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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Công nghệ hệ thống thông tin địa lý GIS (Geographic Information
System) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trên thế giới trong nhiều lĩnh
vực khác nhau, nhất là trong những lĩnh vực mà đối với các đối tượng,
các hiện tượng được quan sát, được nghiên cứu và quản lý vị trí địa lý
của chúng có ý nghĩa quan trọng. Ở nước ta, những năm cuối của thế kỷ
trước, người ta nói nhiều về công nghệ GIS, nhưng việc áp dụng GIS vào
thực tiễn chưa nhiều. Những năm gần đây, nhờ sự nỗ lực của các cơ quan
chuyên môn, của các đơn vị công nghệ thông tin, công nghệ GIS ngày
càng được áp dụng vào cuộc sống.
Lũ là hiện tượng thiên tai gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến rất
nhiều vùng, nhiều quốc gia từ năm này đến năm khác. Lũ gây thiệt hại
về người, về của cũng như suy giảm môi trường sinh thái. Lũ không thể
tránh được hoàn toàn nhưng thiệt hại do lũ có thể giảm thiểu. Cảnh báo
lũ là một biện pháp quan trọng nhằm giảm thiệt hại về người, mùa màng
và tài sản khi lũ xuất hiện.
Trà Bồng là huyện miền núi nằm ở tây bắc tỉnh Quảng Ngãi. Theo
thống kê, trong 30 năm gần đây ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã
có khoảng 45 trận lũ quét, lũ ống, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền
kinh tế - xã hội của huyện. Chính vì thế, việc nghiên cứu, thành lập bản
đồ cảnh báo và xây dựng giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của lũ
trở thành một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.
Xuất phát từ những lý do trên tôi chọn đề tài luận văn cao học:
“Ứng dụng công nghệ GIS hỗ trợ cảnh báo thông tin lũ tại miền
núi huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi”
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2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Cảnh báo những điểm vùng có nguy cơ phát sinh lũ trên địa bàn
huyện Miền núi Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi để có phương án phòng tránh
lũ kịp thời.
Đề tài tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:
- Tìm hiểu về công nghệ GIS.
- Tìm hiểu kỹ thuật chồng lớp bản đồ xây dựng bản đồ nguy cơ lũ
quét.
- Xây dựng chương trình hỗ trợ cảnh báo thông tin lũ tại miền núi
huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài
- Công nghệ thông tin địa lý GIS.
- Các loại bản đồ số.
- Dữ liệu khí tượng thủy văn.
- Các loại hình thiên tai.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Tình hình khí tượng thủy văn ở tỉnh Quảng Ngãi.
- Khu vực miền núi ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
4. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu lý thuyết
- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về công nghệ thông tin đại lý GIS.
- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về khí tượng thủy văn.
- Các mô hình bản đồ số.
- Các phương pháp xây dựng bản đồ số.
Nghiên cứu thực nghiệm
- Phân tích, thu thập thông tin dữ liệu về khí tượng thủy văn ở
huyện Miền núi Trà Bồng.
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- Phân tích, thu thập thông tin dữ liệu bản đồ địa lý. Số hoá bản
đồ: hiện nay được thực hiện là những phần mềm chuyên dụng có giá
thành cao, chỉ sử dụng mà không phát triển được. Do đó, QGIS có nhiều
chức năng xử lý như các phần mềm có bản quyền và đây là sản phẩm mã
nguồn mở nên rất thuận lợi trong việc phát triển cho phù hợp với nhu cầu
của người dùng.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu: dữ liệu kết quả phân tích mẫu bổ sung,
kết quả quan trắc môi trường hàng năm được nhập theo bảng dữ liệu.
- Tổng hợp dữ liệu GIS gồm có 4 bước:
- Xác định các yếu tố sẽ được đưa vào phân tích.
- Liệt kê bản đồ cho từng yếu tố đã xác định.
- Chồng xếp và phân tích các bản đồ thành phần và xây dựng các
bản đồ tổng hợp.
- Phân tích bản đồ tổng hợp để xác định khả năng sử dụng.
5. Cấu trúc luận văn
Luận văn được tổ chức thành các chương với nội dung chính như
sau:
Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu. Trình bày tổng quan về
đề tài, khái quát các nội dung liên quan, các vấn đề tồn tại. Nội dung bao
gồm các phần sau: Lũ và các nhân tố ảnh hưởng lũ, tình hình nghiên cứu
lũ trong và ngoài nước, giới thiệu một số ứng dụng.
Chương 2: GIS và chồng lớp bản đồ. Chương này trình bày về
công nghệ GIS và khả năng chồng lớp bản đồ của GIS
Chương 3: Phân tích thiết kế hướng đối tượng. Trình bày các bước
phân tích thiết kế ứng dụng và kết quả thực nghiệm.
Cuối cùng là phần kết luận và hướng phát triển.
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
Chương này trình bày một cách tổng quan về công nghệ GIS, giới
thiệu đặc điểm tự nhiên của huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, trình bày
khái quát về tình hình lũ, các nhân số ảnh hưởng đến lũ, các nghiên cứu
về lũ trên thế giới và tại Việt Nam.

1.1. GIỚI THIỆU
Hệ thống thông tin địa lý - Geographic Information System (GIS)
là một công cụ tập hợp những quy trình dựa trên máy tính để lập bản đồ,
lưu trữ và thao tác dữ liệu địa lý, phân tích các sự vật hiện tượng thực
trên trái đất, dự đoán tác động và hoạch định chiến lược.
Xuất phát từ lĩnh vực địa lý, địa chất, môi trường, tài nguyên,…
các nhà khoa học đã sử dụng GIS cho các công trình nghiên cứu của
mình đã định nghĩa [5]:
“Hệ thống thông tin địa lý là tập hợp đa dạng các công cụ dùng để
thu thập, lưu trữ, truy cập, biến đổi và thể hiện dữ liệu không gian ghi
nhận được từ thế giới thực tiễn” (Burroughs, 1986).
“Hệ thống thông tin địa lý là hệ thống có chức năng xử lý các
thông tin địa lý nhằm phục vụ việc quy hoạch, trợ giúp quyết định trong
một lĩnh vực chuyên môn nhất định” (Pavlidis, 1982).
“Hệ thống thông tin địa lý là hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu để trả
lời câu hỏi về bản chất địa lý của các thực thể địa lý” (Goodchild, 1985;
Peuquet, 1985).
“GIS là hệ thống bao gồm hệ cơ sở dữ liệu với những dữ liệu có
tham chiếu không gian và một tập hợp những thuật toán để làm việc trên
dữ liệu đó.” (Star và Estes, 1990)
Từ những chức năng cần có, một số nhà khoa học đã định nghĩa
hệ thống GIS như sau [11]:
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- Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính để thu thập, lưu trữ,
truy cập, phân tích và thể hiện dữ liệu không gian. Chứa hàng loạt các
chức năng phức tạp dựa khả năng của máy tính và các toán tử xử lý
thông tin không gian bao gồm bốn khả năng xử lý dữ liệu địa lý sau: (1)
nhập dữ liệu, (2) quản lý dữ liệu (bao gồm lưu trữ và truy xuất), (3) gia
công và phân tích dữ liệu, (4) xuất dữ liệu. Tự động thu thập, lưu trữ,
truy vấn, phân tích và hiển thị dữ liệu không gian.
- Hệ thống thông tin đặc biệt với cơ sở dữ liệu gồm những đối
tượng, những hoạt động hay những sự kiện phân bố trong không gian
được biểu diễn như những điểm, đường, vùng trong hệ thống máy tính.
Hệ thống thông tin địa lý xử lý, truy vấn dữ liệu theo điểm, đường, vùng
phục vụ cho những hỏi đáp và phân tích đặc biệt, bao gồm một số phụ hệ
(subsystems) có khả năng biến đổi các dữ liệu địa lý thành những thông
tin có ích.

1.1.1. Các thành phần của GIS

Hình 1.1 Mô hình các thành phần GIS
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1.1.2. Tổ chức dữ liệu của hệ thống GIS
a. Mô hình Vector
Trong mô hình vector, thông tin về điểm, đường và vùng được mã
hóa và lưu dưới dạng tập hợp các tọa độ x,y. Vị trí của đối tượng điểm,
như lỗ khoan, có thể được biểu diễn bởi một tọa độ đơn x,y. Đối tượng
dạng đường, như đường giao thông, sông suối, có thể được lưu dưới
dạng tập hợp các tọa độ điểm. Đối tượng dạng vùng, như khu vực buôn
bán hay vùng lưu vực sông, được lưu như một vòng khép kín của các
điểm tọa độ.
b. Mô hình Raster
Mô hình raster được phát triển cho mô phỏng các đối tượng liên
lục như vậy. Một ảnh raster là một tập hợp các ô lưới. Cả mô hình vector
và raster đều được dùng để lưu dữ liệu địa lý với những ưu điểm, nhược
điểm riêng. Các hệ GIS hiện đại có khả năng quản lý cả hai mô hình này.

1.2. LŨ QUÉT
1.2.1. Lũ và lụt
Lũ (flood) là hiện tượng mực nước và tốc độ dòng chảy trên sông,
suối vượt quá mức bình thường. Nguyên nhân do mưa trên lưu vực gây
ra, song cũng có thể là do vỡ đê, vỡ đập hoặc các dạng tắc ứ tạm thời
dòng chảy trong các lòng dẫn sau vỡ,…làm cho mực nước sông dâng
cao [7,13].
Lụt (Inundation) xảy ra khi nước lũ dâng cao tràn qua sông,
suối, hồ, đập và đê vào các vùng trũng, làm ngập nhà cửa, cây cối, đồng
ruộng kéo dài một khoảng thời gian xác định.

1.2.2. Khái niệm lũ quét
Lũ quét là những trận lũ bùn đá lớn, xảy ra bất ngờ trong thời gian
ngắn, dòng chảy xiết có tỷ lệ chất rắn cao và có sức tàn phá lớn.
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Khi có hiện tượng dòng nước do mưa lớn tích luỹ từ nơi cao tràn
về dữ dội làm ngập lụt một khu vực hoặc một vùng trũng, thấp hơn. Nếu
mưa lớn, nước mưa lại bị tích luỹ bởi các trướng ngại vật như đất đá, cây
cối cho đến khi lượng nước vượt quá sức chịu đựng của vật chắn, phá vỡ
vật chắn, ào xuống cấp tập (rất nhanh), cuốn theo đất đá, cây cối và quét
đi mọi vật có thể quét theo dòng chảy thì được gọi là lũ quét, thường
diễn ra rất nhanh, khoảng 3-6 giờ.

Hình 1.2 Lũ quét - hiểm họa bất ngờ đối với người dân miền núi

1.2.3. Khác nhau giữa lũ quét và lũ thông thường
1.2.4. Các dạng lũ quét
Dựa vào hình thức, quy mô phát triển và các vật chất mang theo
trong dòng chảy lũ mà lũ quét được phân ra các loại chính sau [7,8,11]:
- Lũ quét sườn dốc (Sweeping flood, flash flood): lũ xảy ra với tốc
độ lớn và ngắn, quét đi mọi chướng ngại trên đường nó đi qua.
- Lũ bùn đá (Mudflow): lũ mang nhiều bùn, đá trong dòng lũ.
- Lũ nghẽn dòng (Debris flood): Lũ mang nhiều rác, cành cây, đất
đá, sỏi, các vật có được trong quá trình lũ cuốn trôi.
- Lũ quét do sự cố vỡ hồ chứa nước nhân tạo, hình thành một
lượng nước tích do vỡ đập chắn hay các đập giữ nước…
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1.2.5. Đặc tính của lũ quét
1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến lũ quét

Hình 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng lũ quét

1.2.7. Sự thích nghi và lợi ích của lũ quét
1.2.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến lũ
a. Ảnh hưởng của lượng mưa đến lũ
b. Ảnh hưởng của địa hình đến lũ
c. Ảnh hưởng của lớp phủ thực vật
d. Ảnh hưởng của đất đến quá trình lũ
e. Ảnh hưởng của con người đến lũ

1.2.9. Phân loại lũ quét
1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LŨ QUÉT
Nhiều nước trên thế giới đã bước đầu quan tâm đến biện pháp
kiểm soát và giám sát lũ trên cơ sở nghiên cứu lũ và dự báo khí tượng
thuỷ văn. Tuy nhiên, những hoạt động nghiên cứu liên quan đến lũ ở các
nước và nhất là ở các nước có xoáy thuận nhiệt đới và gió mùa ở vùng
châu Á thay đổi trong phạm vi trình độ rất khác nhau, từ rất tiên tiến như
ở

Mỹ,

Nhật,

Úc

đến

chỉ

rất

thô

sơ

như

ở

các

nước

Đông Nam Á.
Việc nghiên cứu lũ ở Việt Nam hiện nay mới chỉ bắt đầu vào
những năm 90 của thế kỷ 20. Các kết quả nghiên cứu, đã tập trung phân
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tích kỹ các nhân tố ảnh hưởng, nhân tố gây lũ, phân tích khách quan và
tổng hợp địa lý được thể hiện trên bản đồ 1:50.000 về tỷ lệ thảm phủ, độ
dốc của lòng sông, độ dốc lưu vực, khả năng thấm của đất đá và các điều
kiện địa phương. Từ đó đưa ra những nhận định, những thông số cần
thiết có tính khái quát rộng cho những vùng tương đối lớn. Nhưng đối
với những khu vực cụ thể chưa có nghiên cứu tỉ mỉ, chi tiết.
Nhìn chung, hiện nay việc dự báo, cảnh báo lũ quét ở nước ta mới
chỉ thực hiện được ở mức độ phân tích các hình thế gây mưa lớn và bản
đồ nguy cơ xảy ra lũ quét ở các khu vực lớn, chưa thể cảnh báo được khả
năng xảy ra lũ quét ở các lưu vực nhỏ, cũng như thời gian xuất hiện
chúng.

1.4. ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)
TRONG ĐÁNH GIÁ LŨ

Hình 1.10 Ứng dụng GIS trực tiếp tính toán lũ

1.5. KẾT CHƯƠNG
Trong chương này trình bày tổng quan lý thuyết về công nghệ
GIS, các vấn đề trọng tâm sẽ được thực hiện trong luận văn. Từ các vấn
đề đã nắm được sẽ đi sâu vào tìm hiểu trọng tâm của luận văn và thực
hiện các chương tiếp theo.
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CHƯƠNG 2. CÔNG NGHỆ GIS VÀ ỨNG DỤNG
Chương này trình bày ứng dụng công nghệ GIS để chồng lớp bản
đồ, các phương pháp, công cụ và ứng dụng, xây dựng các lớp dữ liệu
bằng phần mềm Quantum GIS..

2.1. CHỒNG LỚP BẢN ĐỒ
2.1.1. Giới thiệu
Chồng lớp bản đồ cho phép tích hợp dữ liệu bản đồ từ hai hay
nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Có thể hiểu chồng lớp bản đồ là quá
trình chồng khít hai hay nhiều lớp dữ liệu bản đồ với nhau để tạo ra một
lớp bản đồ mới. Phương pháp này được thực hiện bằng cách kết hợp
thông tin một lớp này với một lớp khác để lấy ra dữ liệu thuộc tính từ
một trong hai lớp.

2.1.2. Nguyên tắc chồng lớp
Nguyên tắc của chồng xếp thông tin là xử lý điều kiện logic, trong
đó thuật toán Boolean là thường được sử dụng. Điều kiện logic được sử
dụng với yếu tố dữ liệu và quan hệ giữa các yếu tố dữ liệu. Các quan hệ
thường gặp bao gồm: AND, OR, XOR và NOT.
Người ta chia chồng lớp bản đồ thành ba dạng: Point-in-polygon;
Line-in-polygon; Polygon-in-polygon.

2.1.3. Chức năng
2.2. PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ QGIS
2.2.1. Giới thiệu
2.2.2. Các chức năng chính của QGIS
a. Thao tác được với nhiều dạng dữ liệu
b. Các phân tích vector và raster
c. Trình bày bản đồ
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2.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ HUYỆN TRÀ BỒNG
2.3.1. Vị trí địa lý

Hình 2.3 Bản đồ huyện Trà Bồng

2.3.2. Địa hình
Trà Bồng là huyện miền núi, địa hình phức tạp. Độ cao tăng theo
hướng Tây Bắc và Tây Nam, từ Tây sang Đông, Độ cao trên 900 m
chiếm 5.92% phân bố chủ yếu ở núi Hòn Chúa, núi Dục…

2.3.3. Khí hậu
2.3.4. Nhiệt độ bình quân
2.3.5. Về chế độ ẩm
2.3.6. Về chế độ mưa
2.4. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ SỐ BẰNG QGIS
2.4.1. Lớp bản đồ rừng

Hình 2.4 Bản đồ rừng huyện Trà Bồng
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2.4.2. Lớp bản đồ sử dụng đất

Hình 2.5 Bản đồ đất huyện Trà Bồng

2.4.3. Lớp bản đồ độ dốc

Hình 2.6 Bản đồ độ dốc huyện Trà Bồng

2.5. KẾT CHƯƠNG
Chương này đã trình bày tổng quan về công nghệ GIS, các dạng
dữ liệu thường được sử dụng. Giới thiệu về kỹ thuật chồng lớp bản đồ,
các phương pháp thực hiện và cho thấy các lớp dữ liệu nguồn sẽ được sử
dụng trong luận văn. Trong chương tiếp theo sẽ trình bày về quả chồng
lớp bản đồ, giải pháp triển khai kết quả chồng lớp vào ứng dụng thực tế
nhằm giải quyết các vấn đề của luận văn.
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CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẢNH
BÁO NGUY CƠ LŨ QUÉT
Chương này trình bày phần phân tích thiết kế hệ thống, xây dựng
kịch bản cảnh báo nguy cơ lũ quét. Tìm hiểu nội dung của bài toán được
đặt ra, các bước phân tích thiết kế hệ thống. Phần kết quả thực nghiệm
cho thấy được mô hình tổng quan của hệ thống và một số hình ảnh minh
họa.

3.1. MÔ HÌNH HỆ THỐNG
Hệ thống dự báo nguy cơ lũ quét cho phép thu nhập số liệu đo đạc
từ các khu vực, dựa vào cơ sở dữ liệu và bản đồ nguy cơ lũ quét. Từ đó
cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định cảnh báo lũ quét cho từng khu
vực cụ thể. Sơ đồ hoạt động của hệ thống mô tả như sau:

Hình 3.1 Mô hình hệ thống cảnh báo nguy cơ lũ quét

3.2. CHỒNG LỚP BẢN ĐỒ
3.2.1. Thuật toán xử lý chồng lớp
Bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra lũ quét ở huyện Trà Bồng được
xây dựng trên cơ sở chồng lớp các bản đồ phân vùng các nhân tố thành
phần gây lũ quét:
- Bản đồ phân cấp độ dốc.
- Bản đồ phân vùng lớp phủ thực vật rừng.
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- Bản đồ phân loại đất.

Hình 3.2 Các lớp dữ liệu đầu vào

3.2.2. Xây dựng bản đồ kết quả

Hình 3.5 Kết quả chồng lớp bản đồ bằng QGIS

3.2.3. Phân cấp nguy cơ lũ quét
Đánh giá khu vực có nguy cơ lũ quét chúng ta có thể xem được
mức độ nguy cơ xảy ra tại các vùng khác nhau. Với mỗi cấp độ tính chất
nguy hiểm và phạm vi ảnh hưởng là khác nhau. Biết được điều này
chúng ta có thể có kế hoạch phòng tránh một cách kịp thời, đảm bảo an
toàn về người và tài sản cũng như có các biện pháp ngăn ngừa khả năng
xảy ra. Giúp hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra lũ quét.
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Hình 3.8 Bản đồ nguy cơ

Hình 3.9 Bản đồ nguy cơ

lũ quét Trà Bồng cấp 1

lũ quét Trà Bồng cấp 2

Hình 3.10 Bản đồ nguy cơ

Hình 3.11 Bản đồ nguy cơ

lũ quét Trà Bồng cấp 3

lũ quét Trà Bồng cấp 4

Hình 3.12 Bản đồ nguy cơ lũ quét Trà Bồng cấp 5
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Tương ứng với 5 bản đồ lũ quét là các mức nguy cơ tùy thuộc vào
lượng mưa nhận được từ các trạm đo mưa. Với lượng mưa đo được giả
định theo 5 cấp tương ứng sẽ có 5 bản đồ lũ quét thể hiện tiềm năng
nguy cơ tại các khu vực hỗ trợ các chuyên gia đánh giá tình hình lũ quét
để có phương án phòng chống và giảm nhẹ thiên tai một cách tốt nhất.

3.2.4. Chức năng xuất dữ liệu
3.2.5. Chức năng quản lý dữ liệu
3.2.6. Chức năng quản lý người sử dụng
3.2.7. Các chức năng được sử dụng
3.3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
3.3.1. Mô tả bài toán
Để đáp ứng yêu cầu của một hệ thống cảnh báo thiên tai và các
yêu cầu khai thác đối với người sử dụng thì hệ thống phải được xây dựng
theo mô hình sau:

Hình 3.13 Mô hình mô tả bài toán
Bài toán đặt ra khi đã có kết quả chồng lớp bản đồ thì với mỗi
thông tin các mức độ mưa khác nhau thì các mức nguy cơ trên phạm vi
thực hiện của đề tài cũng có sự thay đổi khác nhau giúp cho người sử
dụng nhận biết kịp thời thông tin. Dữ liệu bản đồ phải được số hóa và xử
lý cho phù hợp với thực tế. Lũ quét thường gây thiệt hại to lớn về người
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và tài sản của nhân dân. Lũ quét là thiên tai nguy hiểm vì vậy cần có hệ
thống cảnh báo kịp thời theo thời theo thời gian để có thể thực hiện công
tác phòng chống lũ quét, đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho
người dân.

3.3.2. Mô tả yêu cầu chức năng
3.3.3. Đối tượng sử dụng
3.3.4. Phân tích các chức năng của hệ thống
3.3.5. Các mô hình chức năng của hệ thống
3.4. HỆ THỐNG NHẬN VÀ XỬ LÝ TIN NHẮN SMS
Hệ thống SMSGIS được xây dựng nhằm cung cấp chức năng trao
đổi thông tin giữa người dùng và trung tâm dịch vụ qua tin nhắn SMS
một cách chính xác, nhanh chóng, và vào bất kỳ thời điểm nào. Hệ thống
được xây dựng nhằm đáp ứng các chức năng:
- Cung cấp thông tin tình hình thiên tai sắp, đã và đang diễn ra.
- Cung cấp thông tin hướng dẫn công tác nghiệp vụ cho các thành
viên Ban chỉ huy phòng chống bão lụt.
- Cung cấp thông tin đến lãnh đạo các Sở, Ngành, UBND quận,
huyện và UBND xã, phường, các trưởng thôn, tổ dân phố để phục vụ
phòng chống lụt - bão kịp thời ngay tại cơ quan, công sở, trường học và
nhất là tại khu dân cư.
- Hoặc hướng dẫn nhân dân và tổ chức sơ tán theo lệnh của cơ
quan chính quyền khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
- Hướng dẫn nhân dân có biện pháp phòng chống bão, lụt, nâng
cao tính sẵn sàng ứng phó trong cộng đồng.
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Thiết bị SM/GPRS làm việc với các mạng GSM không dây thực
hiện chức năng gửi và nhận dữ liệu thông qua sóng vô tuyến. Thiết bị
GSM modem cần một thẻ SIM của một nhà mạng để hoạt động. Cả
GSM modem và modem quay số đều dùng hỗ trợ một số lệnh chuẩn
thông thường trong tập lệnh AT. GSM modem còn hỗ trợ một số lệnh AT
mở rộng.
Mạng lướ i các trạm
Khí tượng thủy văn

Hệ thống SMS GIS
Mạ ng di động
Trạm Khí tượ ng
Thủy văn

Sensor đo
lượng mưa

GSM Modem

Sensor đo nhiệt
độ và độ ẩm
IP Camera

`

`

Trun g tâm xử lý th ôn g tin, ra quyết định

Hình 3.19 Mô hình hoạt động của hệ thống SMSGIS

3.5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
3.5.1. Mô hình triển khai hệ thống

Hình 3.20 Mô hình triển khai hệ thống
Hệ thống hoạt động với dữ liệu bản đồ được xử lý bởi phần mềm
QGIS, kết hợp với CSDL về các mức nguy cơ cảnh báo của từng khu
vực và kết hợp hệ thống SMSGIS nhằm đưa thông tin cảnh báo kịp thời
khi có nguy cơ lũ quét xảy ra.
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3.5.2. Giao diện chính của chương trình

Hình 3.7 Giao diện chính của QGIS

3.5.3. Giao diện cảnh báo khi nhận được lượng mưa vượt
ngưỡng

Hình 3.22 Cảnh báo lũ quét
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3.5.4. Quản lý các lớp bản đồ
Vào biểu tượng trên thanh công cụ bên phải chương trình để vào
chức năng quản lý các lớp bản đồ. Chức năng này cho phép hiện, ẩn,
thêm các nhãn cho lớp và định dạng các kiểu của bản đồ.

Hình 3.23 Chức năng quản lý các lớp bản đồ

3.5.5. Chức năng xem chi tiết

Hình 3.24 Chức năng phóng to bản đồ
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KẾT CHƯƠNG
Chương này trình bày phần phân tích thiết kế cho ứng dụng. Với
kết quả chồng lớp bản đồ đã xây dựng được sẽ được phân chia thành 5
cấp nguy cơ. Khi hệ thống nhận tin nhắn cảnh báo sẽ cho ra bản đồ nguy
cơ phù hợp hỗ trợ người dùng đánh giá nguy cơ lũ quét tại các khu vực.

Hình 3.25 Chức năng gửi tin nhắn thông báo trong SMSGIS
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
1. KẾT LUẬN
Huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi được cả nước biết đến là
một trong những nơi thiên tai khắc nghiệt, mùa khô hạn hán xảy ra thường
xuyên, trong mùa mưa, lũ lụt luôn đe dọa đến tính mạng và các hoạt động dân
sinh ở vùng miền núi, lũ quét gây thiệt hại thường xuyên ở vùng núi. Đặc biệt
với điều kiện địa hình bị chia cắt, độ dốc sông lớn, các vùng núi trong tỉnh
tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra lũ quét, nhưng do nhiều yếu tố khách quan
chúng ta chưa có điều kiện nghiên cứu một cách toàn diện.
Khu vực miền núi huyện Trà Bồng, phần lớn dân cư sinh sống chủ
yếu là sản xuất nông nghiệp và trồng cây Quế, đồng bào dân tộc thiểu số

- 22 -

dù đã định canh, định cư, tuy nhiên do trình độ văn hoá thấp nên đời
sống vật chất và tinh thần còn gặp nhiều khó khăn. Thiên tai do lũ lụt, lũ
quét cũng gây nhiều thiệt hại lớn về người và của. Chúng tôi nhận thấy
lũ quét ở huyện Trà Bồng do những nguyên nhân sau:
- Với đặc điểm địa hình ở huyện Trà Bồng cùng với sự biến động
mưa khá lớn giữa hạ, trung và thượng lưu nên dòng chảy tập trung rất
nhanh, đổ về đồng bằng không có vùng chuyển tiếp nên lũ dâng cao, khi
lũ về gặp pha triều lên ở vùng cửa sông ngăn chặn tiêu thoát lũ, làm cho
ngập lụt càng nghiêm trọng hơn với vùng hạ lưu.
- Hiện nay hiện tượng phá rừng đầu nguồn làm giảm thảm phủ thực
vật, gây xói mòn tầng đất phủ vốn đã rất ít ỏi, làm cho bề mặt lưu vực bị trơ đá
gốc, độ che phủ rừng thấp, khi có mưa lớn, lũ tập trung nhanh, làm tăng mức
độ ngập lụt vùng thấp và trũng. Nhất là khi có các tổ hợp hình thế thời tiết
nguy hiểm như không khí lạnh, hội tụ nhiệt đới, bão hoặc áp thấp nhiệt đới...
dễ sinh lũ lớn, lũ quét thiệt hại càng lớn cho dân sinh.
Kết quả luận văn đã tập trung nghiên cứu nguyên nhân sinh lũ quét và
đưa ra cảnh báo lũ quét đối với các vùng núi trong huyện Trà Bồng là việc làm
cần thiết, cấp bách thể hiện một cách toàn diện nhất về tình hình thiên tai do lũ
lụt gây ra và các giải pháp phòng chống trên địa bàn toàn huyện, trước sự tác
động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu toàn cầu. Luận văn cũng đạt được các
kiến thức về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực công nghệ GIS, giải pháp
đưa ra đã giải quyết được vấn đề xây dựng kết quả phân tích bản đồ để cho ra
bản đồ nguy cơ lũ quét, hỗ trợ người dùng đánh giá khả năng xảy ra lũ quét tại
khu vực nghiên cứu.
Ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) kết hợp
phương trình thủy văn lưu vực để dự báo lũ ở huyện Trà Bồng là vấn đề
có ý nghĩa khoa học và mang tính thực tiễn, thời sự.
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Kết quả đạt được về mặt khoa học
Đề tài đã xây dựng được bản đồ tiềm năng lũ quét tại huyện Trà
Bồng là cơ sở cho việc hoạch định các chính sách về phòng trách lũ kịp
thời, hạn chế thiệt hạn về người và tài sản của nhân dân khi lũ gây ra;
đồng thời đề tài cũng phù hợp với khu vực nghiên cứu, đảm bảo tính bền
vững cho địa phương.
Đề tài đã căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả nghiên cứu đã
đưa ra một số đề xuất cho khu vực nghiên cứu theo từng cấp lũ quét.
Kết quả đạt được về mặt ứng dụng
Đã xây dựng được kết quả chồng lớp bản đồ, đây là một kỹ thuật
còn mới mẻ với độ chính xác cao và có thể nâng cao phạm vi khu vực
cần thực hiện. Nắm được kỹ thuật chồng lớp bản đồ còn giúp giải quyết
được nhiều bài toán khác. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp cho Ban
Chỉ huy phòng chống lụt bão ở huyện Trà Bồng, các nhà chuyên môn khí
tượng thủy văn, ứng dụng để cảnh báo lũ quét các khu vực dân cư vùng
núi được kịp thời, sát thực tế. Các địa phương, các ngành, các cấp trong
huyện chủ động hơn trong công tác chỉ đạo phòng tránh lũ quét, ứng cứu
nhanh chóng kịp thời khi có lũ quét xảy ra, có kế hoạch cụ thể, khắc
phục hậu quả của lũ quét.
Sản phẩm nghiên cứu của đề tài tạo dựng Ngân hàng tư liệu về
quy luật diễn biến lũ quét, làm cơ sở cho việc thiết kế xây dựng các công
trình giao thông, y tế, thủy lợi và quy hoạch khu dân cư nơi có nguy cơ
xảy ra lũ quét.
Hạn chế của đề tài
Việc nghiên cứu lũ quét là một công việc có ý nghĩa hết sức quan
trọng, những thành quả của nó góp phần vào việc đưa ra những quyết
sách về xây dựng biện pháp có tính khả thi trong việc phòng tránh, cảnh
báo lũ quét nhằm giảm nhẹ những thiệt hại do thiên tai gây ra ở các vùng
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chịu lũ, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tuy nhiên việc nghiên cứu lũ quét còn gặp nhiều hạn chế như sau:
- Do các đặc trưng của nó chưa thể quan sát, đo đạc được mà chỉ
có thể thực hiện qua điều tra sau lũ.
- Các điều kiện phương tiện, thiết bị điều tra còn thủ công, kể cả
trong nhận thức về nội dung.
- Quy trình khảo sát còn chưa thống nhất, nên trong quá trình triển
khai nghiên cứu đề tài còn gặp nhiều khó khăn nhất định.
Mặc khác việc dự báo và cảnh báo lũ quét hiện đang là một vấn đề
nan giải không chỉ ở nước ta mà cả ở các nước phát triển có trình độ
công nghệ cao. Vấn đề phức tạp trên đây ở chỗ, lũ quét xuất hiện không
phải chỉ một nhân tố nào đó mà là tổ hợp các nhân tố cùng lúc kết hợp để
gây nên hiện tượng thiên tai này.

2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI
Cần tiếp tục có những nghiên cứu về lũ quét bằng GIS trên những
phạm vi lớn hơn (cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia) để đồng bộ trong quá trình
phân tích đánh giá và lựa chọn biện pháp tác động mang tính tổng hợp và
hệ thống.
Trong các nghiên cứu tiếp theo về lũ quét, cần kết hợp việc sử
dụng công nghệ GIS với xây dựng hệ thống thông báo lượng mưa bằng
SMS tại trạm đo mưa điện báo, thiết bị đo mưa tự động ở vùng thượng
nguồn các hồ chứa... để theo dõi vận hành sản xuất và điều tiết lũ khi có
mưa lớn xảy ra trên lưu vực, cũng như các biện pháp xác định lũ ngoài
thực địa để kiểm chứng, nâng cao giá trị thực tiễn của vấn đề nghiên cứu
tại địa phương.

