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MỞ ĐẦU 

Viễn thám từ lâu đã được hứa hẹn là một công cụ để giám sát quy mô lớn đối với 

chất lượng nước nội địa. Bắt đầu phát triển vào những năm 1970, các cảm biến vệ tinh 

đã được sử dụng để nghiên cứu nhiều lĩnh vực trên nhiều phạm vi trong đó có các yếu 

tố cấu thành chất lượng nước. Thực tế qua nhiều nghiên cứu cho thấy ảnh viễn thám có 

vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu chất lượng nước nói chung và nghiên cứu hiện 

tượng xâm nhập mặn nói riêng. Xâm nhập mặn làm giảm năng suất cây trồng, gây thoái 

hóa đất, giảm chất lượng nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, môi 

trường cũng như đời sống dân sinh. Phân tích của các nghiên cứu đã công bố cho thấy 

có sự tương quan có ý nghĩa thống kê giữa giá trị quan trắc độ mặn của nước và giá trị 

pixel của các kênh ảnh vệ tinh.   

Giải pháp truyền thống trong giám sát xâm nhập mặn đối với nước sông đòi hỏi 

phải lấy mẫu thực địa, nên tốn nhiều thời gian và kinh phí. Số lượng trạm không đủ để 

xác định mức độ ảnh hưởng trên toàn vùng và phương pháp quan trắc truyền thống 

thường tốn kém, nhưng vẫn không cung cấp đủ thông tin kịp thời cho các hệ thống cảnh 

báo sớm. Với giải pháp tích hợp ảnh viễn thám và GIS trong giám sát và thành lập bản 

đồ chuyên đề phân bố độ mặn của nước theo không gian và thời gian sẽ giúp phân tích 

vấn đề đúng đắn hơn, mang lại kết quả nghiên cứu toàn diện hơn. Trong các nội dung 

trong quá trình sử dụng ảnh nghiên cứu thì việc lựa chọn loại ảnh cũng như số lượng, 

thời điểm của ảnh viễn thám là điều quan trọng. Đây là nội dung cơ bản trong mọi nghiên 

cứu viễn thám, việc lựa chọn được tập ảnh có chất lượng tốt sẽ giúp cho công tác nghiên 

cứu chính đạt được kết quả tốt. Đối với nghiên cứu vấn đề xâm nhập mặn trên sông thì 

yêu cầu tập ảnh phải được lựa chọn sao cho thể hiện được tốt nhất khu vực sông nghiên 

cứu. 
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I. Đặc điểm công nghệ không gian địa lý của ảnh viễn thám 

I.1. Lựa chọn ảnh viễn thám phù hợp trong nghiên cứu 

Giá trị phản xạ cho mỗi pixel được quy định bởi sự đóng góp của tất cả các bề 

mặt trong phạm vi bao phủ của pixel và các đặc điểm của cảm biến, cụ thể là các dải 

quang phổ. Ví dụ: một pixel có thể chứa cả đất trống và cây trồng bên trong nó. Nếu 

pixel này bao gồm 40% đất trống với giá trị phản xạ tương đối là 20% và 60% lớp phủ 

thực vật với giá trị phản xạ tương đối là 60%, thì giá trị phản xạ trung bình cho pixel 

phải là khoảng 44% (0,4 * 20 + 0,6 * 60). Các điểm ảnh có chứa hai hoặc nhiều phần tử 

được phân loại là các điểm ảnh hỗn hợp. Một thành phần quan trọng trong việc lựa chọn 

các sản phẩm viễn thám là phù hợp độ phân giải pixel với lượng trộn có thể chấp nhận 

được. Điều quan trọng là nhận ra rằng hầu hết các điểm ảnh, bất kể độ phân giải, đều bị 

ảnh hưởng bởi sự trộn phổ. Trộn pixel có thể làm giảm khả năng lập bản đồ chính xác 

ranh giới của các bất thường. 

Nhìn chung, số lượng các yếu tố bề mặt ảnh hưởng đến độ phản xạ phổ có xu 

hướng tăng lên khi kích thước điểm ảnh tăng lên, trong khi khả năng xác định các yếu 

tố này có xu hướng giảm. Diện tích được bao phủ bởi một pixel càng lớn thì khả năng 

pixel chứa nhiều thành phần khác nhau có các đặc điểm phản xạ khác nhau càng lớn. 

Nó có ý nghĩa khái niệm rằng việc lựa chọn sản phẩm viễn thám vệ tinh thích hợp cho 

nghiên cứu chính xác là tương đối nhỏ. 

Với số lượng lớn các sản phẩm viễn thám của vệ tinh hiện có, rất khó để chọn 

một sản phẩm thích hợp vì mỗi vệ tinh có thời gian lặp lại ảnh, lịch trình truyền nhận 

sản phẩm, yêu cầu nhận ảnh sản phẩm, độ phân giải pixel, cảm biến và chi phí khác 

nhau. Một số vệ tinh thu thập theo lịch trình thường xuyên (Landsat), trong khi các vệ 

tinh khác (IKONOS, QuickBird và SPOT) cần lập trình trước (tác vụ). Để có được thông 

tin vệ tinh có độ phân giải cao ngay lập tức từ QuickBird hoặc SPOT, có thể phải mua 

Tác vụ ưu tiên cao hoặc tác vụ cao điểm. 

Cách chọn một sản phẩm viễn thám dựa trên vệ tinh thích hợp cũng như đặc tính 

của pixel là cần thiết để mô tả các khu vực có nhiều biến động, trong khi pixel lớn hơn 

một chút có thể đủ để mô tả sự thay đổi quy mô lớn hơn. Ví dụ: nếu chỉ một pixel bao 

phủ một trường rộng 40 mẫu Anh (1.320 ft. Pixel), thì tất cả sự thay đổi trong trường sẽ 

được biểu diễn bằng một giá trị kỹ thuật số trên mỗi dải phổ. Đối chiếu tình huống này 

với trường hợp 160.000 pixel (3,3 ft. Pixel) bao phủ một cánh đồng rộng 40 mẫu Anh.  

Bộ cảm là thiết bị quan trọng dùng để thu nhận năng lượng sóng điện từ phản xạ 

hay bức xạ từ vật thể theo từng bước sóng xác định, mỗi loại bộ cảm được được thiết kế 

đáp ứng từng mục tiêu cụ thể [1]. Bộ cảm quang học tập trung chủ yếu vào số kênh phổ 

được thu nhận, trong khi đối với bộ tạo ảnh radar thì góc tới của sóng vô tuyến cao tần 

và kênh sóng được sử dụng giữ vai trò quan trọng trong việc xác định các đối tượng. Do 

đó, ứng dụng viễn thám vào từng lĩnh vực khác nhau cần phải chọn loại ảnh thích hợp 

nhất. Ví dụ, khi dùng sóng toàn sắc để ghi nhận năng lượng phản xạ của thực vật sẽ 

không tốt bằng khi sử dụng các quang phổ hẹp nằm trong vùng bước sóng đỏ. Độ phân 
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giải không gian quan hệ rất mật thiết đến tỷ lệ của bản đồ cần thành lập cũng như mức 

độ chi tiết có thể phân biệt được trên ảnh để giải doán và thu nhận chính xác các thông 

tin cần thiết. Riêng đối với độ phân giải thời gian được xem như là khoảng thời gian 

giữa các thời điểm chụp ảnh, có những ứng dụng chỉ yêu cầu chụp ảnh theo mùa (xác 

định vụ mùa, mức độ ảm của đất…) [2, 3].  

Lĩnh vực ứng dụng của viễn thám rất đa dạng nên bộ cảm thường được cấu tạo 

bởi nhiều bộ tách sóng để đáp ứng hầu hết các yêu cầu đặt ra. Ngoài ra, nhiều ứng dụng 

đòi hỏi phải sử dụng phối hợp nhiều nguồn dữ liệu nên còn được gọi là xử lý tích hợp 

và đôi khi để đảm bảo yêu cầu về mặt độ chính xác, người giải đoán còn phải sử dụng 

thêm một số dữ liệu bổ sung để giải đoán ảnh, các dữ liệu này được gọi là dữ liệu bổ 

trợ. Để ứng dụng tốt kỹ thuật viễn thám, người giải đoán cần phải lưu ý đến những vấn 

đề sau: 

- Từng kênh ảnh được thu thập từ bộ cảm chứa dữ liệu quan trọng và đồng nhất 

ứng với bước sóng khác nhau, nên giá trị độ sáng của từng đối tượng thường có giá trị 

khác nhau cho bởi các kênh ảnh (do mức độ hấp thu, phản xạ hoặc tán xạ năng lượng 

khác nhau). Do đó, người giải đoán cần phải xác định kênh phổ tối ưu trong bộ dữ liệu 

ảnh đa phổ để xác định từng đối tượng cụ thể phù hợp với yêu cầu. Ngoài ra, nhiều đối 

tượng thường bị thay đổi theo thời gian nên nhiều ứng dụng đòi hỏi tách thông tin chính 

xác cần phải sử dụng nhiều nguồn thông tin liên quan đến đối tượng hoặc khu vực nghiên 

cứu. 

- Các bộ cảm khác nhau của cùng vệ tinh thường tạo ảnh để cung cấp thông tin hỗ 

trợ cho nhau, nên khi tích hợp có thể trợ giúp rất tốt cho công tác giải đoán và phân loại 

ảnh. Ví dụ, phối hợp ảnh toàn sắc độ phân giải cao với ảnh đa phổ có độ phân giải thấp 

hoặc tích hợp ảnh vệ tinh quang học và ảnh radar. 

- Ảnh đa thời gian sẽ cung cấp rất tốt những thông tin đa thời gian dùng để theo 

dõi biến độngcủa lớp phủ mặt đất như biến động đất nông nghiệp, biến động rừng ngập 

mặn hay quá trình đô thị hóa một thành phố nào đó. Công việc này thường liên quan 

đến việc phân loại ảnh chụp ở các thời điểm khác nhau trên cùng một khu vực, tiến hành 

so sánh kết quả phân loại để xác định những biến động về ranh giới giữa các loại. Do 

đó cần chú ý đến việc chọn cùng bộ dữ liệu mẫu và dữ liệu kiểm tra để có cơ sở đánh 

giá chính xác về mặt tính chất cũng như mức độ của những biến động. 

I.2. Đặc điểm thu nhận đối tượng trên ảnh viễn thám 

I.2.1. Đặc tính phản xạ của các đối tượng 

Do các thông tin viễn thám có liên quan trực tiếp đến năng lượng phản xạ từ các 

đối tượng tự nhiên, nên việc nghiên cứu các tính chất quang học (chủ yếu là đặc trưng 

phản xạ phổ) của các đối tượng tự nhiên đóng vai trò quan trọng đối với việc ứng dụng 

có hiệu quả phương pháp viễn thám. Phần lớn các phương pháp ứng dụng viễn thám 

được sử dụng hiện nay đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với việc nghiên cứu đặc 

trưng phản xạ phổ của các đối tượng hay nhóm các đối tượng tự nhiên. Các thiết bị ghi 
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nhận, các loại phim ảnh chuyên dụng với độ nhạy phổ phù hợp đã được chế tạo dựa trên 

các kết quả nghiên cứu về quy luật phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên. 

Trong lĩnh vực viễn thám, kết quả của việc giải đoán các thông tin phụ thuộc rất 

nhiều vào sự hiểu biết mối tương quan giữa đặc trưng phản xạ phổ và bản chất, trạng 

thái của đối tượng tự nhiên. Những thông tin về đặc trưng phản xạ phổ sẽ cho phép các 

nhà chuyên môn chọn kênh phổ tối ưu chứa nhiều thông tin về đối tượng nghiên cứu 

nhất, đồng thời đó cũng là cơ sở để phân tích các tính chất của đối tượng địa lý, tiến tới 

phân loại các loại đối tượng đó. 

Đặc tính phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên là hàm của nhiều yếu tố. Các 

đặc tính này phụ thuộc vào điều kiện chiếu sáng, môi trường khí quyển và bề mặt đối 

tượng cũng như bản thân các đối tượng. Đặc tính phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện chiếu sáng, môi trường, khí quyển và bề mặt 

đối tượng cũng như bản thân các đối tượng đó (độ ẩm, lớp nền, thực vật, chất mùn, cấu 

trúc bề mặt ...). Như vậy, các đối tượng khác nhau sẽ có khả năng phản xạ phổ khác 

nhau. Phương pháp viễn thám dựa chủ yếu trên nguyên lý này để nhận biết, phát hiện 

các đối tượng, hiện tượng trong tự nhiên. Các thông tin về đặc trưng phản xạ phổ của 

đối tượng tự nhiên sẽ giúp các nhà chuyên môn lựa chọn được kênh phổ tối ưu chứa 

nhiều thông tin về đối tượng nghiên cứu. Đây chính là cơ sở để phân tích nghiên cứu 

các tính chất của đối tượng, tiến tới phân loại chúng [4].  

Năng lượng mặt trời (E0) chiếu xuống mặt đất dưới dạng sóng điện từ, khi năng 

lượng này tác động lên bề mặt một đối tượng nào đó thì một phần bị phản xạ trở lại 

(EPX), một phần bị đối tượng hấp thụ và chuyển thành dạng năng lượng khác (EHT), 

phần còn lại bị truyền qua hay còn gọi là hiện tượng thấu quang năng lượng (ETQ). Có 

thể mô tả quá trình trên theo công thức: 

E0 = EPX + EHT + ETQ 

Phụ thuộc vào cấu trúc bề mặt của đối tượng, năng lượng phản xạ phổ có thể 

phản xạ toàn phần, phản xạ một phần hoặc tán xạ toàn phần. Vì vậy cần phải lưu ý khi 

giải đoán ảnh vệ tinh, ảnh máy bay, nhất là khi xử lý ảnh cần phải có các thông tin về 

các khu vực đang khảo sát và phải biết rõ các thông số kỹ thuật của thiết bị sử dụng, 

điều kiện chụp ảnh vì các yếu tố này có vai trò nhất định trong việc giải đoán hoặc xử 

lý ảnh. Đồng thời, năng lượng phản xạ từ các đối tượng không những phụ thuộc vào cấu 

trúc bề mặt đối tượng mà còn phụ thuộc vào bước sóng của năng lượng chiếu tới. Do 

vậy, hình ảnh của đối tượng được ghi nhận bằng năng lượng phản xạ phổ của các bước 

sóng khác nhau sẽ khác nhau. 

Để nghiên cứu sự phụ thuộc của năng lượng phản xạ phổ vào bước sóng, người 

ta đưa ra khái niệm về khả năng phản xạ phổ. Khả năng phản xạ phổ r(l) của bước sóng 

1 được định nghĩa bằng công thức: 

r(λ) = [EPX (λ)/E0 (λ)] x 100% 
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Các đối tượng tự nhiên trên mặt đất rất đa dạng và phức tạp, song xét cho cùng 

nó được cấu thành bởi ba loại đối tượng cơ bản, đó là: thực vật, thổ nhưỡng và nước. 

 

Hình I.1: Đường bức xạ phổ của mặt trời 

a. Đặc tính phản xạ phổ của nước 

Khả năng phản xạ phổ của nước thay đổi theo bước sóng của bức xạ chiếu tới và 

thành phần vật chất có trong nước. Khả năng phản xạ phổ ở đây còn phụ thuộc vào bề 

mặt nước và trạng thái của nước. Trên kênh hồng ngoại và cận hồng ngoại đường bờ 

nước được phát hiện rất dễ dàng, còn một số đặc tính của nước cần phải sử dụng dải 

sóng nhìn thấy để nhận biết. 

Trong điều kiện tự nhiên, mặt nước hoặc một lớp mỏng nước sẽ hấp thụ rất mạnh 

năng lượng ở dải cận hồng ngoại và hồng ngoại, do vậy, năng lượng phản xạ rất ít. Vì 

khả năng phản xạ phổ của nước ở dải sóng dài khá nhỏ nên việc sử dụng các kênh sóng 

dài để chụp cho ta khả năng đoán đọc điều vẽ thủy văn, ao hồ...  ở dải sóng nhìn thấy 

khả năng phản xạ phổ của nước tương đối phức tạp. Phương trình cân bằng năng lượng 

và nghiên cứu khả năng phản xạ phổ của nước ở dải sóng nhìn thấy: 

E(λ)  = Eρ(λ)  + EH(λ)  + ET(λ) 

E(λ)  = Eρ(λ)  + EH(λ)  + E 
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Hình I.2: Khả năng phản xạ và hấp thụ của nước 

Nước cất bị hấp thụ ít năng lượng ở dải sóng nhỏ hơn 0,6μ và thấu quang nhiều 

năng lượng ở dải sóng ngắn. Nước biển, nước ngọt và nước cất có chung đặc tính thấu 

quang, tuy nhiên độ thấu quang của nước đục giảm rõ rệt và bước sóng càng dài có độ 

thấu quang càng lớn. 

 

Hình I.3: Khả năng phản xạ và hấp thụ của các loại nước khác nhau 

Khả năng thấu quang cao và hấp thụ ít ở dải sóng nhìn thấy chứng tỏ rằng đối với 

lớp nước mỏng (ao, hồ nông) và trong thì hình ảnh viễn thám ghi nhận được ở dải sóng 

nhìn thấy là nhờ năng lượng phản xạ của chất đáy: cát, đá... 

Độ thấu quang của nước phụ thuộc vào bước sóng như sau: 

Bảng I.1: Độ thấu quang của nước 

Bước sóng Độ thấu quang 

0,5 - 0,6 μ Đến 10m 

0,6 - 0,7 μ 3m 

0,7 - 0,8 μ 1m 
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0,8 - 1,1 μ Nhỏ hơn 10cm 

 

Tuy nhiên trong điều kiện tự nhiên không phải lúc nào cũng lý tưởng như nước 

cất. Thông thường trong nước chứa nhiều tạp chất hữu cơ và vô cơ vì vậy khả năng phản 

xạ phổ của nước phụ thuộc vào thành phần và trạng thái của nước. Các nghiên cứu cho 

thấy nước đục có khả năng phản xạ phổ cao hơn nước trong, nhất là những dải sóng dài. 

Người ta xác định rằng với độ sâu tối thiểu là 30m, nồng độ tạp chất gây đục là 10mg/lít, 

thì khả năng phản xạ phổ lúc đó là hàm số của thành phần nước chứ không còn là ảnh 

hưởng của chất đáy. 

Người ta đã chứng minh rằng khả năng phản xạ phổ của nước phụ thuộc rất nhiều 

vào độ đục của nước, ở dải sóng 0,6 - 0,7μ người ta phát hiện rằng giữa độ đục của nước 

và khả năng phản xạ phổ có một mối liên hệ tuyến tính. 

Hàm lượng clorophin trong nước cũng là một yếu tố ảnh hưởng tới khả năng phản 

xạ phổ của nước. Nó làm giảm khả năng phản xạ phổ của nước ở bước sóng ngắn và 

tăng khả năng phản xạ phổ của nước ở bước sóng có màu xanh lá cây.  

Ngoài ra còn một số yếu tố khác có ảnh hưởng lớn tới khả năng phản xạ phổ của 

nước, nhưng cũng có nhiều đặc tính quan trọng khác của nước không thể hiện được rõ 

qua sự khác biệt của phổ như độ mặn của nước biển, hàm lượng khí mêtan, ôxi, nitơ, 

cacbonic... trong nước. 

b. Đặc tính phản xạ phổ của thực vật 

Khả năng phản xạ phổ của thực vật xanh thay đổi theo độ dài bước sóng. Đường 

đặc trưng phản xạ phổ thực vật xanh và các vùng phản xạ phổ chính được thể hiện qua 

đồ thị. 
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Hình I.4: Đặc tính phản xạ phổ thực vật 

Trong vùng sóng ánh sáng nhìn thấy các sắc tố của lá cây ảnh hưởng đến đặc tính 

phản xạ phổ của nó, đặc biệt là chất clorophin trong lá cây, ngoài ra còn một số chất sắc 

tố khác cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phản xạ phổ của thực vật. 

 

Hình I.5: Đặc tính hấp thụ, phản xạ của lá cây và nước 

Theo đồ thị trên ta thấy sắc tố hấp thụ bức xạ vùng sóng ánh sáng nhìn thấy và ở 

vùng cận hồng ngoại, do trong lá cây có nước nên hấp thụ bức xạ vùng hồng ngoại. 

Cũng từ đồ thị trên ta có thể thấy khả năng phản xạ phổ của lá xanh ở vùng sóng ngắn 

và vùng ánh sáng đỏ là thấp. Hai vùng suy giảm khả năng phản xạ phổ này tương ứng 

với hai dải sóng bị clorophin hấp thụ. ở hai dải sóng này, clorophin hấp thụ phần lớn 

năng lượng chiếu tới, do vậy năng lượng phản xạ của lá cây không lớn. Vùng sóng bị 

phản xạ mạnh nhất tương ứng với sóng 0,54μ, tức là vùng sóng ánh sáng lục. Do đó lá 
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cây tươi được mắt ta cảm nhận có màu lục. Khi lá úa hoặc có bệnh, hàm lượng clorophin 

trong lá giảm đi lúc đó khả năng phản xạ phổ cũng sẽ bị thay đổi và lá cây sẽ có màu 

vàng đỏ.  

Ở vùng hồng ngoại ảnh hưởng chủ yếu lên khả năng phản xạ phổ của lá cây là 

hàm lượng nước trong lá. Khả năng hấp thụ năng lượng (rλ) mạnh nhất ở các bước sóng 

1,4μ, 1,9μ và 2,7μ. Bước sóng 2,7μ hấp thụ mạnh nhất gọi là dải sóng cộng hưởng hấp 

thụ, ở đây sự hấp thụ mạnh diễn ra đối với sóng trong khoảng từ 2,66μ - 2,73μ. 

Trên hình 1.8 cho thấy ở dải hồng ngoại khả năng phản xạ phổ của lá mạnh nhất 

ở bước sóng 1,6μ và 2,2μ tương ứng với vùng ít hấp thụ của nước. 

Khi hàm lượng nước trong lá giảm đi thì khả năng phản xạ phổ của lá cây cũng 

tăng lên đáng kể. 

Khả năng phản xạ phổ của mỗi loại thực vật là khác nhau và đặc tính chung nhất 

về khả năng phản xạ phổ của thực vật là: 

‑ Ở vùng ánh sáng nhìn thấy, cận hồng ngoại và hồng ngoại khả năng phản xạ phổ 

khác biệt rõ rệt. 

‑ Ở vùng ánh sáng nhìn thấy phần lớn năng lượng bị hấp thụ bởi clorophin có trong 

lá cây, một phần nhỏ thấu qua lá còn lại bị phản xạ. 

‑ Ở vùng cận hồng ngoại cấu trúc lá ảnh hưởng lớn đến khả năng phản xạ phổ, ở 

đây khả năng phản xạ phổ tăng lên rõ rệt. 

‑ Ở vùng hồng ngoại nhân tố ảnh hưởng lớn đến khả năng phản xạ phổ của lá là 

hàm lượng nước, ở vùng này khi độ ẩm trong lá cao, năng lượng hấp thụ là cực đại. Ảnh 

hưởng của các cấu trúc tế bào lá ở vùng hồng ngoại đối với khả năng phản xạ phổ là 

không lớn bằng hàm lượng nước trong lá. 

I.2.2. Yếu tố ảnh hưởng tới đặc tính phản xạ của các đối tượng 

a. Ảnh hưởng của các yếu tố không gian – thời gian 

Mặt đất, mặt nước, thực phủ và một số đối tượng khác thường hay thay đổi theo 

thời gian, do vậy khả năng phản xạ phổ cũng thay đổi theo thời gian. Ví dụ cây rụng lá 

vào mùa đông và xanh tốt vào mùa xuân, mùa hè, hoặc lúa có màu biểu hiện bề mặt 

khác nhau theo thời vụ. Hay nước sông, hồ vào mùa khô và mùa mưa có tính chất vật 

lý, hóa học khác nhau sẽ phản xạ ánh sáng khác nhau. 

Người ta chia thành hai loại: yếu tố không gian cục bộ và yếu tố không gian địa 

lý. Yếu tố cục bộ thể hiện khi chụp ảnh cùng một loại đối tượng, ví dụ cây trồng theo 

hàng, luống và cũng cây đó nhưng trồng theo mảng lớn thì khả năng phản xạ phổ của 

hai loại trồng này sẽ đem lại khả năng phản xạ phổ khác nhau. 

Yếu tố địa lý thể hiện khi cùng loại thực vật nhưng điều kiện sinh trưởng khác 

nhau theo vùng địa lý thì khả năng phản xạ phổ khác nhau. Yếu tố thời gian cũng có thể 

thể hiện. Khi góc mặt trời hạ thấp ta sẽ có hình ảnh núi có bóng và cùng một đối tượng 
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trên hai sườn núi, một bên được chiếu sáng và một bên không được chiếu sáng đã tạo 

nên khả năng phản xạ phổ khác nhau... 

Để có thể khống chế được ảnh hưởng của yếu tố không gian, thời gian đến khả 

năng phản xạ phổ ta cần thực hiện theo một số phương án sau: 

‑ Ghi nhận thông tin vào thời điểm mà khả năng phản xạ phổ của một đối tượng 

này khác xa khả năng phản xạ phổ của một đối tượng khác. 

‑ Ghi nhận thông tin vào những lúc mà khả năng phản xạ phổ của một đối tượng 

không khác biệt mấy. 

‑ Ghi nhận thông tin thường xuyên, định kỳ qua một khoảng thời gian nhất định. 

‑ Ghi nhận thông tin trong điều kiện môi trường nhất định, ví dụ góc mặt trời tối 

thiểu, mây ít hơn 10%, qua một số ngày nhất định ...  

b. Ảnh hưởng của khí quyển 

Khi xem xét hệ thống ghi nhận các số liệu về thông tin viễn thám nhận thấy rằng 

năng lượng bức xạ từ mặt trời chiếu xuống các đối tượng trên mặt đất phải qua tầng khí 

quyển, sau đó phản xạ từ bề mặt trái đất năng lượng lại được truyền qua khí quyển tới 

máy ghi thông tin trên vệ tinh. Do vậy khí quyển ảnh hưởng rất lớn tới khả năng phản 

xạ phổ của các đối tượng tự nhiên. 

Bề dày khí quyển (khoảng 2.000km) ảnh hưởng tới những tia sáng từ mặt trời 

chiếu xuống, còn đối với các vệ tinh viễn thám thì bề dày của khí quyển ảnh hưởng tới 

số liệu thông qua tham số độ cao bay của vệ tinh. 

Khí quyển có thể ảnh hưởng tới số liệu vệ tinh viễn thám bằng hai con đường tán 

xạ và hấp thụ năng lượng. Sự biến đổi năng lượng bức xạ mặt trời trong khí quyển là 

tán xạ và hấp thụ sóng điện từ bởi các thành phần khí quyển và các hạt ion khí. Vì quá 

trình này mà sự phân bố phổ, phân bố góc và phân bố không gian do việc phát xạ của 

các đối tượng đang nghiên cứu yếu đi. 

Hiện tượng tán xạ chỉ làm đổi hướng tia chiếu mà không làm mất năng lượng. 

Tán xạ (hay phản xạ) có được là do các thành phần không khí hoặc các ion có trong khí 

quyển phản xạ tia chiếu tới, hoặc do lớp khí quyển dày đặc có mật độ không khí ở các 

lớp không đồng nhất nên khi tia chiếu truyền qua các lớp này sẽ gây ra hiện tượng khúc 

xạ. 

Hiện tượng hấp thụ diễn ra khi tia sáng không được tán xạ mà năng lượng được 

truyền qua các nguyên tử không khí trong khí quyển và nung nóng lớp khí quyển. Hiện 

tượng tán xạ tuyệt đối xảy ra khi không có sự hấp thụ năng lượng. Trong hệ thống viễn 

thám khi năng lượng tia sáng bị tán xạ về các hướng, nếu trường thu của ống kính máy 

ghi thông tin thật rộng thì sẽ thu được toàn bộ năng lượng tán xạ, ngược lại nếu trường 

thu nhỏ quá thì sẽ thu được một phần năng lượng. 

Các nguyên nhân chính gây ra hiện tượng tán xạ và hấp thụ năng lượng ánh sáng 

mặt trời là: 
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‑ Do sự hấp thụ, khúc xạ năng lượng mặt trời của các phần tử trong khí quyển. 

‑ Do sự hấp thụ có chọn lọc bước sóng của hơi nước, ozon và các hợp chất không 

khí trong khí quyển. 

‑ Do sự phản xạ (tán xạ năng lượng chiếu tới, do sự không đồng nhất của khí quyển 

và các hạt nhỏ trong khí quyển). 

Hiện tượng tán xạ, bức xạ trong khí quyển còn phụ thuộc kích thước hạt gây tán 

xạ. Khi năng lượng từ nguồn chiếu qua khí quyển vào những vùng mà kích thước hạt 

nhỏ và gần bằng bước sóng thì hiện tượng tán xạ còn phụ thuộc bước sóng. 

Nếu những vùng kích thước hạt lớn hơn bước sóng rất nhiều như hạt mưa thì ánh 

sáng tán xạ bao gồm: 

- Phản xạ trên bề mặt hạt nước. 

- Xuyên qua hạt nước hoặc phản xạ nhiều lần trong hạt nước. 

- Khúc xạ qua hạt nước. 

Trong trường hợp này hiện tượng phản xạ phổ không phụ thuộc vào bước sóng 

của bức xạ mà phụ thuộc vào thành phần không khí, nên sương mù dày đặc ta sẽ làm 

cho năng lượng bị tán xạ hết cho nên ảnh có màu trắng (năng lượng không tới được máy 

thu thông tin). Do đó trên ảnh tổ hợp màu mây luôn có màu trắng. 

Khí quyển tác động đến bức xạ mặt trời qua ba con đường phản xạ, hấp thụ và 

cho năng lượng truyền qua. Đối với công tác viễn thám phần năng lượng truyền qua là 

rất quan trọng. 

 

Hình I.6: Tác động của khí quyển đến bức xạ năng lượng 

Ở vùng ánh sáng nhìn thấy năng lượng phản xạ phổ lớn nhất cỡ gần 60% năng 

lượng chiếu tới được phản xạ. Đồ thị cho thấy rằng ở mỗi dải sóng khác nhau năng lượng 
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bức xạ có mức độ phản xạ và hấp thụ khác nhau: một số bước sóng bị hấp thụ ít, một số 

vùng khác năng lượng bị hấp thụ nhiều. Đây là "cửa sổ khí quyển". 

Hệ thống chụp ảnh vũ trụ thụ động sẽ sử dụng hữu hiệu "cửa sổ khí quyển", còn 

các hệ thống chụp ảnh vũ trụ chủ động sẽ sử dụng các cửa sổ ở vùng sóng 1mm - 1m. 

Các cửa sổ này tính cho lớp khí quyển nằm ngang dày như một lớp có hai mặt song 

song. Khi tia chiếu xiên, hoặc ống kính góc rộng đặc tính của các cửa sổ khí quyển cũng 

sẽ thay đổi. Các kênh sóng của hệ thống viễn thám là các dải sóng phù hợp, có nghĩa là 

chọn các kênh sao cho có thể thu được các sóng ở những cửa sổ nói trên. 

Bảng I.2: Cửa sổ khí quyển bức xạ mặt trời 

Số cửa sổ Bước sóng (μ) 

1 0,3 – 1,3 

2 1,5 – 1,8 

3 2,0 – 2,6 

4 3,0 – 3,6 

5 4,2 – 5,0 

6 7,0 – 15,0 

 

I.3. Cơ sở nghiên cứu đối tượng bề mặt Trái Đất dựa vào ảnh viễn thám 

I.3.1. Yếu tố giải đoán ảnh viễn thám 

Để giải đoán cần căn cứ vào các đặc trưng phổ phản xạ của các đối tượng tự nhiên 

và sử dụng những dấu hiệu giải đoán. Nhìn chung có thể chia các chuẩn giải đoán thành 

2 nhóm chính đó là các yếu tố ảnh và các yếu tố kỹ thuật. 

• Các yếu tố ảnh: 

‑ Kích thước: Cần phải chọn một tỷ lệ ảnh phù hợp để giải đoán. Kích thước của 

đối tượng có thể được xác định nếu lấy kích thước đo được trên ảnh nhân với mẫu số tỷ 

lệ ảnh. Theo chuẩn kích thước, người ta biết được một số tính chất đặc trưng của địa vật 

bằng cách gián tiếp, ví dụ theo kích thước của hồ nước người ta có thể dự đoán dung 

tích của hồ. Chuẩn kích thước dùng để đoán đọc điều vẽ các địa vật có cùng hình dạng. 

‑ Hình dạng: Hình dạng có ý nghĩa quan trọng trong giải đoán ảnh. Hình dạng đặc 

trưng cho mỗi đối tượng khi nhìn từ trên cao xuống và được coi là chuẩn giải đoán quan 

trọng. Theo chuẩn này, ta xác định được sự có mặt của địa vật và tính chất của địa vật 

đó. Việc quan sát bằng mắt của người đoán đọc điều vẽ trước tiên sẽ phát hiện ra chính 

diện mạo của địa vật đó trên ảnh. 
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Trên ảnh bằng, các địa vật được biểu thị bằng hình dáng như ở trên bản đồ, tức 

là giữ nguyên tính đồng dạng với địa vật nhưng với kích thước nhỏ hơn phụ thuộc vào 

tỷ lệ ảnh. Ở tâm ảnh tính đồng dạng được bảo tồn, còn ở rìa ảnh, các địa vật cao như 

ống khói nhà máy, nhà cao tầng được chụp lên trên ảnh với độ biến dạng có chiều hướng 

tâm vào ảnh. 

Có hai loại hình dạng xác định và không xác định. Hình dạng xác định là chuẩn 

đoán đọc điều vẽ tin cậy các mục tiêu nhân tạo, vì chúng thường có ảnh với hình dạng 

hình học xác định. Còn các địa vật tự nhiên (cánh đồng cỏ, khu rừng) thường có ảnh với 

hình dạng không xác định thường là chuẩn đoán đọc điều vẽ ảnh không tin cậy. 

Ngoài ra người ta còn chia ra hình vết, hình tuyến, hình khối, hình phẳng. Hình 

tuyến có ý nghĩa rất quan trọng khi đoán đọc điều vẽ các địa vật hình tuyến như các yếu 

tố giao thông, thuỷ lợi vì người ta có thể nhìn thấy chúng ngay cả trên tỷ lệ ảnh nhỏ. 

Đặc điểm của hình tuyến thường là chuẩn đoán đọc điều vẽ quan trọng. Ví dụ: theo đặc 

điểm của đường cong ta có thể phân biệt được đường sắt với đường bộ. Dưới kính lập 

thể ta có thể phân biệt được các địa vật phẳng và địa vật khối. 

‑ Hình bóng: Bóng của vật có thể dễ dàng nhận thấy khi nguồn sáng không nằm 

chính xác ở đỉnh đầu hoặc trường hợp chụp ảnh xiên. Dựa vào bóng của vật thể có thể 

xác định được chiều cao của nó. Đôi khi bóng gây ảnh hưởng xấu cho việc đoán đọc 

điều vẽ vì làm che lấp các địa vật lân cận. Có hai loại bóng là bóng bản thân và bóng đổ. 

Bóng bản thân là bóng nằm ngay tại chính bản thân địa vật đó, tức là phía địa vật 

không đựơc chiếu sáng. Bóng bản thân làm nổi bật tính không gian của địa vật. Nếu mặt 

địa vật gãy góc (các khối nhà, kho xăng) thì giữa phần sáng và phần tối trên ảnh có ranh 

giới rõ ràng. Nếu mặt địa vật cong đều thì ranh giới này không rõ ràng. 

Bóng đổ là bóng do địa vật hắt xuống mặt đất hay hắt xuống địa vật khác. Bóng 

đổ có hình dạng quen thuộc của địa vật. Cột ăng ten, ống khói, cột tiêu cây cối thường 

được đoán đọc điều vẽ rất tốt nhờ bóng đổ của chúng. Vì bóng đổ được tạo ra bằng tia 

chiếu nghiêng nên giữa hình dạng của bóng đổ và hình dạng của địa vật nhìn bên cạnh 

không hoàn toàn đồng dạng. Địa hình cũng ảnh hưởng đến chiều dài của bóng, nó sẽ 

làm cho bóng dài ra hay ngắn lại phụ thuộc vào hướng dốc của địa hình. 

‑ Độ đậm nhạt: Độ đậm nhạt trên ảnh đen trắng biến thiên từ trắng đến đen. Mỗi 

vật thể được thể hiện bằng một cấp độ sáng nhất định tỷ lệ với cường độ phản xạ ánh 

sáng của nó. Ví dụ cát khô phản xạ rất mạnh ánh sáng nên bao giờ cũng có màu trắng, 

trong khi đó cát ướt do độ phản xạ kém hơn nên có màu tối hơn trên ảnh đen trắng. Trên 

ảnh hồng ngoại đen trắng do cây lá nhọn phản xạ mạnh tia hồng ngoại nên chúng có 

màu trắng và nước lại hấp thụ hầu hết bức xạ trong giải sóng nhìn thấy nên bao giờ cũng 

có màu đen. 

‑ Màu sắc: Màu sắc là một chuẩn rất tốt trong việc xác định các đối tượng. Ví dụ 

các kiểu thực vật có thể được phát hiện dễ dàng ngay cả cho những người không có 

nhiều kinh nghiệm trong giải đoán ảnh khi sử dụng ảnh hồng ngoại màu. Các đối tượng 

khác nhau cho các tông màu khác nhau đặc biệt khi sử dụng ảnh đa phổ tổng hợp màu. 
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‑ Cấu trúc: Cấu trúc là một tập hợp của nhiều hình mẫu nhỏ. Ví dụ một bãi cỏ 

không bị lẫn các loài cây khác cho một cấu trúc mịn trên ảnh, ngược lại rừng hỗn giao 

cho một cấu trúc sần sùi. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào tỷ lệ ảnh được sử dụng. 

‑ Hình mẫu: Hình mẫu là một tập hợp của nhiều hình dạng phân bố thường theo 

một luật nhất định trên toàn ảnh và trong một mối quan hệ với đối tượng cần nghiên 

cứu. Ví dụ hình ảnh của các dãy nhà, hình mẫu của ruộng lúa nước, các đồi chè... tạo ra 

những hình mẫu đặc trưng riêng cho các đối tượng đó. 

‑ Mối liên quan: Một tổng thể các yếu tố giải đoán, môi trường xung quanh hoặc 

mối liên quan của đối tượng nghiên cứu với các đối tượng khác cung cấp một thông tin 

giải đoán quan trọng. 

• Các yếu tố địa kỹ thuật: 

‑ Địa hình: Địa hình cho phép phân biệt sơ bộ các yếu tố trên ảnh, từ đó định hướng 

rất rõ trong phân tích. 

Ví dụ: Dạng địa hình: núi đá vôi, đồi sót, đồng bằng, dải ven biển, các cồn cát ven biển, 

lòng sông cổ… Kiểu địa hình: dải núi thấp cấu tạo bởi đá vôi, đồng bằng phù sa sông, 

đồng bằng tích tụ sông biển, đồng bằng tích tụ do biển, đồng bằng bãi triều. 

‑ Thực vật: Sự phân bố của một kiểu thảm và đặc điểm của nó (như mật độ tàn che, 

sinh khối…) là một dấu hiệu hết sức quan trọng để phân biệt đối tượng. 

Ví dụ: Rừng thường xanh (thường có ở vùng núi cao hoặc vùng núi trung bình). 

‑ Hiện trạng sử dụng đất: Đây vừa là mục tiêu, vừa là dấu hiệu trong giải đoán 

bằng mắt. Hiện trạng sử dụng đất cung cấp những thông tin quan trọng để xác định các 

đối tượng. 

Ví dụ: Lúa một vụ – thường là vùng đất bồi cao. Lúa hai vụ – vùng thấp thường 

xuyên đủ nước, là các đồng bằng phù sa. 

‑ Mạng lưới sông suối: Cũng là một dấu hiệu quan trọng hàng đầu trong phân tích 

ảnh. Mạng lưới sông suối có quan hệ rất mật thiết với dạng địa hình, độ dốc, lớp vỏ 

phong hoá, nền thạch học…đồng thời nó cũng cho biết đặc điểm cấu trúc địa chất của 

khu vực. 

Có các dạng mạng lưới thuỷ văn cơ bản là: kiểu cành cây, kiểu song song, kiểu 

phân nhánh, kiểu vành khuyên, kiểu ô mạng, kiểu vuông góc, kiểu toả tia, kiểu có góc, 

kiểu hướng tâm, kiểu bện tóc, kiểu bị khống chế, kiểu ẩn. 
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Hình I.7: Các dạng mạng lưới thuỷ văn cơ bản 

‑ Hệ thống các khe nứt lớn và các yếu tố dạng tuyến: Những thông số của hệ thống 

khe nứt cần được xem xét đến là: Hướng mật độ, hình dạng, độ lớn. Hệ thống các khe 

nứt có thể liên quan đến các kiểu đứt gãy, khe nứt lớn của đá cứng. Đây là một yếu tố 

rất quan trọng để xác định và phân biệt rất nhiều đối tượng đồng thời cũng là thông số 

để đánh giá đối tượng. 

‑ Tổ hợp các yếu tố giải đoán: Trong quá trình giải đoán, ngoài việc phân tích các 

yếu tố riêng lẻ còn xem xét đến sự tập hợp trong không gian của từng nhóm yếu tố. Sự 

tập hợp đó có thể tạo nên một dạng hay một kiểu địa hình, từ đó giúp cho người giải 

đoán có thể hiệu chỉnh, loại bỏ những sai sót và nâng cao được độ chính xác. 

Ví dụ: Bãi bồi không thể có ở sườn núi, mặc dù vài đặc điểm trên ảnh trông rất 

giống dấu hiệu của nó. Các bãi bồi chỉ phân bố ở hai bên bờ sông suối, có màu sáng, 

còn ở bên sườn núi, các mảng màu sáng lại là các nón phóng vật, các đới trượt lở hoặc 

vùng canh tác nương rẫy. 

Nhằm trợ giúp cho công tác giải đoán người ta thành lập các khoá giải đoán cho 

các đối tượng khác nhau. Khoá giải đoán là tập hợp các chuẩn dùng để giải đoán một 

đối tượng nhất định. Kết quả giải đoán phụ thuộc vào khoá giải đoán. Mục đích của việc 

sử dụng khoá giải đoán là làm chuẩn hoá kết quả giải đoán của nhiều người khác nhau. 

Thông thường khoá giải đoán do những người có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết thành 

lập dựa trên những vùng nghiên cứu thử nghiệm đã được điều tra kỹ lưỡng. Tất cả 8 

chuẩn giải đoán cùng với các thông tin về thời gian bay chụp, mùa chụp, tỷ lệ ảnh đều 

phải dựa vào khoá giải đoán. 

Bảng dưới đây chỉ ra đặc trưng của các địa vật theo nền màu và màu sắc của hình 

ảnh các địa vật. 
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Bảng I.3: Đặc trưng của địa vật 

Địa vật 
Loại ảnh hàng không 

Toàn sắc Màu Quang phổ 

Đầm lầy cây cỏ Xám sáng Lục Xám hồng 

Rừng tầng cây lá rộng Xám Lục Lục chàm 

Rừng thông Xám Lục Đỏ nâu 

Rừng cây lá rộng Xám sáng Lục sáng Tím lục 

Cây bụi lá to Xám Lục Chàm lục 

Cây bụi lá nhỏ Xám Lục Tím 

Cây bụi Xám tối Lục tối Lục, chàm tối 

Cao nguyên có cỏ cây Xám sáng Lục xám Cà phê 

Cây bụi lau sậy Xám tối Lục xám Chàm lục 

Đất trồng cây CN Hỗu như xám 

đến đen 

Lục (các sắc lục) Lam, tím, nâu 

Vườn cây ăn quả Xám Lục Lam thẫm 

Bãi cát có bụi cây Xám tối Nâu lục, lục Chàm sáng 

Bãi cát cố định Xám Vàng xám, nâu Tím nhạt 

Bãi bồi Xám Vàng nhạt Đỏ tía, tím 

Bãi mấp mô Xám Xám lục Tím 

Đất mặn Sáng, xám, 

xám thẫm 

Trắng, xám, xám 

tối 

Tím 

Đá nguyên khối Xám Xám, hồng, nâu Tím 

Mặt nước hồ ao Từ trắng đến 

đen 

Xám thẫm, chàm 

thẫm 

Nâu nhạt, tím 

Công trình xây dựng các 

màu khác nhau 

Xám Đỏ gạch, xám 

sáng 

Trắng, nâu 

Đường cỏ dải mặt Xám Xám nhạt Tím 

 

I.3.2. Tổ hợp màu trong ảnh viễn thám 

Đối với các hệ xử lý ảnh việc quan trọng đầu tiên là thể hiện tư liệu viễn thám 

dưới dạng hình ảnh. Việc tổ hợp màu ảnh viễn thám tương tự như tổ hợp màu tự nhiên. 

Các màu trong tự nhiên đều được tạo bởi 3 màu cơ bản hoặc theo phương pháp cộng 

hoặc trừ màu. Vì vậy đối với tư liệu viễn thám đa phổ ta có thể sử dụng 3 kênh phổ gán 

vào 3 màu cơ bản và như vậy sẽ được một ảnh tổ hợp màu. 

Trong phương pháp cộng màu các màu tự nhiên được tạo bởi việc trộn các màu 

cơ bản đỏ, xanh lục và xanh tràm với nhau. Khi cường độ của cả 3 màu bằng nhau thì 

kết quả ta sẽ được màu xám. Hệ thống cộng màu thường được sử dụng để hiện ảnh trên 

màn hình máy tính. Đối với tư liệu đa phổ có số kênh phổ nhiều hơn 3 thì việc hiện ảnh 

tổ hợp màu chỉ có thể được thực hiện tuần tự cho từng tổ hợp 3 kênh một. Ngược lại mô 

hình trừ màu được áp dụng chủ yếu cho việc in ảnh. Các màu tự nhiên được tạo bởi việc 
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lấy màu trắng trừ dần đi các màu cơ bản xanh ngọc, vàng và hồng cánh sen. Tương tự 

như trong phương pháp cộng màu chỉ có thể sử dụng đồng thời cùng một lúc 3 kênh phổ 

để tạo nên ảnh tổ hợp màu. 

Trong các hệ xử lý ảnh việc hiện các tư liệu ảnh số được thực hiện thông qua hệ 

thống hiện ảnh với các thành phần gồm: bộ nhớ trung gian, bảng màu, hệ thống chuyển 

đổi tín hiệu số / tương tự (D/A) và màn hình. Trong máy tính có hai hệ thống hiện ảnh 

màu đó là hệ thống RGB và hệ thống mã màu. Trong hệ thống đầu số lượng màu được 

thể hiện là không hạn chế trong khi đó hệ thống thứ hai chỉ cho phép hiển thị được một 

số hữu hạn các màu ví dụ 256 màu. 

 

Hình I.8: Hiện màu thực và hiện màu theo mã màu 

Nếu chia toàn bộ giải sóng nhìn thấy thành ba vùng cơ bản của đỏ, lục, chàm và 

sau đó lại dùng ánh sáng trắng chiếu qua các kính lọc đỏ, lục, chàm tương ứng ta thấy 

hầu hết các màu tự nhiên đều được tái tạo lại. Phương pháp tổ hợp màu như vậy được 

gọi là tổ hợp màu tự nhiên (natural color composite). 

Trong viễn thám, các kênh phổ không được chia đều trong giải sóng nhìn thấy 

nên không thể tái tạo lại các màu tự nhiên mặc dù cũng sử dụng ba màu cơ bản đỏ, lục, 

chàm. Tổ hợp màu như vậy gọi là tổ hợp màu giả. Tổ hợp màu giả thông dụng nhất hay 

được sử dụng trong viễn thám là tổ hợp màu khi gán màu đỏ cho kênh hồng ngoại, màu 

lục cho kênh đỏ và màu chàm cho kênh lục. Trên tổ hợp màu này các đối tượng được 

thể hiện theo các gam màu chuẩn như thực vật luôn có màu đỏ, các mức độ đỏ khác 

nhau thể hiện mức độ dày đặc của thảm thực vật. 

Tổ hợp màu chỉ thực hiện được trong trường hợp có 3 kênh phổ trở lên. trong 

trường hợp chỉ có một kênh phổ, để có thể hiện trong không gian màu người ta sử dụng 

phương pháp hiện màu giả trong đó một khoảng cấp độ xám nhất định được gán một 

màu nào đó. Cách gán màu như vậy không có quy luật nào cả và hoàn toàn phụ thuộc 

vào người thiết kế. Thông thường cách này hay được sử dụng cho ảnh sau phân loại, 

ảnh chỉ số thực vật, ảnh nhiệt… Bao giờ chúng cũng được kèm theo một bản chú giải. 

Phương pháp tổ hợp màu là phương pháp được sử dụng rộng rãi dựa trên chuẩn 

nền màu trong viễn thám để hỗ trợ cho công tác giải đoán ảnh. Lợi thế của ảnh chụp đa 

phổ là có thể sử dụng tích hợp các kênh phổ khác nhau để phân tích giải đoán các đối 

tượng theo các đặc trưng bức xạ phổ. 

Ưu điểm của phương pháp tổ hợp màu là sử dụng các kênh ảnh đa phổ hiển thị 

cùng một lúc trên 3 kênh ảnh được gắn tương ứng với 3 loại màu cơ bản là đỏ, xanh lá 
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cây và xanh lam hay còn gọi là RGB. Phương pháp này có thể tổ hợp hiển thị 3 kênh 

ảnh của cùng một loại ảnh vệ tinh, của các ảnh vệ tinh khác nhau cùng độ phân giải, 

hoặc của ảnh vệ tinh và ảnh máy bay cùng độ phân giải, của ảnh radar với các thời gian 

chụp khác nhau. Trong một ảnh vệ tinh có nhiều kênh phổ khác nhau, ví dụ ảnh vệ tinh 

Landsat-5 TM, Landsat-7 TM có 6 kênh phổ (các kênh 1-5, và 7) có thể dùng để tổ hợp 

màu theo tổ hợp chập 3 của 6, sẽ cho ra 6x5x4 = 120 kiểu tổ hợp khác nhau trên 3 màu 

RGB. 

Nếu trong tổ hợp màu kênh phổ có dải sóng được gắn đúng với màu thì được gọi 

là tổ hợp màu thật và trong các trường hợp khác gọi là tổ hợp giả màu. Chẳng hạn các 

kênh phổ của ảnh vệ tinh Landsat-7 ETM có các kênh 1 (kênh phổ xanh lam – blue) 

được gắn màu xanh lam, kênh 2 (phổ xanh lá cây – green) được gắn màu lục và kênh 3 

(phổ đỏ – red) được gắn màu đỏ khi hiển thị màu, nghĩa là Band 1 = blue, Band 2 = 

green, and Band 3 = red và tổ hợp này được gọi là tổ hợp màu thật. 

Đây là cơ sở để giải đoán các đối tượng địa lý bằng mắt dựa trên các dấu hiệu 

giải đoán và kiến thức kinh nghiệm của các tác nghiệp viên. Dấu hiệu giải đoán là những 

dấu hiệu khác biệt cho phép nhận biết đối tượng trên ảnh bao gồm dấu hiệu giải đoán 

trực tiếp, gián tiếp. Các dấu hiệu giải đoán trực tiếp bao gồm hình dạng, kích thước, độ 

đậm nhạt, mầu sắc của hình ảnh, cấu trúc hình ảnh, bóng, đặc trưng phổ. 

Dựa trên nguyên lý tổ hợp màu cơ bản của ảnh vệ tinh, trong công tác hiệu chỉnh 

bản đồ thông thường sử dụng các mẫu tổ hợp chính đối với ảnh Landsat 8 như sau: 

- Tổ hợp màu tự nhiên 4-3-2: phương pháp tổ hợp này khá gần gũi với cảm nhận 

của mắt người. Bởi vì mắt người cảm nhận màu sắc trong tự nhiên trong dải phổ sóng 

điện từ có bước sóng từ 0.4 đến 0.7 µm. Trong khi đó ảnh vệ tinh Landsat có 3 kênh phổ 

2, 3 và 4 thu nhận bức xạ phổ của dải sóng nhìn thấy từ 0.4 đến 0.7 µm. Do vậy với tổ 

hợp màu trên 3 kênh phổ 4-3-2 sẽ cho ra màu sắc tự nhiên như chúng ta ngồi trên máy 

bay nhìn xuống bề mặt trái đất. Ở dạng tổ hợp này rất dễ dàng nhận biết ở mức khái quát 

hệ thống thuỷ văn có qui mô lớn, các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, các điểm dân cư 

đô thị. Tuy nhiên khi giải đoán chi tiết các đối tượng như ao hồ, kênh mương nhỏ, các 

trục đường giao thông nhánh, các yếu tố thực phủ thì rất khó phân biệt và dễ nhầm lẫn. 

Phương pháp tổ hợp này chủ yếu được sử dụng in ấn hoặc để thiết kế làm nền hình ảnh 

khi xây dựng CSDL bản đồ chuyên đề, và không nên dùng để giải đoán ảnh.  
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Hình I.9: Tổ hợp màu tự nhiên trong viễn thám tạo nên ảnh thật 

- Tổ hợp màu hồng ngoại 5-4-3: phục vụ giải đoán rất tốt cho các yếu tố phủ bề 

mặt, giao thông và thuỷ văn. Bằng mắt thường có thể giải đoán tối đa các yếu tố mặt 

nước như ao hồ, kênh mương, sông 2 nét với gam màu xanh nước biển và màu xanh 

đen; các bãi bồi ven sông, cửa biển có màu xanh nhạt; vùng làm muối có màu trắng. 

Màu trắng dạng tuyến là đường giao thông, màu trắng có dạng vùng thường là các khu 

dân cư tập trung, khu đô thị, thành phố, nhà máy công nghiệp hay là các khu đất nông 

nghiệp chưa canh tác. Màu đỏ sẫm đặc trưng cho các cây lâu năm, rừng già; màu đỏ 

gạch non, màu đỏ tím (màu hồng hoa sen) là các vùng trồng lúa; màu đỏ nâu là vùng 

trồng màu. Đất trống có độ ẩm thường có màu xanh nhạt. Đặc trưng dễ nhận biết của tổ 

hợp màu hồng ngoại là ảnh có gam màu đỏ vì lớp phủ thực vật phản xạ mạnh với kênh 

cận hồng ngoại. Phương pháp tổ hợp màu này có nhược điểm là gây ra sự cảm nhận sai 

về màu sắc so với cách nhận biết màu sắc tự nhiên của con người. Theo cách tổ hợp màu 

này, với kỹ thuật viên giải đoán mặc dù ban đầu có cảm giác hơi khó nhìn, nhưng lại rất 

hữu hiệu để có được nhiều thông tin từ ảnh vệ tinh hơn so với phương pháp tổ hợp màu 

tự nhiên. 
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Hình I.10: Ảnh viễn thám tổ hợp màu hồng ngoại 5-4-3 

- Tổ hợp theo kênh 6-5-4 (hoặc 7-5-3): phương pháp này cho kết quả màu sắc đẹp, 

rõ nét làm nổi bật được 2 nhóm lớp thuỷ hệ và thực vật; có thể nhận biết chính xác yếu 

tố mặt nước bằng màu xanh nước biển (blue); phân biệt rõ được ranh giới các vùng rừng 

già, rừng non mới trồng, vùng đất trồng lúa, trồng màu bằng màu xanh lá cây đậm và 

nhạt; các vùng đất trống hay khu đô thị có màu hồng và màu tím. So với tổ hợp màu 

hồng ngoại, phương pháp này có hiệu quả hơn trong việc giải đoán các đối tượng thuộc 

nhóm lớp thuỷ hệ và thực vật bởi vì màu sắc khá tương đồng với cảm nhận của mắt 

người. 

 

Hình I.11: Ảnh viễn thám tổ hợp màu 7-5-3 
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- Tổ hợp theo kênh 5-6-4: phương pháp tổ hợp này tương tự như tổ hợp 6-5-4 vì 

cũng sử dụng 3 kênh 3, 4 và 5 nhưng khác nhau ở chỗ là có thay đổi trật tự sắp xếp hoán 

vị gán màu RGB. Đặc trưng của dạng tổ hợp là có gam màu cam phổ biến tương ứng 

với các yếu tố thực vật. Các yếu tố thuỷ hệ có màu lam; các khu đô thị, khu dân cư, các 

vùng đất trống và hệ thống mạng lưới các đường giao thông có màu trắng sáng. So với 

phương pháp tổ hợp màu 6-5-4, việc giải đoán các đối tượng giao thông và thiết bị phụ 

thuộc được thực hiện dễ dàng hơn vì màu sắc gần gũi với cảm nhận của mắt người. 

 

Hình I.12: Ảnh viễn thám tổ hợp màu 5-6-4 

- Tổ hợp theo kênh 3-5-4: với dạng tổ hợp này, màu sắc gần giống với tổ hợp 6-5-

4 và khác nhau đối với hệ thống thuỷ văn có màu tím sẫm. Màu của thực vật cũng sẫm 

hơn so với tổ hợp 6-5-4. Phương pháp tổ hợp này về bản chất chỉ là sự sắp xếp lại thứ 

tự các kênh phổ của tổ hợp màu hồng ngoại 5-4-3. Ứng dụng của tổ hợp này để dễ nhận 

biết phân loại các yếu tố thực vật theo cảm nhận màu xanh lục của mắt người. 
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Hình I.13: Ảnh viễn thám tổ hợp màu 3-5-4 

- Tổ hợp theo kênh 7-6-4: được dùng để phân loại chính xác giữa vùng cây che 

phủ làng, vùng cây trồng công nghiệp, vùng cây trồng lâu năm ven các bờ kênh mương 

với các vùng đất nông nghiệp trồng lúa, hoa màu và các vùng đất trống. Đặc biệt tổ hợp 

này rất nhạy cảm với các đám cháy rừng. Màu đỏ và vàng nhạt thể hiện qui mô và cấp 

độ của sự cháy đang diễn ra, màu xanh đậm là các vùng rừng không cháy. Thông thường 

chọn cách tổ hợp này để theo dõi diễn biến thảm hoạ cháy rừng và thống kê đánh giá tác 

động thiệt hại do cháy rừng gây nên. 

 

Hình I.14: Ảnh viễn thám tổ hợp màu 7-6-4 
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II. Kết quả thu thập ảnh viễn thám trong nghiên cứu xâm nhập mặn theo thời gian 

(từ năm 2014 đến nay) trên lưu vực sông Cauto 

II.1. Thời gian nghiên cứu xâm nhập mặn sông Cauto 

Việc quản lý và quy hoạch tài nguyên nước đang trở nên khó khăn hơn do những 

bất ổn của biến đổi khí hậu. Sự gia tăng nhiệt độ, sự thay đổi trong lượng mưa và những 

thay đổi tần suất của các sự kiện cực đoan làm tăng khả năng xuất hiện lũ lụt và thay đổi 

tổng cung cấp nước theo mùa. Các nghiên cứu gần đây về biến đổi khí hậu ở Ca-ri-bê, 

đặc biệt là ở Cuba, cho thấy rằng nhiệt độ không khí có thể tăng và lượng mưa có thể 

giảm vào cuối thế kỷ 21, đặc biệt là trong mùa hè. Điều này kết hợp với những thay đổi 

trong việc sử dụng đất, có thể có tác động quan trọng đến các quá trình thủy văn ở toàn 

lưu vực [5].  

Lượng mưa ở Cuba có sự thay đổi theo mùa và theo năm cao, đặc trưng bởi mùa 

hè lượng mưa và mùa đông tương đối khô. Theo mùa, Cuba bị ảnh hưởng bởi các cơn 

bão đối lưu và nhiệt đới lốc xoáy vào mùa hè và mùa thu, được điều chỉnh một phần bởi 

El Niño – Southern Oscillation (ENSO) ở khoảng thời gian hàng năm. Sự thay đổi của 

những hiện tượng này tạo ra sự thay đổi của những năm mưa nhiều và hạn hán kéo 

dài. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng lượng mưa ở Cuba dự kiến sẽ giảm trong 

mùa mưa (tháng 5 - tháng 10) và tăng trong mùa khô (tháng 11 - tháng 4). Cho rằng 

khoảng 70% lượng mưa hàng năm xảy ra trong thời kỳ ẩm ướt theo mùa, sự giảm lượng 

mưa hàng năm dự kiến có thể dẫn đến sự suy giảm các thành phần của chu trình của 

nước. Tác động của những thay đổi này dẫn đến mối quan tâm cho khu vực, cụ thể là 

cho các nhà quản lý, những người có thể cần phải điều chỉnh các hoạt động và cơ sở hạ 

tầng theo tình hình chế độ lượng mưa và dòng chảy. 

Lưu vực sông Cauto, lớn nhất ở Cuba, có diện tích bề mặt 9540 km2, cũng là sông 

dài nhất đất nước, với chiều dài 343 km. Khí hậu của lưu vực này được đặc trưng bởi 

mưa mùa (tháng 5 - tháng 10) và mùa khô (tháng 11 - tháng 4), lượng mưa trung bình 

1260 mm/năm. Do đó, dòng chảy có tính chất theo mùa, với dòng chảy cao hơn vào mùa 

hè và dòng chảy trung bình hàng năm là 63 m3/s. Sông Cauto chảy qua 4 trong số 5 tỉnh 

của miền đông nam Cuba cho đến khi chảy ra biển Caribe. Nông nghiệp là hoạt động 

kinh tế chính, các loại cây trồng nông nghiệp chiếm ưu thế ở thung lũng sông Cauto, 

trong khi rừng thường xanh bao phủ phần trên của lưu vực. 

Những thay đổi trong tương lai đã được nghiên cứu và công bố (giai đoạn 2015 

– 2039 so với giai đoạn 1970 – 2000) của lượng mưa và nhiệt độ trong lưu vực sông 

Cauto và trong các lưu vực con ở dưới mức kịch bản khí hậu khắc nghiệt cao nhất (RCP 

8.5). Các dự báo cho thấy mùa mưa sẽ khô hơn từ tháng 5 đến tháng 10 và lượng mưa 

tăng nhẹ vào tháng 3, vào cuối mùa đông khắc nghiệt. Các kịch bản trong tương lai cho 

nhiệt độ đều tăng, nhưng sự gia tăng vào mùa hè lớn hơn vào mùa đông (> 1,4◦C), có 

thể có ảnh hưởng đáng kể đến tổng lượng nước trên lưu vực. Khí hậu trung bình trong 

giai đoạn 2015 – 2039 được dự báo là khô hơn (-18%) và ấm hơn (+1,5oC) so với giai 

đoạn 1970 – 2000. Những kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đây cho thấy 
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lượng mưa mùa hè giảm đáng kể ở khu vực Caribe và trong lưu vực sông Cauto. Những 

thay đổi dự báo về lượng mưa mùa đông là nhỏ và tích cực, có thể liên quan đến sự gia 

tăng về tần suất và cường độ hoạt động của ENSO. Bảng dưới cũng cho thấy những thay 

đổi dự kiến của nhiệt độ và lượng mưa trong giai đoạn 2070 – 2096 so với giai đoạn 

1970 – 2000 theo kịch bản RCP 8.5 ở lưu vực sông Cauto. Những kết quả này cho thấy 

một sự gia tăng đáng kể của nhiệt độ (+3,3oC) và lượng mưa hàng năm có thể 

giảm - 25%. Xu hướng nhiệt độ và lượng mưa trong thế kỷ 21 trong khu vực cho thấy 

khả năng tiêu cực các tác động đến dòng chảy, như được mô tả bên dưới trong tương lai 

gần. 

 

Hình II.1: Những thay đổi trong tương lai về lượng mưa trung bình hàng tháng (a) và 

nhiệt độ trung bình hàng tháng (b) đối với lưu vực sông Cauto và các lưu vực phụ La 

Fuente và Las Coloradas (Yalina Montecelos, 2018) 

Bảng II.1: Những thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa hàng năm theo kịch bản RCP 

8.5 cho các giai đoạn 2015 - 2039 và 2070 - 2096 so với giai đoạn 1970 – 2000 

(Yalina Montecelos, 2018) 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#16
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Tổng trữ lượng nước (TWS) thu được từ cân bằng nước hàng tháng là TWS = P 

- (TotalQ + AET) cho giai đoạn cơ bản và kịch bản tương lai. Phương trình TWS rất 

đơn giản và đã được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Ước tính quy mô lưu vực 

của TWS với SWAT là hợp lí. Nghiên cứu của họ tập trung vào việc sử dụng ba mô 

hình thủy văn (SWAT, HBV và BTOPMC) để phân tích các thành phần cân bằng nước 

và các biến đổi theo thời gian, theo mùa của chúng. Đối với lưu vực sông Cauto, TWS 

cho thấy giá trị dương trong mùa mưa (tháng 5 - tháng 10) và giá trị âm trong mùa khô. 

Lưu lượng giảm cũng được quan sát thấy vào tháng 7. Một mối liên hệ tốt đã được tìm 

thấy giữa TWS và lượng mưa trong hai lưu vực con. Trong đó, TWS thay đổi từ +45 

mm đến −7 mm trong lưu vực phụ La Fuente, trong khi ở Las Coloradas, TWS thay đổi 

từ +57 mm đến −26 mm. Điều này cho thấy rằng lưu vực phụ La Fuente có thể tích trữ 

nhiều nước hơn một chút vào mùa mưa, sau đó được sử dụng trong mùa khô, trong khi 

phản ứng dòng chảy nhanh hơn ở Las Coloradas cản trở việc lưu trữ lớn hơn vào mùa 

mưa và xả ra ít hơn trong thời kỳ khô hạn. 

Trong tương lai gần, chu kỳ hàng năm của TWS tương tự như chu kỳ cơ sở, 

nhưng thấp hơn vào mùa hè, giá trị dương vào đầu mùa đông (tháng 1, tháng 2 và tháng 

3) được nhìn thấy trong cả hai lưu vực con. Điều này có thể liên quan đến sự giảm đáng 

kể lượng mưa được dự báo trong mùa hè và sự gia tăng nhẹ của lượng mưa trong mùa 

đông ở vùng rừng núi. Trung bình trong tương lai, TWS hàng năm có thể dao động từ 

+30 mm đến −2 mm ở La Fuente và từ +35 mm đến −12 mm ở lưu vực con Las 

Coloradas. Dữ liệu TWS cung cấp một nguồn thông tin quan trọng cho việc mô phỏng 

chu trình thủy văn trong các lưu vực con và có thể đưa ra một ước tính sơ bộ về các biến 

số thủy văn cho tương lai. Các kịch bản này đại diện cho một tương lai có thể xảy ra và 

phương pháp luận đóng vai trò là hướng dẫn cho các nghiên cứu khí hậu thủy văn trong 

tương lai ở trong khu vực. 
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Hình II.2: Tổng lượng nước dự trữ hàng tháng (TWS) cho (a) La Fuente và (b) Las 

Coloradas cho giai đoạn cơ bản (1970–2000) và dự báo tương lai (2015–2039) 

(đường đứt đoạn) theo kịch bản RCP 8.5 (Yalina Montecelos, 2018) 

Trong một số nghiên cứu, nhận thấy rằng tác động của biến đổi khí hậu sẽ làm 

giảm lượng mưa và thành phần nước trong mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và tăng 

nhẹ lượng mưa trong mùa đông khắc nghiệt. Các kết quả này phù hợp với các dự báo 

được ghi lại bởi các mô hình khác cho vùng Caribe. Phản ứng lượng mưa được dự báo 

theo kịch bản phát thải RCP 8.5 cho thấy rằng các điều kiện khô hạn có thể được gia 

tăng trong mùa hè ở lưu vực sông Cauto trong tương lai gần. Các kịch bản tương lai về 

nhiệt độ đều tích cực, nhưng sự gia tăng vào mùa hè (> 1,4oC) lớn hơn vào mùa đông, 

điều này có thể có tác động tiêu cực đến tổng dòng chảy. Phản ứng thủy văn đối với các 

tác động tổng hợp của sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa sẽ dẫn đến tình trạng thiếu 

nước (như mô phỏng SWAT đề xuất) và cần phải lập kế hoạch cung cấp nước ngắn hạn 

tốt hơn và hiệu quả hơn trong các lưu vực nhỏ. Các nghiên cứu cho thấy sự giảm đáng 

kể về nguồn nước mặt và nước ngầm trong hai lưu vực nhỏ trong tương lai gần (2015 –

2039, so với giai đoạn cơ sở), với mức giảm lớn nhất dự kiến trong mùa mưa ở vùng 

biển. Hơn nữa, các giá trị ước tính của TWS cho thấy sự giảm trữ lượng nước trong mùa 

hè và một sự thay đổi nhỏ, nhưng tích cực, lưu trữ trong mùa đông, điều này cho thấy 

cần phải tính đến sự biến động theo mùa của thành phần cân bằng nước.  

Các nội dung nghiên cứu về chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Cauto: 

- Dựa trên các dự báo trong tương lai về nhiệt độ trên lưu vực sông Cauto cho thấy 

khu vực nhiệt độ trung bình hàng năm tăng 1,5oC và lượng mưa trung bình hàng năm 

giảm 18%, dự kiến lượng mưa sẽ giảm lớn nhất trong mùa mưa vào mùa hè. 
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- Trong những điều kiện này, tài nguyên nước mặt ở lưu vực sông Cauto có thể có 

những thay đổi đáng kể. Dựa trên các dự báo RCP 8.5, mức giảm lưu lượng trung bình 

ở các lưu vực phụ có thể gần - 53% ở La Fuente và - 61% ở Las Coloradas. Những thay 

đổi này có thể do lượng mưa giảm trong hầu hết các tháng, nhưng đặc biệt trong suốt 

mùa hè, và tỷ lệ thất thoát nước cao. 

- Các dự báo khí hậu thủy văn được trình bày thể hiện các kịch bản có thể xảy ra 

đối với lưu vực Cauto trong tương lai gần; kết quả cung cấp hướng dẫn cho những người 

ra quyết định về mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khả năng cung cấp nước ở lưu 

vực sông Cauto, như nó đã được thực hiện đối với các lưu vực khác trên thế giới. 

Hiện tượng xâm nhập mặn diễn ra trong mùa khô, thời điểm mà lượng nước đổ 

về hạ lưu ít nhất trong năm, tạo điều kiện cho nước biển đi sâu vào trong đất liền, gây 

nên nhiễm mặn cho vùng nước ngọt trong sông [6]. Trước tác động của biến đổi khí hậu, 

lượng mưa và nhiệt độ có sự biến động về thời gian và cường độ, nó là hai trong những 

yếu tố quan trọng tác động đến dòng chảy trên sông. Biến đổi khí hậu tác động làm cho 

lưu lượng dòng chảy biến đổi, lượng nước đổ về hạ lưu ít hơn và khiến cho mức độ xâm 

nhập mặn gia tăng [7, 8].  

Trong các nghiên cứu cho thấy có sự thay đổi về khí hậu ở khu vực sông Cauto  

kể từ năm 2015 mà cụ thể là yếu tố nhiệt độ và lượng mưa, các yếu tố này ảnh hưởng 

trực tiếp đến chế độ dòng chảy của sông dẫn đến hiện tượng xâm nhập mặn. Do đó, các 

dữ liệu nghiên cứu được tập trung thu thập và phân tích từ năm 2014 để bám sát các 

diễn biến thay đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay. 

II.2. Thu thập ảnh viễn thám nghiên cứu xâm nhập mặn trên sông Cauto 

Dựa vào các phân tích ở phần trước, ảnh viễn thám được chọn trong khoảng thời 

gian từ tháng 11 đến tháng 3, thời điểm mà lượng nước trên sông hạ thấp, nước biển 

xâm nhập vào sông nhiều hơn. Cùng với đó, các nghiên cứu về lưu vực sông Cauto đã 

nghiên cứu diễn biến thay đổi của điều kiện tự nhiên từ năm 2015 do tác động của yếu 

tố biến đổi khí hậu. Các ảnh viễn thám sẽ được thu thập từ năm 2014 đến nay để nghiên 

cứu, đánh giá được các diễn biến thay đổi của hiện tượng xâm nhập mặn. 

II.2.1. Dữ liệu vệ tinh Landsat 8 

Vào ngày 11 tháng 2 năm 2013, phương tiện Atlas-V chở vệ tinh LDCM (Landsat 

Data Continuous Mission) đã được phóng lên từ USS Vandenberg. Tàu vũ trụ được thiết 

kế để tiếp tục chương trình thu nhận hình ảnh không gian toàn cầu mà Hoa Kỳ đã thực 

hiện từ năm 1972 với sự trợ giúp của loạt Landsat. 

Thiết bị viễn thám được lắp đặt trên LCDM bao gồm một máy đo bức xạ quét đa 

kênh OLI (Máy ảnh đất hoạt động) và máy đo bức xạ IR hai kênh TIRS (Cảm biến hồng 

ngoại nhiệt). Thiết bị OLI, được phát triển bởi Ball Aerospace & Technologies, hoạt 

động ở chín bước sóng trong phạm vi 0,433-2.300 μm và cung cấp hình ảnh với độ phân 

giải tối đa 15 m bằng công nghệ hình ảnh không gian tiên tiến. Để phát triển, vệ tinh 
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EO-1 thử nghiệm (được phóng vào năm 2000 và được trang bị máy đo bức xạ Advanced 

Land Imager, một nguyên mẫu của máy đo bức xạ OLI) đã được sử dụng [9].  

 

 

Hình II.3: Vệ tinh Landsat 8 trên quỹ đạo 

Trọng tải của vệ tinh sử dụng một thiết kế mới bao gồm ít phần tử chuyển động 

hơn, điều này sẽ làm tăng độ tin cậy và tuổi thọ của nó lên ít nhất 5 năm. Độ chính xác 

lập bản đồ của các hình ảnh thu được là 12 m trở lên. Nhờ OLI, lần đầu tiên trong vệ 

tinh dòng Landsat, có thể thực hiện các quan sát thông qua hai dải bước sóng mới, rất 

quan trọng để nghiên cứu các đám mây ti và chất lượng của hồ và nước ven biển. 

Độ phân giải tiếp đất không gian ở độ phân giải 8 của hình ảnh thu được bằng 

thiết bị TIRS là 100 m. Mục đích chính của nó là thu được các đặc tính nhiệt độ bề mặt, 

và nghiên cứu quá trình truyền nhiệt và ẩm vì lợi ích của ngành nông nghiệp, quản lý 

nước, v.v. 

Trái ngược với các thiết bị được lắp đặt trên các vệ tinh Landsat trước đây, TIRS 

cung cấp khả năng thực hiện các quan sát trong không chỉ một mà là hai tổ hợp băng tần 

Landsat 8 bước sóng hồng ngoại. Cả hai thiết bị đều chụp ở chế độ quét dọc theo đường 

đi của tàu vũ trụ, điều này làm giảm mức độ biến dạng bức xạ so với các thiết bị quét 

ngang được sử dụng trên các vệ tinh Landsat trước đây. 

Kể từ năm 2013, hơn 1,1 triệu cảnh đã được thu thập, bổ sung vào kho lưu trữ 

Landsat bắt đầu cách đây gần 45 năm và tiếp tục giúp hỗ trợ các nghiên cứu về nông 

nghiệp, rừng và quản lý / sử dụng / chất lượng nước, thiên tai và biến đổi đất đai. Chương 

trình Landsat là một loạt các vệ tinh quan sát Trái đất do USGS và NASA đồng quản lý 

và đưa ra kỷ lục dài nhất trong không gian liên tục về vùng đất trên Trái đất từng tồn 

tại. Hàng ngày, vệ tinh Landsat quay quanh Trái đất và cung cấp thông tin cần thiết để 
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giúp các nhà quản lý đất đai và các nhà hoạch định chính sách đưa ra quyết định sáng 

suốt về tài nguyên và môi trường của chúng ta. Tất cả dữ liệu Landsat được USGS phân 

phối miễn phí từ EarthExplorer, GloVis và LandsatLook Viewer.  

Ngày nay, các vệ tinh Landsat chụp ảnh toàn bộ bề mặt Trái đất ở độ phân giải 

30 mét khoảng hai tuần một lần, bao gồm dữ liệu nhiệt và đa phổ. USGS cung cấp dữ 

liệu theo 3 loại cho mỗi vệ tinh (Tier 1, Tier 2 và RT). Ảnh vệ tinh Landsat 8 có 3 sản 

phầm gồm: Surface Reflectance, Top of Atmosphere, Raw Images [10].  

a. USGS Landsat 8 Surface Reflectance (SR) 

Bộ dữ liệu này là hệ số phản xạ bề mặt được hiệu chỉnh trong khí quyển từ các 

cảm biến Landsat 8 OLI / TIRS. Những hình ảnh này chứa 5 dải hồng ngoại nhìn thấy 

và cận hồng ngoại (VNIR) cùng 2 dải hồng ngoại sóng ngắn (SWIR) được xử lý để 

chỉnh sửa phản xạ bề mặt và hai dải hồng ngoại nhiệt (TIR) được xử lý để chỉnh sửa 

nhiệt độ sáng.  

Những dữ liệu này đã được hiệu chỉnh tác động của khí quyển bằng cách sử 

dụng LaSRC và bao gồm mặt nạ mây, bóng, nước và tuyết được tạo ra bằng CFMASK, 

cũng như mặt nạ bão hòa trên mỗi pixel. Các dải dữ liệu thu thập được được đóng gói 

thành các "cảnh" chồng chéo bao phủ khoảng 170km x 183km bằng cách sử dụng lưới 

tham chiếu tiêu chuẩn hóa. SR chỉ có thể được tạo cho các tài sản Landsat được xử lý 

đến mức L1TP. 

Mặc dù phản xạ bề mặt chỉ có thể được xử lý từ các băng tần Máy ảnh đất hoạt 

động (OLI), SR yêu cầu đầu vào sản phẩm OLI / Cảm biến hồng ngoại nhiệt (TIRS) kết 

hợp (LC8) để tạo mặt nạ đám mây đi kèm. Do đó, sản phẩm dữ liệu chỉ OLI (LO8) và 

TIRS chỉ (LT8) không thể được tính toán đến SR. 

SR không được chạy cho cảnh có góc thiên đỉnh lớn hơn 76°, do đó tránh sử dụng 

SR cho dữ liệu thu được ở vĩ độ cao (> 65°). Dải panchromatic (ETM + Band 7, OLI 

Band 8) không được xử lý để phản xạ bề mặt. 

Hiệu quả của hiệu chỉnh SR có thể sẽ bị giảm ở những nơi mà hiệu chỉnh khí 

quyển bị ảnh hưởng bởi các điều kiện bất lợi: 

- Vùng siêu khô cằn hoặc tuyết phủ 

- Điều kiện góc mặt trời thấp 

- Vùng ven biển nơi có diện tích đất nhỏ so với vùng nước liền kề 

- Các khu vực có nhiều đám mây ô nhiễm 

- Sản phẩm này được tạo bởi Google bằng cách sử dụng hình ảnh Docker do USGS 

cung cấp. 

b. USGS Landsat 8 Collection 1 Tier 1 TOA Reflectance 

Có thể giảm sự biến thiên giữa cảnh sang cảnh bằng cách chuyển đổi bức xạ 

quang phổ tại cảm biến thành hệ số phản xạ TOA trong khí quyển, còn được gọi là 

https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/LANDSAT_LC08_C01_T1_SR
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/LANDSAT_LC08_C01_T1_TOA
https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/LANDSAT_LC08_C01_T1
https://prd-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/atoms/files/LSDS-1368_L8_C1-LandSurfaceReflectanceCode-LASRC_ProductGuide-v3.pdf
https://www.usgs.gov/core-science-systems/nli/landsat/cfmask-algorithm
https://landsat.gsfc.nasa.gov/about/worldwide-reference-system
https://landsat.gsfc.nasa.gov/about/worldwide-reference-system
https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-levels-processing
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albedo hành tinh trong dải. Khi so sánh hình ảnh từ các cảm biến khác nhau, có ba lợi 

thế khi sử dụng phản xạ TOA thay vì bức xạ phổ tại cảm biến.  

- Nó loại bỏ hiệu ứng cosine của các góc thiên đỉnh khác nhau do chênh lệch thời 

gian giữa các lần thu thập dữ liệu.  

- Độ phản xạ TOA bù đắp cho các giá trị khác nhau của bức xạ mặt trời ngoài khí 

quyển phát sinh từ sự khác biệt của dải quang phổ.  

- Hệ số phản xạ TOA điều chỉnh sự thay đổi trong khoảng cách Trái đất - Mặt trời 

giữa các ngày thu thập dữ liệu khác nhau. Những thay đổi này có thể là đáng kể về mặt 

địa lý và thời gian. 

Lưu ý rằng cosin của góc thiên đỉnh bằng sin của góc nâng mặt trời. Góc nâng 

mặt trời tại trung tâm cảnh Landsat thường được lưu trữ trong tệp tiêu đề sản phẩm Cấp 

1 (.MTL hoặc .WO) hoặc được truy xuất từ giao diện trực tuyến USGS EarthExplorer 

hoặc GloVis trong siêu dữ liệu cảnh tương ứng (các trang web này cũng chứa thời gian 

thu tính bằng giờ, phút và giây). Tính toán độ phản xạ TOA yêu cầu khoảng cách Trái 

đất - Mặt trời (d). Thông số d theo đơn vị thiên văn trong suốt một năm được tạo ra bằng 

cách sử dụng dữ liệu của Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) Ephemeris10 

(DE405). Các số d cũng được lập bảng trong Văn phòng Nhật ký hàng hải. 

Ảnh vệ tinh Landsat 8 bao gồm 11 kênh ảnh từ B1 – B11 và kênh BQA. 

Bảng II.2: Các kênh ảnh của ảnh vệ tinh Landsat 8 
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Bảng II.3: Một số thuộc tính của ảnh Landsat dùng trong nghiên cứu 

Thuộc tính Miêu tả 

BPF_NAME_OLI Tên tệp cho Tệp thông số thiên vị (BPF) được sử 

dụng để tạo sản phẩm, nếu có. Điều này chỉ áp 

dụng cho các sản phẩm có chứa dải OLI 

BPF_NAME_TIRS Tên tệp cho Tệp thông số thiên vị (BPF) được sử 

dụng để tạo sản phẩm, nếu có. Điều này chỉ áp 

dụng cho các sản phẩm có dải TIRS 

CLOUD_COVER Phần trăm mây che phủ, -1: không được tính toán 

CLOUD_COVER_LAND Phần trăm mây che phủ trên mặt đất, -1: không 

được tính toán 

COLLECTION_CATEGORY Bậc của cảnh (T1 hoặc T2) 

COLLECTION_NUMBER Số lượng bộ sưu tập 

CPF_NAME Tên tệp thông số hiệu chỉnh 

DATA_TYPE Định danh kiểu dữ liệu. (L1T hoặc L1G) 

DATE_ACQUIRED Ngày thu nhận hình ảnh. "YYYY-MM-DD" 

DATUM Datum được sử dụng trong tạo hình ảnh 

EARTH_SUN_DISTANCE Khoảng cách mặt trời trái đất theo đơn vị thiên văn 

(AU) 

ELEVATION_SOURCE Nguồn mô hình độ cao được sử dụng cho các sản 

phẩm đã chỉnh sửa địa hình tiêu chuẩn (L1T) 

ELLIPSOID Ellipsoid được sử dụng trong tạo hình ảnh 

EPHEMERIS_TYPE Kiểu dữ liệu Ephemeris được sử dụng để thực hiện 

hiệu chỉnh hình học. (Chắc chắn hoặc Dự đoán) 

FILE_DATE Ngày tệp tính bằng mili giây kể từ kỷ nguyên 

GEOMETRIC_RMSE_MODEL Kết hợp Lỗi bình phương gốc trung bình (RMSE) 

của phần dư hình học (mét) theo cả hướng ngang 

và dọc được đo trên GCP được sử dụng trong hiệu 

chỉnh độ chính xác hình học. Không có trong các 

sản phẩm L1G 
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GEOMETRIC_RMSE_MODEL_X RMSE của lượng dư hình học hướng X (tính bằng 

mét) được đo trên GCP được sử dụng trong hiệu 

chỉnh độ chính xác hình học. Không có trong các 

sản phẩm L1G 

GEOMETRIC_RMSE_MODEL_Y RMSE của phần dư hình học hướng Y (tính bằng 

mét) được đo trên GCP được sử dụng trong hiệu 

chỉnh độ chính xác hình học. Không có trong các 

sản phẩm L1G 

GRID_CELL_SIZE 

_PANCHROMATIC 

Kích thước ô lưới được sử dụng để tạo hình ảnh 

cho dải panchromatic 

GRID_CELL_SIZE_REFLECTIVE Kích thước ô lưới được sử dụng để tạo hình ảnh 

cho dải phản chiếu 

GRID_CELL_SIZE_THERMAL Kích thước ô lưới được sử dụng để tạo hình ảnh 

cho dải nhiệt 

GROUND_CONTROL 

_POINTS_MODEL 

Số lượng các điểm kiểm soát mặt đất được sử 

dụng. Không được sử dụng trong các sản phẩm 

L1GT. Giá trị: 0 - 999 (0 được sử dụng cho các sản 

phẩm L1T đã sử dụng tính năng lọc Đa cảnh) 

GROUND_CONTROL 

_POINTS_VERSION 

Số lượng các điểm kiểm soát mặt đất được sử dụng 

trong việc xác minh sản phẩm đã chỉnh sửa địa 

hình. Giá trị: -1 đến 1615 (-1 = không khả dụng) 

IMAGE_QUALITY Chất lượng hình ảnh, 0 = kém nhất, 9 = tốt nhất, -

1 = chất lượng không được tính 

IMAGE_QUALITY_OLI Chất lượng hình ảnh tổng hợp cho các dải 

OLI. Giá trị: 9 = Tốt nhất. 1 = Tồi tệ nhất. 0 = Chất 

lượng hình ảnh không được tính toán. Thông số 

này chỉ hiển thị nếu có dải OLI trong sản phẩm 

IMAGE_QUALITY_TIRS Chất lượng hình ảnh tổng hợp cho các dải 

TIRS. Giá trị: 9 = Tốt nhất. 1 = Tồi tệ nhất. 0 = 

Chất lượng hình ảnh không được tính toán. Thông 

số này chỉ hiển thị nếu có dải OLI trong sản phẩm 

MAP_PROJECTION Phép chiếu được sử dụng để thể hiện bề mặt 3 

chiều của trái đất cho sản phẩm Cấp 1 

NADIR_OFFNADIR Nadir hoặc tình trạng Off-Nadir của hiện trường 
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ORIENTATION Định hướng được sử dụng trong việc tạo ra hình 

ảnh. Giá trị: NOMINAL = Đường dẫn danh nghĩa, 

NORTH_UP = Hướng Bắc, TRUE_NORTH = 

Hướng Bắc thực, USER = Người dùng 

RADIANCE_ADD_BAND_1 Hệ số thay đổi tỷ lệ phụ được sử dụng để chuyển 

đổi DN đã hiệu chuẩn thành độ tỏa sáng cho Băng 

tần 1 

RADIANCE_ADD_BAND_2 Hệ số thay đổi tỷ lệ cộng được sử dụng để chuyển 

đổi DN đã hiệu chuẩn thành độ tỏa sáng cho Băng 

tần 2 

RADIANCE_ADD_BAND_3 Hệ số thay đổi tỷ lệ phụ được sử dụng để chuyển 

đổi DN đã hiệu chỉnh thành độ tỏa sáng cho Băng 

tần 3 

RADIANCE_ADD_BAND_4 Hệ số thay đổi tỷ lệ phụ được sử dụng để chuyển 

đổi DN đã hiệu chỉnh thành độ tỏa sáng cho Băng 

tần 4 

RADIANCE_ADD_BAND_5 Hệ số thay đổi tỷ lệ phụ được sử dụng để chuyển 

đổi DN đã hiệu chỉnh thành độ tỏa sáng cho Băng 

tần 5 

RADIANCE_ADD_BAND_6 Hệ số thay đổi tỷ lệ phụ được sử dụng để chuyển 

đổi DN đã hiệu chỉnh thành độ tỏa sáng cho Băng 

tần 6 

RADIANCE_ADD_BAND_7 Hệ số thay đổi tỷ lệ phụ được sử dụng để chuyển 

đổi DN đã hiệu chỉnh thành độ tỏa sáng cho Băng 

tần 7 

RADIANCE_ADD_BAND_8 Hệ số thay đổi tỷ lệ phụ được sử dụng để chuyển 

đổi DN đã hiệu chỉnh thành độ tỏa sáng cho Băng 

tần 8 

RADIANCE_ADD_BAND_9 Hệ số thay đổi tỷ lệ phụ được sử dụng để chuyển 

đổi DN đã hiệu chỉnh thành độ tỏa sáng cho Băng 

tần 9 

RADIANCE_ADD_BAND_10 Hệ số thay đổi tỷ lệ phụ được sử dụng để chuyển 

đổi DN đã hiệu chỉnh thành độ tỏa sáng cho Băng 

tần 10 
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RADIANCE_ADD_BAND_11 Hệ số thay đổi tỷ lệ phụ được sử dụng để chuyển 

đổi DN đã hiệu chuẩn thành độ tỏa sáng cho Băng 

tần 11 

 

Danh sách các cảnh ảnh Landsat 8 được thu thập: 

- Cảnh ảnh năm 2014: 

TT Tên cảnh ảnh Ngày thu nhận 

1 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20140113 13/01/2014 

2 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20140129 29/01/2014 

 

Hình II.4. Cảnh ảnh LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20140113 

- Cảnh ảnh năm 2015: 

TT Tên cảnh ảnh Ngày thu nhận 

1 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20150116 16/01/2015 

2 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20150217 17/02/2015 

3 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20150305 05/03/2015 

4 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20150321 21/03/2015 

 

- Cảnh ảnh năm 2016: 
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TT Tên cảnh ảnh Ngày thu nhận 

1 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20160103 03/01/2016 

2 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20160204 04/02/2016 

 

- Cảnh ảnh năm 2017: 

TT Tên cảnh ảnh Ngày thu nhận 

1 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20170105 05/01/2017 

2 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20170121 21/01/2017 

3 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20170206 06/02/2017 

4 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20170310 10/03/2017 

 

- Cảnh ảnh năm 2018: 

TT Tên cảnh ảnh Ngày thu nhận 

1 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20180124 24/01/2018 

2 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20180209 09/02/2018 

3 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20180225 25/02/2018 

4 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20180329 29/03/2018 

5 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20180414 14/04/2018 

 

- Cảnh ảnh năm 2019: 

TT Tên cảnh ảnh Ngày thu nhận 

1 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20190111 11/01/2019 

2 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20190212 12/02/2019 

3 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20190228 28/02/2019 

4 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20190316 16/03/2019 
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- Cảnh ảnh năm 2020: 

TT Tên cảnh ảnh Ngày thu nhận 

1 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20200114 14/01/2020 

2 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20200130 30/01/2020 

3 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20200215 15/02/2020 

4 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20200302 02/03/2020 

 

- Cảnh ảnh năm 2021: 

TT Tên cảnh ảnh Ngày thu nhận 

1 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20210217 17/02/2021 

2 LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA/LC08_012046_20210321 21/03/2021 

II.2.2. Dữ liệu vệ tinh Sentinel 2 

SENTINEL-2, được khởi chạy như một phần của chương trình Copernicus của 

Ủy ban Châu Âu vào ngày 23 tháng 6 năm 2015, được thiết kế đặc biệt để cung cấp 

nhiều dữ liệu và hình ảnh. Vệ tinh được trang bị một cảm biến quang phổ quang-điện tử 

để khảo sát với độ phân giải trọng điểm -2 từ 10 đến 60 m trong vùng quang phổ hồng 

ngoại nhìn thấy, hồng ngoại gần (VNIR) và sóng ngắn (SWIR), bao gồm 13 kênh quang 

phổ, điều này đảm bảo ghi lại sự khác biệt về trạng thái thực vật, bao gồm cả những thay 

đổi theo thời gian và cũng giảm thiểu tác động đến chất lượng chụp ảnh khí quyển. 

Quỹ đạo có độ cao trung bình 785 km và sự hiện diện của hai vệ tinh trong sứ 

mệnh cho phép các cuộc khảo sát lặp lại 5 ngày một lần tại đường xích đạo và 2-3 ngày 

một lần ở các vĩ độ trung bình. 

Dữ liệu Sentinel-2 cung cấp chương trình GMES (Giám sát toàn cầu về môi 

trường và an ninh), do EC (Ủy ban châu Âu) và ESA (Cơ quan vũ trụ châu Âu) đồng 

thực hiện, ví dụ, liên quan đến quản lý đất đai, sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp, và 

giám sát thiên tai và các hoạt động nhân đạo. 

Sứ mệnh Copernicus Sentinel-2 bao gồm một chòm sao gồm hai vệ tinh quay 

quanh cực được đặt trong cùng một quỹ đạo đồng bộ mặt trời, chuyển động theo từng 

giai đoạn 180 ° so với nhau. Nó nhằm mục đích theo dõi sự thay đổi trong điều kiện bề 

mặt đất, chiều rộng dải đất rộng (290 km) và thời gian quay lại cao (10 ngày tại đường 

xích đạo với một vệ tinh và 5 ngày với 2 vệ tinh trong điều kiện không có mây, kết quả 

là 2 - 3 ngày ở vĩ độ trung bình) sẽ hỗ trợ theo dõi những thay đổi trên bề mặt Trái Đất. 
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Hình II.5: Vệ tinh Sentinel 2 trên quỹ đạo 

Bảng II.4: Một số kênh ảnh chính của ảnh viễn thám Sentinel 2 
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Bảng II.5: Các thuộc tính chính của ảnh vệ tinh Sentinel 2 

Thuộc tính Miêu tả 

AOT_RETRIEVAL_ACCURACY Độ chính xác của mô hình độ dày quang học 

Aerosol 

CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE Phần trăm pixel có mây cụ thể dạng hạt được 

lấy từ siêu dữ liệu ban đầu 

CLOUD_COVERAGE_ASSESSMENT Phần trăm pixel có mây cho toàn bộ kho lưu 

trữ có chứa hạt này. Lấy từ siêu dữ liệu gốc 

CLOUDY_SHADOW_PERCENTAGE Phần trăm pixel được phân loại là bóng mây 

DARK_FEATURES_PERCENTAGE Phần trăm pixel được phân loại là các đối 

tượng địa lý tối hoặc bóng tối 

DATASTRIP_ID Định danh duy nhất của Mục dữ liệu sản phẩm 

trong tập dữ liệu (PDI) 

DATATAKE_IDENTIFIER Xác định duy nhất một Datatake nhất định. ID 

chứa vệ tinh Sentinel-2, ngày và giờ bắt đầu, 

số quỹ đạo tuyệt đối và đường cơ sở xử lý 

DATATAKE_TYPE Chế độ hoạt động MSI 

DEGRADED_MSI_DATA 

_PERCENTAGE 

Phần trăm dữ liệu MSI và dữ liệu phụ bị 

xuống cấp 

FORMAT_CORRECTNESS Tổng hợp các kiểm tra Kiểm soát chất lượng 

trực tuyến (OLQC) được thực hiện ở cấp độ 

hạt (Product_Syntax) và cuộn dữ liệu (Cú 

pháp sản phẩm và DS_Consistency) 

GENERAL_QUALITY Tổng hợp các kiểm tra OLQC được thực hiện 

ở cấp độ dữ liệu (Số_tương đối_ Số_lượng) 
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GENERATION_TIME Thời gian tạo ra sản phẩm 

GEOMETRIC_QUALITY Tổng hợp các kiểm tra OLQC được thực hiện 

ở cấp độ dữ liệu (Attitude_Quality_Indicator) 

GRANULE_ID Giá trị nhận dạng duy nhất của PDI chi tiết 

(PDI_ID) 

HIGH_PROBA_CLOUDS 

_PERCENTAGE 

Phần trăm pixel được phân loại là đám mây 

xác suất cao 

MEDIUM_PROBA_CLOUDS 

_PERCENTAGE 

Phần trăm pixel được phân loại là đám mây 

xác suất trung bình 

MGRS_TILE Ô Hệ thống Tham chiếu Lưới Quân sự Hoa 

Kỳ (MGRS) 

NODATA_PIXEL_PERCENTAGE Phần trăm không có pixel dữ liệu 

NOT_VEGETATED_PERCENTAGE Phần trăm pixel được phân loại là không có 

thực vật 

PROCESSING_BASELINE Đường cơ sở cấu hình được sử dụng tại thời 

điểm tạo sản phẩm về phiên bản phần mềm bộ 

xử lý và phiên bản Thông số xử lý hình ảnh 

mặt đất chính (GIPP) 

PRODUCT_ID Id đầy đủ của sản phẩm Sentinel-2 ban đầu 

RADIATIVE_TRANSFER 

_ACCURACY 

Độ chính xác của mô hình truyền bức xạ 

RADIOMETRIC_QUALITY Dựa trên báo cáo OLQC có trong Datastrips / 

QI_DATA với tên danh sách kiểm tra 

RADIOMETRIC_QUALITY 

REFLECTANCE_CONVERSION 

_CORRECTION 

Hệ số hiệu chỉnh khoảng cách Trái đất-Mặt 

trời 

SATURATED_DEFECTIVE_PIXEL 

_PERCENTAGE 

Phần trăm pixel bão hòa hoặc bị lỗi 

SENSING_ORBIT_DIRECTION Hình ảnh hướng quỹ đạo 

SENSING_ORBIT_NUMBER Số quỹ đạo hình ảnh 
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SENSOR_QUALITY Tổng hợp các kiểm tra OLQC được thực hiện 

ở cấp độ chi tiết (Missing_Lines, Corrupt_ISP 

và Sensing_Time) và datastrip 

(Degraded_SAD và Datation_Model) 

THIN_CIRRUS_PERCENTAGE Phần trăm pixel được phân loại là mây ti 

mỏng 

UNCLASSIFIED_PERCENTAGE Phần trăm pixel chưa được phân loại 

VEGETATION_PERCENTAGE Phần trăm pixel được phân loại là thảm thực 

vật 

WATER_PERCENTAGE Phần trăm pixel được phân loại là nước 

WATER_VAPOUR_RETRIEVAL 

_ACCURACY 

Độ chính xác được công bố của mô hình 

Water Vapor 

 

Danh sách các cảnh ảnh Sentinel 2 thu thập: 

- Cảnh ảnh năm 2015: 

TT Tên cảnh ảnh Ngày thu nhận 

2 COPERNICUS/S2/20151207T154552 07/12/2015 

3 COPERNICUS/S2/20151208T033242 08/12/2015 

4 COPERNICUS/S2/20151220T155532 20/12/2015 

5 COPERNICUS/S2/20151228T033242 28/12/2015 
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Hình II.6. Cảnh ảnh COPERNICUS/S2/20151207T154552 

- Cảnh ảnh năm 2016: 

TT Tên cảnh ảnh Ngày thu nhận 

1 COPERNICUS/S2/20160107T033242 07/01/2016 

2 COPERNICUS/S2/20160205T154542 05/02/2016 

3 COPERNICUS/S2/20160216T031812 16/02/2016 

4 COPERNICUS/S2/20160218T155522 18/02/2016 

 

- Cảnh ảnh năm 2017: 

TT Tên cảnh ảnh Ngày thu nhận 

1 COPERNICUS/S2/20170110T154531 10/01/2017 

2 COPERNICUS/S2/20170123T155521 23/01/2017 

3 COPERNICUS/S2/20170202T155521 02/02/2017 

4 COPERNICUS/S2/20170209T154541 09/02/2017 

5 COPERNICUS/S2/20170212T155521 12/02/2017 

6 COPERNICUS/S2/20170304T155521 04/03/2017 
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- Cảnh ảnh năm 2018: 

TT Tên cảnh ảnh Ngày thu nhận 

1 COPERNICUS/S2/20180123T155519 23/01/2018 

2 COPERNICUS/S2/20180207T155521 07/02/2018 

3 COPERNICUS/S2/20180217T155521 17/02/2018 

4 COPERNICUS/S2/20180227T155521 27/02/2018 

5 COPERNICUS/S2/20180306T154551 06/03/2018 

6 COPERNICUS/S2/20180324T155519 24/03/2018 

 

- Cảnh ảnh năm 2019: 

TT Tên cảnh ảnh Ngày thu nhận 

1 COPERNICUS/S2/20190103T155521 03/01/2019 

2 COPERNICUS/S2/20190118T155529 18/01/2019 

3 COPERNICUS/S2/20190209T154551 09/02/2019 

4 COPERNICUS/S2/20190222T155521 22/02/2019 

5 COPERNICUS/S2/20190309T155519 09/03/2019 

6 COPERNICUS/S2/20190329T155529 29/03/2019 

 

- Cảnh ảnh năm 2020: 

TT Tên cảnh ảnh Ngày thu nhận 

1 COPERNICUS/S2/20200113T155519 13/01/2020 

2 COPERNICUS/S2/20200125T154541 25/01/2020 

3 COPERNICUS/S2/20200207T155521 07/02/2020 

4 COPERNICUS/S2/20200219T154549 19/02/2020 

5 COPERNICUS/S2/20200305T154551 05/03/2020 
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6 COPERNICUS/S2/20200323T155529 23/03/2020 

 

- Cảnh ảnh năm 2021: 

TT Tên cảnh ảnh Ngày thu nhận 

1 COPERNICUS/S2/20210107T155529 07/01/2021 

2 COPERNICUS/S2/20210124T154549 24/01/2021 

3 COPERNICUS/S2/20210208T154551 08/02/2021 

4 COPERNICUS/S2/20210226T155529 26/02/2021 

5 COPERNICUS/S2/20210313T155531 13/03/2021 

6 COPERNICUS/S2/20210328T155529 28/03/2021 
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KẾT LUẬN 

Thu thập ảnh viễn thám phù hợp là yếu tố cơ bản quyết định đến quá trình và kết 

quả của nghiên cứu trong lĩnh vực viễn thám. Ảnh được chọn vào thời điểm sao cho khả 

năng thể hiện được các nỗi dung nghiên cứu là rõ ràng nhất. Với hiện tượng xâm nhập 

mặn, nó thường diễn ra trong mùa khô, thời điểm mà lượng nước đổ về hạ lưu ít nhất 

trong năm, tạo điều kiện cho nước biển đi sâu vào trong đất liền, gây nên nhiễm mặn 

cho vùng nước ngọt trong sông. Biến đổi khí hậu tác động làm cho lưu lượng dòng chảy 

biến đổi, lượng nước đổ về hạ lưu ít hơn và khiến cho mức độ xâm nhập mặn gia tăng. 

Những cảnh ảnh dùng cho nghiên cứu cần thể hiện rõ ràng độ phản xạ của dòng sông, 

ngoài ra vùng nghiên cứu trên ảnh không bị ảnh hưởng bởi mây và bóng mây. Điều này 

giúp cho việc tính toán độ mặn trên nước sông được chính xác hơn. 

Ảnh vệ tinh Landsat 8 và Sentinel 2 đang được sử dụng trong nhiều nghiên cứu 

của viễn thám, với độ phân giải tốt và kho dữ liệu ảnh lớn. Các sản phẩm ảnh Landsat 8 

và Sentinel 2 đã được hiệu chỉnh các yếu tố khí quyển để giúp việc phân tích được tốt 

hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng một loại ảnh cũng gặp những trở ngại như kích thước mỗi 

pixel so với bề rộng của sông hoặc những thời điểm nghiên cứu bị mây che phủ khá 

nhiều. Do đó, cần thiết kết hợp hai loại ảnh viễn thám này để bổ sung cho nhau trong 

nghiên cứu nhằm mang lại kết quả tốt nhất. Dữ liệu ảnh được thu thập từ năm 2014 cho 

đến nay giúp cho nghiên cứu có thể đánh giá được diễn biến của xâm nhập mặn trong 

một khoảng thời gian, đặc biệt là có thể nhìn nhận được tác động của biến đổi khí hậu 

đến các diễn biến trên sông. 
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