 3 chiều thì sử dụng lưới có 

cấu trúc. Trong trường hợp hai chiều các phần tử có thể là phần tử tam giác hoặc tứ 

giác. Đối với trường hợp ba chiều các phần tử có thể là hình lăng trụ tam giác hoặc 

lăng trụ tứ giác với các phần tử trên mặt có dạng tam giác hoặc tứ giác [96]. 

Sau khi thiết lập được mô hình tính toán mực nước bằng MIKE 21 Flow Model 
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FM, cần phải kiểm tra mức độ phù hợp của mô hình với số liệu đo thực tế dựa trên 

chỉ số Nash – Sutcliffe. Nếu kết quả đánh giá tốt hoặc khá, có thể đưa mô hình vào 

tính toán mực nước. Trường hợp mức độ phù hợp ở mức trung bình hoặc kém, cần 

phải kiểm tra số liệu đầu vào và hiệu chuẩn mô hình để bảo đảm chỉ tiêu Nash – 

Sutcliffe ở mức tốt hoặc khá. 

Mô hình MIKE 21 Flow Model FM sẽ được sử dụng để xác định độ cao mức 

nước tại vị trí các điểm đo độ sâu để hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều cho các trị 

đo độ sâu địa hình đáy biển, thay thế cho MNQT tại trạm QTMN tạm thời ven bờ. 

3.1.2.3. Xây dựng bài toán tính độ cao mực nước sử dụng mô hình MIKE 21 

Flow Model FM 

a. Số liệu đầu vào  

- Độ sâu ĐHĐB khu vực tính toán (sử dụng độ sâu bản đồ ĐHĐB kể cả các 

đường bình độ), khu vực tính độ cao mực nước theo Hệ độ cao Nhà nước.  

- Tọa độ đường bờ. 

- Số liệu tại các biên tính (từ 3 biên trở lên) 

b. Xây dựng lưới tính và các điều kiện biên 

- Lưới tính được xây dựng bằng phần mềm MIKE 21 Flow Model FM. Có thể 

sử dụng lưới tam giác hay tứ giác. Sử dụng lưới có cấu trúc hoặc phi cấu trúc tùy 

thuộc vào tính chất triều, sự phức tạp của địa hình và độ chính xác xác định độ cao 

thủy triều tại các nút lưới. 

- Độ cao mực nước tại các biên lỏng sử dụng mực nước quan trắc tại trạm 

QTMN hoặc sử dụng bộ hằng số điều hòa có sẵn trong mô hình. 

- Trước khi đưa mô hình vào để tính toán độ cao mực nước tại các thời điểm đo 

sâu phải kiểm tra và hiệu chuẩn dựa trên số liệu quan trắc mực nước thực tế theo chỉ 

tiêu Nash – Sutcliffe [82]. 
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( )

22 '

2 1 1

2

1

n n
i i ii i

n
ii

X X X X

X X
F

= =

=

− − −
=

−

 


 

  

(3.17) 



85 

 

Trong đó : 

F
2
: Hệ số hiệu quả của mô hình 

 i : Chỉ số 

iX  : Giá trị đo đạc 

'

iX  : Giá trị tính toán theo mô hình 

X  : Giá trị thực đo trung bình 

Bảng 3.1- Mức độ phù hợp của mô hình tương ứng với chỉ số Nash 

F
2

 
0.9-1  0.7 - 0.9  0.5 – 0.7  0.3 - 0.5  

Mức độ phù hợp Tốt  Khá  Trung bình  Kém  

Mô hình tính toán độ cao mực nước của khu vực được xây dựng có mức độ phù 

hợp đạt mức khá trở lên mới được sử dụng. 

Dựa vào tọa độ và thời gian của điểm đo sâu bằng công nghệ GNSS RTK ở 

Chương 2, sử dụng kết quả tính toán độ cao mực nước từ mô hình đã được xây dựng 

để xác định độ cao mực nước tương ứng của điểm đo sâu. 

3.2. Quy chiếu trị quan trắc mực nước  

Trong công tác thành lập hải đồ và bình đồ luồng hàng hải, số liệu đo độ sâu 

địa hình đáy biển (ĐHĐB) được quy chiếu dựa trên độ cao của MBTN tại trạm 

QTMN ven bờ. Trong phạm vi khu đo nhỏ với tính chất thủy triều đồng nhất, sẽ chỉ 

sử dụng 01 trạm QTMN. Số trạm QTMN tăng lên tùy thuộc vào tính chất triều trong 

toàn bộ phạm vi khu đo và tầm hoạt động của trạm QTMN. Quy định này nhằm hai 

mục đích:  

- Hiệu chỉnh độ sâu đo từ mặt nước đến đáy biển do ảnh hưởng của thủy triều 

về mặt MBTN nhờ số liệu quan trắc mực nước tại trạm QTMN tạm thời ven bờ; 

- Quy chiếu độ sâu địa hình đáy biển về mặt biển MBTN [22]. 

Trong thực tế, độ cao mực nước quan trắc trước hết phải quy chiếu dựa trên 

MBTB tại trạm QTMN và được quy chiếu tiếp theo về MBTN theo các phương pháp 

hải văn. 
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Mặt biển trung bình tại trạm QTMN được xác định bằng phương pháp trắc địa 

hoặc phương pháp hải văn:  

- Phương pháp trắc địa xác định độ cao MBTB tại trạm QTMN được đo nối từ 

mốc độ cao hạng I, II, III và IV Nhà nước trong hệ độ cao HP72 bằng phương pháp 

thủy chuẩn hình học hoặc GNSS.  

- Phương pháp hải văn xác định độ cao MBTB tại trạm QTMN thông qua việc 

xử lý số liệu QTMN trong thời gian ít nhất là 30 ngày theo phương pháp Vladimirsky, 

Peresipkin hay phương pháp phân tích điều hòa thủy triều dựa trên các bộ hằng số 

điều hòa. Độ cao MBTB được xác định theo phương pháp trắc địa (độ cao trong hệ 

độ cao nhà nước HP72) và độ cao MBTB được xác định theo phương pháp hải văn 

sẽ khác nhau. Độ lớn của độ chênh này phụ thuộc vào từng khu vực biển. Mực nước 

triều thiên văn thấp nhất được tính toán bằng phương pháp hải văn, trên cơ sở tính độ 

chênh giữa MBTB và MBTN tại trạm QTMN ven bờ. 

Do MBTB và MBTN tại các khu vực biển khác nhau là khác nhau nên nội dung 

tiếp theo sẽ nghiên cứu phương pháp quy chiếu trị QTMN (xem hình 3.3) dựa trên 

các mô hình mặt biển và sử dụng mực nước được xác định từ mô hình MIKE 21 Flow 

Model FM để thay thế cho mực nước quan trắc tại các trạm QTMN ven bờ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3- Tổng hợp các phương pháp quy chiếu trị quan trắc mực nước 

Thước đo  

mực nước 

 

 

 MBTBKV98 

MBTB 

tại trạm QTMN 

 

Mực nước biển 

 

MBTN tại 

trạm QTMN 

Đáy biển 

 
 

 

 

 

Mực nước theo  
Mô hình triều 

MBTNKV170 
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3.2.1. Quy chiếu trị quan trắc mực nước dựa trên mặt biển trung bình và mặt biển 

thấp nhất tại trạm quan trắc mực nước ven bờ  

Trong đo sâu địa hình đáy biển sử dụng công nghệ GNSS RTK tích hợp với 

công nghệ đo sâu hồi âm, tại mỗi vị trí đo độ sâu ta xác định được 4 đại lượng 

( )i i i ix , y ,D , t , trong đó: 

( )i ix , y  là các thành phần tọa độ được xác định bằng công nghệ GNSS RTK tại 

thời điểm it , 

( )iD  là độ sâu được xác định bằng công nghệ đo sâu hồi âm tại thời điểm it , 

còn it  là thời gian GNSS. 

Tiếp theo, tại thời điểm it  ta xác định được độ cao mực nước quan trắc tại trạm 

QTMN ven bờ để hiệu chỉnh vào giá trị đo độ sâu ( )iD . Bằng cách như vậy chúng 

ta đã quy chiếu độ sâu đo và độ cao mực nước quan trắc về mặt MBTB (hay MBTN) 

tại trạm QTMN cho toàn bộ khu đo sử dụng một trạm QTMN.  

Sử dụng MBTB tại trạm QTMN để quy chiếu trị QTMN, độ cao mực nước quan 

trắc được quy chiếu theo công thức (xem hình 3.4): 

 
qtmnqtmn 0 tn

qg qg0 tnh h h −
−= +

 
  (3.18) 

trong đó:  

qtmn
qgh  : Độ cao mặt nước so với MBTB tại trạm QTMN; 

qtmn
0 tnh −  : Chỉ số đọc được trên thước đo của mặt nước; 

0 tn
qgh −   : Độ cao vạch “0” của thước đo mực nước. 

Độ cao mực nước triều thiên văn thấp nhất được tính trên cơ sở sử dụng độ cao 

mực nước dựa trên MBTB và độ chênh giữa độ cao mực nước dựa trên MBTB và độ 

cao mực nước triều thiên văn thấp nhất ( )A0 0−  : 

 ( )qtmn qtmn
qghdh h A0 0= − −   (3.19) 
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Hình 3.4- Quy chiếu trị QTMN dựa trên MBTB, MBTN tại trạm QTMN 

3.2.2. Quy chiếu trị quan trắc mực nước dựa trên các mô hình mặt biển 

Do MBTB (hay MBTN) tại vị trí đo độ sâu không trùng với MBTB (hay MBTN) 

tại trạm QTMN nên trị QTMN và trị đo sâu ĐHĐB (tại cùng một thời điểm) được 

quy chiếu dựa trên MBTB (hay MBTN) tại vị trí đo độ sâu trên cơ sở sử dụng mô 

hình MBTBKV98 (hay mô hình MBTNKV170). 

3.2.2.1. Quy chiếu trị quan trắc mực nước dựa trên mô hình MBTBKV98 

Độ cao mực nước quan trắc quy chiếu dựa trên mô hình MBTBKV98 theo công 

thức (xem hình 3.5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5- Quy chiếu trị QTMN dựa trên mô hình mặt biển MBTBKV98 

 

 

Vạch 0 thước đo mực nước 

Thước đo 

mực nước 

 

Mực nước biển 

MBTB tại trạm QTMN 

Đáy biển 

MBTN tại trạm QTMN  

  

Thước đo 

mực nước 

  

MBTBKV98 

MBTB 

 

Mực nước biển 

Đáy biển 

Mực nước biển 
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qtmn qtmn dc

qg MBTBKV98MBTBKV98h h h= −
 

 (3.20) 

trong đó: 

qtmn
MBTBKV98h  là độ cao mực nước quan trắc quy chiếu dựa trên mô hình 

MBTBKV98; 

qtmn
qgh  là độ cao mực nước quan trắc quy chiếu dựa trên MBTB tại trạm QTMN;  

dc
MBTBKV98h  là độ cao mô hình MBTBKV98 trong hệ độ cao HP72. 

3.2.2.2. Quy chiếu độ cao mực nước quan trắc dựa trên mô hình 

MBTNKV170 

Độ cao mực nước quan trắc quy chiếu dựa trên mô hình MBTNKV170 được 

tính theo công thức (xem hình 3.6): 

qtmn qtmn dc
MBTNKV170MBTNKV170 hdh h h= −

 
 (3.21) 

trong đó:
 

qtmn
MBTNKV170h  là độ cao mực nước quan trắc quy chiếu dựa trên mô hình 

MBTNKV170; 

qtmn
hdh  là độ cao mực nước quan trắc quy chiếu dựa trên MBTN tại trạm QTMN:  

dc
MBTNKV170h  là độ cao mô hình MBTNKV170 so với mô hình MBTBKV98;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6- Quy chiếu trị QTMN dựa trên mô hình mặt biển MBTNKV170 

 

 

Mực nước biển 

MBTNKV170 

Mực nước biển 

 

Thước đo 

mực nước 

 

MBTN 

Đáy biển 

MBTB 
A0-0 

MBTBKV98  
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3.2.3. Quy chiếu độ cao mực nước của mô hình MIKE 21 FM 

 Quy chiếu độ sâu ĐHĐB dựa trên mô hình MBTBKV98 và mô hình 

MBTNKV170 đã giải quyết được vấn đề kết nối trực tiếp độ sâu ĐHĐB tại mọi vị trí 

đo độ sâu vào Hệ độ cao quốc gia HP72 (không dựa vào độ cao MBTB tại trạm 

QTMN), nhưng hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều trong trị đo sâu vẫn phải dựa 

vào số liệu đo mực nước của trạm QTMN tạm thời ven bờ [39]. Hơn nữa, dựa vào 

tính chất lan truyền thủy triều, độ cao triều tại các vị trí trong phạm vị khu đo cũng 

khác với độ cao triều tại trạm QTMN trong cùng một thời điểm [23], [70], nên hiệu 

chỉnh ảnh hưởng của thủy triều cho các trị đo sâu dựa trên độ cao triều tại trạm QTMN 

tạm thời ven bờ cũng không có cơ sở khoa học chắc chắn (đặc biệt đối với các trị đo 

sâu ở cách xa trạm QTMN).  

 Nhằm giải quyết các hạn chế nêu trên đồng thời nâng cao hiệu quả đo đạc độ 

sâu ĐHĐB thông qua việc nghiên cứu áp dụng mô hình tính toán mực nước để hiệu 

chỉnh trị đo sâu ĐHĐB là nội dung nghiên cứu tiếp theo của luận án. 

Sử dụng mô hình MIKE 21 FM đã được xây dựng (xem mục 3.1.2.3) ta xác định 

được độ cao mực nước tại mỗi vị trí đo tọa độ, độ sâu theo thời gian ( )i i i ix , y ,D , t . 

Do mô hình MIKE 21 FM được xây dựng dựa trên Hệ độ cao Nhà nước HP72 nên 

độ cao mực nước tại điểm đo độ sâu được xác định từ mô hình MIKE 21 FM trong 

Hệ độ cao quốc gia HP72.  

Để tận dựng tối đa ưu thế của mô hình MIKE 21 FM, NCS tiến hành quy chiếu 

độ cao mực nước xác định từ mô hình MIKE 21 FM dựa trên các mô hình mặt biển. 

3.2.3.1. Qui chiếu độ cao mực nước của mô hình MIKE 21 FM dựa trên mô 

hình MBTBKV98 

Độ cao mực nước xác định từ mô hình MIKE 21 FM quy chiếu dựa trên mô 

hình MBTBKV98 theo công thức (xem hình 3.7): 

 qtmn _ mht qtmn _ mht dc
qg MBTBKV98MBTBKV98h h h= −   (3.22) 

trong đó: 
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qtmn _ mht
MBTBKV98h  là độ cao mực nước tại vị trí đo độ sâu ĐHĐB xác định từ mô hình 

MIKE 21 FM quy chiếu dựa trên mô hình MBTBKV98; 

qtmn _ mht
qgh  là độ cao mực nước tại vị trí đo độ sâu ĐHĐB xác định từ mô hình 

MIKE 21 FM trong Hệ độ cao quốc gia HP72;  

dc
MBTBKV98h  là độ cao mô hình MBTBKV98 trong Hệ độ cao quốc gia HP72. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7- Quy chiếu trị QTMN dựa trên mô hình MBTBKV98 và MBTNKV170 

3.2.3.1. Qui chiếu độ cao mực nước của mô hình MIKE 21 FM dựa trên mô 

hình MBTNKV170 

Độ cao mực nước xác định từ mô hình MIKE 21 FM quy chiếu dựa trên mô 

hình MBTNKV170 theo công thức (xem hình 3.7): 

qtmn _ mht qtmn _ mht dc
qg MBTNKV170MBTNKV170h h h= −

 
 (3.23) 

trong đó:
 

qtmn _ mht
MBTNKV170h  là độ cao mực nước tại vị trí đo độ sâu ĐHĐB xác định từ mô hình 

MIKE 21 FM quy chiếu dựa trên mô hình MBTNKV170; 

qtmn _ mht
qgh  là độ cao mực xác định từ mô hình MIKE 21 FM quy chiếu dựa trên 

MBTB trong Hệ độ cao quốc gia HP72:  

Thước đo  
mực nước 

Mực nước biển 

  

Mực nước theo  
Mô hình triều 

MBTBKV98 

MBTB 

tại trạm QTMN 
  

MBTNKV170 

MBTN tại 

trạm QTMN 

Đáy biển 
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dc
MBTNKV170h  là độ cao mô hình MBTNKV170 so với mô hình MBTBKV98;  

3.3. Quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển  

Sử dụng số liệu quan trắc mực nước tại trạm QTMN và số liệu mực nước theo 

mô hình MIKE 21 FM được quy chiếu dựa trên MBTN tại trạm QTMN và các mô 

hình MBTBKV98 và MBTNKV170 để hiệu chỉnh cho độ sâu đo ĐHĐB. Hình 3.8 

thể hiện kết quả quy chiếu độ sâu ĐHĐB theo các phương pháp khác nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8- Các phương pháp quy chiếu trị đo sâu ĐHĐB  

3.3.1. Quy chiếu độ sâu địa hình đáy biển dựa trên mặt biển thấp nhất tại trạm 

quan trắc mực nước ven bờ 

Độ sâu ĐHĐB được quy chiếu về mặt MBTN tại trạm QTMN được tính theo 

công thức (xem thêm hình 3.9): 

 qtmndo do
hd hdh h D= −  

 (3.24) 

trong đó:  

do
hdh : Độ sâu ĐHĐB quy chiếu dựa trên MBTN tại trạm QTMN theo số liệu mực 

nước quan trắc; 

Thước đo  
mực nước 
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MBTB 

tại trạm QTMN 

 
MBTNKV170 

 

Mực nước biển 

 

 

MBTN tại trạm 

QTMN 

Đáy biển 

 
 

 

 

 

 

 

Mực nước theo  
Mô hình triều 
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doD : Độ sâu ĐHĐB từ mặt nước biển tức thời đến đáy biển được đo bằng máy 

đo sâu hồi âm; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9- Quy chiếu trị đo sâu ĐHĐB dựa trên MBTN tại trạm QTMN 

3.3.2. Quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên mô hình MBTNKV170 

Độ sâu ĐHĐB quy chiếu dựa trên mô hình MBTNKV170 được tính theo công 

thức (xem hình 3.10): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.10- Quy chiếu trị đo sâu ĐHĐB dựa trên MBTN tại trạm QTMN 

Thước đo  

mực nước 

 

 

MBTBKV98 

MBTB 

tại trạm QTMN 

 
MBTNKV170 

 

Mực nước biển 

MBTN tại trạm 

QTMN 

Đáy biển 

Thước đo  
mực nước 

  MBTBKV98 

MBTB 

tại trạm QTMN 

 
MBTNKV170 

Mực nước biển 

 

MBTN tại 

trạm QTMN 

Đáy biển 
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do qtmn do
MBTNKV170 MBTNKV170h h D= −

 
 (3.25) 

trong đó:
 

do
MBTNKV170h  là độ sâu đo quy chiếu trên mô hình MBTNKV170 theo số liệu 

mực nước quan trắc. 

qtmn
MBTNKV170h  là độ cao mực nước quan trắc quy chiếu dựa trên mô hình 

MBTNKV170; 

doD : Độ sâu ĐHĐB từ mặt nước biển tức thời đến đáy biển được đo bằng máy 

đo sâu hồi âm. 

3.3.3.  Quy chiếu trị đo độ sâu ĐHĐB dựa trên MBTN và mô hình MBTNKH170 

theo số liệu mực nước của mô hình MIKE 21 FM 

3.3.3.1.  Quy chiếu trị đo độ sâu ĐHĐB dựa trên MBTN theo số liệu mực 

nước của mô hình MIKE 21 FM 

Độ sâu ĐHĐB quy chiếu dựa trên MBTN theo số liệu mực nước của mô hình 

MIKE 21 FM được tính bởi công thức (xem hình 3.11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.11- Quy chiếu trị đo sâu dựa trên mô hình mặt biển MBTNKV170 

Thước đo  

mực nước 

MBTBKV98 

MBTB 

tại trạm QTMN 

 
MBTNKV170 

Mực nước biển 

MBTN tại trạm 

QTMN 

Đáy biển 

 

 

 

 

 

 

Mực nước theo  
Mô hình triều 
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               do _ mht qtmn _ mht do
hd hdh h D= −   (3.26) 

 trong đó: 

 do _ mht
hdh : là độ sâu ĐHĐB quy chiếu dựa trên MBTN tại trạm QTMN theo số 

liệu mực nước của mô hình MIKE 21 FM 

qtmn _ mht
hdh : là độ cao mực nước tính theo mô hình MIKE 21 FM và được quy 

chiếu dựa trên MBTN tại trạm QTMN; 

doD : Độ sâu ĐHĐB từ mặt nước biển tức thời đến đáy biển được đo bằng máy 

đo sâu hồi âm. 

3.3.3. 2. Quy chiếu trị đo độ sâu ĐHĐB dựa trên mô hình MBTNKH170 theo 

số liệu mực nước của mô hình MIKE 21 Flow Model FM 

Độ sâu ĐHĐB quy chiếu dựa trên mô hình MBTNKV170 theo số liệu mực nước 

của mô hình MIKE 21 FM được tính bởi công thức (xem hình 3.10): 

do _ mht qtmn _ mht do
MBTNKV170 MBTNKV170h h D= −

 
 (3.27) 

 trong đó: 

 do _ mht
MBTNKV170h : là độ sâu ĐHĐB quy chiếu dựa trên mô hình MBTNKV170 theo 

số liệu mực nước của mô hình MIKE 21 FM; 

 qtmn _ mht
MBTNKV170h : là độ cao mực nước tính theo mô hình MIKE 21 FM và được quy 

chiếu dựa trên mô hình MBTNKV170; 

doD : Độ sâu ĐHĐB từ mặt nước biển tức thời đến đáy biển được đo bằng máy 

đo sâu hồi âm. 

Kết luận chương 3 

Dựa trên cơ sở khoa học và phương pháp đã phát triển trong chương 3, rút ra 

được các kết luận như sau: 

(1) Về phương pháp xây dựng các mô hình mặt biển:  

+ Trình bày cơ sở lý thuyết và các nguồn dữ liệu để xây dựng mô hình MBTB 

khu vực (MBTBKV98) và mô hình MBTN khu vực (MBTNKV170). 
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+ Xem xét, đánh giá và lựa chọn mô hình MBTBKV98 và mô hình 

MBTNKV170 để phát triển các phương pháp quy chiếu độ cao mực nước quan trắc 

và độ cao mực nước tính từ mô hình MIKE 21 FM dựa trên các mô hình mặt biển. 

(2) Về quy chiếu độ cao mực nước quan trắc: 

+ Xem xét toàn diện phương pháp quy chiếu độ cao mực nước quan trắc dựa 

trên MBTB và MBTN tại trạm QTMN ven bờ, dựa trên mô hình MBTB khu vực 

(MBTBKV98) và mô hình MBTN khu vực (MBTNKV170). 

+ Trình bày cơ sở lý thuyết và phương pháp khai thác độ cao mực nước của mô 

hình MIKE21 FM và sử dụng để thay thế cho độ cao mực nước quan trắc tại trạm 

QTMN ven bờ.  

(3) Về quy chiếu độ sâu địa hình đáy biển dựa trên mực nước triều thiên văn 

thấp nhất: 

+ Phát triển các công thức quy chiếu độ cao mực nước tính theo mô hình MIKE 

21 FM dựa trên MBTN tại trạm QTMN và dựa trên mô hình MBTN khu vực 

MBTNKV170. 

+ Phát triển các công thức quy chiếu độ sâu ĐHĐB dựa trên mô hình MBTN 

khu vực MBTNKV170.   
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CHƯƠNG 4 

ĐO THỰC NGHIỆM VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ  

Trong chương này nghiên cứu sinh triển khai thực nghiệm để khẳng định các 

kết quả nghiên cứu lý thuyết tại Chương 2 và Chương 3 bằng số liệu đo đạc thực tế 

tại khu vực Hải Phòng.  

4.1. Nội dung thực nghiệm 

4.1.1. Nội dung thực nghiệm 

Nội dung thực nghiệm bao gồm các phần công việc:  

(1) Đo GNSS bằng công nghệ GNSS CORS RTK và GNSS Base RTK trên cạn, 

đánh giá độ chính xác của các phương án đo.  

(2) Đo GNSS bằng công nghệ GNSS CORS RTK và GNSS Base RTK tích hợp 

với đo sâu hồi âm đo địa hình dưới nước, quan trắc mực nước để hiệu chỉnh trị đo, 

đánh giá độ chính xác giữa 2 phương án đo khi đo dưới nước. 

(3) Xử lý số liệu đo GNSS theo các phương án đo đạc, xử lý tích hợp số liệu đo 

GNSS với thiết bị đo sâu hồi âm;  

(4) Hiệu chỉnh độ cao mực nước trong độ sâu ĐHĐB dựa vào số liệu quan trắc 

mực nước tại trạm QTMN ven bờ và dựa vào số liệu mực nước theo mô hình MIKE 

21 FM;  

(5) Quy chiếu trị đo sâu ĐHĐB dựa trên độ cao MBTN tại trạm QTMN ven bờ 

và mô hình MBTNKV170. 

4.1.2. Khu vực thực nghiệm 

Nghiên cứu sinh tiến hành thực nghiệm tại khu vực Hải Phòng: 

-Đo thực nghiệm trên đất liền: Mục đích thực nghiệm để thực hiện nội dung (1) 

của mục (4.1.1). Khu thực nghiệm là: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Cảng 

Đình Vũ; Cảng Lạch Huyện. 

-Đo thực nghiệm dưới nước: Mục đích thực nghiệm để thực hiện nội dung (2), 

(3), (4), (5) của mục (4.1.1.). Khu vực thực nghiệm là: Luồng hàng hải Lạch Huyện, 
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từ phao số “0” Km00 đến Km17+700, đây là tuyến luồng huyết mạch kết nối các cụm 

cảng Hải Phòng giao thương với khu vực và thế giới. Khu vực đo có đặc điểm thủy 

triều đặc trưng cho khu vực bắc vịnh bắc bộ - chế độ nhật triều đều.  

4.2. Thực nghiệm đánh giá độ chính xác đo GNSS CORS RTK và GNSS Base 

RTK phục vụ công tác đo đạc thành lập hải đồ, bình đồ khu vực biển ven bờ và 

luồng hàng hải  

4.2.1. Thực nghiệm đánh giá độ chính xác đo GNSS CORS RTK và  GNSS Base 

RTK trên đất liền 

4.2.1.1. Thực nghiệm tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam và cảng Đình Vũ 

a- Phương án đo 

Để khẳng định độ chính xác đo GNSS động thời gian thực, nghiên cứu sinh đã 

tiến hành thực nghiệm đo 17 điểm tại các mốc khống chế đã biết tọa độ ( , )b b
i iX Y , 

trong đó: 9 điểm tại khu vực Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và 8 điểm tại khu 

vực cảng Đình Vũ, đo RTK theo 3 phương án:  

-Phương án 1: Đo GNSS CORS RTK sử dụng trạm CORS HPTP tại TP Hải 

Phòng cách điểm xa nhất của khu vực thực nghiệm là 10.03km; Tọa độ của các điểm 

đo ở phương án 1 kí hiệu là  
(1) (1)( , )i iX Y . 

-Phương án 2: Đo GNSS CORS RTK sử dụng trạm CORS HDTP tại TP Hải 

Dương cách điểm xa nhất của khu vực thực nghiệm khoảng 53,45km. Tọa độ của 

điểm đo ở phương án 2 kí hiệu là 
(2) (2)( , )i iX Y . 

-Phương án 3: Đo GNSS Base RTK (sử dụng chế độ đo Internet (3G)) có trạm 

Base đặt tại điểm địa chính cơ sở 118518 cách điểm xa nhất của khu vực thực nghiệm 

khoảng 11.4km. Tọa độ của điểm đo ở phương án 3 kí hiệu là 
(3) (3)( , )i iX Y . 

Cả 2 trạm GNSS CORS HPTP và HDTP đều do Công ty Cổ phần công nghệ 

Nguyễn Kim xây dựng. Do các trạm GNSS CORS chưa kết nối thành mạng lưới trạm 

GNSS CORS nên nghiên cứu sinh sử dụng trạm GNSS CORS đơn. Các phương án 

đo đều đặt thời gian đo là 5 giây, tần suất ghi tín hiệu là 1 giây. 
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Hình 4.1- Vị trí thực nghiệm tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam và cảng Đình Vũ 

(Ảnh Google) 

b- Thiết bị đo 

 Thiết bị được sử dụng trong thực nghiệm của các phương án đo trên là máy thu 

GNSS Hi-Target V30 RTK. Độ chính xác của máy ở chế độ đo động là:  

- Độ chính xác định vị mặt bằng: (10 + 1x10-6xD)mm  

- Độ chính xác độ cao: (20 + 1x10-6xD)mm. 

 

Hình 4.2- Máy thu Hi-Target V30 RTK 

c- Kết quả đo 

Thực nghiệm được tiến hành ngày 21/2/2018, kết quả đo thể hiện ở Bảng 4.1. 
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d- Đánh giá kết quả thực nghiệm 

Trong Trắc địa, có nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng để đánh giá độ 

chính xác các kết quả đo tuỳ thuộc vào phương pháp đo và tình hình số liệu gốc đã 

có. Đối với dãy trị do một đại lượng, có thể áp dụng công thức Bessel dựa trên độ 

lệch giữa các trị đo với trị trung bình của dãy trị đo đó (được coi là trị xác suất nhất). 

Trong trường hợp biết giá trị thực của đại lượng đo, thì dựa vào công thức Gauss để 

tính sai số trung phương, trong đó dựa vào sai số thực là hiệu giữa các trị  đo với trị 

thực. Trong trường hợp có dãy trị đo hai lần, hay trị đo kép, người ta sử dụng phương 

pháp đánh giá độ chính xác theo các trị đo kép. Đối với đo đạc trên sông, trên biển, 

thường không thể có giá trị tọa độ thực, do đó người ta thường áp dụng phương pháp 

đánh giá trị đo kép. 

Trong phần thực nghiệm NCS đã sử dụng công nghệ GNSS RTK đo các điểm i 

được tọa độ là ( , )i iX Y , các điểm đo này có tọa độ đã biết là ( , )b b
i iX Y (coi là giá trị 

thực của đại lượng đo). Khi đó, độ chính xác của trị đo được đánh giá theo công thức 

Gauss như sau [7], [13], [92]: 

 x x
X

y y

Y

m
n

m
n

 
= 

   = 
 

  

(4.1) 

Trong đó: ,xi yi   là sai số thực của các trị đo ,i iX Y  

b
xi i i

b
yi i i

X X

Y Y

 = −

 = −
 

 (4.2) 

Sai số trung phương vị trí điểm: 

2 2
P X Ym m m=  +

 
 (4.3) 

-Từ số liệu đo và tọa độ đã biết của các điểm ở Bảng 4.1, tiến hành đánh giá độ 

chính xác của các phương án đo, các kết quả tính toán trình bày trong Bảng 4.2, trong 

đó: 
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(1) (1)
xi yi,  : là sai số thực của các trị đo

(1) (1)( , )i iX Y với điểm đã biết ( , )b b
i iX Y . 

(2) (2)
xi yi,  : là sai số thực của các trị đo

(2) (2)( , )i iX Y với điểm đã biết ( , )b b
i iX Y . 

(3) (3)
xi yi,  : là sai số thực của các trị đo

(3) (3)( , )i iX Y với điểm đã biết ( , )b b
i iX Y . 

-Độ chính xác của kết quả đo như sau: 

+Phương án 1:  

(1)

(1)

(1) (1)
x x

X

(1) (1)
y y

Y

0.0036
m 0.014(m)

n 17

0.0017
m 0.010(m)

n 17

  
 =  =  = 

  
 =  =  = 

 

Sai số trung phương vị trí điểm là:  (1) (1) (1)
2 2

P X Y
m m m 0.018(m)=  + =   

+Phương án 2:  

(2)

(2)

(2) (2)
x x

X

(2) (2)
y y

Y

0.0207
m 0.035(m)

n 17

0.0214
m 0.035(m)

n 17

  
 =  =  = 

  
 =  =  = 

 

Sai số trung phương vị trí điểm là:  (2) (2) (2)
2 2

P X Y
m m m 0.050(m)=  + =   

+Phương án 3:  

(3)

(3)

(3) (3)
x x

X

(3) (3)
y y

Y

0.0029
m 0.013(m)

n 17

0.0050
m 0.017(m)

n 17

  
 =  =  = 

  
 =  =  = 

 

Sai số trung phương vị trí điểm là:  (3) (3) (3)
2 2

P X Y
m m m 0.022(m)=  + =   
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Bảng 4.1- Tọa độ đo GNSS RTK tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam và cảng Đình Vũ 

STT 
Điểm 

Rover 

Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Tọa độ điểm  

đã biết 

Xb (m) 

Yb (m) 

CORS 

HPTP 

X(1)(m) 

Y(1)(m) 

K.cách từ  

CORS HPTP 

đến Rover (km) 

CORS 

HDTP 

X(2)(m) 

Y(2)(m) 

K.cách từ CORS 

HDTP đến 

Rover (km) 

RTK Base 118518  

X(3)(m) 

Y(3)(m) 

K.cách  từ Base 

118518  đến 

Rover (km) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 118518 2302697.231 2.359 2302697.197 42.646 2302697.221 0.000 2302697.221 

    597349.592   597349.642   597349.599   597349.599 

2 118539 2299478.741 6.100 2299478.797 47.941 2299478.750 5.554 2299478.755 

    601876.355   601876.391   601876.377   601876.368 

3 HH01 2305236.685 0.974 2305236.632 42.496 2305236.674 2.593 2305236.680 

    597872.373   597872.387   597872.355   597872.370 

4 HH02 2305256.135 0.900 2305256.186 42.598 2305256.147 2.636 2305256.149 

    597982.131   597982.055   597982.103   597982.121 

5 HH03 2305095.065 0.739 2305095.091 42.710 2305095.051 2.501 2305095.070 

    598059.531   598059.491   598059.522   598059.525 

6 HH04 2305055.235 0.817 2305055.202 42.605 2305055.247 2.431 2305055.231 

    597941.416   597941.455   597941.408   597941.426 

7 HH05 2305306.288 0.819 2305306.233 42.754 2305306.274 2.730 2305306.282 

    598154.092   598154.159   598154.109   598154.101 



103 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

8 HH06 2305144.272 0.658 2305144.227 42.846 2305144.259 2.594 2305144.267 

    598210.826   598210.780   598210.819   598210.825 

9 HH07 2304908.562 0.775 2304908.549 42.621 2304908.571 2.284 2304908.557 

    597923.056   597923.070   597923.040   597923.063 

10 DV01 2304744.970 6.346 2304744.905 49.348 2304744.948 7.922 2304744.956 

    605002.385   605002.435   605002.399   605002.395 

11 DV02 2302576.364 8.760 2302576.428 52.153 2302576.383 9.817 2302576.395 

    607165.502   607165.450   607165.485   607165.476 

12 DV03 2302564.139 8.700 2302564.165 52.093 2302564.119 9.752 2302564.146 

    607100.556   607100.489   607100.529   607100.545 

13 DV04 2302420.512 9.017 2302420.463 52.410 2302420.491 10.046 2302420.506 

    607391.526   607391.503   607391.556   607391.515 

14 DV05 2302943.792 10.076 2302943.859 53.450 2302943.814 11.239 2302943.825 

    608585.698   608585.678   608585.717   608585.706 

15 DV06 2303678.882 10.005 2303678.893 53.318 2303678.854 11.307 2303678.873 

    608614.211   608614.219   608614.184   608614.206 

16 DV07 2303960.406 9.950 2303960.457 53.228 2303960.424 11.303 2303960.419 

    608582.236   608582.243   608582.218   608582.235 

17 DV08 2303979.130 10.030 2303979.125 53.304 2303979.163 11.387 2303979.148 

    608664.094   608664.079   608664.119   608664.097 
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Bảng 4.2- Kết quả so sánh tọa độ đo GNSS RTK tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam và cảng Đình Vũ 

STT 
Điểm  

Rover 

(1) b(1)
xi i iX X = −

   

(m) 

(1) b(1)
yi i iY Y = −

 

(m) 

(2) b(2)
xi i iX X = −

 

(m) 

(2) b(2)
yi i iY Y = −

 

(m) 

(3) b(3)
xi i iX X = −

 

(m) 

(3) b(3)
yi i iY Y = −

 

(m) 

1 118518 0.010 -0.007 -0.024 0.043 0.000 0.000 

2 118539 -0.014 -0.013 0.042 0.023 -0.005 0.009 

3 HH01 0.005 0.003 -0.047 0.017 -0.005 -0.015 

4 HH02 -0.014 0.010 0.037 -0.066 -0.002 -0.018 

5 HH03 -0.005 0.006 0.021 -0.034 -0.019 -0.003 

6 HH04 0.004 -0.010 -0.029 0.029 0.016 -0.018 

7 HH05 0.006 -0.009 -0.049 0.058 -0.008 0.008 

8 HH06 0.005 0.001 -0.040 -0.045 -0.008 -0.006 

9 HH07 0.005 -0.007 -0.008 0.007 0.014 -0.023 

10 DV01 0.014 -0.010 -0.051 0.040 -0.008 0.004 

11 DV02 -0.031 0.026 0.033 -0.026 -0.012 0.009 

12 DV03 -0.007 0.011 0.019 -0.056 -0.027 -0.016 

13 DV04 0.006 0.011 -0.043 -0.012 -0.015 0.041 

14 DV05 -0.033 -0.008 0.034 -0.028 -0.011 0.011 

15 DV06 0.009 0.005 0.020 0.013 -0.019 -0.022 

16 DV07 -0.013 0.001 0.038 0.008 0.005 -0.017 

17 DV08 -0.018 -0.003 -0.023 -0.018 0.015 0.022 
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4.2.1.2. Thực nghiệm tại cảng Lạch Huyện 

a- Phương án đo 

Nghiên cứu sinh tiến hành thực nghiệm đo 5 điểm mốc khống chế đã biết tọa độ 

(kí hiệu là X(b), Y(b)) tại khu vực cảng Lạch Huyện- Hải Phòng (Hình 4.3) theo 2 

phương án:  

 

Hình 4.3- Vị trí thực nghiệm tại cảng Lạch Huyện- Hải Phòng (Ảnh Google) 

- Phương án 1: Đo GNSS CORS RTK sử dụng trạm CORS DSON (Đồ Sơn- 

Hải Phòng) của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trạm CORS DSON cách điểm xa nhất 

của khu vực thực nghiệm là 17.36km; Tọa độ của các điểm đo ở phương án 1 kí hiệu 

là (X(1), Y(1)). 

- Phương án 2: Đo GNSS Base RTK (sử dụng chế độ đo Internet (3G)) có trạm 

Base đặt tại điểm HP.B-1 (Khu Đôn Lương, Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải, TP. 

Hải Phòng) cách điểm xa nhất của khu vực thực nghiệm 1.13km. Tọa độ của điểm đo 

ở phương án 2 kí hiệu là (X(2), Y(2)). 
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Khu vực thực nghiệm nằm ngoài vùng sử dụng dịch vụ trạm GNSS CORS 

mạng, nên nghiên sử dụng dịch vụ trạm GNSS CORS đơn. Các phương án đo đều đặt 

thời gian đo là 5 giây, tần suất ghi tín hiệu là 1 giây. 

b- Thiết bị đo 

 Thiết bị được sử dụng trong thực nghiệm của các phương án đo trên là 03 máy 

thu GNSS Hi-Target V30 RTK (phương án 1 sử dụng 1 máy, phương án 2 sử dụng 2 

máy thu GNSS).  

c- Kết quả đo 

Thực nghiệm được tiến hành vào ngày 20/12/2019, kết quả đo thể hiện ở Bảng 

4.3 

Bảng 4.3- Tọa độ đo GNSS RTK tại cảng Lạch Huyện 

STT 
Điểm 

Rover 

Phương án 1 Phương án 2 
Tọa độ điểm 

đã biết 

Xb(m) 

Yb(m) 

CORS DSON 

X(1)(m) 

Y(1)(m) 

K.cách từ 

trạm CORS 

DSON  đến 

Rover (km) 

Base HP.B1 

(Radio link)  

X(2)(m) 

Y(2)(m) 

K.cách từ trạm 

Base HP.B1 

đến Rover   

(km) 

1 LH1 2301408.617 17.230 2301408.640 0.714 2301408.632 

    620005.766   620005.741   620005.743 

2 LH2 2301439.820 17.357 2301439.839 0.867 2301439.831 

    620161.608   620161.585   620161.600 

3 LH3 2301086.633 17.239 2301086.609 0.988 2301086.618 

    620372.473   620372.493   620372.478 

4 LH4 2300866.162 17.170 2300866.177 1.135 2300866.158 

    620503.952   620503.969   620503.958 

5 LH5 2300845.780 17.132 2300845.759 1.106 2300845.758 

    620470.238   620470.268   620470.235 

 

d- Đánh giá kết quả thực nghiệm 

-Từ số liệu đo và tọa độ đã biết của các điểm ở Bảng 4.3, tiến hành đánh giá độ 

chính xác của các phương án đo theo mục 2.3.1 các kết quả tính toán trình bày trong 

Bảng 4.4, trong đó: 
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(1) (1)
xi yi,  : là sai số thực của các trị đo

(1) (1)( , )i iX Y với điểm đã biết ( , )b b
i iX Y . 

(2) (2)
xi yi,  : là sai số thực của các trị đo

(2) (2)( , )i iX Y với điểm đã biết ( , )b b
i iX Y . 

Bảng 4.4- So sánh kết quả đo GNSS RTK tại cảng Lạch Huyện 

STT 
Điểm 

Rover 

(1) b(1)
xi i iX X = −

   

(m) 

(1) b(1)
yi i iY Y = −

 

(m) 

(2) b(2)
xi i iX X = −

 

(m) 

(2) b(2)
yi i iY Y = −

 

(m) 

1 LH1 -0.015 0.023 0.008 -0.002 

2 LH2 -0.011 0.008 0.008 -0.015 

3 LH3 0.015 -0.005 -0.009 0.015 

4 LH4 0.004 -0.006 0.019 0.011 

5 LH5 0.022 0.003 0.001 0.033 

-Độ chính xác của kết quả đo được đánh giá theo công thức Gauss như sau: 

+Phương án 1:  

(1)

(1)

(1) (1)
x x

X

(1) (1)
y y

Y

0.0011
m 0.015(m)

n 5

0.0007
m 0.012(m)

n 5

  
 =  =  = 

  
 =  =  = 

 

Sai số trung phương vị trí điểm là:  (1) (1) (1)
2 2

P X Y
m m m 0.019(m)=  + =   

+Phương án 2:  

(2)

(2) (2)
x x

X

0.0006
m 0.011(m)

n 5

  
 =  =  = 

 

(2)

(2) (2)
y y

Y

0.0017
m 0.018(m)

n 5

  
 =  =  = 

 

Sai số trung phương vị trí điểm là:  (2) (2) (2)
2 2

P X Y
m m m 0.021(m)=  + =   

 Từ kết quả của 2 thực nghiệm ở trên đất liền cho thấy:  

-Khu đo cách trạm GNSS CORS khoảng 18km, cách trạm Base khoảng 12km 

thì độ chính xác tọa độ vị trí của 2 phương án đo GNSS CORS RTK và GNSS Base 
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RTK tương đương nhau, ở mức 0.022m. Do đó hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ 

GNSS CORS RTK trong công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải giống 

như công nghệ GNSS Base RTK.    

-Khu đo cách trạm GNSS CORS khoảng 54km thì độ chính xác tọa độ điểm đo 

bằng công nghệ GNSS CORS đạt 0.050m, so với tiêu chuẩn kỹ thuật thủy đạc hiện 

hành TCVN 10336-2015 (Bảng 1.9) cho thấy hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ 

GNSS CORS RTK trong công tác thủy đạc.  

4.2.2. Thực nghiệm đánh giá độ chính xác đo GNSS CORS RTK và GNSS Base 

RTK khi tích hợp với máy đo sâu hồi âm. 

4.2.2.1. Phương án đo 

Để đánh giá khả năng ứng dụng côn g nghệ GNSS CORS RTK tích hợp với 

máy đo sâu hồi âm trong công tác khảo sát thành lập hải đồ, bình đồ khu vực ven biển 

và luồng hàng hải ở Việt Nam, nghiên cứu sinh đã tiến hành thực nghiệm đo đạc tại 

luồng Lạch Huyện- Hải Phòng sử dụng 2 phương án đo GNSS RTK, cụ thể như sau:  

- Phương án 1: Đo GNSS CORS RTK sử dụng trạm CORS DSON (Đồ Sơn- 

Hải Phòng) của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tọa độ của các điểm đo ở phương án 

1 kí hiệu là (X(1), Y(1)). 

- Phương án 2: Đo GNSS Base RTK (sử dụng chế độ đo Internet (3G)) có trạm 

Base đặt tại điểm HP.B-1. Tọa độ của điểm đo ở phương án 2 kí hiệu là (X(2), Y(2)).  

Các thông tin cơ bản của khu vực thực nghiệm như sau:  

- Tuyến luồng hàng hải Lạch Huyện: từ phao số “0” Km00 đến Km17+700. 

Diện tích khu đo: 6.23 km2 (chiều dài: 17.7 km, chiều rộng: 0.35 km). (Hình 4.4) 

- Khoảng cách từ trạm CORS DSON đến đầu tuyến luồng là 22.15km, cuối 

tuyến luồng là 18.19km.  

- Khoảng cách từ trạm Base đặt tại điểm HP.B-1 (X=2301055.676m; 

Y=619384.806; hhd=5.826m) đến đầu tuyến luồng là 15.91km, cuối tuyến luồng là 

2.72km.  

- Điểm xa nhất của tuyến luồng cách trạm BTS là: 5.5 km.  
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- Trạm quan trắc mực nước đặt tại cầu cảng Lạch Huyện (X=2300865.922m; 

Y=620505.006m).  

 

Hình 4.4- Khu vực thực nghiệm luồng hàng hải Lạch Huyện (Ảnh Google) 

Phần lớn khu đo thực nghiệm nằm ngoài vùng sử dụng dịch vụ trạm CORS 

mạng (giải pháp mạng lưới công nghệ VRS, iMAX), nên trong thực nghiệm sử dụng 

dịch vụ trạm GNSS CORS đơn.  

4.2.2.2. Thiết bị đo 

Thiết bị đo được thể hiện ở Bảng 4.5 các thiết bị đều được kiểm nghiệm, hiệu 

chỉnh trước khi đo theo đúng quy định trong Thông tư số 27/2011/TT-BTNMT. 
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Bảng 4.5- Bảng thống kê các thiết bị sử dụng khảo sát 

TT Tên thiết bị Chức năng Số 

lượng 

1 Máy thu Hi-Target V30 RTK Xác định tọa độ điểm đo sâu 03 

2 Máy đo sâu hồi âm Hydrotrac II Xác định độ sâu của điểm đo 02 

3 Motion Sensor DMS-H Thiết bị bù sóng 02 

4 Digibar Pro Thiết bị đo tốc độ âm 02 

5 Bar check Kiểm tra độ chính xác máy đo sâu 02 

6 
Máy ghi mực nước tự động 

Aanderaa Datalogger 3634 Xác định cao độ mực nước 01 

7 Máy thủy bình và mia Chuyền cao độ đến trạm quan trắc mực 

nước 
01 

8 
Phần mềm Hypack@Max Phần mềm định hướng tàu khảo sát, xử lý 

số liệu 
02 

9 Tàu đo có công suất 40CV Chở kỹ thuật viên thủy đạc và thiết bị đo 01 

4.2.2.3. Thao tác đo  

*Công tác chuẩn bị đo: 

-Thiết lập trạm quan trắc mực nước: 

Trong thực nghiệm, nghiên cứu sinh tiến hành quan trắc mực nước đồng thời 

bằng cả 2 phương pháp, đó là: dựng thước nước và thiết bị triều kí tự ghi. Trạm quan 

trắc mực nước được đặt tại cầu cảng Lạch Huyện, dẫn chuyền độ cao từ điểm khống 

chế HP.B-1 về số “0” thước nước và điểm dấu đầu máy ghi mực nước tự động bằng 

phương pháp đo thuỷ chuẩn hình học cấp kỹ thuật. 

Lắp đặt thiết bị triều ký tự ghi, cài đặt tần suất thu thập dữ liệu cho thiết bị là 10 

phút/lần. Thước nước cũng được đo đồng bộ thời gian và tần suất với triều ký tự ghi. 

Sau khi download dữ liệu từ thiết bị triều ký tự ghi, kiểm tra so sánh kết quả của 2 

phương án đo trước khi tiến hành cải chính vào trị đo độ sâu. 

-Thiết lập trạm Base tại điểm HP.B-1 

Tại điểm khống chế mặt bằng hạng IV (điểm HP.B-1), thiết lập trạm Base, cài 

đặt các tham số về hệ tọa độ (hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 

3 độ), các tham số tính chuyển từ hệ WGS84 về hệ VN2000 theo Hướng dẫn số 
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1123/ĐĐBĐ-CNTĐ ngày 26/10/2007 của Cục Đo đạc và Bản đồ. Sau khi thiết lập 

xong  trạm Base, tiến hành thiết lập trạm Rover. Chọn phương thức truyền dữ liệu là 

Internet 3G. Kiểm tra tọa độ trạm Rover tại mốc khống chế HP.B-1 và HP.B-2. 

 

Hình 4.5- Thiết lập trạm Base tại điểm HP.B-1  

Đối với phương án xác định tọa độ điểm đo bằng công nghệ trạm GNSS CORS, 

ta cũng tiến hành kết nối máy thu GNSS RTK với trạm CORS DSON, đo kiểm tra tại 

mốc khống chế HP.B-1 và HP.B-2. 

Kết quả kiểm tra các mốc thể hiện ở bảng 4.6 và 4.7 

Bảng 4.6- Kết quả kiểm tra mốc đo bằng phương án đo GNSS Base RTK 

TT Điểm 
Tọa độ mốc gốc Tọa độ đo kiểm tra Độ lệch 

X(m) Y(m) X(m) Y(m) dX(m) dY(m) dP(m) 

1 HP.B-1 2301055.676 619384.806 2301055.668 619384.795 0.008 0.011 0.014 

2 HP.B-2 2300936.385 619080.636 2300936.364 619080.627 0.021 0.009 0.023 

Bảng 4.7- Kết quả kiểm tra mốc đo bằng phương án đo GNSS CORS RTK  

TT Điểm 
Tọa độ mốc gốc Tọa độ đo kiểm tra Độ lệch 

X(m) Y(m) X(m) Y(m) dX(m) dY(m) dP(m) 

1 HP.B-1 2301055.676 619384.806 2301055.698 619384.79 -0.022 0.016 0.027 

2 HP.B-2 2300936.385 619080.636 2300936.409 619080.617 -0.024 0.019 0.031 
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Kết quả kiểm tra độ chính xác tọa độ tại hai mốc khống chế  thấy độ lệch vị trí 

điểm của hai phương án đo với điểm mốc đã biết rất nhỏ (lớn nhất 0.031m), điều đó 

khẳng định việc cài đặt các tham số tính chuyển chính xác, kết nối máy thu GNSS và 

thu nhận tín hiệu từ trạm Base và trạm GNSS CORS rất tốt, đủ điều kiện tiến hành 

thực nghiệm trên biển. 

-Kết nối các thiết bị đo trên tàu đo 

Nghiên cứu sinh đã sử dụng cả 2 phương pháp đo GNSS RTK (trạm CORS và 

trạm Base) kết hợp với máy đo sâu hồi âm và đặt trên cùng 1 tàu đo 40CV. Trên tàu 

đo, anten GNSS đặt trùng với cần phát biến của máy đo sâu hồi âm, 2 anten được đặt 

ở 2 bên mạn tàu, khoảng cách giữa 2 anten là 3.05m và trục nối 2 anten vuông góc 

với trục dọc của tàu đo (Hình 4.6).  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Hình 4.6- Vị trí lắp anten máy thu GNSS trên tàu đo 

Kết nối máy GNSS RTK với máy đo sâu hồi âm, thiết bị cảm biến chuyển động 

(Motion Sensor) và máy tính, phần mềm đo sâu sử dụng trong thực nghiệm là Hypack. 

Thiết kế tuyến đo, các tuyến đo được thiết kế cách nhau 20m và vuông góc với tim 

luồng. Cài đặt các tham số về hệ tọa độ và số hiệu chỉnh vào phần mềm đo sâu (draft, 

vận tốc âm) (máy đo sâu kết nối với GNSS CORS RTK có dr=0.52m; máy đo sâu kết 

nối với GNSS Base RTK có dr=0.55m), cài đặt chế độ thu số liệu theo khoảng cách 

là 10m (đo bình đồ tỷ lệ 1/2000). 

Base 

RTK 

CORS 

RTK 

Y 

X 

O 

Lái tàu 

Mũi tàu 

3.05 m 
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Hình 4.7- Kết nối các thiết bị đo 

-Kiểm nghiệm hệ thống máy đo sâu 

+Sử dụng đĩa kiểm nghiệm (bar-check) được cố định chắc chắn vào dây cáp 

thép không co giãn. Trên dây cáp có các dấu khoảng cách theo từng mét tính từ mặt 

đĩa; 

+Vạch dấu hạ đĩa kiểm nghiệm phải được đánh dấu từ trước với độ chính xác 

0,5cm so với mặt đầu biến âm. Vạch dấu thuận tiện cho việc hạ đĩa kiểm nghiệm 

xuống theo từng nấc đo tính từ mặt đĩa tới mặt đầu biến âm; 

+Lần lượt đưa đĩa kiểm tra (Barcheck) ở các độ sâu 2m, 4m, 6m, và 8m …đã 

được đánh dấu bằng các vạch khắc trên dây treo. Ghi giá trị độ sâu thể hiện trên băng 

ghi độ sâu của máy đo sâu, đối chiếu với độ sâu chuẩn của Barcheck. 

*Công tác đo sâu 

Sau khi hoàn thành các công tác chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt và kiểm nghiệm thiết 

bị, tiến hành công tác thu thập dữ liệu độ sâu. Tàu đo sâu được điều khiển chạy trên 

các tuyến đo đã được thiết kế trước và hiển thị trên màn hình máy tính. Các dữ liệu 

được thu thập đồng thời và được lưu trữ trong máy tính, ngoài ra còn được in trên 

băng đo sâu. 

+ Ngày 21/12/2019: đo 6878 điểm;  

+ Ngày 22/12/2019: đo 4262 điểm.   

4.2.2.4. Xử lý số liệu đo  

Từ dữ liệu đo đạc được (tọa độ, độ sâu và số liệu quan trắc mực nước), tiến hành 
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xử lý dữ liệu đo sâu: từ tệp số liệu đo sâu đã được hiệu chỉnh dữ liệu từ các thiết bị 

cảm biến chuyển động, hiệu chỉnh độ cao mực nước và loại bỏ các trị đo bất thường, 

chất lượng kém. Kết quả đo thể hiện ở phụ lục 1 và phụ lục 2. 

Bảng 4.8- Bảng tọa độ điểm đo sâu của phương án đo GNSS CORS RTK và GNSS 

Base RTK luồng hàng hải Lạch Huyện  

STT X(1) m Y(1) m X(2) m Y(2) m 

1 2293621.42 626316.29 2293618.50 626318.6 

2 2293614.92 626308.83 2293612.38 626309.4 

3 2293608.62 626301.09 2293605.67 626303.34 

4 2293602.34 626293.23 2293599.61 626295.74 

5 2293596.34 626285.27 2293593.37 626287.49 

6 2293590.47 626277.04 2293587.51 626279.29 

7 2293584.75 626268.87 2293582.47 626269.97 

8 2293579.41 626260.33 2293576.61 626262.8 

9 2293573.68 626252.1 2293570.93 626254.6 

... ... ... ... ... 

3401 2288962.55 629601.35 2288960.38 629602.52 

3402 2288968.78 629609.24 2288966.57 629610.58 

3403 2288974.88 629617.04 2288971.94 629619.36 

3404 2288980.37 629625.27 2288978.21 629626.5 

3405 2288985.79 629633.9 2288983.04 629636.39 

... ... ... ... ... 

6872 2296967.13 623854.31 2296968.88 623852.58 

6873 2296972.66 623862.57 2296974.91 623859.6 

6874 2296978.3 623870.91 2296980.25 623869.22 

6875 2296983.58 623879.34 2296985.53 623877.78 

6876 2296989.22 623887.61 2296991.77 623884.92 

6877 2296995.04 623895.86 2296997.09 623894.24 

6878 2297000.27 623906.65 2296998.92 623908.84 

... ... ... ... ... 

6880 2303344.63 619080 2303343.28 619082.23 
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STT X(1) m Y(1) m X(2) m Y(2) m 

6881 2303335.45 619076.25 2303334.10 619078.42 

6882 2303326.15 619072.36 2303324.80 619074.53 

6883 2303317.05 619068.4 2303315.80 619070.67 

6884 2303307.94 619064.21 2303306.39 619066.2 

6885 2303298.94 619059.93 2303296.49 619060.92 

6886 2303289.81 619055.4 2303287.16 619058.02 

6887 2303280.87 619051.21 2303278.42 619054.04 

... ... ... ... ... 

9001 2300847.77 620948.41 2300845.12 620951.02 

9002 2300842.43 620939.91 2300840.08 620942.8 

9003 2300836.73 620931.64 2300834.38 620934.51 

9004 2300830.95 620923.53 2300828.50 620926.32 

9005 2300825.04 620915.31 2300822.89 620916.81 

... ... ... ... ... 

11133 2293643.1 626250.11 2293644.95 626246.89 

11134 2293649.21 626258.06 2293651.06 626254.84 

11135 2293655.43 626265.82 2293657.08 626263.77 

11136 2293661.7 626273.69 2293663.05 626271.54 

11137 2293668.3 626281.21 2293669.95 626279.16 

11138 2293674.62 626288.98 2293676.07 626286.86 

11139 2293679.9 626297.58 2293681.45 626295.49 

11140 2293684.69 626306.35 2293686.64 626303.13 

4.2.2.5. Đánh giá độ chính xác kết quả đo tọa độ 

Từ kết quả đo ở phụ lục 1 và phụ lục 2, nghiên cứu sinh tiến hành đánh giá kết 

quả đo tọa độ của hai phương án đo. Máy thu GNSS được đặt ở vị trí cách nhau một 

khoảng cố định (S), dựa vào hệ tọa độ tàu nghiên cứu sinh tính chuyển tọa độ từ 

phương án 2 về phương án 1, kết quả tính chuyển tọa độ (Xi
(2)c, Yi

(2)c) thể hiện ở Bảng 

4.8 cột (4) và (5). Hai phương án đo đều sử dụng máy GNSS Hi-Target V30 để đo 

tọa độ, cùng sử dụng phương thức thu nhận tín hiệu bằng mạng 3G, đối với độ chính 

xác vị trí mặt bằng yêu cầu trong công tác thủy đạc, có thể coi tọa độ các điểm đo sâu 
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xác định bằng công nghệ đo GNSS CORS RTK và GNSS Base RTK theo hai phương 

án đo trên là dãy trị đo kép cùng độ chính xác. Khi đó, đánh giá độ chính xác của kết 

quả đo thực nghiệm theo phương pháp đánh giá độ chính xác dãy trị đo kép cùng độ 

chính xác [7], [13], [92]. 

- Tính hiệu trị đo kép: 

(1) (2)c
xi i i

(1) (2)c
yi i i

d

d

X X

Y Y

= −

= −
 

 (4.4) 

Kết quả tính toán thể hiện ở cột (6) và cột (9) Bảng 4.8. 

Dựa vào kết quả ở Bảng 4.8, kiểm tra sai số hệ thống của dãy trị đo: 

Ta có: 

11140 11140

X xi X xi X

i 1 i 1

A d 1819.14(m); B d 4647.42(m) 0.25 B 1161.86(m)
= =

= = = =   = 

 

Cho thấy: X XA 0.25 B   nên dãy trị đo có chứa sai số hệ thống, tiến hành khử 

sai số hệ thống.  

+ Tính sai số hệ thống còn tồn dư theo công thức: 

 x
x

d 1819.14
0.163(m)

n 11140
 = = =

  

  

Tính hiệu số trị đo kép đã loại bỏ sai số hệ thống theo công thức: 

'
xi xi xd d= − 

  
 (4.5) 

+ Sai số trung phương của từng trị đo trong trị đo kép được tính theo công thức: 

(1) (2)
i i

' '
x x

X X

d d 1903.024
m m 0.29(m)

2 (n 1) 2 (11140 1)

 
 = =  =  = 
 −  −  

 Ta có:  

11140 11140

Y yi Y yi Y

i 1 i 1

A d 323.81(m); B d 5136.5(m) 0.25 B 1284.13(m)
= =

= = = =   =       

     Cho thấy Y YA 0.25 B 
 nên dãy trị đo không chứa sai số hệ thống, do đó sai số 

trung phương của từng trị đo trong trị đo kép được tính theo công thức: 
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y y

y

d .d 2739.82
m 0.35(m)

2 n 2 11140

 
 =  =  = 

 
 

Sai số trung phương vị trí điểm của từng trị đo:  

( ) ( )
2 2

P X Ym m m 0.45(m)=  + =   

Từ kết quả thực nghiệm trên ta thấy: sai số trung phương vị trí điểm của  phương 

án đo GNSS CORS RTK và GNSS Base RTK ở dưới nước lớn hơn đo ở trên đất liền, 

bởi vì môi trường đo trên biển chịu ảnh hưởng của các điều kiện sóng, gió, dòng 

chảy,…. Theo tiêu chuẩn kỹ thuật (Bảng 1.9) độ chính xác mặt bằng là 1m, thì sai số 

trung phương vị trí điểm trong thực nghiệm trên (m =0.45m) thỏa mãn yêu cầu khảo 

sát hạng đặc biệt. Do đó 2 phương pháp đo GNSS RTK nêu trên hoàn toàn đáp ứng 

được yêu cầu công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải ở Việt Nam. 

Bảng 4.9- Kết quả đánh giá độ chính xác độ lệch tọa độ giữa phương án đo GNSS 

CORS RTK và GNSS Base RTK luồng hàng hải Lạch Huyện 

STT 
X(1)  

(m) 

Y(1)  

(m) 

X(2)chuyển 

(m)  

Y(2) chuyển 

(m)  

dx 

(m) 

d’x 

(m) 

d’x.d’x 

(m2) 

dy 

(m) 

dy.dy 

(m2) 

1 2293621.42 626316.29 2293620.89 626316.71 0.53 0.36 0.13 -0.42 0.1745 

2 2293614.92 626308.83 2293615.36 626308.73 -0.44 -0.60 0.36 0.10 0.0096 

3 2293608.62 626301.09 2293608.10 626301.49 0.52 0.36 0.13 -0.40 0.1603 

4 2293602.34 626293.23 2293601.86 626293.68 0.48 0.32 0.10 -0.45 0.1986 

5 2293596.34 626285.27 2293595.81 626285.66 0.53 0.36 0.13 -0.39 0.1552 

6 2293590.47 626277.04 2293589.94 626277.44 0.53 0.37 0.14 -0.40 0.1634 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

3401 2288962.55 629601.35 2288963.06 629601.07 -0.51 -0.68 0.46 0.28 0.0770 

3402 2288968.78 629609.24 2288969.18 629609.00 -0.40 -0.56 0.32 0.24 0.0582 

3403 2288974.88 629617.04 2288974.33 629617.47 0.55 0.38 0.15 -0.43 0.1854 

3404 2288980.37 629625.27 2288980.86 629624.99 -0.49 -0.65 0.43 0.28 0.0780 

3405 2288985.79 629633.9 2288985.30 629634.34 0.49 0.33 0.11 -0.44 0.1961 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

6872 2296967.13 623854.31 2296966.71 623854.72 0.42 0.26 0.07 -0.41 0.1716 
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STT 
X(1)  

(m) 

Y(1)  

(m) 

X(2)chuyển 

(m)  

Y(2) chuyển 

(m)  

dx 

(m) 

d’x 

(m) 

d’x.d’x 

(m2) 

dy 

(m) 

dy.dy 

(m2) 

6873 2296972.66 623862.57 2296973.07 623862.03 -0.41 -0.57 0.33 0.54 0.2904 

6874 2296978.3 623870.91 2296977.95 623871.22 0.35 0.19 0.04 -0.31 0.0946 

6875 2296983.58 623879.34 2296983.15 623879.69 0.43 0.27 0.07 -0.35 0.1192 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

6881 2303335.45 619076.25 2303335.71 619075.83 -0.26 -0.42 0.18 0.42 0.1762 

6882 2303326.15 619072.36 2303326.41 619071.94 -0.26 -0.42 0.18 0.42 0.1762 

6883 2303317.05 619068.4 2303317.27 619068.00 -0.22 -0.38 0.15 0.40 0.1614 

6884 2303307.94 619064.21 2303308.26 619063.79 -0.32 -0.49 0.24 0.42 0.1732 

6885 2303298.94 619059.93 2303299.32 619059.78 -0.38 -0.54 0.29 0.15 0.0233 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

9001 2300847.77 620948.41 2300847.29 620948.88 0.48 0.31 0.10 -0.47 0.2207 

9002 2300842.43 620939.91 2300842.00 620940.43 0.43 0.26 0.07 -0.52 0.2742 

9003 2300836.73 620931.64 2300836.31 620932.15 0.42 0.25 0.06 -0.51 0.2603 

9004 2300830.95 620923.53 2300830.51 620924.03 0.44 0.27 0.08 -0.50 0.2482 

9005 2300825.04 620915.31 2300825.39 620915.06 -0.35 -0.51 0.26 0.25 0.0601 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

11135 2293655.43 626265.82 2293655.17 626266.15 0.26 0.10 0.01 -0.33 0.1063 

11136 2293661.7 626273.69 2293661.43 626274.12 0.27 0.11 0.01 -0.43 0.1875 

11137 2293668.3 626281.21 2293668.04 626281.54 0.26 0.10 0.01 -0.33 0.1063 

11138 2293674.62 626288.98 2293674.35 626289.38 0.27 0.11 0.01 -0.40 0.1580 

11139 2293679.9 626297.58 2293679.63 626297.94 0.27 0.10 0.01 -0.36 0.1295 

11140 2293684.69 626306.35 2293685.06 626305.74 -0.37 -0.53 0.28 0.61 0.3734 

 

 Qua thực nghiệm, nghiên cứu sinh nhận thấy:  

Nếu sử dụng công nghệ trạm GNSS CORS kết hợp với máy đo sâu hồi âm trong 

công tác thủy đạc sẽ không phải xây dựng lưới khống chế để thiết lập trạm Base, 

không cần bố trí máy thu GNSS và nhân lực tại trạm Base, đồng thời cũng không 

phải chuyển trạm đo và trạm Rover trên tàu đo cũng không phải lên bờ kết nối lại với 

trạm Base trên bờ cũng như kết nối lại với hệ thống máy đo sâu dưới tàu đo. Do đó 

sẽ tiết kiệm được thời gian, nhân lực và chi phí khảo sát.  
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4.3. Xây dựng mô hình MIKE 21 Flow Model FM cho khu vực thực nghiệm 

4.3.1. Số liệu phục vụ xây dựng mô hình:  

 - Sử dụng số liệu đo luồng hàng hải Lạch Huyện khu vực biển Hải Phòng trong 

các ngày 21, 22/12/2019. 

- Số liệu đầu vào: 

+ Độ sâu ĐHĐB khu vực tính toán sử dụng độ sâu bản đồ ĐHĐB tỷ lệ 1/50.000 

do Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sản xuất 

trong các năm 2003 – 2005. 

+ Độ sâu hải đồ tỷ lệ 1/100.000 do Đoàn Đo đạc Biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu 

biển sản xuất trong các năm 2006- 2009 và được chuyển về độ sâu bản đồ ĐHĐB. 

+ Đường bờ sử dụng đường bờ của mô hình MBTBKV98. 

+ Tọa độ, độ cao và số liệu QTMN tại các biên tính của Trung tâm Hải văn, 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. 

4.3.2. Xây dựng bài toán tính mực nước tại khu vực biển Hải Phòng  

4.3.2.1 Xây dựng lưới tính và các điều kiện biên 

 Lưới tính được xây dựng cho khu vực luồng Hải Phòng là lưới tam giác có độ 

phân giải cao nhất là 20 mét và thưa dần ra ngoài khơi khoảng 300 mét. Lưới tính bao 

gồm 4 biên lỏng, trong đó có 2 biên biển (biên 1: từ khu vực cửa biển đảo Cát Bà 

sang khu vực biển cửa Văn Úc- Hải Phòng, biên 2: từ khu vực biển xã đảo Hoàng 

Tân- Quảng Yên sang khu vực Hòn Cái Bè- Cát Hải), hai biên sông tại Trạm thủy 

văn Cửa Cấm (trên Sông Cấm) và trạm thủy văn Do Nghi (trên sông Đá Bạch). 

 + Mực nước tại biên biển là số liệu dự tính thủy triều được quy về Hệ độ cao 

Quốc gia theo số liệu tại trạm nghiệm triều Hòn Dấu; 

 + Mực nước tại trạm Do Nghi và Cửa Cấm là số liệu mực nước đã quy về độ 

cao nhà nước tại 2 trạm thủy văn Do Nghi và Cửa Cấm; 

Sử dụng mô hình MIKE 21 FM để xây dựng lưới tính cho khu vực luồng Hải 

Phòng và nhận được kết quả như hình 4.8. 
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Hình 4.8-  Lưới tính cho mô hình mực nước khu vực luồng Hải Phòng 

Mô hình mực nước của khu vực tính toán thực nghiệm (Luồng Lạch Huyện) thể 

hiện ở Hình 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.9-  Lưới tính cho mô hình mực nước khu vực luồng Lạch Huyện 



121 

 

4.3.2.2. Xây dựng mô hình tính toán mực nước 

Kết quả tính toán mực nước khu vực Hải Phòng bằng mô hình MIKE 21 FM 

được thể hiện trên các hình 4.10 và 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.10-  Trường mực nước biển trung bình nhiều năm so với cao độ Nhà nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.11- Trường mực nước biển thấp nhất nhiều năm so với cao độ Nhà nước  
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 + Trước khi mô hình đưa vào dự tính thủy triều tại các thời điểm đo sâu, mô 

hình được hiệu chỉnh và kiểm định kỹ lưỡng dựa trên số liệu quan trắc mực nước thực 

tế tại khu vực Hải Phòng. Kết quả kiểm định và hiệu chỉnh mô hình đều cho độ chính 

xác của mô hình đạt loại tốt theo chỉ tiêu Nash – Sutcliffe theo công thức (3.22) và 

nhận được kết quả trong bảng 4.10. 

Bảng 4.10- Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình với số liệu QTMN luồng Lạch 

Huyện 

STT Chuỗi quan trắc Chỉ số NASH Đánh giá 

1 
Luồng Lạch Huyện 

(Ngày đo  21/12/2019) 
0,91 Tốt 

2 
Luồng Lạch Huyện 

(Ngày đo  22/12/2019) 
0,95 Tốt 

 

Tiếp theo, lập biến trình so sánh mức nước mô hình và mực nước thực đo cho 

tuyến luồng Lạch huyện trong các ngày 21, 22/12/2019 và kết quả được thể hiện trên 

hình 4.11 và 4.12. 

 

Hình 4.12-  Kết quả so sánh mực nước thực đo và tính toán bằng mô hình trong thời 

gian đo tuyến luồng Lạch Huyện ngày 21 tháng 12 năm 2019 
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Hình 4.13-  Kết quả so sánh mực nước thực đo và tính toán bằng mô hình trong thời 

gian đo tuyến luồng Lạch Huyện ngày 22 tháng 12 năm 2019 

Qua kết quả so sánh mực nước giữa thực đo và tính toán bằng mô hình trong 

thời gian đo địa hình tuyến luồng Lạch Huyện cho thấy, giá trị tính toán và thực đo 

có pha trùng nhau, đối với trị số có sai số nhỏ, dao động từ 0 đến 13 cm. Đối với sai 

số này nhỏ hơn sai số cho phép trong công tác đo địa hình. Từ đó có thể sử dụng mô 

hình dự tính thủy triều để chiết xuất dữ liệu mực nước cho các dữ liệu đo các tuyến 

luồng trên Lạch huyện mà không cần phải lập trạm nghiệm triều. 

4.4. Tính toán thực nghiệm quy chiếu trị đo mực nước dựa trên MBTB tại trạm 

QTMN và dựa trên các mô hình MBTBKV98 và MBTNKV170 

4.4.1. Số liệu phục vụ tính toán thực nghiệm 

 Để thấy được ưu thế của việc quy chiếu trị đo mực nước dựa trên các mô hình 

mặt biển, nghiên cứu sinh đã sử dụng số liệu đo mực nước tại trạm QTMN Cảng Lạch 

Huyện, số liệu mực nước theo mô hình MIKE 21 FM để hiệu chỉnh độ sâu luồng hàng 

hải Lạch Huyện khu vực Hải Phòng. 

4.4.2. Tính toán thực nghiệm 

 Tiến hành tính toán thực nghiệm theo phương pháp đã được triển khai trong 

mục 3.2 và 3.3 để quy chiếu trị quan trắc mực nước cho bốn trường hợp sau: 

+  Quy chiếu trị quan trắc mực nước dựa trên độ cao MBTN tại trạm QTMN tạm 
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thời ven bờ; 

+ Quy chiếu trị quan trắc mực nước dựa trên mô hình MBTBKV98.  

+ Quy chiếu trị quan trắc mực nước dựa trên mô hình MBTNKV170.  

+ Quy chiếu độ cao mực nước theo mô hình MIKE 21 FM dựa trên MBTB trong 

hệ độ cao quốc gia, MBTN tại trạm QTMN, dựa trên các mô hình MBTBKV98 và 

mô hình MBTNKV170. 

Kết quả tính toán được tổng hợp và thống kê trong Bảng 4.11 

4.5. Tính toán thực nghiệm quy chiếu trị đo sâu ĐHĐB 

4.5.1. Tính toán thực nghiệm quy chiếu trị đo sâu ĐHĐB dựa trên MBTB tại trạm 

quan trắc mực nước và dựa trên mô hình MBTNKV170 

Tương tự như quy chiếu quan trắc mực nước, độ sâu ĐHĐB cũng được quy 

chiếu cho bốn trường hợp:  

+ Quy chiếu độ sâu ĐHĐB dựa trên độ cao MBTN theo số liệu quan trắc mực 

nước tại trạm QTMN tạm thời ven bờ; 

+ Quy chiếu độ sâu ĐHĐB dựa trên mô hình MBTNKV170 theo số liệu quan 

trắc mực nước tại trạm QTMN tạm thời ven bờ. 

+ Quy chiếu độ sâu ĐHĐB dựa trên MBTN tại trạm QTMN theo độ cao mực 

nước của mô hình MIKE 21 FM 

+ Quy chiếu độ sâu ĐHĐB dựa trên mô hình MBTNKV170 theo độ cao mực 

nước của mô hình MIKE 21 FM 

Kết quả tính toán được tổng hợp và thống kê trong Bảng 4.12 

4.5.2. Đánh giá độ chính xác 

Độ chính xác độ sâu ĐHĐB quy chiếu theo các phương pháp khác nhau được 

đánh giá theo độ sâu quy chiếu dựa trên MBTN tại trạm QTMN.  Coi độ sâu quy 

chiếu dựa trên MBTN tại trạm QTMN (
do
hdh ) và độ sâu quy chiếu theo các phương 

án đã được trình bày ở trên là 
do
kh  là hai dãy trị đo độc lập cùng độ chính xác và đánh 

giá độ chính xác theo dãy trị đo kép [7], [13], [92].  
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 -Tính hiệu trị đo kép: 

( ) ( )do do
hi hd k

i i
d h h= −

 
 (4.6) 

-Kiểm tra sai số hệ thống: 

        Tính        
hi

i 1 i 1

11140 11140

hiA d ; B d
= =

= =   
 (4.7) 

+ Nếu: A 0.25 B   thì dãy trị đo kép không chứa sai số hệ thống, khi đó sai 

số trung phương độ sâu của từng trị đo trong dãy trị đo kép được tính theo công thức: 

        
h h

h

d d
m

2 n

 
 = 


 

 (4.8) 

+ Nếu: A 0.25 B   thì dãy trị đo kép có chứa sai số hệ thống, khi đó tiến hành 

khử sai số hệ thống. 

Tính độ lệch trung bình theo công thức: 

        

 h
h

d

n
 =

 

 (4.9) 

Khử sai số hệ thống khỏi hiệu 
hid  theo công thức: 

        
'
hi hi hd d= − 

 
 (4.10) 

 Kết quả kiểm tra sau khi khử sai số hệ thống, nếu trong hiệu 
'
hid  không còn 

chứa sai số hệ thống thì tính sai số trung phương theo công thức: 

        
' '
h h

h

d d
m

2 (n 1)

 
 = 
 −

 
 (4.11) 

Độ chính xác của các phương pháp quy chiếu độ sâu ĐHĐB như sau: 

-Độ chính xác độ sâu ĐHĐB quy chiếu dựa trên MBTN tại trạm QTMN theo 

số liệu mực nước quan trắc ( )do
hdh  và độ sâu ĐHĐB quy chiếu dựa trên mô hình 

MBTNKV170  theo số liệu mực nước quan trắc ( )do
MBTNKV170h : 
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' '
h h

h

d d 32.248
m 0.038(m)

2 (n 1) 2 (11140 1)

 
 =  =  = 
 −  −

 

-Độ chính xác độ sâu ĐHĐB quy chiếu dựa trên MBTN tại trạm QTMN theo 

số liệu mực nước quan trắc ( )do
hdh và độ sâu ĐHĐB quy chiếu dựa trên MBTN tại 

trạm QTMN theo số liệu mực nước của mô hình MIKE 21 FM ( )do _ mht
hdh : 

' '
h h

h

d d 25.913
m 0.034(m)

2 (n 1) 2 (11140 1)

 
 =  =  = 
 −  −

 

- Độ chính xác độ sâu ĐHĐB quy chiếu dựa trên MBTN tại trạm QTMN theo 

số liệu quan trắc mực nước ( )do
hdh và độ sâu ĐHĐB quy chiếu dựa trên mô hình 

MBTNKV170 theo số liệu mực nước của mô hình MIKE 21 FM ( )do _ mht
MBTNKV170h  

' '
h h

h

d d 50.236
m 0.047(m)

2 (n 1) 2 (11140 1)

 
 =  =  = 
 −  −

 

Sự xuất hiện sai số hệ thống trong hai dãy trị đo quy chiếu dựa trên MBTN tại 

trạm QTMN và dựa trên mô hình MBTNKV170 thêm một lần nữa khẳng định rằng, 

sử dụng MBTN tại các trạm QTMN ven bờ để quy chiếu các trị đo sâu ĐHĐB không 

đảm bảo độ tin cậy. 

Từ kết quả tính toán thực nghiệm ở mục này cho thấy: 

- Trên cơ sở kết quả đánh giá độ chính xác độ sâu ĐHĐB quy chiếu dựa trên 

MBTN theo số liệu quan trắc mực nước tại trạm QTMN tạm thời ven bờ và quy chiếu 

dựa trên các mô hình mặt biển (mô hình MBTBKV98 và mô hình MBTNKV170) 

cho thấy rằng hoàn toàn có thể sử dụng các mô hình mặt biển để quy chiếu trị đo sâu 

ĐHĐB phục vụ công tác thành lập bình đồ và hải đồ. 

- Độ cao mực nước xác định từ mô hình MIKE 21 FM hoàn toàn có thể thay thế 

số liệu quan trắc mực nước tại trạm QTMN tạm thời ven bờ để quy chiếu các trị đo 

sâu ĐHĐB. 
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Kết luận chương 4 

Từ các kết quả thực nghiệm trong chương 4 có thể rút ra một số kết luận như 

sau: 

(1) Về sử dụng công nghệ GNSS CORS RTK cho công tác thủy đạc phục vụ 

bảo đảm an toàn hàng hải 

- Với khoảng cách giữa trạm GNSS CORS và Rover trên đất liền là 54 km vẫn 

đảm bảo độ chính xác xác định tọa độ ±0.05m nên có thể khẳng định rằng: Hoàn toàn 

có thể sử dụng công nghệ GNSS CORS RTK trong công tác thủy đạc khu vực biển 

ven bờ Việt Nam. 

- Tọa độ của các đối tượng địa lý trên biển được xác định với độ chính xác 

±0.45m nên có thể khẳng định rằng: Công nghệ GNSS CORS RTK hoàn toàn đáp 

ứng các yêu cầu kỹ thuật để sử dụng trong công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an 

toàn hàng hải. 

(2) Sử dụng số liệu mực nước tại trạm QTMN ven bờ và số liệu mực nước theo 

mô hình MIKE 21 FM để hiệu chỉnh cho các trị đo sâu ĐHĐB: 

- Sử dụng mô hình MBTBKV98 và MBTNKV170 để quy chiếu số liệu mực 

nước tại trạm QTMN ven bờ về vị trí đo độ sâu cho phù hợp với các bề mặt tự nhiên 

của biển. 

- Với độ chính xác ±0.047m có thể có thể khẳng định rằng: Số liệu mực nước 

tính từ mô hình triều MIKE 21 FM hoàn toàn bảo đảm độ chính xác để hiệu chỉnh 

ảnh hưởng của thủy triều trong trị đo sâu ĐHĐB thay thế cho số liệu QTMN tại trạm 

QTMN ven bờ trong công tác thủy đạc bảo đảm an toàn hàng hải. 

(3) Phương pháp và các công thức quy chiếu trị đo sâu ĐHĐB được luận án 

phát triển hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để thành lập hải đồ, bình đồ độ sâu 

trong công tác thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải. 
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Bảng 4.11- Quy chiếu trị quan trắc mực nước và số liệu mực nước của mô hình MIKE 21 FM  

STT X (m) Y (m) 
Time 

(h:m:s) 

Độ 

sâu  

đo 

(m) 

Độ cao 

mực 

nước 

quan 

trắc dựa 

trên 

MBTB 

tại trạm 

QTMN 

(m) 

Độ cao 

mực 

nước 

quan 

trắc quy 

chiếu 

dựa trên 

MBTN 

tại trạm 

QTMN 

(m) 

Độ cao 

mô 

hình 

MBTB 

KV98  

(m) 

Độ cao 

mô 

hình 

MBTN 

KV170  

(m) 

Độ cao 

mực 

nước 

quan 

trắc quy 

chiếu 

dựa trên 

mô hình 

MBTB 

KV98 

(m) 

Độ cao 

mực 

nước 

quan 

trắc quy 

chiếu 

dựa trên 

mô hình 

MBTN 

KV170 

(m) 

Độ cao 

mực nước 

mô hình 

triều so 

với 

MBTB 

trong Hệ 

độ cao 

quốc gia 

(m) 

Độ cao 

mực 

nước mô 

hình 

triều so 

với 

MBTN 

tại trạm 

QTMN 

(m) 

Độ cao 

mực nước  

mô hình 

triều quy 

chiếu dựa 

trên mô 

hình 

MBTB 

KV98 (m) 

Độ cao 

mực 

nước  

mô hình 

triều dựa 

trên  

MBTN 

KV170 

(m) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)= 

(12)-(8) 

(15)= 

(12)-(9) 

Ngày 21/12/2019 

1 2293621 626316 7:33:42 11.34 0.71 2.84 -0.04 -2.16 0.75 2.87 0.61 2.74 0.65 2.77 

2 2293615 626309 7:33:47 11.74 0.71 2.84 -0.04 -2.16 0.75 2.87 0.61 2.74 0.65 2.77 

3 2293609 626301 7:33:48 12.04 0.71 2.84 -0.04 -2.16 0.75 2.87 0.61 2.74 0.65 2.77 

4 2293602 626293 7:33:51 12.04 0.71 2.84 -0.04 -2.16 0.75 2.87 0.61 2.74 0.65 2.77 

5 2293596 626285 7:33:54 12.04 0.71 2.84 -0.04 -2.16 0.75 2.87 0.61 2.74 0.65 2.77 

6 2293590 626277 7:33:57 12.94 0.71 2.84 -0.04 -2.16 0.75 2.87 0.61 2.74 0.65 2.77 

7 2293585 626269 7:34:00 14.54 0.71 2.84 -0.04 -2.16 0.75 2.87 0.61 2.74 0.65 2.78 

8 2293579 626260 7:34:03 14.14 0.71 2.84 -0.04 -2.16 0.75 2.87 0.61 2.74 0.65 2.78 

9 2293574 626252 7:34:06 14.84 0.71 2.84 -0.04 -2.16 0.75 2.87 0.61 2.74 0.65 2.78 

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

3441 2288939 629656 10:25:42 17.12 0.94 3.07 -0.06 -2.13 1.00 3.07 0.89 3.02 0.96 3.02 

3442 2288933 629648 10:25:45 17.32 0.94 3.07 -0.06 -2.13 1.00 3.07 0.89 3.02 0.96 3.02 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)= 

(12)-(8) 

(15)= 

(12)-(9) 

3443 2288928 629640 10:25:48 17.12 0.94 3.07 -0.06 -2.12 1.00 3.06 0.89 3.02 0.96 3.02 

3444 2288923 629631 10:25:51 17.52 0.94 3.07 -0.06 -2.12 1.00 3.06 0.89 3.02 0.96 3.02 

3445 2288918 629622 10:25:54 17.32 0.94 3.07 -0.06 -2.12 1.00 3.06 0.89 3.02 0.96 3.02 

3446 2288912 629614 10:25:57 17.82 0.94 3.07 -0.06 -2.12 1.00 3.06 0.89 3.02 0.96 3.02 

3447 2288906 629606 10:26:00 17.72 0.93 3.06 -0.06 -2.12 0.99 3.05 0.89 3.02 0.96 3.02 

3448 2288900 629598 10:26:03 17.42 0.93 3.06 -0.06 -2.12 0.99 3.05 0.89 3.02 0.96 3.02 

3449 2288893 629591 10:26:06 17.52 0.93 3.06 -0.06 -2.12 0.99 3.05 0.89 3.02 0.96 3.02 

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

6870 2296957 623837 13:30:17 9.47 0.67 2.80 -0.02 -2.21 0.69 2.88 0.56 2.69 0.57 2.77 

6871 2296962 623846 13:30:20 8.63 0.67 2.80 -0.02 -2.21 0.69 2.88 0.56 2.69 0.57 2.77 

6872 2296967 623854 13:30:23 7.68 0.67 2.80 -0.02 -2.21 0.69 2.88 0.56 2.69 0.57 2.77 

6873 2296973 623863 13:30:26 7.49 0.67 2.80 -0.02 -2.21 0.69 2.88 0.56 2.69 0.57 2.77 

6874 2296978 623871 13:30:29 6.90 0.67 2.80 -0.02 -2.21 0.69 2.88 0.56 2.69 0.57 2.77 

6875 2296984 623879 13:30:32 6.03 0.67 2.80 -0.02 -2.21 0.69 2.88 0.56 2.69 0.57 2.77 

6876 2296989 623888 13:30:35 5.67 0.67 2.80 -0.02 -2.21 0.69 2.88 0.56 2.69 0.57 2.77 

6877 2296995 623896 13:30:38 5.58 0.67 2.80 -0.02 -2.21 0.69 2.88 0.56 2.69 0.57 2.77 

6878 2297000 623907 13:30:41 5.39 0.67 2.80 -0.02 -2.21 0.69 2.88 0.56 2.69 0.57 2.77 

Ngày 22/12/2019 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

6879 2303182 619275 8:06:35 9.45 0.55 2.68 0.02 -2.29 0.53 2.84 0.47 2.60 0.46 2.77 

6880 2303345 619080 8:06:53 7.02 0.55 2.68 0.02 -2.30 0.53 2.85 0.47 2.60 0.45 2.77 

6881 2303335 619076 8:07:12 7.51 0.55 2.68 0.02 -2.30 0.53 2.85 0.48 2.61 0.45 2.77 

6882 2303326 619072 8:07:30 7.44 0.55 2.68 0.02 -2.30 0.53 2.85 0.48 2.61 0.45 2.77 

6883 2303317 619068 8:07:48 7.86 0.55 2.68 0.02 -2.30 0.53 2.85 0.48 2.61 0.45 2.77 

6884 2303308 619064 8:07:54 8.75 0.55 2.68 0.02 -2.30 0.53 2.85 0.48 2.61 0.45 2.77 

6885 2303299 619060 8:08:17 9.93 0.55 2.68 0.02 -2.30 0.53 2.85 0.48 2.61 0.45 2.78 

6886 2303290 619055 8:08:21 10.36 0.55 2.68 0.02 -2.30 0.53 2.85 0.48 2.61 0.45 2.78 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)= 

(12)-(8) 

(15)= 

(12)-(9) 

6887 2303281 619051 8:08:42 10.70 0.55 2.68 0.02 -2.30 0.53 2.85 0.48 2.61 0.45 2.78 

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

9001 2300848 620948 15:31:03 16.02 0.25 2.38 0.00 -2.27 0.25 2.52 0.09 2.22 0.09 2.36 

9002 2300842 620940 15:31:06 15.82 0.25 2.38 0.00 -2.27 0.25 2.52 0.09 2.22 0.09 2.36 

9003 2300837 620932 15:31:09 15.72 0.25 2.38 0.00 -2.27 0.25 2.52 0.09 2.22 0.09 2.36 

9004 2300831 620924 15:31:11 14.42 0.25 2.38 0.00 -2.27 0.25 2.52 0.09 2.22 0.09 2.36 

9005 2300825 620915 15:31:15 15.52 0.25 2.38 0.00 -2.27 0.25 2.52 0.09 2.22 0.09 2.36 

9006 2300819 620907 15:31:18 15.42 0.25 2.38 0.00 -2.27 0.25 2.52 0.09 2.22 0.09 2.36 

9007 2300812 620900 15:31:20 15.42 0.25 2.38 0.00 -2.27 0.25 2.52 0.09 2.22 0.09 2.36 

9008 2300803 620894 15:31:24 14.32 0.25 2.38 0.00 -2.27 0.25 2.52 0.09 2.22 0.09 2.36 

9009 2300773 620921 15:31:27 15.02 0.25 2.38 0.00 -2.27 0.25 2.52 0.09 2.22 0.09 2.36 

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

11132 2293638 626242 17:17:36 13.31 0.08 2.21 -0.04 -2.16 0.12 2.24 -0.12 2.01 -0.07 2.05 

11133 2293643 626250 17:17:39 12.11 0.08 2.21 -0.04 -2.16 0.12 2.24 -0.12 2.01 -0.07 2.05 

11134 2293649 626258 17:17:41 11.41 0.08 2.21 -0.04 -2.16 0.12 2.24 -0.12 2.01 -0.07 2.05 

11135 2293655 626266 17:17:45 11.11 0.08 2.21 -0.04 -2.16 0.12 2.24 -0.12 2.01 -0.07 2.05 

11136 2293662 626274 17:17:48 11.01 0.08 2.21 -0.04 -2.16 0.12 2.24 -0.12 2.01 -0.07 2.05 

11137 2293668 626281 17:17:51 11.01 0.08 2.21 -0.04 -2.16 0.12 2.24 -0.12 2.01 -0.07 2.05 

11138 2293675 626289 17:17:53 10.51 0.08 2.21 -0.04 -2.16 0.12 2.24 -0.12 2.01 -0.07 2.05 

11139 2293680 626298 17:17:57 9.71 0.08 2.21 -0.04 -2.16 0.12 2.24 -0.12 2.01 -0.07 2.05 

11140 2293685 626306 17:18:00 6.81 0.08 2.21 -0.04 -2.16 0.12 2.24 -0.12 2.01 -0.08 2.05 
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Bảng 4.12- Quy chiếu trị đo sâu ĐHĐB theo số liệu QTMN và số liệu mực nước của mô hình MIKE21 FM 

STT X (m) Y (m) 
Time 

(h:m:s) 

Độ 

sâu 

thực 

đo(m) 

Độ cao 

mực 

nước 

quan 

trắc quy 

chiếu 

dựa trên 

MBTN 

tại trạm 

QTMN 

(m) 

Độ sâu 

quy 

chiếu 

dựa 

trên 

MBTN 

tại 

trạm 

QTMN 

(m) 

Độ cao 

mực 

nước 

quan 

trắc quy 

chiếu 

dựa trên 

mô hình 

MBTN 

KV170 

(m) 

Độ sâu 

quy 

chiếu 

dựa 

trên mô  

hình 

MBTN 

KV170 

(m) 

Độ cao 

mực 

nước mô 

hình 

triều so 

với 

MBTN 

tại trạm 

QTMN 

(m) 

Độ sâu 

quy 

chiếu 

dựa 

trên 

MBTN 

theo số 

liệu mô 

hình 

(m) 

Độ cao 

mực 

nước  

mô 

hình 

triều 

dựa 

trên  

MBTN 

KV170  

(m) 

Độ sâu 

quy 

chiếu 

dựa trên 

hình 

MBTN 

KV170 

theo số 

mô hình 

triều (m) 

Độ 

chênh 

d1 

(m) 

Độ 

chênh 

d2 

(m) 

Độ 

chênh 

d3 

(m) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
(14)= 

(7)-(9) 

(15)= 

(7)-(11) 

(16)= 

(7)-(13) 

Ngày 21/12/2019 

1 2293621 626316 7:33:42 11.34 2.84 -8.50 2.87 -8.46 2.74 -8.60 2.77 -8.57 -0.035 0.101 0.066 

2 2293615 626309 7:33:47 11.74 2.84 -8.90 2.87 -8.86 2.74 -9.00 2.77 -8.97 -0.035 0.101 0.066 

3 2293609 626301 7:33:48 12.04 2.84 -9.20 2.87 -9.16 2.74 -9.30 2.77 -9.27 -0.035 0.101 0.066 

4 2293602 626293 7:33:51 12.04 2.84 -9.20 2.87 -9.16 2.74 -9.30 2.77 -9.27 -0.035 0.101 0.066 

5 2293596 626285 7:33:54 12.04 2.84 -9.20 2.87 -9.16 2.74 -9.30 2.77 -9.27 -0.035 0.101 0.066 

6 2293590 626277 7:33:57 12.94 2.84 -10.10 2.87 -10.06 2.74 -10.20 2.77 -10.17 -0.035 0.101 0.066 

7 2293585 626269 7:34:00 14.54 2.84 -11.70 2.87 -11.67 2.74 -11.80 2.78 -11.77 -0.035 0.098 0.063 

8 2293579 626260 7:34:03 14.14 2.84 -11.30 2.87 -11.27 2.74 -11.40 2.78 -11.37 -0.035 0.098 0.063 

9 2293574 626252 7:34:06 14.84 2.84 -12.00 2.87 -11.97 2.74 -12.10 2.78 -12.07 -0.035 0.098 0.063 

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

3401 2288963 629601 10:23:4

2 

17.43 3.07 -14.36 3.06 -14.36 3.03 -14.40 3.02 -14.41 0.005 0.044 0.049 

3402 2288969 629609 10:23:4

5 

17.33 3.07 -14.26 3.06 -14.26 3.03 -14.30 3.02 -14.31 0.005 0.044 0.049 

3403 2288975 629617 10:23:4

8 

17.43 3.07 -14.36 3.06 -14.36 3.03 -14.40 3.02 -14.41 0.005 0.044 0.049 

3404 2288980 629625 10:23:5

1 

17.43 3.07 -14.36 3.06 -14.36 3.03 -14.40 3.02 -14.41 0.005 0.044 0.049 

3405 2288986 629634 10:23:5

4 

17.53 3.07 -14.46 3.06 -14.46 3.03 -14.50 3.02 -14.51 0.005 0.044 0.049 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
(14)= 

(7)-(9) 

(15)= 

(7)-(11) 

(16)= 

(7)-(13) 

3406 2288991 629643 10:23:5

7 

16.13 3.07 -13.06 3.07 -13.06 3.03 -13.10 3.03 -13.10 0.000 0.044 0.044 

3407 2288996 629651 10:24:0

0 

16.23 3.07 -13.16 3.07 -13.16 3.03 -13.20 3.03 -13.20 0.000 0.045 0.045 

3408 2289002 629659 10:24:0

3 

15.13 3.07 -12.06 3.07 -12.06 3.03 -12.10 3.03 -12.10 0.000 0.045 0.045 

3409 2289008 629667 10:24:0

6 

13.93 3.07 -10.86 3.07 -10.86 3.03 -10.90 3.03 -10.90 0.000 0.045 0.045 

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

6870 2296957 623837 13:30:1

7 

9.47 2.80 -6.67 2.88 -6.59 2.69 -6.78 2.77 -6.70 -0.080 0.113 0.033 

6871 2296962 623846 13:30:2

0 

8.63 2.80 -5.83 2.88 -5.75 2.69 -5.94 2.77 -5.86 -0.080 0.113 0.033 

6872 2296967 623854 13:30:2

3 

7.68 2.80 -4.88 2.88 -4.80 2.69 -4.99 2.77 -4.91 -0.080 0.113 0.033 

6873 2296973 623863 13:30:2

6 

7.49 2.80 -4.69 2.88 -4.61 2.69 -4.80 2.77 -4.72 -0.080 0.113 0.033 

6874 2296978 623871 13:30:2

9 

6.90 2.80 -4.10 2.88 -4.02 2.69 -4.21 2.77 -4.13 -0.080 0.113 0.033 

6875 2296984 623879 13:30:3

2 

6.03 2.80 -3.23 2.88 -3.15 2.69 -3.34 2.77 -3.26 -0.080 0.113 0.033 

6876 2296989 623888 13:30:3

5 

5.67 2.80 -2.87 2.88 -2.79 2.69 -2.98 2.77 -2.90 -0.080 0.113 0.033 

6877 2296995 623896 13:30:3

8 

5.58 2.80 -2.78 2.88 -2.70 2.69 -2.89 2.77 -2.81 -0.080 0.113 0.033 

6878 2297000 623907 13:30:4

1 

5.39 2.80 -2.59 2.88 -2.51 2.69 -2.70 2.77 -2.62 -0.080 0.113 0.033 

Ngày 22/12/2019 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

6879 2303182 619275 8:06:35 9.45 2.68 -6.77 2.84 -6.61 2.60 -6.85 2.77 -6.69 -0.165 0.076 -0.089 

6880 2303345 619080 8:06:53 7.02 2.68 -4.34 2.85 -4.18 2.60 -4.42 2.77 -4.25 -0.168 0.076 -0.091 

6881 2303335 619076 8:07:12 7.51 2.68 -4.83 2.85 -4.66 2.61 -4.90 2.77 -4.73 -0.168 0.074 -0.094 

6882 2303326 619072 8:07:30 7.44 2.68 -4.76 2.85 -4.59 2.61 -4.83 2.77 -4.66 -0.168 0.074 -0.094 

6883 2303317 619068 8:07:48 7.86 2.68 -5.18 2.85 -5.01 2.61 -5.25 2.77 -5.08 -0.168 0.074 -0.094 

6884 2303308 619064 8:07:54 8.75 2.68 -6.07 2.85 -5.90 2.61 -6.14 2.77 -5.97 -0.168 0.074 -0.094 

6885 2303299 619060 8:08:17 9.93 2.68 -7.25 2.85 -7.08 2.61 -7.32 2.78 -7.15 -0.168 0.072 -0.096 

6886 2303290 619055 8:08:21 10.36 2.68 -7.68 2.85 -7.51 2.61 -7.75 2.78 -7.58 -0.168 0.072 -0.096 

6887 2303281 619051 8:08:42 10.70 2.68 -8.02 2.85 -7.85 2.61 -8.09 2.78 -7.92 -0.168 0.072 -0.096 

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

9001 2300848 620948 15:31:0

3 

16.02 2.38 -13.64 2.52 -13.51 2.22 -13.80 2.36 -13.66 -0.137 0.156 0.018 

9002 2300842 620940 15:31:0

6 

15.82 2.38 -13.44 2.52 -13.31 2.22 -13.60 2.36 -13.46 -0.137 0.156 0.018 

9003 2300837 620932 15:31:0

9 

15.72 2.38 -13.34 2.52 -13.21 2.22 -13.50 2.36 -13.36 -0.137 0.156 0.018 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
(14)= 

(7)-(9) 

(15)= 

(7)-(11) 

(16)= 

(7)-(13) 

9004 2300831 620924 15:31:1

1 

14.42 2.38 -12.04 2.52 -11.91 2.22 -12.20 2.36 -12.06 -0.137 0.156 0.018 

9005 2300825 620915 15:31:1

5 

15.52 2.38 -13.14 2.52 -13.01 2.22 -13.30 2.36 -13.16 -0.137 0.156 0.018 

9006 2300819 620907 15:31:1

8 

15.42 2.38 -13.04 2.52 -12.91 2.22 -13.20 2.36 -13.06 -0.137 0.156 0.018 

9007 2300812 620900 15:31:2

0 

15.42 2.38 -13.04 2.52 -12.91 2.22 -13.20 2.36 -13.06 -0.137 0.156 0.018 

9008 2300803 620894 15:31:2

4 

14.32 2.38 -11.94 2.52 -11.81 2.22 -12.10 2.36 -11.96 -0.137 0.156 0.018 

9009 2300773 620921 15:31:2

7 

15.02 2.38 -12.64 2.52 -12.51 2.22 -12.80 2.36 -12.66 -0.137 0.156 0.018 

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

1113

2 

2293638 626242 17:17:3

6 

13.31 2.21 -11.10 2.24 -11.07 2.01 -11.30 2.05 -11.27 -0.035 0.197 0.162 

1113

3 

2293643 626250 17:17:3

9 

12.11 2.21 -9.90 2.24 -9.87 2.01 -10.10 2.05 -10.07 -0.035 0.197 0.162 

1113

4 

2293649 626258 17:17:4

1 

11.41 2.21 -9.20 2.24 -9.17 2.01 -9.40 2.05 -9.37 -0.035 0.197 0.162 

1113

5 

2293655 626266 17:17:4

5 

11.11 2.21 -8.90 2.24 -8.87 2.01 -9.10 2.05 -9.07 -0.035 0.197 0.162 

1113

6 

2293662 626274 17:17:4

8 

11.01 2.21 -8.80 2.24 -8.77 2.01 -9.00 2.05 -8.97 -0.035 0.197 0.162 

1113

7 

2293668 626281 17:17:5

1 

11.01 2.21 -8.80 2.24 -8.77 2.01 -9.00 2.05 -8.97 -0.035 0.197 0.162 

1113

8 

2293675 626289 17:17:5

3 

10.51 2.21 -8.30 2.24 -8.27 2.01 -8.50 2.05 -8.47 -0.035 0.197 0.162 

1113

9 

2293680 626298 17:17:5

7 

9.71 2.21 -7.50 2.24 -7.47 2.01 -7.70 2.05 -7.67 -0.035 0.197 0.162 

1114

0 

2293685 626306 17:18:0

0 

6.81 2.21 -4.60 2.24 -4.57 2.01 -4.80 2.05 -4.77 -0.035 0.199 0.164 

                        ∑= -802.159 1022.44

3 

220.284 

                        m= 0.038 0.034 0.047 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Xuất phát từ mục tiêu của đề tài, luận án đã thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên 

cứu. Các luận điểm khoa học đã được chứng minh bằng lý thuyết và thực nghiệm, từ 

đó NCS rút ra một số các kết luận và kiến nghị sau đây: 

1. KẾT LUẬN 

(1) Phương pháp GNSS CORS RTK hoàn toàn đảm bảo độ chính xác xác định 

vị trí điểm đo sâu theo các tiêu chuẩn thủy đạc hiện hành. Kết quả tính toán thực 

nghiệm và đánh giá độ chính xác đã khẳng định phương pháp GNSS CORS RTK có 

thể sử dụng để tích hợp với thiết bị đo sâu hồi âm trong công tác thủy đạc phục vụ 

bảo đảm an toàn hàng hải. 

(2) Phương pháp xác định độ cao mực nước từ mô hình MIKE 21 FM đảm bảo 

độ tin cậy. Kết quả tính toán thực nghiệm đã khẳng định rằng có thể thay thế số liệu 

quan trắc mực nước tại trạm QTMN ven bờ biển bằng số liệu mực nước xác định từ 

mô hình MIKE 21 FM để quy chiếu các trị đo sâu địa hình đáy biển trong công tác 

thủy đạc phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải. 

(3) Phương pháp và các công thức quy chiếu trị quan trắc mực nước và trị đo 

độ sâu ĐHĐB dựa trên mô hình MBTNKV170 được luận án phát triển hoàn toàn đáp 

ứng các yêu cầu kỹ thuật trong việc xử lý toán học các trị đo sâu địa hình đáy biển. 

Kết quả tính toán thực nghiệm và đánh giá độ chính xác độ sâu quy chiếu dựa trên 

MBTN tại trạm QTMN ven bờ và quy chiếu dựa trên mô hình MBTNKV170 đã 

khẳng định rằng, có thể sử dụng mô hình MBTNKV170 để quy chiếu các trị đo sâu 

địa hình đáy biển phục vụ công tác thành lập hải đồ và bình đồ luồng hàng hải trên 

vùng biển ven bờ Việt Nam. 

(4) Quy chiếu các trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên mô hình MBTN khu vực 

MBTNKV170 sẽ bảo đảm xác định tin cậy độ sâu hải đồ với độ chính xác đồng đều 

và thống nhất trên toàn bộ vùng biển ven bờ Việt Nam. Mô hình MBTN khu vực 

MBTNKV170 là cơ sở toán học quan trọng để xử lý dữ liệu đo sâu ĐHĐB phục vụ 

thành lập hải đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu hải đồ quốc gia thống nhất trên vùng biển 

ven bờ Việt Nam. 



135 

 

2. KIẾN NGHỊ 

(1) Phương pháp GNSS CORS RTK hoàn toàn đảm bảo độ chính xác xác định 

tọa độ mặt bằng theo các tiêu chuẩn thủy đạc bảo đảm an toàn hàng hải và có thể sử 

dụng để tích hợp với thiết bị đo sâu hồi âm trong công tác đo sâu ĐHĐB. Kính đề 

nghị Bộ Giao thông Vận tải, Cục hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải Miền Bắc, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam và các cơ 

quan, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực thủy đạc và BĐATHH nghiên cứu, bổ 

sung các quy định kỹ thuật để được triển khai áp dụng trong thực tế. 

(2) Các phương pháp và công thức được luận án phát triển để xác định độ cao 

mực nước dựa trên mô hình MIKE 21 FM để hiệu chỉnh ảnh hưởng của thủy triều 

trong các trị độ sâu ĐHĐB và quy chiếu độ sâu ĐHĐB dựa trên mô hình 

MBTNKV170 đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật thành lập bình đồ độ sâu, hải đồ trên 

vùng biển ven bờ Việt Nam, đảm bảo độ chính xác đồng đều trên toàn vùng biển và 

xác lập cơ sở khoa học để thành lập hệ thống cơ sở dữ liệu hải đồ quốc gia thống nhất 

trên vùng biển ven bờ Việt Nam. Ngoài ra, sử dụng phương pháp quy chiếu độ sâu 

ĐHĐB dựa trên mô hình MBTNKV170 sẽ giải quyết được các vấn đề về tiếp biên 

giữa các vùng tiếp giáp hải đồ, bình đồ độ sâu do các đơn vị khác nhau đo đạc và biên 

vẽ. Kính đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, tổ chức kiểm tra và bổ sung các 

tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật để sớm được đưa vào áp dụng trong thực tế. 
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[6] Đặng Nam Chinh (2014), Ứng dụng GPS trong thành lập, hiện chỉnh và sử 

dụng bản đồ,  Giáo trình cao học, Trường Đại học Mỏ- Địa chất, Hà Nội. 

[7] Đặng Nam Chinh, Nguyễn Xuân Bắc, Bùi Thị Hồng Thắm, Trần Thị Thu 

Trang, Ninh Thị Kim Anh (2015), Giáo trình Lý thuyết Sai số, Trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường 

[8] Phạm Minh Châu, Nguyễn Thị Hồng (2014), “Nghiên cứu ứng dụng phần 

mềm Hypack khảo sát biển”, Đề tài Khoa học - Công nghệ cấp cơ sở. 

[9] Tăng Quốc Cương và nnk (2014), Nghiên cứu phương pháp xác định và hiệu 

chỉnh độ nghiêng của đầu phát biến âm máy đo sầu hồi âm đơn tia trong đo 

đạc độ sâu đáy biển, Báo cáo kết quả đề tài Nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ cấp Bộ. 



139 
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PHỤ LỤC  

Phụ lục 1: Kết quả đo tích hợp công nghệ đo GNSS CORS RTK với máy đo sâu 

hồi âm luồng hàng hải Lạch Huyện 

STT 
Time 

(h:m:s) 

X (CORS) 

(m) 

Y (CORS) 

(m) 

 

Độ sâu 

đo D (m) 

Độ cao mực 

nước quan 

trắc h (m) 

Độ sâu ĐHĐB 

đã hiệu chỉnh 

mực nước 

(m) 

Ngày 21/12/2019 

1 7:33:42 2293621.42 626316.29 11.34 2.84 -8.50 

2 7:33:47 2293614.92 626308.83 11.74 2.84 -8.90 

3 7:33:48 2293608.62 626301.09 12.04 2.84 -9.20 

4 7:33:51 2293602.34 626293.23 12.04 2.84 -9.20 

5 7:33:54 2293596.34 626285.27 12.04 2.84 -9.20 

6 7:33:57 2293590.47 626277.04 12.94 2.84 -10.10 

7 7:34:00 2293584.75 626268.87 14.54 2.84 -11.70 

8 7:34:03 2293579.41 626260.33 14.14 2.84 -11.30 

9 7:34:06 2293573.68 626252.1 14.84 2.84 -12.00 

10 7:34:09 2293568.07 626243.8 15.54 2.84 -12.70 

11 7:34:12 2293562.75 626235.3 15.64 2.84 -12.80 

12 7:34:15 2293557.3 626226.97 15.34 2.84 -12.50 

13 7:34:18 2293551.91 626218.49 15.34 2.84 -12.50 

14 7:34:21 2293546.7 626210.06 15.44 2.84 -12.60 

15 7:34:24 2293540.77 626201.92 15.04 2.84 -12.20 

16 7:34:27 2293534.73 626193.9 15.44 2.84 -12.60 

17 7:34:30 2293528.5 626186.15 15.54 2.84 -12.70 

18 7:34:33 2293521.87 626178.63 15.44 2.84 -12.60 

19 7:34:36 2293515.87 626170.79 15.74 2.84 -12.90 

20 7:34:39 2293509.44 626162.81 15.74 2.84 -12.90 

21 7:34:42 2293503.28 626154.92 14.94 2.84 -12.10 

22 7:34:45 2293496.98 626147.24 15.04 2.84 -12.20 

23 7:34:48 2293489.32 626140.35 15.04 2.84 -12.20 

24 7:34:51 2293461.22 626174.01 18.04 2.84 -15.20 



149 

 

25 7:34:54 2293467.3 626181.83 17.34 2.84 -14.50 

26 7:34:57 2293473.18 626189.85 17.54 2.84 -14.70 

27 7:35:00 2293479.06 626198.03 17.55 2.84 -14.71 

28 7:35:03 2293485.02 626206.17 17.75 2.84 -14.91 

29 7:35:06 2293490.71 626214.36 17.75 2.84 -14.91 

30 7:35:09 2293496.49 626222.43 17.75 2.84 -14.91 

31 7:35:12 2293502.43 626230.54 17.75 2.84 -14.91 

32 7:35:15 2293508.69 626238.37 15.35 2.84 -12.51 

33 7:35:18 2293515.35 626245.93 15.25 2.84 -12.41 

34 7:35:21 2293521.84 626253.46 15.35 2.84 -12.51 

35 7:35:24 2293528.18 626261.18 15.45 2.84 -12.61 

36 7:35:27 2293534.28 626269.25 15.55 2.84 -12.71 

37 7:35:30 2293539.34 626277.88 14.95 2.84 -12.11 

38 7:35:33 2293544.01 626286.88 14.85 2.84 -12.01 

39 7:35:36 2293548.64 626295.78 14.85 2.84 -12.01 

40 7:35:39 2293553.45 626304.57 13.55 2.84 -10.71 

41 7:35:42 2293558.64 626313.41 12.15 2.84 -9.31 

42 7:35:45 2293564.31 626321.5 12.25 2.84 -9.41 

43 7:35:48 2293570.61 626329.39 11.35 2.84 -8.51 

44 7:35:51 2293576.77 626337.25 11.65 2.84 -8.81 

45 7:35:54 2293582.99 626345.02 11.45 2.84 -8.61 

46 7:35:57 2293588.51 626353.43 11.15 2.84 -8.31 

47 7:36:00 2293593.61 626362.04 9.15 2.84 -6.31 

48 7:36:03 2293598.78 626370.63 8.25 2.84 -5.41 

49 7:36:06 2293604.31 626379.17 7.05 2.84 -4.21 

50 7:36:09 2293610.03 626387.36 7.05 2.84 -4.21 

... ..... ........ ........ ...... ....... ....... 

3401 10:23:42 2288962.55 629601.35 17.43 3.07 -14.36 

3402 10:23:45 2288968.78 629609.24 17.33 3.07 -14.26 

3403 10:23:48 2288974.88 629617.04 17.43 3.07 -14.36 

3404 10:23:51 2288980.37 629625.27 17.43 3.07 -14.36 

3405 10:23:54 2288985.79 629633.9 17.53 3.07 -14.46 
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3406 10:23:57 2288990.6 629642.79 16.13 3.07 -13.06 

3407 10:24:00 2288996.2 629650.89 16.23 3.07 -13.16 

3408 10:24:03 2289001.9 629659.11 15.13 3.07 -12.06 

3409 10:24:06 2289008 629667.12 13.93 3.07 -10.86 

3410 10:24:09 2289014.06 629675.05 13.73 3.07 -10.66 

3411 10:24:12 2289020.29 629682.91 13.63 3.07 -10.56 

3412 10:24:15 2289032.19 629699.18 13.93 3.07 -10.86 

3413 10:24:18 2289037.94 629707.09 13.53 3.07 -10.46 

3414 10:24:21 2289044.75 629714.67 13.63 3.07 -10.56 

3415 10:24:24 2289058.3 629729.39 13.73 3.07 -10.66 

3416 10:24:27 2289066.1 629736.14 13.43 3.07 -10.36 

3417 10:24:30 2289072.91 629743.63 14.03 3.07 -10.96 

3418 10:24:33 2289079.53 629751.24 13.53 3.07 -10.46 

3419 10:24:36 2289086.53 629758.36 13.83 3.07 -10.76 

3420 10:24:39 2289093.57 629765.66 13.63 3.07 -10.56 

3421 10:24:42 2289101.71 629771.98 13.53 3.07 -10.46 

3422 10:24:45 2289109.06 629779.12 13.63 3.07 -10.56 

3423 10:24:48 2289055.23 629806.78 13.73 3.07 -10.66 

3424 10:24:51 2289048.65 629799.34 13.83 3.07 -10.76 

3425 10:24:54 2289042.28 629791.47 13.93 3.07 -10.86 

3426 10:24:57 2289036.18 629783.65 14.03 3.07 -10.96 

3427 10:25:00 2289029.54 629775.92 13.62 3.07 -10.55 

3428 10:25:03 2289023.43 629767.99 13.92 3.07 -10.85 

3429 10:25:06 2289018.38 629759.51 13.62 3.07 -10.55 

3430 10:25:09 2289008.97 629741.44 13.92 3.07 -10.85 

3431 10:25:12 2289003.16 629733.48 13.82 3.07 -10.75 

3432 10:25:15 2288996.48 629725.87 13.92 3.07 -10.85 

3433 10:25:18 2288989.95 629718.19 14.12 3.07 -11.05 

3434 10:25:21 2288983.35 629710.66 13.72 3.07 -10.65 

3435 10:25:24 2288977.42 629702.75 14.02 3.07 -10.95 

3436 10:25:27 2288971.46 629694.78 14.12 3.07 -11.05 

3437 10:25:30 2288964.82 629687.19 15.32 3.07 -12.25 
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3438 10:25:33 2288958.05 629679.64 16.22 3.07 -13.15 

3439 10:25:36 2288951.32 629672.13 16.02 3.07 -12.95 

3440 10:25:39 2288944.93 629664.35 17.12 3.07 -14.05 

3441 10:25:42 2288939.09 629656.4 17.12 3.07 -14.05 

3442 10:25:45 2288933.43 629648.12 17.32 3.07 -14.25 

3443 10:25:48 2288928.21 629639.61 17.12 3.07 -14.05 

3444 10:25:51 2288923.31 629630.72 17.52 3.07 -14.45 

3445 10:25:54 2288918.07 629622.17 17.32 3.07 -14.25 

3446 10:25:57 2288912.11 629613.98 17.82 3.07 -14.75 

3447 10:26:00 2288906.05 629606.27 17.72 3.06 -14.66 

3448 10:26:03 2288899.51 629598.47 17.42 3.06 -14.36 

3449 10:26:06 2288893.41 629590.61 17.52 3.06 -14.46 

3450 10:26:09 2288887.68 629582.47 17.52 3.06 -14.46 

... ..... ........ ........ ...... ....... ....... 

6828 13:28:11 2296900.33 623857.86 10.57 2.80 -7.77 

6829 13:28:14 2296895.45 623849.13 11.10 2.80 -8.30 

6830 13:28:17 2296890.81 623840.08 11.67 2.80 -8.87 

6831 13:28:20 2296886.67 623830.7 12.16 2.80 -9.36 

6832 13:28:23 2296882.35 623821.33 12.78 2.80 -9.98 

6833 13:28:26 2296876.81 623812.99 14.03 2.80 -11.23 

6834 13:28:29 2296870.62 623805.25 15.05 2.80 -12.25 

6835 13:28:32 2296863.88 623797.83 15.66 2.80 -12.86 

6836 13:28:35 2296856.75 623790.53 16.10 2.80 -13.30 

6837 13:28:38 2296850.09 623783.05 15.94 2.80 -13.14 

6838 13:28:41 2296843.62 623775.36 15.79 2.80 -12.99 

6839 13:28:44 2296837.31 623767.58 15.93 2.80 -13.13 

6840 13:28:47 2296831.3 623759.76 16.82 2.80 -14.02 

6841 13:28:50 2296825.17 623751.84 16.94 2.80 -14.14 

6842 13:28:53 2296818.89 623743.91 15.88 2.80 -13.08 

6843 13:28:56 2296811.82 623736.87 16.76 2.80 -13.96 

6844 13:28:59 2296804.95 623729.39 16.89 2.80 -14.09 

6845 13:29:02 2296798.17 623722 16.88 2.80 -14.08 
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6846 13:29:05 2296791.31 623714.59 17.19 2.80 -14.39 

6847 13:29:08 2296784.68 623707.15 16.95 2.80 -14.15 

6848 13:29:11 2296779.16 623698.66 16.67 2.80 -13.87 

6849 13:29:14 2296830.37 623669.28 16.88 2.80 -14.08 

6850 13:29:17 2296837.2 623676.81 16.97 2.80 -14.17 

6851 13:29:20 2296843.83 623684.18 17.11 2.80 -14.31 

6852 13:29:23 2296850.08 623692.01 16.96 2.80 -14.16 

6853 13:29:26 2296855.59 623700.48 16.99 2.80 -14.19 

6854 13:29:29 2296860.7 623709.01 16.99 2.80 -14.19 

6855 13:29:32 2296866.14 623717.43 16.85 2.80 -14.05 

6856 13:29:35 2296871.98 623725.66 15.53 2.80 -12.73 

6857 13:29:38 2296877.63 623733.92 15.87 2.80 -13.07 

6858 13:29:41 2296883.47 623742.04 16.26 2.80 -13.46 

6859 13:29:44 2296889.87 623749.74 15.89 2.80 -13.09 

6860 13:29:47 2296896.33 623757.39 15.86 2.80 -13.06 

6861 13:29:50 2296902.62 623765.17 15.65 2.80 -12.85 

6862 13:29:53 2296908.98 623772.98 15.36 2.80 -12.56 

6863 13:29:56 2296915.13 623780.84 14.72 2.80 -11.92 

6864 13:29:59 2296921.05 623788.9 13.10 2.80 -10.30 

6865 13:30:02 2296927.14 623796.74 12.50 2.80 -9.70 

6866 13:30:05 2296933.21 623804.65 12.00 2.80 -9.20 

6867 13:30:08 2296939.2 623812.68 11.44 2.80 -8.64 

6868 13:30:11 2296945 623820.79 10.71 2.80 -7.91 

6869 13:30:14 2296951.19 623828.77 10.22 2.80 -7.42 

6870 13:30:17 2296956.82 623836.98 9.47 2.80 -6.67 

6871 13:30:20 2296961.7 623845.91 8.63 2.80 -5.83 

6872 13:30:23 2296967.13 623854.31 7.68 2.80 -4.88 

6873 13:30:26 2296972.66 623862.57 7.49 2.80 -4.69 

6874 13:30:29 2296978.3 623870.91 6.90 2.80 -4.10 

6875 13:30:32 2296983.58 623879.34 6.03 2.80 -3.23 

6876 13:30:35 2296989.22 623887.61 5.67 2.80 -2.87 

6877 13:30:38 2296995.04 623895.86 5.58 2.80 -2.78 
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6878 13:30:41 2297000.27 623906.65 5.39 2.80 -2.59 

Ngày 22/12/2019 

6880 8:06:53 2303344.63 619080 7.02 2.68 -4.34 

6881 8:07:12 2303335.45 619076.25 7.51 2.68 -4.83 

6882 8:07:30 2303326.15 619072.36 7.44 2.68 -4.76 

6883 8:07:48 2303317.05 619068.4 7.86 2.68 -5.18 

6884 8:07:54 2303307.94 619064.21 8.75 2.68 -6.07 

6885 8:08:17 2303298.94 619059.93 9.93 2.68 -7.25 

6886 8:08:21 2303289.81 619055.4 10.36 2.68 -7.68 

6887 8:08:42 2303280.87 619051.21 10.70 2.68 -8.02 

6888 8:09:01 2303271.46 619047.83 10.74 2.68 -8.06 

6889 8:09:19 2303261.81 619044.96 10.90 2.68 -8.22 

6890 8:09:37 2303252.21 619042.04 10.94 2.68 -8.26 

6891 8:09:55 2303242.27 619038.74 10.78 2.68 -8.10 

6892 8:10:15 2303233.32 619035.19 10.94 2.69 -8.25 

6893 8:10:19 2303224.31 619030.74 10.71 2.69 -8.02 

6894 8:10:38 2303215.14 619026.93 10.65 2.69 -7.96 

6895 8:10:48 2303205.71 619023.5 10.52 2.69 -7.83 

6896 8:11:12 2303196.2 619020.22 10.17 2.69 -7.48 

6897 8:11:33 2303196.07 619020.18 10.18 2.69 -7.49 

6898 8:11:53 2303186.92 619016.65 9.63 2.69 -6.94 

6899 8:12:11 2303178.01 619011.95 9.22 2.69 -6.53 

6900 8:12:30 2303168.99 619007.75 8.65 2.69 -5.96 

6901 8:12:48 2303160.04 619003.08 8.20 2.69 -5.51 

6902 8:12:50 2303151.33 618998.07 7.60 2.69 -4.91 

6903 8:13:13 2303142.51 618993.37 6.80 2.69 -4.11 

6904 8:13:17 2303133.14 618989.63 5.89 2.69 -3.20 

6905 8:13:39 2303123.86 618986.17 5.31 2.69 -2.62 

6906 8:13:58 2303114.4 618982.6 4.83 2.69 -2.14 

6907 8:14:16 2303105.19 618978.87 4.31 2.69 -1.62 

6908 8:14:34 2303105.05 618978.82 4.29 2.69 -1.60 

6909 8:14:52 2303095.85 618975.04 4.21 2.69 -1.52 
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6910 8:15:11 2303086.96 618970.55 3.75 2.69 -1.06 

6911 8:15:15 2303077.78 618966.79 3.85 2.69 -1.16 

6912 8:15:20 2303068.14 618963.66 4.00 2.69 -1.31 

6913 8:15:27 2303047.51 619002.89 3.42 2.69 -0.73 

6914 8:15:48 2303056.8 619006.83 3.63 2.69 -0.94 

6915 8:16:07 2303065.85 619010.83 3.89 2.69 -1.20 

6916 8:16:30 2303075.02 619014.94 3.92 2.69 -1.23 

6917 8:17:03 2303084.2 619019.05 4.24 2.70 -1.54 

6918 8:17:35 2303093.35 619022.87 4.47 2.70 -1.77 

6919 8:17:54 2303102.46 619026.78 5.07 2.70 -2.37 

6920 8:17:56 2303111.73 619030.88 5.89 2.70 -3.19 

6921 8:18:25 2303120.8 619034.92 6.72 2.70 -4.02 

6922 8:18:45 2303129.74 619039.34 7.52 2.70 -4.82 

6923 8:19:03 2303138.73 619043.58 8.19 2.70 -5.49 

6924 8:19:20 2303147.97 619047.5 8.71 2.70 -6.01 

6925 8:19:38 2303157.09 619051.65 9.25 2.70 -6.55 

6926 8:19:55 2303166.21 619055.86 9.62 2.70 -6.92 

6927 8:20:13 2303175.28 619059.89 10.15 2.70 -7.45 

6928 8:20:17 2303184.64 619063.85 10.51 2.70 -7.81 

6929 8:20:35 2303193.88 619067.55 10.54 2.70 -7.84 

6930 8:20:35 2303203.24 619071.02 10.77 2.70 -8.07 

... ..... ........ ........ ...... ....... ....... 

9001 15:31:03 2300847.77 620948.41 16.02 2.38 -13.64 

9002 15:31:06 2300842.43 620939.91 15.82 2.38 -13.44 

9003 15:31:09 2300836.73 620931.64 15.72 2.38 -13.34 

9004 15:31:11 2300830.95 620923.53 14.42 2.38 -12.04 

9005 15:31:15 2300825.04 620915.31 15.52 2.38 -13.14 

9006 15:31:18 2300818.95 620907.36 15.42 2.38 -13.04 

9007 15:31:20 2300812.31 620899.72 15.42 2.38 -13.04 

9008 15:31:24 2300802.9 620893.53 14.32 2.38 -11.94 

9009 15:31:27 2300772.89 620921.01 15.02 2.38 -12.64 

9010 15:31:29 2300778.24 620929.35 14.92 2.38 -12.54 
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9011 15:31:33 2300783.54 620937.82 14.52 2.38 -12.14 

9012 15:31:36 2300789.56 620946.03 14.32 2.38 -11.94 

9013 15:31:39 2300795.62 620954.08 14.22 2.38 -11.84 

9014 15:31:41 2300801.1 620962.27 15.12 2.38 -12.74 

9015 15:31:45 2300806.36 620970.78 15.42 2.38 -13.04 

9016 15:31:48 2300811.68 620979.44 15.72 2.38 -13.34 

9017 15:31:50 2300816.87 620987.89 16.52 2.38 -14.14 

9018 15:31:54 2300822.05 620996.48 16.42 2.38 -14.04 

9019 15:31:57 2300827.38 621004.97 16.42 2.38 -14.04 

9020 15:31:59 2300832.23 621013.65 16.52 2.38 -14.14 

9021 15:32:03 2300837.39 621022.26 16.52 2.37 -14.15 

9022 15:32:06 2300841.7 621031.35 16.42 2.37 -14.05 

9023 15:32:09 2300846.82 621039.89 16.42 2.37 -14.05 

9024 15:32:11 2300852.03 621048.42 16.42 2.37 -14.05 

9025 15:32:15 2300857.44 621056.9 16.42 2.37 -14.05 

9026 15:32:18 2300862.9 621065.14 16.52 2.37 -14.15 

9027 15:32:20 2300868 621073.8 16.82 2.37 -14.45 

9028 15:32:24 2300872.7 621082.65 16.92 2.37 -14.55 

9029 15:32:27 2300877.37 621091.45 16.62 2.37 -14.25 

9030 15:32:29 2300882.16 621100.28 16.82 2.37 -14.45 

9031 15:32:33 2300886.96 621109.02 16.72 2.37 -14.35 

9032 15:32:36 2300892.02 621117.79 16.72 2.37 -14.35 

9033 15:32:39 2300897.46 621126.21 16.42 2.37 -14.05 

9034 15:32:41 2300902.38 621134.76 16.02 2.37 -13.65 

9035 15:32:45 2300906.73 621143.94 14.12 2.37 -11.75 

9036 15:32:48 2300910.81 621153.09 12.42 2.37 -10.05 

9037 15:32:50 2300913.89 621162.94 12.32 2.37 -9.95 

9038 15:32:54 2300917.19 621172.57 12.22 2.37 -9.85 

9039 15:32:57 2300920.85 621180.72 12.22 2.37 -9.85 

9040 15:32:59 2300874.84 621188.49 12.12 2.37 -9.75 

9041 15:33:03 2300870.41 621179.48 12.02 2.37 -9.65 

9042 15:33:06 2300865.79 621170.43 12.82 2.37 -10.45 
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9043 15:33:09 2300859.78 621162.4 13.32 2.37 -10.95 

9044 15:33:12 2300855.06 621153.69 14.12 2.37 -11.75 

9045 15:33:15 2300850.37 621144.73 15.72 2.37 -13.35 

9046 15:33:18 2300845.93 621135.76 15.72 2.37 -13.35 

9047 15:33:21 2300840.59 621127.24 16.52 2.37 -14.15 

9048 15:33:24 2300834.86 621119.08 16.52 2.37 -14.15 

9049 15:33:27 2300829.17 621110.9 16.62 2.37 -14.25 

9050 15:33:29 2300823.63 621102.42 16.32 2.37 -13.95 

... ..... ........ ........ ...... ....... ....... 

11101 17:16:02 2293653.5 626193.11 14.22 2.21 -12.01 

11102 17:16:06 2293647.5 626185.15 14.72 2.21 -12.51 

11103 17:16:09 2293641.7 626177 14.62 2.21 -12.41 

11104 17:16:11 2293636.64 626168.3 14.72 2.21 -12.51 

11105 17:16:15 2293631.76 626159.47 14.62 2.21 -12.41 

11106 17:16:18 2293627.05 626150.57 14.62 2.21 -12.41 

11107 17:16:21 2293621.74 626142.02 14.22 2.21 -12.01 

11108 17:16:23 2293616.23 626133.62 14.92 2.21 -12.71 

11109 17:16:27 2293610.45 626125.43 14.42 2.21 -12.21 

11110 17:16:30 2293604.75 626117.15 14.72 2.21 -12.51 

11111 17:16:32 2293599.25 626108.83 14.62 2.21 -12.41 

11112 17:16:36 2293593.69 626100.46 14.72 2.21 -12.51 

11113 17:16:39 2293587.96 626092.28 14.22 2.21 -12.01 

11114 17:16:41 2293581.62 626084.64 14.32 2.21 -12.11 

11115 17:16:45 2293573.75 626077.87 14.12 2.21 -11.91 

11116 17:16:48 2293541.93 626113.41 14.12 2.21 -11.91 

11117 17:16:51 2293546.93 626122.16 13.92 2.21 -11.71 

11118 17:16:53 2293551.95 626130.91 14.82 2.21 -12.61 

11119 17:16:57 2293556.56 626140.01 14.72 2.21 -12.51 

11120 17:17:00 2293561.79 626148.64 14.71 2.21 -12.50 

11121 17:17:02 2293566.97 626157.09 14.71 2.21 -12.50 

11122 17:17:06 2293573.05 626165.08 14.71 2.21 -12.50 

11123 17:17:09 2293579.61 626172.58 14.91 2.21 -12.70 
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11124 17:17:12 2293586.17 626180.31 14.21 2.21 -12.00 

11125 17:17:15 2293592.95 626187.66 14.61 2.21 -12.40 

11126 17:17:18 2293599.94 626194.96 14.61 2.21 -12.40 

11127 17:17:21 2293606.9 626202.15 14.61 2.21 -12.40 

11128 17:17:23 2293613.91 626209.51 14.81 2.21 -12.60 

11129 17:17:27 2293620.67 626217.04 14.31 2.21 -12.10 

11130 17:17:30 2293626.83 626224.76 14.11 2.21 -11.90 

11131 17:17:32 2293632.5 626233.16 13.91 2.21 -11.70 

11132 17:17:36 2293637.74 626241.56 13.31 2.21 -11.10 

11133 17:17:39 2293643.1 626250.11 12.11 2.21 -9.90 

11134 17:17:41 2293649.21 626258.06 11.41 2.21 -9.20 

11135 17:17:45 2293655.43 626265.82 11.11 2.21 -8.90 

11136 17:17:48 2293661.7 626273.69 11.01 2.21 -8.80 

11137 17:17:51 2293668.3 626281.21 11.01 2.21 -8.80 

11138 17:17:53 2293674.62 626288.98 10.51 2.21 -8.30 

11139 17:17:57 2293679.9 626297.58 9.71 2.21 -7.50 

11140 17:18:00 2293684.69 626306.35 9.81 2.21 -7.60 
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Phụ lục 2: Kết quả đo tích hợp công nghệ đo GNSS Base RTK với máy đo sâu 

hồi âm luồng hàng hải Lạch Huyện 

STT 
Time 

(h:m:s) 

X (Base ) 

(m) 

Y (Base) 

(m) 

Độ sâu 

đo D (m) 

Độ cao 

mực nước 

quan trắc 

h (m) 

Độ sâu ĐHĐB 

đã hiệu chỉnh 

mực nước 

(m) 

Ngày 21/12/2019 

1 7:33:42 2293618.50 626318.6 10.98 2.84 -8.14 

2 7:33:47 2293612.38 626309.4 11.94 2.84 -9.10 

3 7:33:48 2293605.67 626303.34 11.68 2.84 -8.84 

4 7:33:51 2293599.61 626295.74 11.68 2.84 -8.84 

5 7:33:54 2293593.37 626287.49 11.68 2.84 -8.84 

6 7:33:57 2293587.51 626279.29 12.58 2.84 -9.74 

7 7:34:00 2293582.47 626269.97 14.78 2.84 -11.94 

8 7:34:03 2293576.61 626262.8 13.78 2.84 -10.94 

9 7:34:06 2293570.93 626254.6 14.48 2.84 -11.64 

10 7:34:09 2293567.23 626246.21 15.77 2.84 -12.93 

11 7:34:12 2293560.80 626238.47 15.28 2.84 -12.44 

12 7:34:15 2293556.48 626229.38 15.57 2.84 -12.73 

13 7:34:18 2293550.96 626220.94 15.53 2.84 -12.69 

14 7:34:21 2293545.27 626213.51 15.08 2.84 -12.24 

15 7:34:24 2293539.32 626205.34 14.69 2.84 -11.85 

16 7:34:27 2293533.63 626196.26 15.64 2.84 -12.80 

17 7:34:30 2293527.37 626188.49 15.74 2.84 -12.90 

18 7:34:33 2293521.00 626182.32 15.05 2.84 -12.21 

19 7:34:36 2293514.73 626173.13 15.94 2.84 -13.10 

20 7:34:39 2293508.41 626165.24 15.92 2.84 -13.08 

21 7:34:42 2293502.12 626158.48 14.57 2.84 -11.73 

22 7:34:45 2293495.93 626149.67 15.22 2.84 -12.38 

23 7:34:48 2293488.33 626142.81 15.22 2.84 -12.38 

24 7:34:51 2293460.31 626176.47 18.23 2.84 -15.39 

25 7:34:54 2293466.41 626184.3 17.53 2.84 -14.69 



159 

 

26 7:34:57 2293472.17 626193.43 17.18 2.84 -14.34 

27 7:35:00 2293477.63 626201.45 17.19 2.84 -14.35 

28 7:35:03 2293484.29 626208.69 17.94 2.84 -15.10 

29 7:35:06 2293489.98 626216.84 17.95 2.84 -15.11 

30 7:35:09 2293495.49 626226.01 17.39 2.84 -14.55 

31 7:35:12 2293501.52 626232.82 18.02 2.84 -15.18 

32 7:35:15 2293509.57 626234.75 14.98 2.84 -12.14 

33 7:35:18 2293516.33 626242.34 14.89 2.84 -12.05 

34 7:35:21 2293523.40 626250.08 14.99 2.84 -12.15 

35 7:35:24 2293529.09 626257.58 15.09 2.84 -12.25 

36 7:35:27 2293535.20 626265.64 15.18 2.84 -12.34 

37 7:35:30 2293540.26 626275.39 15.12 2.84 -12.28 

38 7:35:33 2293544.53 626284.33 15.05 2.84 -12.21 

39 7:35:36 2293548.79 626293.16 15.04 2.84 -12.20 

40 7:35:39 2293553.60 626301.95 13.74 2.84 -10.90 

41 7:35:42 2293558.79 626310.79 12.34 2.84 -9.50 

42 7:35:45 2293564.86 626318.96 12.45 2.84 -9.61 

43 7:35:48 2293571.96 626325.93 10.99 2.84 -8.15 

44 7:35:51 2293577.82 626333.68 11.29 2.84 -8.45 

45 7:35:54 2293583.94 626341.42 11.09 2.84 -8.25 

46 7:35:57 2293589.16 626350.86 11.32 2.84 -8.48 

47 7:36:00 2293594.16 626359.45 9.32 2.84 -6.48 

48 7:36:03 2293599.33 626368.04 8.42 2.84 -5.58 

49 7:36:06 2293605.76 626375.75 6.69 2.84 -3.85 

50 7:36:09 2293610.38 626384.75 7.23 2.84 -4.39 

... ..... ..... ..... .... ..... ..... 

3401 10:23:42 2288960.38 629602.52 17.69 3.07 -14.62 

3402 10:23:45 2288966.57 629610.58 17.54 3.07 -14.47 

3403 10:23:48 2288971.94 629619.36 17.05 3.07 -13.98 

3404 10:23:51 2288978.21 629626.5 17.68 3.07 -14.61 

3405 10:23:54 2288983.04 629636.39 17.17 3.07 -14.10 

3406 10:23:57 2288987.98 629645.42 15.77 3.07 -12.70 
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3407 10:24:00 2288994.00 629652.09 16.47 3.07 -13.40 

3408 10:24:03 2288999.49 629661.94 14.77 3.07 -11.70 

3409 10:24:06 2289005.46 629669.83 13.57 3.07 -10.50 

3410 10:24:09 2289011.28 629677.51 13.37 3.07 -10.30 

3411 10:24:12 2289017.53 629685.39 13.27 3.07 -10.20 

3412 10:24:15 2289029.36 629701.58 13.57 3.07 -10.50 

3413 10:24:18 2289035.20 629709.6 13.17 3.07 -10.10 

3414 10:24:21 2289042.03 629717.21 13.27 3.07 -10.20 

3415 10:24:24 2289055.57 629731.92 13.37 3.07 -10.30 

3416 10:24:27 2289063.36 629738.65 13.07 3.07 -10.00 

3417 10:24:30 2289070.18 629746.14 13.67 3.07 -10.60 

3418 10:24:33 2289076.98 629751.77 13.73 3.07 -10.66 

3419 10:24:36 2289083.91 629761.03 13.46 3.07 -10.39 

3420 10:24:39 2289091.00 629768.38 13.26 3.07 -10.19 

3421 10:24:42 2289098.91 629774.42 13.17 3.07 -10.10 

3422 10:24:45 2289106.29 629781.59 13.27 3.07 -10.20 

3423 10:24:48 2289052.50 629809.32 13.36 3.07 -10.29 

3424 10:24:51 2289045.71 629801.61 13.47 3.07 -10.40 

3425 10:24:54 2289039.42 629793.84 13.57 3.07 -10.50 

3426 10:24:57 2289033.21 629785.87 13.67 3.07 -10.60 

3427 10:25:00 2289026.70 629778.32 13.26 3.07 -10.19 

3428 10:25:03 2289020.60 629770.41 13.56 3.07 -10.49 

3429 10:25:06 2289015.38 629761.7 13.27 3.07 -10.20 

3430 10:25:09 2289006.20 629743.96 13.55 3.07 -10.48 

3431 10:25:12 2289000.09 629735.56 13.47 3.07 -10.40 

3432 10:25:15 2288993.78 629728.42 13.57 3.07 -10.50 

3433 10:25:18 2288990.57 629714.23 13.62 3.07 -10.55 

3434 10:25:21 2288984.12 629706.79 13.25 3.07 -10.18 

3435 10:25:24 2288978.83 629698.79 13.42 3.07 -10.35 

3436 10:25:27 2288972.90 629691.03 13.61 3.07 -10.54 

3437 10:25:30 2288966.12 629683.66 14.94 3.07 -11.87 

3438 10:25:33 2288959.19 629676.11 15.87 3.07 -12.80 
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3439 10:25:36 2288952.71 629668.68 15.66 3.07 -12.59 

3440 10:25:39 2288946.08 629660.8 16.76 3.07 -13.69 

3441 10:25:42 2288940.34 629652.9 16.76 3.07 -13.69 

3442 10:25:45 2288934.68 629644.62 16.96 3.07 -13.89 

3443 10:25:48 2288929.46 629636.12 16.77 3.07 -13.70 

3444 10:25:51 2288924.56 629627.16 17.14 3.07 -14.07 

3445 10:25:54 2288919.32 629618.65 16.95 3.07 -13.88 

3446 10:25:57 2288913.26 629610.44 17.46 3.07 -14.39 

3447 10:26:00 2288907.50 629602.86 17.37 3.06 -14.31 

3448 10:26:03 2288901.06 629595.09 17.06 3.06 -14.00 

3449 10:26:06 2288895.06 629587.22 17.14 3.06 -14.08 

3450 10:26:09 2288889.43 629579.18 17.16 3.06 -14.10 

... ..... ..... ..... .... ..... ..... 

6828 13:28:11 2296896.58 623859.12 10.09 2.80 -7.29 

6829 13:28:14 2296891.60 623850.31 10.59 2.80 -7.79 

6830 13:28:17 2296886.96 623841.28 11.16 2.80 -8.36 

6831 13:28:20 2296883.02 623832.01 11.72 2.80 -8.92 

6832 13:28:23 2296878.50 623822.56 12.26 2.80 -9.46 

6833 13:28:26 2296873.06 623811.75 13.56 2.80 -10.76 

6834 13:28:29 2296866.97 623803.94 14.61 2.80 -11.81 

6835 13:28:32 2296860.23 623799.14 15.22 2.80 -12.42 

6836 13:28:35 2296853.20 623789.13 15.69 2.80 -12.89 

6837 13:28:38 2296846.34 623784.29 15.47 2.80 -12.67 

6838 13:28:41 2296840.07 623773.96 15.38 2.80 -12.58 

6839 13:28:44 2296833.66 623768.89 15.49 2.80 -12.69 

6840 13:28:47 2296827.45 623760.94 16.31 2.80 -13.51 

6841 13:28:50 2296821.80 623753.45 16.58 2.80 -13.78 

6842 13:28:53 2296815.11 623745.15 15.39 2.80 -12.59 

6843 13:28:56 2296812.48 623732.93 16.27 2.80 -13.47 

6844 13:28:59 2296805.69 623725.72 16.52 2.80 -13.72 

6845 13:29:02 2296799.14 623718.34 16.49 2.80 -13.69 

6846 13:29:05 2296792.38 623710.87 16.76 2.80 -13.96 
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6847 13:29:08 2296785.89 623703.48 16.52 2.80 -13.72 

6848 13:29:11 2296780.76 623694.98 16.17 2.80 -13.37 

6849 13:29:14 2296831.98 623665.69 16.42 2.80 -13.62 

6850 13:29:17 2296838.77 623673.45 16.62 2.80 -13.82 

6851 13:29:20 2296845.43 623680.81 16.75 2.80 -13.95 

6852 13:29:23 2296851.60 623688.62 16.60 2.80 -13.80 

6853 13:29:26 2296857.19 623697.12 16.63 2.80 -13.83 

6854 13:29:29 2296862.27 623705.62 16.62 2.80 -13.82 

6855 13:29:32 2296867.82 623714.12 16.50 2.80 -13.70 

6856 13:29:35 2296873.79 623723.75 15.72 2.80 -12.92 

6857 13:29:38 2296879.81 623730.91 15.51 2.80 -12.71 

6858 13:29:41 2296885.68 623739.03 15.90 2.80 -13.10 

6859 13:29:44 2296892.22 623746.86 15.53 2.80 -12.73 

6860 13:29:47 2296898.70 623754.52 15.50 2.80 -12.70 

6861 13:29:50 2296904.78 623763.79 15.87 2.80 -13.07 

6862 13:29:53 2296911.29 623770.04 14.99 2.80 -12.19 

6863 13:29:56 2296917.60 623779.87 14.90 2.80 -12.10 

6864 13:29:59 2296923.15 623787.42 13.32 2.80 -10.52 

6865 13:30:02 2296929.48 623795.62 12.70 2.80 -9.90 

6866 13:30:05 2296935.59 623803.48 12.17 2.80 -9.37 

6867 13:30:08 2296941.47 623811.36 11.62 2.80 -8.82 

6868 13:30:11 2296947.40 623817.96 10.35 2.80 -7.55 

6869 13:30:14 2296953.54 623825.87 9.85 2.80 -7.05 

6870 13:30:17 2296959.17 623835.82 9.66 2.80 -6.86 

6871 13:30:20 2296964.15 623845 8.82 2.80 -6.02 

6872 13:30:23 2296968.88 623852.58 7.95 2.80 -5.15 

6873 13:30:26 2296974.91 623859.6 7.12 2.80 -4.32 

6874 13:30:29 2296980.25 623869.22 7.11 2.80 -4.31 

6875 13:30:32 2296985.53 623877.78 6.28 2.80 -3.48 

6876 13:30:35 2296991.77 623884.92 5.31 2.80 -2.51 

6877 13:30:38 2296997.09 623894.24 5.77 2.80 -2.97 

6878 13:30:41 2296998.92 623908.84 5.60 2.80 -2.80 
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6880 8:06:53 2303343.28 619082.23 7.22 2.68 -4.54 

6881 8:07:12 2303334.10 619078.42 7.73 2.68 -5.05 

6882 8:07:30 2303324.80 619074.53 7.66 2.68 -4.98 

6883 8:07:48 2303315.80 619070.67 8.06 2.68 -5.38 

6884 8:07:54 2303306.39 619066.2 8.99 2.68 -6.31 

6885 8:08:17 2303296.49 619060.92 10.11 2.68 -7.43 

6886 8:08:21 2303287.16 619058.02 9.99 2.68 -7.31 

6887 8:08:42 2303278.42 619054.04 10.33 2.68 -7.65 

6888 8:09:01 2303268.81 619050.53 10.35 2.68 -7.67 

6889 8:09:19 2303258.76 619047.07 10.55 2.68 -7.87 

6890 8:09:37 2303249.26 619044.29 10.59 2.68 -7.91 

6891 8:09:55 2303239.32 619040.99 10.43 2.68 -7.75 

6892 8:10:15 2303230.27 619037.32 10.58 2.69 -7.89 

6893 8:10:19 2303221.36 619033 10.35 2.69 -7.66 

6894 8:10:38 2303211.99 619028.9 10.29 2.69 -7.60 

6895 8:10:48 2303206.56 619019.73 10.09 2.69 -7.40 

6896 8:11:12 2303197.65 619016.81 9.82 2.69 -7.13 

6897 8:11:33 2303197.92 619016.96 9.83 2.69 -7.14 

6898 8:11:53 2303188.77 619014.81 9.83 2.69 -7.14 

6899 8:12:11 2303180.96 619009.5 8.80 2.69 -6.11 

6900 8:12:30 2303172.54 619009.17 8.24 2.69 -5.55 

6901 8:12:48 2303163.39 619004.84 7.81 2.69 -5.12 

6902 8:12:50 2303152.68 618994.47 7.18 2.69 -4.49 

6903 8:13:13 2303143.76 618989.76 6.39 2.69 -3.70 

6904 8:13:17 2303134.29 618986.1 5.53 2.69 -2.84 

6905 8:13:39 2303125.21 618982.69 4.94 2.69 -2.25 

6906 8:13:58 2303115.75 618979.14 4.47 2.69 -1.78 

6907 8:14:16 2303106.74 618975.48 3.94 2.69 -1.25 

6908 8:14:34 2303106.90 618975.58 3.92 2.69 -1.23 

6909 8:14:52 2303098.00 618972.01 3.85 2.69 -1.16 

6910 8:15:11 2303089.11 618969.02 3.93 2.69 -1.24 
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6911 8:15:15 2303079.83 618963.67 3.49 2.69 -0.80 

6912 8:15:20 2303070.39 618960.68 3.64 2.69 -0.95 

6913 8:15:27 2303049.66 619001.36 3.60 2.69 -0.91 

6914 8:15:48 2303059.05 619003.87 3.27 2.69 -0.58 

6915 8:16:07 2303068.10 619007.85 3.53 2.69 -0.84 

6916 8:16:30 2303077.37 619013.86 4.13 2.69 -1.44 

6917 8:17:03 2303086.65 619016.24 3.88 2.70 -1.18 

6918 8:17:35 2303095.90 619022.37 4.67 2.70 -1.97 

6919 8:17:54 2303099.51 619029.03 4.72 2.70 -2.02 

6920 8:17:56 2303108.98 619032.79 5.72 2.70 -3.02 

6921 8:18:25 2303117.95 619037.32 6.35 2.70 -3.65 

6922 8:18:45 2303126.69 619041.46 7.16 2.70 -4.46 

6923 8:19:03 2303135.78 619045.83 7.83 2.70 -5.13 

6924 8:19:20 2303145.02 619049.75 8.35 2.70 -5.65 

6925 8:19:38 2303154.14 619053.9 8.89 2.70 -6.19 

6926 8:19:55 2303163.06 619057.84 9.26 2.70 -6.56 

6927 8:20:13 2303172.33 619062.14 9.79 2.70 -7.09 

6928 8:20:17 2303181.69 619066.1 10.15 2.70 -7.45 

6929 8:20:35 2303190.83 619069.66 10.18 2.70 -7.48 

6930 8:20:35 2303200.39 619073.4 10.41 2.70 -7.71 

... ..... ..... ..... .... ..... ..... 

9001 15:31:03 2300845.12 620951.02 15.66 2.38 -13.28 

9002 15:31:06 2300840.08 620942.8 15.46 2.38 -13.08 

9003 15:31:09 2300834.38 620934.51 15.37 2.38 -12.99 

9004 15:31:11 2300828.50 620926.32 14.07 2.38 -11.69 

9005 15:31:15 2300822.89 620916.81 15.71 2.38 -13.33 

9006 15:31:18 2300816.10 620909.76 15.06 2.38 -12.68 

9007 15:31:20 2300809.26 620901.83 15.07 2.38 -12.69 

9008 15:31:24 2300800.05 620895.94 13.96 2.38 -11.58 

9009 15:31:27 2300769.84 620923.12 14.67 2.38 -12.29 

9010 15:31:29 2300775.29 620931.6 14.57 2.38 -12.19 

9011 15:31:33 2300780.49 620939.93 14.17 2.38 -11.79 
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9012 15:31:36 2300786.51 620948.14 13.97 2.38 -11.59 

9013 15:31:39 2300792.51 620956.11 13.87 2.38 -11.49 

9014 15:31:41 2300798.06 620964.4 14.77 2.38 -12.39 

9015 15:31:45 2300802.89 620972.41 15.01 2.38 -12.63 

9016 15:31:48 2300808.33 620981.12 15.35 2.38 -12.97 

9017 15:31:50 2300813.42 620989.54 16.11 2.38 -13.73 

9018 15:31:54 2300818.50 620997.96 16.00 2.38 -13.62 

9019 15:31:57 2300824.13 621006.78 16.06 2.38 -13.68 

9020 15:31:59 2300828.88 621011.39 16.00 2.38 -13.62 

9021 15:32:03 2300838.94 621018.89 16.17 2.37 -13.80 

9022 15:32:06 2300843.75 621028.26 16.07 2.37 -13.70 

9023 15:32:09 2300848.87 621036.77 16.06 2.37 -13.69 

9024 15:32:11 2300853.98 621045.24 16.06 2.37 -13.69 

9025 15:32:15 2300859.59 621053.87 16.06 2.37 -13.69 

9026 15:32:18 2300864.75 621063.3 16.72 2.37 -14.35 

9027 15:32:20 2300870.05 621070.68 16.46 2.37 -14.09 

9028 15:32:24 2300874.75 621080.99 17.10 2.37 -14.73 

9029 15:32:27 2300879.52 621088.42 16.26 2.37 -13.89 

9030 15:32:29 2300884.21 621098.62 17.00 2.37 -14.63 

9031 15:32:33 2300889.01 621105.92 16.36 2.37 -13.99 

9032 15:32:36 2300893.87 621116.01 16.94 2.37 -14.57 

9033 15:32:39 2300899.41 621124.55 16.64 2.37 -14.27 

9034 15:32:41 2300904.43 621133.15 16.22 2.37 -13.85 

9035 15:32:45 2300908.88 621140.91 13.76 2.37 -11.39 

9036 15:32:48 2300912.86 621151.48 12.62 2.37 -10.25 

9037 15:32:50 2300915.84 621159.76 11.96 2.37 -9.59 

9038 15:32:54 2300919.34 621171.1 12.42 2.37 -10.05 

9039 15:32:57 2300923.10 621177.74 11.86 2.37 -9.49 

9040 15:32:59 2300877.19 621185.61 11.76 2.37 -9.39 

9041 15:33:03 2300872.66 621178.16 12.22 2.37 -9.85 

9042 15:33:06 2300867.94 621167.4 12.46 2.37 -10.09 

9043 15:33:09 2300862.13 621161.19 13.50 2.37 -11.13 
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9044 15:33:12 2300857.31 621152.37 14.32 2.37 -11.95 

9045 15:33:15 2300852.62 621143.41 15.92 2.37 -13.55 

9046 15:33:18 2300848.18 621134.44 15.92 2.37 -13.55 

9047 15:33:21 2300842.94 621124.36 16.16 2.37 -13.79 

9048 15:33:24 2300837.21 621117.92 16.71 2.37 -14.34 

9049 15:33:27 2300831.52 621108 16.26 2.37 -13.89 

9050 15:33:29 2300825.88 621101.04 16.50 2.37 -14.13 

... ..... ..... ..... .... ..... ..... 

11101 17:16:02 2293654.65 626189.57 13.86 2.21 -11.65 

11102 17:16:06 2293648.75 626181.59 14.33 2.21 -12.12 

11103 17:16:09 2293643.05 626173.4 14.20 2.21 -11.99 

11104 17:16:11 2293638.19 626164.79 14.30 2.21 -12.09 

11105 17:16:15 2293633.21 626156.05 14.26 2.21 -12.05 

11106 17:16:18 2293628.50 626148.35 14.79 2.21 -12.58 

11107 17:16:21 2293622.99 626138.53 13.86 2.21 -11.65 

11108 17:16:23 2293617.58 626130.16 14.56 2.21 -12.35 

11109 17:16:27 2293612.00 626122.02 14.04 2.21 -11.83 

11110 17:16:30 2293606.40 626113.8 14.35 2.21 -12.14 

11111 17:16:32 2293600.70 626105.42 14.26 2.21 -12.05 

11112 17:16:36 2293594.94 626096.96 14.36 2.21 -12.15 

11113 17:16:39 2293589.41 626088.85 13.86 2.21 -11.65 

11114 17:16:41 2293583.17 626082.5 14.50 2.21 -12.29 

11115 17:16:45 2293575.50 626074.6 13.76 2.21 -11.55 

11116 17:16:48 2293543.78 626110.18 13.76 2.21 -11.55 

11117 17:16:51 2293548.58 626118.83 13.56 2.21 -11.35 

11118 17:16:53 2293553.70 626127.64 14.46 2.21 -12.25 

11119 17:16:57 2293558.31 626136.74 14.36 2.21 -12.15 

11120 17:17:00 2293563.64 626145.4 14.35 2.21 -12.14 

11121 17:17:02 2293563.72 626158.91 14.35 2.21 -12.14 

11122 17:17:06 2293569.60 626166.59 14.33 2.21 -12.12 

11123 17:17:09 2293576.26 626174.24 14.54 2.21 -12.33 

11124 17:17:12 2293582.42 626181.62 13.73 2.21 -11.52 
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11125 17:17:15 2293589.10 626186.46 14.10 2.21 -11.89 

11126 17:17:18 2293596.09 626193.6 14.07 2.21 -11.86 

11127 17:17:21 2293603.35 626200.55 14.17 2.21 -11.96 

11128 17:17:23 2293610.01 626208.22 14.26 2.21 -12.05 

11129 17:17:27 2293622.52 626213.81 13.95 2.21 -11.74 

11130 17:17:30 2293628.08 626220.91 13.59 2.21 -11.38 

11131 17:17:32 2293633.25 626229.31 13.45 2.21 -11.24 

11132 17:17:36 2293638.69 626237.73 12.84 2.21 -10.63 

11133 17:17:39 2293644.95 626246.89 11.76 2.21 -9.55 

11134 17:17:41 2293651.06 626254.84 11.06 2.21 -8.85 

11135 17:17:45 2293657.08 626263.77 11.30 2.21 -9.09 

11136 17:17:48 2293663.05 626271.54 11.24 2.21 -9.03 

11137 17:17:51 2293669.95 626279.16 11.20 2.21 -8.99 

11138 17:17:53 2293676.07 626286.86 10.73 2.21 -8.52 

11139 17:17:57 2293681.45 626295.49 9.91 2.21 -7.70 

11140 17:18:00 2293686.64 626303.13 9.43 2.21 -7.22 
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