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Biến động thời gian và không gian của mực nước biển là một hiện tượng tự nhiên cớ
quy mô to lớn ảnh hưởng một cách trực quan tới nhiều hoạt động kinh tế kỹ thuật của
con người, trước hết là các ngành vận tải biển, xây dựng công trình trên biển và ven bờ,
công trình bảo vệ bờ, hệ thống tưới tiêu nông nghiệp vùng ven bờ, cấp thoát nước thành
phố ven biển, công tác phòng chống thiên tai liên quan đến bão và nước dâng trong bão
ở những vùng ven bờ biển. Chế độ dao động mực nước cũng quy định cả nhịp điệu sản
xuất và sinh hoạt của nhân dân những vùng ven biển.
Những thông tin trên thế giới về những hiện tượng ngập lụt nguy hiểm ở ven biển các
nước Nhật, Mỹ, Ấn Độ, Hà Lan, Philippin, Bănglađet làm thiệt hại vật chất và chết
người cho thấy kể cả các nước tiên tiến lẫn các nước kém phát triển việc nghiên cứu để
nắm vững quy luật và tiến tới kiểm soát chế ngự hiện tượng này vaqãn đang còn là vấn
đề thời sự cấp thiết và cần được phát triển [14, 4].
Nghiên cứu biến động mực nước của biển cả ở vùng đại dương và ven bờ còn có ý nghĩa
khoa học độc lập bởi lẽ biến động mực nước trong thủy vực kín hoặc hở một phần bao
giờ cũng là kết quả tác động của nhiều quá trình tự nhiên, trong đó có cả những quá trình
động lực khác xảy ra trong biển và những quá trình nhân tạo và về phần mình chế độ
mực nước lại ảnh hưởng tới những quá trình khác [40, 49, 64]. Chênh lệch mực nước ở
một vùng biển làm thay đổi chế độ hoàn lưu nước, trao đổi nước qua eo biển, tình hình
bào mòn và xói lở bờ đáy do sóng và dòng chảy biển ở các đoạn bờ, cửa sông và luồng
tàu.
Những hoạt động kỹ thuật, xây dựng của con người ngày nay có khi có quy mô lớn làm
thay đổi những điều kiện cân bằng nước, điều kiện hình thái của thủy vực, làm cho chế
độ dao động mực nước thay đổi dẫn tới những thay đổi của cả chế độ lan truyền ô nhiễm
chất thải và hệ sinh thái. Do đó những khảo sát, tính toán có liên quan tới mực nước và
dòng chảy là vô cùng quan trọng [63].
Nhiều ngành khoa học khác như trắc địa, bản đồ học, địa chất học, địa mạo biển, thủy
thạch động lực học biển, thủy sinh học biển rất quan tâm tới những thông tin về đặc
trưng của chế độ dao động mực nước biển và đại dương.
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Vì vậy đã từ lâu vấn đề mực nước biển và dao động của nó đã là đối tượng của khoa học,
của hải dương học. Ngày nay người ta ngày càng áp dụng những phương pháp hiện đại
và nghiên cứu chi tiết hơn về sự biến động của mực nước biển và phát triển thêm những
khía cạnh mới của vấn đề này. Công tác nghiên cứu không chỉ phát triển cho những đối
tượng địa lý mới, chưa được nghiên cứu kỹ trước đây, mà cả triển khai về mặt phương
pháp [60, 65], gần đây còn xuất hiện cả những chuyên khảo về lĩnh vực này trong hải
dương học [50, 27] nhằm tổng hợp các phương pháp hiện đại để khảo sát và nghiên cứu.
Ở nước ta trong những năm gần đây đã bắt đầu có điều kiện quan tâm tới việc thu thập
những thông tin về những thiệt hại không nhỏ do những vụ vỡ đê biển, ngập lụt, ngập
mặn, có cả che3ét người do những hiện tượng dâng mạnh, đột ngột của mực nước trong
các cơn bão đổ bộ vào các vùng ven bờ Việt Nam [4, 14, 11]. Cũng đã xuất hiện những
dự án kinh tế kỹ thuật cải tạo hệ thống tưới tiêu nước nông nghiệp và cấp thoát nước
thành phố ven biển đòi hỏi những thông tin về chế độ mực nước biển và hệ thống sông
có ảnh hưởng của biển. Nhiều tính toán, thiết kế thủy lợi và giao thông, xây dựng đòi
hỏi những dữ liệu tin cậy về chế độ mực nước ở biển và cửa sông, cũng như trong sông.
Những đòi hỏi đó kích thích công tác nghiên cứu khảo sát và tính toán biến động mực
nước biển, kể cả dự báo, của nhiều nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau liên
quan tới biển.
Nhiều mặt trong vấn đề dao động mực nước biển và thủy triều đã được các nhà hải
dương học Việt Nam nghiên cứu có hiệu quả và có những vấn đề mới thế giới nêu ra
cũng được các chuyên gia của nước ta nắm bắt và đi sâu nghiên cứu [16,38].
Tổng quan về những công trình nghiên cứu của các chuyên gia trong và ngoài nước về
vấn đề dao động mực nước của biển Đông cho thấy rằng trong lĩnh vực này đã đạt được
những kết quả to lớn, song cũng nổi lên một đặc điểm không đồng đều trong công tác
nghiên cứu vấn đề này.
Nhóm lớn nhất gồm đa số các công trình thuộc lĩnh vực này [32, 61, 55, 41, 30, 24, 46,
47, 25, 45, 12, 15, 13] chú ý đến vấn đề dao động thủy triều của mực nước. Những công
trình của các tác giả phương tây đầu thế kỷ này [32, 61], tuy cung cấp thông tin sơ lược
nhưng cho thấy tầm quan trọng của việc nghiên cứu vùng biển Đông Nam Á nói chung
và biển Đông nói riêng. Những kết quả đáng tin cậy chỉ nhận được bắt đầu từ các công
trình [55, 41] khi phương pháp hiện đại được đưa vào sử dụng.
Cho đến nay có thể nói rằng việc phân tích và dự báo dao động thủy triều của mực nước
do chúng ta tiếp thu được hệ phương pháp tương đối chuẩn của thế giới cộng với những
đóng góp to lớn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm ở các cơ quan nghiên cứu biển
đã đạt được trình độ tạm đáp ứng những nhu cầu cơ bản của thực tiễn. Ở nước ta nhiều
năm nay đã xuất bản được bảng dự tính mực nước thủy triều đều đặn cho các cảng chính
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thuộc bờ biển Việt Nam để phục vụ các ngành sản xuất và quốc phòng liên quan tới
biển.
Những bản đồ triều đã được nhiều tác giả tính, kể cả bằng phương pháp giải tích cũng
như phương pháp sô, ngày càng chi tiết và có độ tin cậy cao hơn [55, 41, 24, 30, 12, 15,
25, 45, 13]. Có thể nhận định rằng về cơ bản, nguyên nhân hình thành hiện tượng thủy
triều phức tạp, độc đáo và lý thú ở biển Đông là sự truyền các sóng triều từ Thái Bình
Dương vào qua các eo phía bắc và đông bắc biển dưới tác động của điều kiện địa lý địa
phương của thủy vực trung tâm biển và các vịnh để tạo nên chế độ dao động phức tạp
với nhật triều ngự trị ở nhiều nơi đã được thừa nhận. Trong khuôn khổ đề tài cấp nhà
nước KT-03-03 các chuyên gia trong lĩnh vực này đang thực hiện công tác hoàn thiện
các mô hình số tính thủy triều (kể cả dòng triều) bằng con đường chi tiết hóa lưới tính,
xấp xỉ sát thực hơn điều kiện biên và những thuật toán tối ưu hơn trong khi hiện thực
hóa tính toán trên máy tính điện tử.
Nhóm lớn thư hai gồm có các công trình [18, 14, 33, 1, 10, 11, 4] giành cho việc nghiên
cứu và tính toán một hiện tượng nguy hiểm trong dao động mực nước biển, đó là hiện
tượng nước dâng trong bão. Hướng thứ nhất trong những công trình này [14, 11] tập
trung làm sáng tỏ vấn đề về đặc trưng chế độ của nước dâng bão ở biển Đông như: số
lượng các cơn bão trung bình năm hoạt động trên biển Đông, tần suất xuất hiện bão ở
các tháng khác nhau trong năm, những quỹ đạo cơ bản của các cơn bão, những khu vực
có xác suất nước dâng do bão lớn nhất, bước đầu đánh giá xác suất xuất hiện nước dâng
nguy hiểm theo pha thủy triều, cấu trúc không gian và thời gian của nước dâng do bão.
Hướng nghiên cứu thứ hai về nước dâng do bão là áp dụng những phương pháp hồi
quytương quan [4] để thiết lập những công thức thực nghiệm mực nước dâng trong bão
cho những điểm cụ thể có tính chất đơn giản đáp ứng nhu cầu dự báo nghiệp vụ cho
vùng biển nước ta cũng có những thành tựu nhất định.
Bắt đầu từ những năm tám mươi, xuất hiện nhiều công trình mới, áp dụng những mô
hình số tính nước dâng trong bão [18, 1, 33, 10, 2]. Nội dung cơ bản của những công
trình này là giải bằng số hệ các phương trình sóng dài nước nông cho thủy vực biển
Đông với địa hình đáy và hình dạng bờ thực của nó. Ở đây các tác giả ngày càng đi sâu
hoàn thiện phương pháp giải bài toán biên bằng cách chi tiết hóa lưới tính, khảo sát điều
kiện các đường biên, tham số hóa cơn bão và tham số hóa các lực ma sát đáy và ma sát
gió, dùng các sơ đồ tính mới.
Ở dải tần khác của các dao động mực nước biển Đông, những dao động với chu kỳ dài
nhiều năm, năm, nửa năm, chu kỳ xi nốp và những chu kỳ ngắn cỡ vài giờ được ít các
công trình chú ý hơn và các kết quả cũng chỉ đạt được ở bước đầu.
Trong [26] các tác giả Liên Xô đã từng nghiên cứu chế độ dao động mùa của biển Đông
trên cơ sở phân tích các sóng năm của mực nước theo số liệu thực đo tại các đài trạm
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ven biển Đông, lập các bản đồ phân bố các yếu tố của dao động mùa của biển Đông
bằng phương pháp đẳng độ cao. Về sau, tác giả của công trình [42] nghiên cứu kỹ hơn
về vấn đề, đã phê phán các bản đồ này, cho rằng sự tồn tại của các đỉnh sóng năm của
mực nước ở phần trung tâm biển là không hợp lý. Cũng trong công trình này, đã nhận
định rằng dao động mùa ở biển Đông chủ yếu được gây bởi gió mùa, và dưới tác động
của gió màu trong biển lan truyền những sóng dài tiến tạo nên dâng mực và dòng chảy,
nhưng phân bố độ sâu và hình dạng đường bờ đồng thời ảnh hưởng tới phân bố biên
độ và pha của những sóng này. Trên cơ sở những tài liệu về hằng số điều hòa của hai
mươi bốn trạm và đường cong biến trình năm của mực nước trung bình, bằng phương
pháp nội suy tác giả đã lập bản đồ đồng biên độ và đồng pha của sóng năm của mực
biển trung bình, khác với những bản đồ đã nhận được trong [26]. Chúng tôi cho rằng,
và cũng như trong công trình [42] đã nhận định, để kiểm tra quy mô và cấu trúc không
gian của dao động ở phần ngoài khơi của biển chỉ có thể dựa vào số liệu thực đo ở các
trạm đảo thuộc phần khơi của biển Đông, hoặc dùng mô hình tính cho toàn biển.
Trong [14, 17] thông báo về các kết quả phân tích điều hòa và phân tích phổ mực nước
ở một số trạm biển và trong sông. Ở đây cũng cung cấp những kết quả phân tích phổ
tương hỗ giữa các yếu tố khí tượng, áp suất khí quyển và gió, với mực nước, phổ tương
hỗ của mực nước ở những trạm khác nhau để nhận xét về những nguyên nhân gây nên
dao động mực nước biển Đông.
Những công trình này đã đưa ra một số nhận xét rất bổ ích cho việc phát triển nghiên
cứu tiếp, đó là những nhận xét về sự khác nhau trong mức độ cường hóa các sóng chu
kỳ dài – nửa năm và một năm, tại những vùng biển khác nhau, tùy thuộc vào những
điều kiện thuận lợi hoặc không thuận lợi để gió mùa tác động; về sự phát triển rất phong
phú và đáng kể các sóng nước nông khi thủy triều truyền vào nước nông, vào sâu trong
sông. Tác giả [14] đã có nhận định quan trọng về phương diện phương pháp luận về sự
có mặt, và hơn nữa rất phong phú, của các sóng có chu kỳ gần với các sóng nhật triều
và các sóng bội bậc ba, bậc bốn, bậc năm của nó trong vùng biển với nhật triều mạnh,
mà nếu phân tích bằng sơ đồ Darwin chúng ta rất dễ để sót. Như vậy, với vùng biển mà
nhật triều ngự trị, chúng ta cần xử lý phân tích các chuỗi mực nước theo phương pháp
bình phương tối thiểu hoặc phát triển các phương pháp phổ và dự tính mực nước theo
phương pháp phổ [60, 65].
Từ việc phân tích khái quát những công trình cơ bản trên đây của các tác giả nghiên cứu
tình hình dao động mực nước ở biển Đông chúng tôi rút ra những vấn đề sau có thể cần
được phát triển hơn nữa trong số những vấn đề về dao động mực nước ở biển Đông.
1. Vấn đề về chế độ biến động mực nước biển ở vùng ven biển và thềm lục địa, chủ yếu
ở các cảng chính và vùng hoạt động kinh tế kỹ thuật sôi động, bao gồm việc tính toán
các đặc trưng thống kê tin cậy của chế độ dao động mực nước, những đặc trưng phổ
phản ánh cấu trúc bên trong của các dao động phức tạp và những nguyên nhân, cơ chế
chi phối chế độ dao động mực nước, chú ý các dao động mùa, các dao động nước dâng
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kể cả trong bão lẫn trong gió trung bình, gió mạnh, các dao động với tần số xi nốp, làm
cơ sở cho các phương pháp tính và dự tính mực nước theo những phương pháp hiện đại;
2. Hoàn thiện các phương pháp phân tích và dự tính mực nước thủy triều, tăng độ chính
xác của các hằng số điều hòa thủy triều, tăng số lượng các sóng điều hòa thủy triều trong
các phương trình dự báo mực nước thủy triều, thay vì phương pháp phân tích điều hòa
truyền thống theo sơ đồ Darwin cần áp dụng các phương pháp phân tích chi tiết hơn như
phương pháp bình phương nhỏ nhất hoặc phương pháp Cartwright để phân tích và dự
tính nực nước. Song song với việc tăng độ chính xác và số lượng các sóng phân tích, có
thể giải quyết tốt hơn những tính toán thực tiễn như tính mực nước cực trị, mực nước
thấp nhất lý thuyết của trạm, những bài toán nội ngoại suy mực nước cựac trị giữa các
trạm;
3. Chính xác hóa và chi tiết hóa các bản đồ triều, kể cả các bản đồ dòng triều, bằng con
đường tận dụng khả năng ngày càng lớn của máy tính điện tử để tăng miền tính, làm chi
tiết lưới tính, xấp xỉ biên sát thực hơn và cụ thể hóa các phép tham số hóa ma sát đáy và
ma sát gió. Kết hợp tính dao động tổng cộng triều và gió, triều và nước dâng để nghiên
cứu tương tác giữa chúng;
4. Xây dựng những mô hình tính mực nước dâng trong gió hoặc trong bão để tiến tới dự
báo được cả các dao động mực nước phi triều. Con đường hiệu quả nhất phù hợp với
phương tiện tính toán hiện đại là áp dụng những mô hình số với chi tiết hóa quá trình
tính toán làm cho chương trình tính trên máy có thể áp dụng vào dự báo nghiệp vụ;
5. Những vấn đề có tính quy mô toàn cầu được nhiều nhà khoa học quan tâm như sự
dâng lên của mực nước đại dương do khí hậu toàn cầu nóng lên, sự biến động thế kỷ của
mực nước biển do các quá trình địa động lực học trong vỏ trái đất, lan truyền các sóng
thềm lục địa.
Trong luận án này, chúng tôi sẽ trình bày những kết quả nghiên cứu của mình (đã được
công bố một phần trong [5 - 8] nhằm góp thêm vào việc nghiên cứu những vấn đề còn
tồn tại đã nêu.
Cụ thể, chúng tôi đặt ra và giải quyết bốn nhiệm vụ sau:
1) Khảo sát chi tiết về dao động tự do của biển Đông;
2) Giải thích cơ chế hình thành của hiện tượng thủy triều rất phức tạp và độc đáo ở biển
Đông;
3) Nghiên cứu cấu trúc của những dao động mực nước ở các vùng bờ khác nhau dọc bờ
biển nước ta;
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4) Nghiên cứu chế độ dao động mùa của mực nước ở biển Đông và thử nghiệm mô hình
tính mực nước dâng trong gió theo dữ liệu về trường gió và áp suất trên biển.
Ở chương 1 với đầu đề “Khái quát về điều kiện tự nhiên và đặc điểm dao động mực nước
biển Đông. Cơ sở phương pháp nghiên cứu”, chúng tôi trình bày ngắn gọn về phương
pháp phân tích điều hòa mực nước, trong đó có trình bày thêm về sự hoàn thiện của
chúng tôi nhờ áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất làm cho chương trình phân
tích chính xác hơn, những công thức biến đổi Fourier và phương pháp phổ trong hải
dương học, có chú ý tới những phương pháp lọc chuỗi số liệu xuất phát, nhằm thu được
những phổ khả dĩ hiện thực trong điều kiện đặc thù của các chuỗi thời gian của các quá
trình ở biển, cơ sở của phương pháp số trị thủy động giải bài toán mực nước. Về những
điều kiện tự nhiên và đặc điểm biến động mực nước biển Đông chúng tôi chỉ trình bày
những nét khái quát nhất mà sau này ở các chương 2, 3, 4 có sử dụng tới.
Chương 2 với đầu đề “Khảo sát dao động tự do của biển Đông”, chúng tôi bắt đầu công
tác nghiên cứu của mình bằng việc giải bằng số hệ phương trình mô tả dao động tự
do của một thủy vực có tính tới hình dạng đường bờ và phân bố độ sâu thực của biển
Đông để, ở mức độ trừu tượng cao nhất, khảo sát khả năng tự nhiên của biển Đông phản
ứng với những nhiễu kích động có thể có của ngoại lực. Nhờ kết quả tính dao động tự
do, chúng tôi có điều kiện từ góc độ khác so với các chuyên gia trước đây đã làm, giải
thích chế độ dao động thủy triều rất độc đáo ở biển Đông, dự đoán những khả năng của
từng vùng khác nhau của biển Đông cộng hưởng với những tần số dao động của các lực
cưỡng bức có thể có.
Trong chương 3 – “Phổ mực nước ở ven bờ tây biển Đông” sẽ trình bày những kết quả
phân tích phổ của các dao động mực nước do chúng tôi nhận được cho năm trạm quan
trắc độ dài một năm, có kết hợp với kết quả của các tác giả khác, để có khái niệm hệ
thống về quy mô và cấu trúc của dao động mực nước phức tạp và đa dạng ở những vùng
khác nhau của biển.
Từ những kết quả này lại so sánh với kết quả của chương 2 để làm sáng tỏ kiểu phản
ứng của mỗi vùng biển đối với những nhiễu động cưỡng bức và chỉ ra tính hiện thực của
những kết quả tính ở chương 2.
Chương 4 với đầu đề “Tính mực nước trong trường gió mùa”, chúng tôi sẽ trình bày kết
quả bước đầu giải bằng số hệ phương trình nước nông tuyến tính để tính trường độ cao
mực nước dâng lên trong trường gió tương ứng nhằm kiểm tra hiệu ứng gió mùa có thể
tạo nên những dao động mùa với quy mô và phân bố không gian như các tác giả khác đã
phân tích hay không. Ngoài ra, việc thử nghiệm này cũng có ý nghĩa độc lập, nhằm tiến
tới xây dựng chương trình tính mực nước trên máy tính dựa vào các số liệu xuất phát về
trường gió và các yếu tố khí tượng.
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Trong quá trình nghiên cứu để đi đến những kết quả trong luận án này, chúng tôi đã
nhận được sự giúp đỡ của GS, TS Nguyễn Ngọc Thụy (Tổng cục Khí tượng Thủy văn),
cung cấp nhiều tài liệu tham khảo quý, cùng với những chỉ dẫn hết sức bổ ích, nhận
được những lời khuyên và khích lệ của nhiều đồng nghiệp, đặc biệt sự giúp đỡ nhiều
mặt của tập thể Bộ môn Hải dương học Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu ấy.
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