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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Thế giới bước vào thế kỷ 21 với sự phát triển nhanh và đạt 

được nhiều thành tựu lớn trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, 

văn hoá, xã hội, … Cùng với sự phát triển này, ngành công nghệ 

thông tin đóng một vai trò vô cùng to lớn, hỗ trợ hiệu quả trong các 

lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội … cho đến việc dự báo các hiện 

tượng thiên nhiên. Như chúng ta đã biết biến đổi khí hậu là hiện 

tượng trái đất nóng dần lên do hiệu ứng nhà kính làm cho nhiệt độ ở 

các đại dương tăng dần lên, làm tan băng ở các vùng cực đới, dẫn tới 

khí hậu của trái đất biến đổi, hạn hán bão lũ xảy ra ngày càng nhiều 

hơn, nước biển ngày một dâng cao. Các quốc gia trên thế giới đang 

cùng nhau chung sức nghiên cứu đưa ra các biện pháp, xây dựng các 

mô hình nhằm giảm thiệt hại của nước biển dâng. 

Nước biển dâng dẫn đến tình trạng nước mặn xâm nhập, diện 

tích đất bị thu hẹp ngày càng ảnh hưởng đến đời sống, định cư, sinh 

hoạt, kinh tế, sản xuất,… của con người. Biến đổi khí hậu làm cho 

những diễn biến thời tiết ngày càng xấu đi đã và đang tác động ngày 

càng nặng nề đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân. Những yếu 

tố của biến đổi khí hậu sẽ làm cho nước biển càng dâng cao. Khắc 

phục những vấn đề này chính là giải quyết được một phần rất lớn ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu đối với đời sống của người dân tại thành 

phố Đà Nẵng nói chung và của Phường Hòa Hải nói riêng. 

2. Tổng quan về lịch sử nghiên cứu đề tài 

Có lẽ cũng chính vì các nguy cơ biến đổi khí hậu mà việc 

nghiên cứu đưa ra các dự báo sớm ảnh hưởng của nó đóng vai trò 

quang trọng quyết định đến các chiến lược phát triển lâu dài của nền 

kinh tế cũng như quy hoạch đô thị nên nó là đề tài được khá nhiều 

đối tượng, các nhà khoa học cũng như các chuyên gia của nhiều lĩnh 

vực nghiên cứu ở các cấp đội khác nhau. Những công trình này đã 

đóng góp tích cực trong việc xây dựng các nền tảng lý luận về biến 
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đổi khí hậu, dự báo thiên tai và các giải pháp tổ chức thực hiện trong 

thực tiễn.  

Xem xét một cách tổng quát, những vấn đề về biến đổi khí 

hậu đã có nhiều tác giả, các nhà khoa học nghiêm túc nghiên cứu 

trong các công trình nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên do thời gian 

ngắn, phạm vi đề tài rộng nên các tác giả chưa đề cập một cách đầy 

đủ các giải pháp. Với đề tài này tác giả tập trung tìm hiểu cách thức 

mô phỏng ngập địa hình do nước biển dâng dựa trên công cụ mô 

phỏng nguồn mở Gama. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ của luận văn 

3.1. Mục tiêu 

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu mô phỏng đa tác tử và 

ứng dụng mô phỏng quá trình ngập địa hình do nước biển dâng. Xây 

dựng và đề xuất các kịch bản về nước biển dâng: 

Mô phỏng quá trình nước biển dâng qua các giai đoạn trong 

quá khứ (khoảng 5 năm đến 10 năm). 

Đưa ra kịch bản mô phỏng quá trình nước biển dâng trong 

tương lai (khoảng 20 năm hoặc lâu hơn). 

Sự thành công của đề tài với quy mô 1 phường có thể mở rộng 

sau này với toàn thành phố Đà Nẵng cũng như các địa phương khác 

từ đó có thể góp phần giúp cơ quan chức năng có cái nhìn thực tế và 

đề ra những phương án làm giảm thiệt hại do nước biển dâng.  

3.2. Nhiệm vụ 

Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm vụ của luận văn là  

+ Phải thu thập số liệu từ thực tế ở các trạm quan trắc và đưa 

vào mô phỏng cho thực tế. 

+ Xây dựng mô hình toán cho mô phỏng. 

+ Ứng dụng GAMA để mô phỏng tình trạng nước biển dâng. 

 Về lý thuyết:   

+ Tìm hiểu về mô hình hóa và mô phỏng đa tác tử. 

+ Nghiên cứu phần mềm mô phỏng GAMA. 
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 Về thực tiễn:  

Luận văn thực hiện mô phỏng của mô hình ngập địa hình do 

nước biển dâng cho ra các bản đồ ngập và bản đồ nguy cơ ngập, 

thống kê diện tích ngập. Từ đó phân tích đánh giá thực nghiệm đưa ra 

những quyết định hỗ trợ phù hợp nhằm giảm thiệt hại của nước biển 

dâng. Tiếp cận vấn đề nước biển dâng từ góc độ công nghệ thông tin 

có thể là một trong những giải pháp thiết thực nhất do tác động sâu 

rộng của nó đối với vấn đề bảo vệ môi trường và tiến bộ xã hội. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu về lý thuyết mô hình hóa và mô phỏng 

hướng đa tác tử kết hợp hệ thống thông tin địa lý. Nghiên cứu các 

thông tin liên quan đến nước biển dâng và ảnh hưởng của nó đến con 

người tại thành phố Đà Nẵng. 

+ Phần mềm nguồn mở mô phỏng đa tác tử GAMA 

+ Các số liệu thu thập được qua các ngày, các tháng của nước 

biển dâng 

+ Bản đồ GIS Thành phố Đà Nẵng. 

+ Các mô hình triển khai hệ thống 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Trong khuôn khổ của một luận văn thực nghiệm, luận văn chỉ 

gói gọn việc mô phỏng hiện tượng ngập địa hình do nước biển dâng 

từ đó cho ra các bản đồ ngập và bản đồ nguy cơ ngập, thống kê diện 

tích ngập và phân tích đánh giá thực nghiệm đưa ra những quyết định 

hỗ trợ phù hợp nhằm giảm thiệt hại của nước biển dâng tại phường 

Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn đã sử dụng 2 phương pháp chính cho việc nghiên 

cứu đó là: Nghiên cứu tài liệu và nghiên cứu thực nghiệm: 

+ Nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu về cơ sở lý thuyết về gama và 

cơ sở dữ liệu bản đồ GIS. Kết hợp với đó là tìm hiểu các mô hình, 
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kịch bản về nước biển dâng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường  

công bố qua các hội thảo hàng năm, cùng với đó là tham khảo kinh 

nghiệm của các chuyên gia có liên quan đến các vấn đề về biến đổi 

khí hậu và nước biển dâng. 

+ Nghiên cứu thực nghiệm: Kết hợp kết quả nghiên cứu lý 

thuyết và khảo sát thực tế từ đó cho ra giải pháp xây dựng phương 

trình cũng như thuật toán cho các kịch bản để áp dụng vào việc mô 

phỏng hệ thống ngập địa hình do nước biển dâng tại thành phố Đà 

Nẵng. giải quyết các yêu cầu đã được đặt ra lúc ban đầu. 

5.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 

+ Các tài liệu về cơ sở lý thuyết: ngôn ngữ GAML, lý thuyết 

mô hình hóa và mô phỏng đa tác tử,  

+ Các tài liệu mô tả công cụ GAMA 

+ Các tài liệu liên quan đến một số nghiên cứu 

5.2. Phương pháp thực nghiệm 

+ Thực hiện tìm hiểu, thu thập số liệu mực nước theo từng giờ 

trong ngày và trong tháng. Từ đó xử lý và tính toán số liệu để áp 

dụng vào việc xây dựng hệ thống mô phỏng nước biển dâng chạy 

theo từng tháng.  

+ Phân tích yêu cầu và phạm vi của luận văn để từ đó xác định 

những gì phải làm. 

+ Khảo sát mô hình trong thực tế, thu thập thông tin để giúp 

cho việc mô hình hóa.  

+ Phân tích và mô hình hóa hệ thống thực theo hướng tác tử và 

đưa ra các kết quả đạt được. 

6. Mục đích và ý nghĩa của luận văn 

6.1. Mục đích 

Xây dựng hệ thống mô phỏng ngập địa hình do nước biển 

dâng. Từ đó phân tích đánh giá thực nghiệm đưa ra những quyết định 

hỗ trợ phù hợp nhằm giảm thiệt hại của nước biển dâng cho ngành 

nông nghiệp và các ngành khác tại địa phương. 
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6.2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn luận văn 

Về khoa học: Nghiên cứu lý thuyết mô hình hóa và mô phỏng 

đa tác tử từ đó có thể ứng dụng vào việc xây dựng các hệ thống mô 

phỏng lại các hiện tượng tự nhiên cho kết quả đạt được để thực hiện 

việc đầu tư xây dựng hoặc cải tạo tránh các rủi ro về việc đầu tư 

trong tương lai. 

Về thực tiễn: Luận văn sẽ góp phần vào việc định hướng ra 

quyết định cho các kế hoạch trong tương lai nhằm giảm thiểu các 

nguy cơ thiệt hại do nước biển dâng cao, ảnh hưởng lớn đến đời sống 

và sản xuất của các địa phương giáp biển. 

7. Bố cục của luận văn 

Luận văn được trình bày bao gồm các nội dung như sau : 

Chương 1: Trong chương này, người viết luận văn trình bày cơ 

sở lý thuyết về mô phỏng đa tác tử, hệ nền Gama, giới thiệu tổng 

quan bản đồ thông tin địa lý GIS và nêu khái niệm về nước biển 

dâng, độ thấm địa hình, độ cao địa hình, đồng thời người viết luận 

văn giới thiệu về nguồn số liệu mực nước biển dâng thực tế qua các 

năm trong quá khứ cũng như cách xử lý và tính toán số liệu cho 

tương lai theo các kịch bản. 

Chương 2: Chương này người viết luận văn tìm hiểu phương 

pháp xây dựng và thiết kế các tác tử trên bản đồ thông tin địa lý GIS 

tại phường Hòa Hải,cũng như tính toán và áp dụng giải thuật cho mô 

hình. Đồng thời ứng dụng công cụ lập trình Gama, nạp dữ liệu nước 

biển dâng đã tính toán và dữ liệu bản đồ Gis là cơ sở dữ liệu đầu vào 

cho việc mô phỏng ngập địa hình do nước biển dâng. 

Chương 3: Dựa trên những nghiên cứu, tìm hiểu ở chương 1 và 

chương 2, người viết luận văn tiến hành mô phỏng cho hiển thị thông 

tin các bản đồ nguy cơ ngập của quá trình nước biển dâng và thống 

kê diện tích ngập theo từng tháng với các kịch bản ở mức thấp, trung 

bình, cao trong quá khứ cũng như dự đoán cho tương lai. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH HÓA NƢỚC BIỂN DÂNG 

 

1.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ GAMA VÀ GIS 

1.1.1. Giới thiệu về GAMA 

GAMA là một nền tảng mô phỏng, nhằm mục đích cung cấp 

cho các  chuyên gia, nhà mô hình, và các nhà khoa học máy tính với 

một mô hình hoàn chỉnh và mô phỏng môi trường phát triển để cho 

phép xây dựng không gian mô phỏng đa tác tử. Nó đã được phát triển 

bởi nhóm nghiên cứu MSI (nằm ở IFI, Hà Nội, và một phần của IRD 

/ UPMC đơn vị nghiên cứu quốc tế UMMISCO) từ năm 2007. 

Các yêu cầu quan trọng nhất cho phép không gian mô phỏng 

đa tác tử  GAMA đáp ứng: 

+ Khả năng sử dụng dữ  liệu GIS phức tạp như một môi trường 

cho các tác tử. 

 + Khả năng để xử lý một số lượng lớn (có thể không đồng 

nhất) tác tử. 

+ Khả năng cung cấp một nền tảng cho các thí nghiệm điều 

khiển tự động (bằng cách tự động thay đổi các thông số, ghi lại thống 

kê , vv...). 

 + Các khả năng cho máy tính giúp các nhà khoa học thiết kế 

mô hình và tương tác với các tác tử trong mô phỏng. 

Ngoài các tính năng trên, GAMA cũng cung  cấp: 

 + Một ngôn ngữ mô hình hóa, GAML, cho các mô hình tác tử 

và môi trường 

 + Một bộ hoàn chỉnh hàng loạt các công cụ, cho phép thăm dò có 

hệ thống hoặc "thông minh" của mô hình các thông số không gian [8]. 
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Hình 1.1. Nền tảng công cụ GAMA 

GAMA đã trở thành một nền độc lập với khả năng truy vấn và 

xử lý dữ liệu không gian một cách mạnh mẽ bằng việc nhúng gói 

phần mềm mở GeoTools. Ngôn ngữ sử dụng trong GAMA là GAML 

(GAMA Modelling Language) dự trên cấu trúc của ngôn ngữ XML 

[5,6] 

1.1.2. Giới thiệu về GIS 

Hệ thống thông tin địa lý - GIS (Geographical Information 

System) là một công cụ máy tính để lập bản đồ và phân tích các sự 

vật, hiện tượng thực trên trái đất. Công nghệ GIS kết hợp các thao tác 

cơ sở dữ liệu thông thường (như cấu trúc hỏi đáp) và các phép phân 

tích thống kê, phân tích địa lý, trong đó phép phân tích địa lý và hình 

ảnh được cung cấp duy nhất từ các bản đồ [3,4]. 
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Hình 1.2. Hệ thống sông, mương được xây dựng từ GIS 

1.2. MÔ PHỎNG ĐA TÁC TỬ 

Trong hoạt động xây dựng mô hình nước biển dâng tại thành 

phố Đà Nẵng, các khái niệm cần được trình bày là mô hình hóa và 

mô phỏng hướng đa tác tử. Nhờ các khái niệm này ta có cái nhìn tổng 

quan về việc cần làm, xác định được các yếu tố cấu thành trong hệ 

thống và cách xác định như thế nào. 
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1.2.1. Mô hình hóa 

a. Phân loại mô hình 

Mô hình được phân loại theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Sơ đồ phân loại mô hình 

b. Mô hình và mô hình hóa 

Định nghĩa về mô hìnhMô hình là sự biểu diễn lại một cách 

đơn giản hóa của hệ thống tham chiếu, được xây dựng dựa trên một 

lý thuyết chung và được viết trong một ngôn ngữ khoa học và ngôn 

ngữ này được gọi là ngôn ngữ mô hình hóa.  

Meta-model: Ngôn ngữ mô tả mô hình. Ngôn ngữ này biểu 

diễn những mô hình động mà một bộ mô phỏng có thể thông dịch.  

Hệ thống 

Thực nghiệm với 

hệ thống thực 

 

Thực nghiệm với 

mô hình hệ thống  

 

Mô hình vật lý 

 
Mô hình toán 

 

Mô hình giải tích 

 

Mô hình số 

 

Mô phỏng 
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Hình 1.4. Meta-model hướng tác tử 

1.2.2. Mô phỏng 

a. Khái niệm về mô phỏng 

Mô phỏng là một hoạt động theo một phương pháp và có một 

mục đích xác định, với sự trợ giúp của một phương pháp thực 

nghiệm được gọi là bộ mô phỏng, người ta thực hiện một sự xáo trộn 

những dữ liệu đầu vào của một mô hình động, thực thi nó và nhận 

những dữ liệu đầu ra để hiểu được những chức năng, đặc tính của mô 

hình[7]. 

b. Mô trường 

Môi trường có thể được định nghĩa như là tập hợp những thông 

tin mà các tác tử không mang được. Môi trường có trường hợp được 

xem như một tập hợp các cấu trúc ràng buộc, hay có trường hợp môi 

trường được xem như nơi hỗ trợ nhận thức cho tác tử hay là nơi điều 

khiển các hành động, cũng có khi môi trường là tác tử độc lập. 
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c. Tác tử 

Tác tử là một chương trình, nằm trong một môi trường, nó có 

khả năng nhận thức, giao tiếp, và vận hành một cách độc lập để đạt 

được mục tiêu của mình. 

d. Mô phỏng hướng đa tác tử 

Mô hình đa tác tử là một hệ thống bao gồm nhiều thực thể (tác 

tử) cùng vận hành nên một môi trường cụ thể nào đó mà nó được 

nhúng bên trong. Các tác tử này có các thuộc tính, hành vi, các khả 

năng về nhận thức và giao tiếp. Tập hợp các giá trị thuộc tính của 

một thực thể tại một thời điểm nào đó gọi là trạng thái của thực thể và 

tập hợp các tập trạng thái của các thực thể hình thành nên trạng thái 

cấp vi mô – hay nói đơn giản – trạng thái của hệ thống [2]. 

 

Hình 1.5. Mô hình tác tử 

Hành vi là những luật điều khiển sự thay đổi trạng thái thông 

qua việc can thiệp vào các trạng thái của các tác tử mang những hành 

vi này, cũng như những trạng thái của những tác tử khác xuất hiện 

trong các sự kiện, hành động, giao tiếp hay tương tác được mô tả 

trong các hành vi. 
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1.2.3. Hệ nền GAMA 

a. Giới thiệu về GAMA  

b. Ngôn ngữ GAML 

Trong GAML, các hành động (action) và những hành vi 

(behaviour) được viết thành những câu lệnh tuần tự. Những câu lệnh 

này sử dụng các biểu thức để định nghĩa các điều kiện, tính toán, 

chỉnh sửa dữ liệu… biểu thức chứa những biến thì thuộc về một kiểu. 

Tập tin của GAML hiện nay có cấu trúc như tập tin XML. 

 

<global> 

 …Mô tả những thuộc tính và hành vi cục bộ 

 </global> 

 <environment> 

 … Mô tả môi trường cho các tác tử 

 </environment> 

 <entities> 

 … Mô tả các tác tử 

 </entities> 

 <output> 

 … Mô tả hình thức hiển thị kết quả mô phỏng 

 </output> 

 
 

1.3. NƢỚC BIỂN DÂNG VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA NƢỚC BIỂN 

DÂNG 

1.3.1. Nƣớc biển dâng 

Là sự dâng lên của mực nước của đại dương trên toàn cầu, 

trong đó không bao gồm thủy triều, nước dâng do bão[3] 

1.3.2. Kịch bản biến đổi khí hậu 

Là giả định có cơ sở khoa học và tính tin cậy về sự tiến triển 
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trong tương lai của các mối quan hệ giữa kinh tế - xã hội, GDP, phát 

thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. [3]. 

1.3.3. Ảnh hƣởng của nƣớc biển dâng 

Sự dâng lên của mực nước biển do thay đổi khí hậu là mối đe 

doạ nghiêm trọng toàn cầu. Nguy cơ của nó có thể đến từ 3 nguồn 

chính: sự gia tăng phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính kéo theo 

sự ấm dần lên của Trái đất; hiện tượng tan băng ở hai cực; và việc 

khai thác cạn kiệt các nguồn nước ngầm khiến mặt đất dễ bị sụt lún. 

1.4. NGUỒN SỐ LIỆU THỰC TẾ VÀ TÍNH TOÁN SỐ LIỆU 

1.4.1. Nguồn số liệu thực tế 

Số liệu thực tế là số liệu mực nước giờ và trung bình ngày ở 

phường Hòa Hải. Với số liệu đo chi tiết theo từng giờ trong ngày và 

tất cả các ngày trong tháng. Tính tổng, trung bình, cao nhất, thấp nhất 

theo ngày. Luận văn đã có số liệu đo được ghi trên file Excel qua các 

năm. 

 

Hình 1.6. Số liệu mực nước giờ và trung bình ngày ở Hòa Hải 
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1.4.2. Xử lí và tính toán số liệu 

Mực nước cao của các giờ trong ngày và những ngày có mực 

nước cao mới làm đất ngập nước, còn mực nước thấp thì sẽ không 

làm đất ngập nước. Đề tài  mục đích là mô phỏng nước biển dâng 

chạy theo từng tháng. Nên luận văn đã xử lí bằng cách: 

Từ số liệu mực nước giờ và trung bình ngày, trích xuất và tính 

toán các số liệu đặc trưng theo từng tháng. 

+ Trích xuất các giá trị Max ngày trong từng tháng (chuỗi A) 

+ Từ chuỗi A tiếp tục tính: 

  Chọn Max của chuỗi 

  Chọn Min của chuỗi 

  Tính giá trị trung bình của chuỗi. 

+ Tính toán như trên cho các tháng còn lại của năm và cho toàn 

bộ bảng số liệu. Kết quả được ghi lại theo bảng (Hình 1.7) 

+ Dùng các số liệu theo bảng đã tính toán để làm số  liệu đầu 

vào cho mô hình, trong đó: 

+ Cột Min_water dùng mô phỏng độ ngập ở mức  thấp 

+ Cột Avg_water dùng mô phỏng độ ngập ở mức trung bình  

+ Cột Max_water dùng mô phỏng độ ngập ở mức cao 

+ Kiểm tra tính toán cho mô hình 

 

 

Hình 1.7. Số liệu đã được chuẩn hóa 
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Các số liệu từ nay đến tương lai: 

Tính trung bình cho từng tháng của số liệu mô phỏng cho mức 

thấp ở phần tính toán trên, rồi lấy số liệu của 12 tháng đó cộng thêm 

số liệu mực nước biển dâng thêm trong bảng Nước biển dâng theo 

kịch bản phát thải mức thấp từ tài liệu [1]. Nước biển dâng theo kịch 

bản phát thải thấp (cm) từ dữ liệu đã có, ta sẽ tính được cho các năm 

tiếp theo, đây là số liệu mô phỏng cho mức thấp (Min_water). 

Tính trung bình cho từng tháng của số liệu mô phỏng cho mức 

trung bình ở phần tính toán trên, rồi lấy số liệu của 12 tháng đó cộng 

thêm số liệu mực nước biển dâng thêm trong bảng dữ liệu Nước biển 

dâng theo kịch bản phát thải mức trung bình từ tài liệu [1]. Nước 

biển dâng theo kịch bản phát thải trung bình (cm) từ tài liệu đã có ta 

sẽ tính được cho các năm tiếp theo, đây là số liệu mô phỏng cho mức 

trung bình(Avg_water). 

Tính trung bình cho từng tháng của số liệu mô phỏng cho mức 

cao ở phần tính toán trên, rồi lấy số liệu của 12 tháng đó cộng thêm 

số liệu mực nước biển dâng thêm trong bảng Nước biển dâng theo 

kịch bản phát thải mức cao từ tài liệu [2]. Nước biển dâng theo kịch 

bản phát thải cao (cm) từ tài liệu đã có, ta sẽ tính được cho các năm 

tiếp theo, đây là số liệu mô phỏng cho mức cao (Max_water). 

 

Hình 1.8. Số liệu tính toán cho các năm sau 
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1.5. ĐỘ CAO VÀ ĐỘ THẤM ĐỊA HÌNH 

1.5.1. Độ cao địa hình 

Hiện nay, với việc đô thị hóa nhanh chóng tại khu vực phường 

Hòa Hải nên địa hình đất đai tại nơi đây tương đối bằng phẳng, độ 

cao trung bình giữa đất liền từ 1m đến 2m, độ dốc có xu hướng từ 

biển vào đất liền theo hướng Tây Nam về Đông Bắc. 

1.5.2. Độ thấm địa hình 

Khi nước biển dâng cao theo các sông và kênh tiến vào sâu 

trong đất liền nước sẽ thấm vào đất sẽ làm lượng nước giảm dần dần 

ta xem đây là độ thấm địa hình. 

Địa hình và sông,kênh, mương được chia ra cứ khoảng 1km 

thực tế sẽ có một giá trị độ thấm địa hình, vùng gần sát biển có một 

độ thấp địa hình và giá trị này sẽ cao dần khi đi vào sâu trong đất liền. 

Khu vực gần sông hoặc kênh, mương có hệ số thấp, còn khu vực xa 

sông hoặc kênh sẽ có giá trị cao hơn. 

 
Hình 1.9. Xây dựng độ thấm địa hình 
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1.6. XÂY DỰNG PHƢƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN CHO MÔ 

HÌNH NƢỚC BIỂN DÂNG 

Từ thực tế nước biển dâng chịu ảnh hưởng của các yếu tố 

chính như: mực nước biển, độ cao địa hình, độ thấm địa hình. Từ đó 

áp dụng phương trình đó vào mô phỏng cho nước biển dâng trong 

quá khứ bằng cách thực nghiệm và kiểm thử cho các năm trong 

tương lai. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.10. Sơ đồ xây dựng phương  trình 

 Xây dựng phương trình tính toán cho mô hình nước biển dâng 

có các thông số đầu vào là: 

+ Mực nước biển w (cm): Số liệu đã tính toán (mục 1.3.2.) 

+ Độ cao địa hình h (cm): Đã tính toán (mục 1.5.1.) 

+ Độ thấm địa hình  f (cm) : Đã tính toán (mục 1.5.2.) 

+ Mực nước biển khi thủy triều lên trung bình trong tháng S (m) 

+ Lưu lượng nước từ các mương, cống trong địa bàn đổ về 

trung bình trong tháng F (m3/s) 

+ Lượng mưa trung bình trong tháng R (mm) 

+  Lượng nước đổ từ các hệ thống cống, sông đổ ra biển trung 

bình Fw (lấy dữ liệu từ báo cáo của Bộ TNMT năm 2012) 

+ Lượng nước mưa trung bình trong tháng Sw (lấy dữ liệu từ 

báo cáo của Bộ TNMT năm 2012) 

Sai 

Mô phỏng 

cho năm 

nước biển 

Đúng 

Mô phỏng 
cho năm 

nước biển 

Đúng 

Mô phỏng 
cho 

năm tiếp 

theo và 

tƣơng lai 

Sa
i 

 
Phƣơng 

trình 
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Ngoài ra còn các yếu tố khác do không có số liệu nên coi như 

không tác động đến quá trình nước biển dâng (giá trị bằng 0) như: 

vận tốc, độ sâu, khí hậu, nhiệt độ, sức gió,… 

Xây dựng một hàm y cho mô hình nước biển dâng [3]. 

SwFwfhwy   

Như vậy, phương trình được tính cho độ ngập địa hình với 

mức độ ngập tính bằng đơn vị cm. Điểm nổi bật của phương trình đề 

xuất cho mô hình nước biển dâng ở đây là phương trình vẫn áp dụng 

được cho dù không đủ số liệu của tất cả các yếu tố mã vẫn cho ra kết 

quả chấp nhận được từ các yếu tố có số liệu. 

1.7. KẾT CHƢƠNG 

Trong chương này, người viết luận văn đã tìm hiểu và trình 

bày cơ sở lý thuyết về mô phỏng đa tác tử, hệ nền Gama, giới thiệu 

tổng quan bản đồ thông tin địa lý GIS cũng như tìm hiểu cách xây 

dựng và trích xuất dữ liệu từ GIS, nêu khái niệm về nước biển dâng, 

độ thấm địa hình, độ cao địa hình, đồng thời người viết luận văn giới 

thiệu về nguồn số liệu mực nước biển dâng thực tế qua các năm trong 

quá khứ cũng như cách xử lý và tính toán số liệu cho tương lai theo 

các kịch bản . 
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CHƢƠNG 2 

ỨNG DỤNG GIS VÀ LẬP TRÌNH TRONG  GAMA 

 

2.1. ỨNG DỤNG GIS 

Trong ứng dụng xây dựng bản đồ địa lý cho Phường Hòa Hải, 

Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng được xây dựng trên nền tảng 

phần mềm Openjump, đây là phần mềm nguồn mở, có khả năng biên 

tập dữ liệu vector khá mạnh, nhưng lại hỗ trợ cho các hệ tọa độ 

không tốt. Với phần mềm này có thể chỉnh sửa đơn giản hình ảnh và 

dữ liệu thuộc tính của bản đồ.   

Xây dựng và thiết kế các tác tử sông, kênh, mương cho tất cả 

các con sông, kênh, mương trên địa bàn Phường Hòa Hải.Trong hình 

bên dưới thể hiện việc xây dựng hệ thống kênh, mương cho Phường 

Hòa Hải. 

 

Hình 2.1. Hệ thống sông, kênh, mương tại phường Hòa Hải 

Xây dựng và thiết kế các tác tử gán cho các cell (bản đồ được 
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chia thành các cell nhỏ). Trong cơ sở dữ liệu GIS có độ thấm địa 

hình, chia vùng khác nhau, đơn vị Tổ được gán cho tác tử cell và 

được lưu trữ. 

Hình bên dưới thể hiện dữ liệu cho các cell đã được gán, các dữ 

liệu này sẽ được áp dụng vào việc tính toán và hiển thị kết quả ngập 

trong phần mô phỏng tiếp theo sau: 

 

Hình 2.2. Độ thấm địa hình của cell 

2.2. TÍNH TOÁN VÀ ÁP DỤNG GIẢI THUẬT CHO MÔ HÌNH 

2.2.1 Giải thuật mô phỏng 

Việc mô phỏng cho mô hình nước biển dâng trên nền mô 

phỏng GAMA. Cần các yếu tố đầu vào: 

+ Database: mực nước biển (mức thấp, mức trung bình, mức 

cao) 

+ GIS: bản đồ địa hình (đã chia cell), bản đồ sông ngòi. 

+ DataGIS: độ thấm địa hình, độ cao địa hình, các vùng ranh 

giới giữa các Tổ dân phố. 
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Hình 2.3. Lưu đồ thuật toán thực hiện xử lý mô phỏng 

2.2.2 Công cụ lập trình GAMA 

2.3. KẾT CHƢƠNG 

Chương này người viết luận văn tìm hiểu phương pháp xây 

dựng và thiết kế các tác tử trên bản đồ thông tin địa lý GIS tại 

phường Hòa Hải, cũng như tính toán và áp dụng giải thuật cho mô 

hình. Đồng thời ứng dụng công cụ lập trình Gama, nạp dữ liệu nước 

biển dâng đã tính toán và dữ liệu bản đồ Gis là cơ sở dữ liệu đầu vào 

cho việc mô phỏng ngập địa hình do nước biển dâng. 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM MÔ PHỎNG 

 

3.1. HIỂN THỊ KẾT QUẢ 

Bản đồ nguy cơ ngập của quá trình nước biển dâng và thống kê 

diện tích ngập chạy theo tháng theo kịch bản mức cao – trung bình – thấp 

 

Hình 3.1. Bản đồ nguy cơ ngập theo tháng 

Các bản đồ nguy cơ ngập tương ứng với các mực nước biển 

dâng mô phỏng theo tháng đã được xâydựng cho khu vực Phường 

Hòa Hải – Ngũ Hành Sơn với tỷ lệ 1:10.000.Thống kê diện tích ngập 

ở mức cao –trung bình –thấp qua các tháng và qua các năm 

 

Hình 3.2. Thống kê diện tích ngập qua các tháng và qua các năm 
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Thống kê diện tích ngập của các đơn vị Tổ dân phố qua các 

tháng và qua các năm 

 

Hình 3.3. Thống kê diện tích ngập của Tổ qua các tháng và qua các năm 

3.2. HIỆN TRẠNG NƢỚC BIỂN DÂNG TRONG MỘT NĂM 

3.2.1. Kết quả mô phỏng bản đồ ngập (mức cao) 

3.2.2. Thống kê kết quả 

3.3. HIỆN TRẠNG NƯỚC BIỂN DÂNG TỪ NĂM 2013 ĐẾN NAY 

3.3.1. Kết quả mô phỏng bản đồ ngập (mức cao) theo mốc 

thời gian 

3.3.2. Thống kê kết quả 

3.4. KỊCH BẢN NƢỚC BIỂN DÂNG TỪ NAY ĐẾN 2050 

3.4.1. Kết quả mô phỏng bản đồ nguy cơ ngập theo kịch 

bản mức (thấp – trung bình - cao) 

3.4.2. Thống kê kết quả của các kịch bản 

3.5. KẾT CHƢƠNG 

Dựa trên những nghiên cứu, tìm hiểu ở chương 1 và chương 2, 

người viết luận văn tiến hành mô phỏng cho hiển thị thông tin các 

bản đồ nguy cơ ngập của quá trình nước biển dâng và thống kê diện 

tích ngập theo từng tháng với các kịch bản ở mức thấp, trung bình, 

cao trong quá khứ cũng như dự đoán cho tương lai. 
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KẾT LUẬN 

 

Luận văn tốt nghiệp thực hiện mô hình mô phỏng ngập địa 

hình do nước biển dâng cho Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, 

Thành phố Đà Nẵng trên côngcụ mô phỏng GAMA.  

Mô phỏng cho tình hình nước biển dâng trong quá khứ (từ năm 

2012 đến năm 2015) và các kịch bản nước biển dâng cho tương lai 

(từ nay đến năm 2050). Mô hình của luận văn tốt nghiệp mô phỏng 

được chi tiết về mức độ và diễn biến của việc ngập địa hình do nước 

biển dâng trên địa bàn phường Hòa Hải, Thành phố Đà Nẵng. 

Luận văn tốt nghiệp đã thu được một số kết quả như: Trích 

xuất dữ liệu từ  bản đồ địa hình và hệ thống sông ngòi tọa độ số từ 

GIS. Mô hình hóa từ phương trình cho mô hình ngập địa hình do 

nước biển dâng.  

Áp dụng đưa bản đồ địa hình và hệ thống sông ngòi, số liệu 

mực nước và phương trình tính toán vào công cụ mô phỏng GAMA. 

Mô phỏng đưa ra hình  ảnh  bản đồ ngập nước trên địa hình và diện 

tích ngập nước qua các (số liệu thực tế từ năm 2013 đến năm 2015 và 

kịch bản từ nay đến năm 2050). 

 Thống kê diện tích ngập nước qua các tháng và qua các năm  

(số liệu thực tế từ  năm 2012 đến năm 2015 và kịch bản từ nay  đến 

năm 2050). 

Trong thời gian tới, luận văn cần được mở rộng nghiên cứu mô 

phỏng mô hình ngập địa hình do nước biển dâng cho toàn thành phố 

Đà Nẵng.  


