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MỞ ĐẦU 

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. Độ mặn, là một trong những thông số chất lượng nước có liên quan cũng như 

là một yếu tố chính ảnh hưởng đến sự pha trộn vật lý của nước ngọt và nước mặn. Nồng 

độ của hòa tan muối ở các vùng nước cửa sông ít ảnh hưởng đến ánh sáng trung bình 

phổ sự hấp thụ, tuy nhiên, độ mặn được phát hiện có mối quan hệ chặt chẽ với các các 

chất hoạt động trong nước cửa sông, chẳng hạn như chất hữu cơ hòa tan có màu (CDOM) 

và chất rắn lơ lửng. Độ mặn, thường được biểu thị bằng phần nghìn (ppt), là thước đo 

nồng độ muối hòa tan trong nước. Ở các cửa sông, độ mặn thể hiện sự thay đổi dần dần 

trong suốt chiều dài từ 0,5 ppt trở xuống trong khu vực nước ngọt phía trên, đến hơn 

30,0 ppt gần kết nối với biển khơi. Trong cửa sông, độ mặn được gọi là oligohaline (0,5-

5,0 ppt), mesohaline (5,0-18,0 ppt) hoặc polyhaline (18,0- 30,0 ppt). 

Thay đổi độ mặn đột ngột do các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chẳng hạn như 

bão nhiệt đới và cuồng phong, có thể làm nhiễu loạn chức năng hệ sinh thái cửa sông và 

môi trường sống của động vật hoang dã, và khả năng tồn tại của thực vật và động vật. Do 

đó, việc theo dõi liên tục sự thay đổi độ mặn theo thời gian là cần thiết trong nỗ lực cung 

cấp thông tin cơ bản để bảo vệ hệ sinh thái trong sông. 

Giải pháp tích hợp kỹ thuật viễn thám và GIS trong giám sát và thành lập bản đồ 

xâm nhập mặn đã và đang được nghiên cứu để giám sát xâm nhập mặn. Dữ liệu sử dụng 

là ảnh vệ tinh kết hợp với số liệu quan trắc độ mặn của nước được thu thập từ các trạm 

quan trắc thực tế là cơ sở để xác định nồng độ mặn thông qua ảnh vệ tinh. Từ đó có thể 

xác định được mức độ, phạm vi các cấp độ mặn. Viễn thám cũng cho phép giám sát tình 

hình xâm nhập mặn trong một thời gian dài nhờ dữ liệu phong phú của nó. Nguồn cung 

cấp ảnh khá phong phú, mỗi loại ảnh vệ tinh lại có những đặc điểm khác nhau phù hợp 

với nhiều đối tượng nghiên cứu. 
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I. Nguồn dữ liệu cần thiết trong nghiên cứu ảnh viễn thám 

I.1. Tổng quan về ảnh viễn thám 

Viễn thám là một khoa học thực sự phát triển mạnh mẽ qua hơn ba thập kỷ gần 

đây, khi mà công nghệ vũ trụ đã cho ra các ảnh số, bắt đầu được thu nhận từ các vệ tinh 

trên quĩ đạo của Trái Đất vào năm 1960. Tuy nhiên, viễn thám có lịch sử phát triển lâu 

đời, bắt đầu bằng việc chụp ảnh sử dụng phim và giấy ảnh. Từ thể kỷ XIX, vào năm 

1839, Louis Daguerre (1789 - 1881) đã đưa ra báo cáo công trình nghiên cứu về hóa 

ảnh, khởi đầu cho ngành chụp ảnh. Bức ảnh đầu tiên, chụp bề mặt Trái Đất từ khinh khí 

cầu, được thực hiện vào năm 1858 do Gaspard Felix Tournachon - nhà nhiếp ảnh người 

Pháp. Tác giả đã sử dụng khinh khí cầu để đạt tới độ cao 80m, chụp ảnh vùng Bievre, 

Pháp. Một trong những bức ảnh tiếp theo chụp bề mặt Trái Đất từ khinh khí cầu là ảnh 

vùng Bostom của tác giả James Wallace Black, 1860 [1].  

Việc ra đời của ngành hàng không đã thúc đẩy nhanh sự phát triển mạnh mẽ 

ngành chụp ảnh sử dụng máy ảnh quang học với phim và giấy ảnh, là các nguyên liệu 

nhạy cảm với ánh sáng (photo). Công nghệ chụp ảnh từ máy bay tạo điều kiện cho 

nghiên cứu mặt đất bằng các ảnh chụp chồng phủ kế tiếp nhau và cho khả năng nhìn ảnh 

nổi (stereo). Khả năng đó giúp cho việc chỉnh lý, đo đạc ảnh, tách lọc thông tin từ ảnh 

có hiệu quả cao. Một ngành chụp ảnh, được thực hiện trên các phương tiện hàng không 

như máy bay, khinh khí cầu và tàu lượn hoặc một phương tiện trên không khác, gọi là 

ngành chụp ảnh hàng không. Các ảnh thu được từ ngành chụp ảnh hàng không gọi là 

không ảnh. Bức ảnh đầu tiên chụp từ máy bay, được thực hiện vào năm 1910, do Wilbur 

Wright, một nhà nhiếp ảnh người Ý, bằng việc thu nhận ảnh di động trên vùng gần 

Centoceli thuộc nước Ý [2].  

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) đánh dấu giai đoạn khởi đầu của công 

nghệ chụp ảnh từ máy bay cho mục đích quân sự. Công nghệ chụp ảnh từ máy bay đã 

kéo theo nhiều người hoạt động trong lĩnh vực này, đặc biệt trong việc làm ảnh và đo 

đạc ảnh. Những năm sau đó, các thiết kế khác nhau về các loại máy chụp ảnh được phát 

triển mạnh mẽ. Đồng thời, nghệ thuật giải đoán không ảnh và đo đạc từ ảnh đã phát triển 

mạnh, là cơ sở hình thành một ngành khoa học mới là đo đạc ảnh (photogrametry). Đây 

là ngành ứng dụng thực tế trong việc đo đạc chính xác các đối tượng từ dữ liệu ảnh chụp. 

Yêu cầu trên đòi hỏi việc phát triển các thiết bị chính xác cao, đáp ứng cho việc phân 

tích không ảnh. Trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) không ảnh đã dùng chủ 
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yếu cho mục đích quân sự. Trong thời kỳ này, ngoài việc phát triển công nghệ radar, 

còn đánh dấu bởi sự phát triển ảnh chụp sử dụng phổ hồng ngoại. Các bức ảnh thu được 

từ nguồn năng lượng nhân tạo là radar, đã được sử dụng rộng rãi trong quân sự. Các ảnh 

chụp với kênh phổ hồng ngoại cho ra khả năng triết lọc thông tin nhiều hơn. Ảnh màu, 

chụp bằng máy ảnh, đã được dùng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Việc chạy đua vào 

vũ trụ giữa Liên Xô cũ và Hoa Kỳ đã thúc đẩy việc nghiên cứu Trái Đất bằng viễn thám 

với các phương tiện kỹ thuật hiện đại. Các trung tâm nghiên cứu mặt đất được ra đời, 

như cơ quan vũ trụ châu Âu ESA (Aeropian Remote sensing Agency), Chương trình Vũ 

trụ NASA (Nationmal Aeromautics and Space Administration) Mỹ. Ngoài các thống kê 

ở trên, có thể kể đến các chương trình nghiên cứu Trái Đất bằng viễn thám tại các nước 

như Canada, Nhật, Pháp, Ấn Độ và Trung Quốc. 

Bức ảnh đầu tiên, chụp về Trái Đất từ vũ trụ, được cung cấp từ tàu Explorer-6 

vào năm 1959. Tiếp theo là chương trình vũ trụ Mercury (1960), cho ra các sản phẩm 

ảnh chụp từ quỹ đạo Trái Đất có chất lượng cao, ảnh màu có kích thước 70mm, được 

chụp từ một máy tự động. Vệ tinh khí tượng đầu tiên (TIR0S-1), được phóng lên quĩ 

đạo Trái Đất vào tháng 4 năm 1960, mở đầu cho việc quan sát và dự báo khí tượng. Vệ 

tinh khí tượng NOAA, đã hoạt động từ sau năm 1972, cho ra dữ liệu ảnh có độ phân giải 

thời gian cao nhất, đánh dấu cho việc nghiên cứu khí tượng Trái Đất từ vũ trụ một cách 

tổng thể và cập nhật từng ngày. 

Sự phát triển của viễn thám, đi liền với sự phát triển của công nghệ nghiên cứu 

vũ trụ, phục vụ cho nghiên cứu Trái Đất và các hành tinh và quyển khí. Các ảnh chụp 

nổi (stereo), thực hiện theo phương đứng và xiên, cung cấp từ vệ tinh Gemini (1965), 

đã thể hiện ưu thế của công việc nghiên cứu Trái Đất. Tiếp theo, tàu Apolo cho ra sản 

phẩm ảnh chụp nổi và đa phổ, có kích thước ảnh 70mm, chụp về Trái Đất, đã cho ra các 

thông tin vô cùng hữu ích trong nghiên cứu mặt đất. Ngành hàng không vũ trụ Nga đã 

đóng vai trò tiên phong trong nghiên cứu Trái Đất từ vũ trụ. 

Việc nghiên cứu Trái Đất đã được thực hiện trên các con tàu vũ trụ có người như 

Soyuz, các tàu Meteor và Cosmos (từ năm 1961), hoặc trên các trạm Salyut. Sản phẩm 

thu được là các ảnh chụp trên các thiết bị quét đa phổ phân giải cao, như MSU-E (trên 

Meteor - priroda). Các bức ảnh chụp từ vệ tinh Cosmos có dải phổ nằm trên 5 kênh khác 

nhau, với kích thước ảnh 18 x 18cm. Ngoài ra, các ảnh chụp từ thiết bị chụp KATE-140, 

MKF-6M trên trạm quỹ đạo Salyut, cho ra 6 kênh ảnh thuộc dải phổ 0.40 đến 0.89μm. 
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Độ phân giải mặt đất tại tâm ảnh đạt 20 x 20m. 

Tiếp theo vệ tinh nghiên cứu Trái Đất ERTS (sau đổi tên là Landsat-1), là các vệ 

tinh thế hệ mới hơn như Landsat-2, Landsat-3, Landsat-4 và Landsat-5. Ngay từ đầu, 

ERTS-1 mang theo bộ cảm quét đa phổ MSS với bốn kênh phổ khác nhau, và bộ cảm 

RBV (Return Beam Vidicon) với ba kênh phổ khác nhau. Ngoài các vệ tinh Landsat-2, 

Landsat-3, còn có các vệ tinh khác là SKYLAB (1973) và HCMM (1978). Từ 1982, các 

ảnh chuyên đề được thực hiện trên các vệ tinh Landsat TM-4 và Landsat TM-5 với 7 

kênh phổ từ dải sóng nhìn thấy đến hồng ngoại nhiệt. Điều này tạo nên một ưu thế mới 

trong nghiên cứu Trái Đất từ nhiều dải phổ khác nhau. Ngày nay, ảnh vệ tinh chuyên đề 

từ Landsat-7 đã được phổ biến với giá rẻ hơn các ảnh vệ tinh Landsat TM-5, cho phép 

người sử dụng ngày càng có điều kiện để tiếp cận với phương pháp nghiên cứu môi 

trường qua các dữ liệu vệ tinh. 

Dữ liệu ảnh vệ tinh SPOT của Pháp khởi đầu từ năm 1986, trải qua các thế hệ 

SPOT-1, SPOT-2, SPOT-3, SPOT-4 và SPOT-5, đã đưa ra sản phẩm ảnh số thuộc hai 

kiểu phổ, đơn kênh (panchoromatic) với độ phân dải không gian từ 10 x 10m đến 2,5 x 

2,5m, và đa kênh SPOT-XS (hai kênh thuộc dải phổ nhìn thấy, một kênh thuộc dải phổ 

hồng ngoại) với độ phân giải không gian 20 x 20m. Đặc tính của ảnh vệ tinh SPOT là 

cho ra các cặp ảnh phủ chồng cho phép nhìn đối tượng nổi (stereo) trong không gian ba 

chiều. Điều này giúp cho việc nghiên cứu bề mặt Trái Đất đạt kết quả cao, nhất là trong 

việc phân tích các yếu tố địa hình. Các ảnh vệ tinh của Nhật, như MOS-1, phục vụ cho 

quan sát biển (Marine Observation Satellite). Công nghệ thu ảnh vệ tinh cũng được thực 

hiện trên các vệ tinh của Ấn Độ IRS-1A, tạo ra các ảnh vệ tinh như LISS thuộc nhiều 

hệ khác nhau. 

Trong nghiên cứu môi trường và khí hậu Trái Đất, các ảnh vệ tinh NOAA có độ 

phủ lớn và có sự lặp lại hàng ngày, đã cho phép nghiên cứu các hiện tượng khí hậu xảy 

ra trong quyển khí như nhiệt độ, áp suất nhiệt đới hoặc dự báo bão. 

Sự phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu Trái Đất bằng viễn thám được đẩy mạnh 

do áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới với việc sử dụng các ảnh radar. Viễn thám 

radar tích cực, thu nhận ảnh bằng việc phát sóng dài siêu tần và thu tia phản hồi, cho 

phép thực hiện các nghiên cứu độc lập, không phụ thuộc vào mây. Sóng radar có đặc 

tính xuyên qua mây, lớp đất mỏng và thực vật và là nguồn sóng nhân tạo, nên nó có khả 

năng hoạt động cả ngày và đêm, không phụ thuộc vào nguồn năng lượng mặt trời. Các 
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bức ảnh tạo nên bởi hệ radar kiểu SLAR được ghi nhận đầu tiên trên bộ cảm Seasat. Đặc 

tính của sóng radar là thu tia phản hồi từ nguồn phát với góc xiên rất đa dạng. Sóng này 

hết sức nhạy cảm với độ ghồ ghề của bề mặt vật, được chùm tia radar phát tới, vì vậy 

nó được ứng dụng cho nghiên cứu cấu trúc một khu vực nào đó.  

Công nghệ máy tính ngày nay đã phát triển mạnh mẽ cùng với các sản phẩm phần 

mềm chuyên dụng, tạo điều kiện cho phân tích ảnh vệ tinh dạng số hoặc ảnh radar. Thời 

đại bùng nổ của internet, công nghệ tin học với kỹ thuật xử lý ảnh số, kết hợp với hệ 

thông tin Địa lý (GIS), cho khả năng nghiên cứu Trái Đất bằng viễn thám ngày càng 

thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn. 

Ảnh viễn thám là ảnh số thể hiện các vật thể trên bề mặt Trái Đất được thu nhận 

bởi các bộ cảm biến đặt trên vệ tinh.  

Tùy thuộc vào vùng bước sóng được sử dụng để thu nhận, ảnh viễn thám có thể 

được phân thành ba loại cơ bản: 

- Ảnh quang học: Nguồn năng lượng chính là bức xạ mặt trời, thông tin trên ảnh 

viễn thám quang học là phản xạ phổ của các đối tượng trên mặt đất, bao gồm lớp phủ 

thực vật, nước và đất trống được ghi nhận thành từng pixel ảnh có độ phân giải không 

gian xác định, trên nhiều kênh phổ xác định và vào một thời gian xác định. 

- Ảnh nhiệt: Nguồn năng lượng chính là bức xạ nhiệt của các vật thể. 

- Ảnh radar: Nguồn năng lượng chính là sóng rada phản xạ từ các vật thể do vệ 

tinh tự phát xuống theo những bước sóng đã được xác định. 



 

7 

 

 

Hình I.1: Cảnh ảnh vệ tinh quang học 

• Nguyên tắc trong dữ liệu ảnh viễn thám 

Dữ liệu ảnh viễn thám, siêu dữ liệu, sản phẩm viễn thám phải được cập nhật 

thường xuyên, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội, quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên 

tai, quốc phòng, an ninh. 

Cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia: là tập hợp dữ liệu ảnh viễn thám được thu 

nhận tại trạm thu dữ liệu viễn thám quốc gia, dữ liệu ảnh viễn thám mua từ nguồn ngân 

sách nhà nước, siêu dữ liệu viễn thám tập hợp từ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và sản phẩm viễn thám đã được kiểm tra, 

đánh giá và tổ chức quản lý, lưu trữ một cách có hệ thống. 

Cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia phải được duy trì, vận hành và cập nhật 

thường xuyên để xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình 

quốc gia và dữ liệu không gian địa lý quốc gia, tuân thủ các quy định của pháp luật về 

an toàn thông tin mạng. 

Dữ liệu ảnh viễn thám được thu nhận từ các nguồn: 

- Trạm thu dữ liệu viễn thám của quốc gia. 

- Mua, trao đổi, nhận viện trợ của nước ngoài. 

Hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám: bao gồm vệ tinh viễn thám, công trình 
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hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám, hệ thống lưu trữ, xử lý dữ liệu ảnh viễn thám và 

mạng lưới truyền dẫn dữ liệu ảnh viễn thám. 

• Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám 

- Dữ liệu ảnh viễn thám mức 0 (không) là dữ liệu ảnh viễn thám được thu nhận 

trực tiếp tại trạm thu dữ liệu viễn thám mà chưa qua bất cứ một quá trình hiệu chỉnh nào. 

- Dữ liệu ảnh viễn thám thô là dữ liệu ảnh viễn thám mức 0 (không) được xử lý sơ 

bộ, nhằm loại bỏ sai số trong của đầu thu và tín hiệu nhiễu do ảnh hưởng của khí quyển. 

- Dữ liệu ảnh viễn thám mức 0 (không) được thu nhận tại trạm thu dữ liệu viễn 

thám ở Việt Nam phải được đánh giá chất lượng trước khi xử lý. Dữ liệu ảnh viễn thám 

mức 0 (không) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phải được xử lý để tạo ra dữ liệu ảnh viễn thám 

thô. 

• Ứng dụng của ảnh viễn thám 

Dữ liệu ảnh viễn thám được khai thác và sử dụng phục vụ các hoạt động sau: 

- Quan trắc, giám sát về ô nhiễm môi trường: đất, nước do chất thải sinh hoạt và 

chất thải công nghiệp; không khí do khí phát thải công nghiệp và sinh hoạt; ô nhiễm môi 

trường do thiên tai, các khoáng chất tự nhiên độc hại phát tán vào môi trường, khai thác 

khoáng sản; kiểm kê khí nhà kính. 

- Công tác thu thập thông tin, dữ liệu, phân tích, điều tra, đánh giá, theo dõi diễn 

biến tài nguyên, môi trường định kỳ và đột xuất nhằm đưa ra các báo cáo phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội; phòng, chống thiên tai; giám sát hạn hán, cảnh báo cháy rừng, diễn 

biến lũ lụt, cứu hộ cứu nạn và ứng phó với biến đổi khí hậu; hiện trạng sản xuất nông 

nghiệp. 

- Xây dựng, cập nhật bản đồ chuyên đề và cơ sở dữ liệu chuyên đề về hiện trạng 

tài nguyên thiên nhiên và môi trường, thực trạng biến đổi khí hậu; lập bản đồ địa chất 

các tỷ lệ. 

- Cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia. 

- Phục vụ công tác quốc phòng, an ninh 

Ứng dụng ảnh viễn thám trong ngành Khí tượng: Dùng để dự báo thời tiết, dự 

báo thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu bề mặt đất, mây… Là công cụ đắc lực phục 

vụ cho ngành bản đồ, thành lập các loại bản đồ địa hình và bản đồ chuyên đề ở nhiều tỉ 

lệ khác nhau. 

Ứng dụng ảnh viễn thám trong ngành Nông-Lâm nghiệp: Theo dõi mức độ biến 
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đổi thảm phủ thực vật, độ che phủ rừng… 

Ứng dụng ảnh viễn thám trong ngành Địa chất: Theo dõi tốc độ sa mạc hoá, tốc 

độ xâm thực bờ biển, phân tích những cấu trúc địa chất trên mặt cũng như bên trong 

lòng đất (vỏ Trái Đất)… 

Ứng dụng ảnh viễn thám trong quản lý Môi trường: Giám sát biến động ô nhiễm, 

rò rỉ dầu trên mặt (thông qua chỉ thị thực vật), nghiên cứu quản lý biến động đô thị hóa, 

nghiên cứu hiện tượng đảo nhiệt đô thị (urban heat island). 

Trong nhiều thập kỷ qua, công nghệ viễn thám đã có những thành tựu hết sức to 

lớn trong lĩnh vực nghiên cứu Trái Đất và trở thành một công cụ quan trọng cho việc 

đánh giá và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Ngành viễn thám đã mở ra khả năng cho 

những nghiên cứu về môi trường ở mức toàn cầu, cung cấp các dữ liệu chính xác và kịp 

thời cho các nhà quản lý. Tại Việt nam, các loại ảnh viễn thám truyền thống như 

LandSat, SPOT và ảnh máy bay đã được sử dụng khá rộng rãi trong việc xây dựng bản 

đồ địa hình, địa chất, hiện trạng rừng. Hiện đã có một loại ảnh mới, ảnh viễn thám siêu 

phổ (hyperspectral), có hơn 100 băng tần. Do số băng tần nhiều hơn, ảnh viễn thám siêu 

phổ cho phép giải đoán những yếu tố hết sức chi tiết mà trên ảnh viễn thám truyền thống 

không thể nhận biết được, ví dụ các loại đất, các khoáng bật, các loại thực vật khác nhau. 

I.2. Tư liệu sử dụng trong ảnh viễn thám 

Kết quả của việc thu nhận ảnh từ vệ tinh hay máy bay ta sẽ có những tấm ảnh ở 

dạng tương tự hay dạng số, lưu trữ trên phim ảnh hoặc trên băng từ. 

I.2.1. Ảnh tương tự 

Ảnh tương tự là ảnh chụp trên cơ sở của lớp cảm quang halogen bạc, ảnh tương 

tự thu được từ các bộ cảm tương tự dùng phim chứ không sử dụng các hệ thống quang 

điện tử. Những tư liệu này có độ phân giải không gian cao nhưng kém về độ phân giải 

phổ. Nói chung loại ảnh này thường có độ méo hình lớn do ảnh hưởng của độ cong bề 

mặt Trái Đất. Vệ tinh Cosmos của Nga thường sử dụng loại bộ cảm này. 

I.2.2. Ảnh số 

Ảnh số là dạng tư liệu ảnh không lưu trên giấy ảnh hoặc phim. Nó được chia 

thành nhiều phân tử nhỏ thường được gọi là pixel. Mỗi pixel tương ứng với một đơn vị 

không gian. Quá trình chia mỗi ảnh tương tự thành các pixel được gọi là chia mẫu 

(Sampling) và quá trình chia các độ xám liên tục thành một số nguyên hữu hạn gọi là 

lượng tử hóa. Các pixel thường có dạng hình vuông. Mỗi pixel được xác định bằng tọa 
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độ hàng và cột. Hệ tọa độ ảnh thường có điểm 0 ở góc trên bên trái và tăng dần từ trái 

sang phải đối với chỉ số cột và từ trên xuống đối với chỉ số hàng. Trong trường hợp chia 

mẫu một ảnh tương tự thành một ảnh số thì độ lớn của pixel hay tần số chia mẫu phải 

được chọn tối ưu. Độ lớn của pixel quá lớn thì chất lượng ảnh sẽ tồi, còn trong trường 

hợp ngược lại thì dung lượng thông tin lại quá lớn. Hình sau chỉ ra sơ đồ nguyên lý chia 

mẫu và lượng tử hóa.  

 

Hình I.2: Sơ đồ nguyên lý chia mẫu và lượng tử hóa 

Ảnh số được đặc trưng bởi một số thông số cơ bản về hình học bức xạ bao gồm: 

- Trường nhìn không đổi là góc không gian tương ứng với một đơn vị chia mẫu trên mặt 

đất. Lượng thông tin ghi được trong trường hình không đổi tương ứng với giá trị pixel. 

- Góc nhìn tối đa mà bộ cảm có thể thu được sóng điện từ gọi là trường nhìn. Khoảng 

không gian trên mặt đất do trường nhìn tạo nên chính là bề rộng tuyến bay. 

- Vùng bé nhất trên mặt đất mà bộ cảm nhận được gọi là độ phân giải mặt đất. Đôi khi 

hình chiếu của một pixel lên mặt đất được gọi là độ phân giải. Bởi vì ảnh số được ghi 

lại theo những dải phổ khác nhau nên người ta gọi là tư liệu đa phổ.  
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Năng lượng sóng điện từ sau khi tới bộ dò được chuyển thành tín hiệu điện và 

sau khi lượng tử hóa trở thành ảnh số. Trong toàn bộ dải sóng tương tự thu được chỉ có 

phần biến đổi tuyến tính được lượng tử hóa. Hai phần biên của tín hiệu không được xét 

đến vì chúng chứa nhiều nhiễu và không giữ được quan hệ tuyến tính giữa thông tin và 

tín hiệu. Xác định ngưỡng nhiễu là một việc hết sức cẩn thận. Chất lượng của tư liệu 

được đánh giá qua tỷ số tín hiệu/nhiễu. Tỷ số tín hiệu/nhiễu được định nghĩa thông qua 

biểu thức sau:  

 

Thông tin được ghi theo đơn vị bit. Trong xử lý số, đơn vị xử lý thường là byte. 

Do vậy đối với tư liệu có số bit nhỏ hơn hoặc bằng 8 thì được lưu ở dạng 1 byte (vì 1 

byte bằng 8 bit) và tư liệu số có số bit lớn hơn 8 được lưu ở dạng 2 byte hay trong 1 từ. 

Trong 1 byte có thể lưu được 256 cấp độ xám, còn trong 1 từ có thể lưu được 65536 cấp 

độ xám. 

 

Hình I.3: Sơ đồ mối tương quan giữa các khái niệm 

Ngoài các thông tin ảnh, trong mỗi lần lưu trữ người ta phải lưu thêm nhiều thông 

tin bổ trợ khác như: số hiệu của ảnh, ngày, tháng, năm, các chỉ tiêu chất lượng.  

I.2.3. Số liệu mặt đất, số liệu định vị mặt đất, số liệu địa hình 

Số liệu mặt đất là tập hợp các quan sát mô tả, đo đạc về các điều kiện thực tế trên 

mặt đất của các vật thể cần nghiên cứu nhằm xác định mối tương quan giữa tín hiệu thu 
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được và bản thân các đối tượng. Nói chung các số liệu mặt đất cần phải được thu thập 

đồng thời trong cùng một thời điểm với số liệu vệ tinh hoặc trong một khoảng thời gian 

sao cho các sự thay đổi của các đối tượng nghiên cứu trong thời gian đó không ảnh 

hưởng tới việc xác định mối quan hệ cần tìm. Số liệu mặt đất được sử dụng cho các mục 

đích sau: 

- Thiết kế các bộ cảm. 

- Kiểm định các thông số kỹ thuật của bộ cảm. 

- Thu thập các thông tin bổ trợ cho quá trình phân tích và hiệu chỉnh số liệu. 

Khi khảo sát thực địa ta cần thu thập các số liệu: 

- Các thông tin tổng quan và thông tin chi tiết về đối tượng nghiên cứu như chủng 

loại, trạng thái, tính chất phản xạ và hấp thụ phổ, hình dáng bề mặt, nhiệt độ...  

- Các thông tin về môi trường xung quanh, góc chiếu và độ cao mặt trời, cường độ 

chiếu sáng, trạng thái khí quyển, nhiệt độ, độ ẩm không khí, hướng và tốc độ gió. 

Do việc thu thập số liệu mặt đất là công việc tốn kém thời gian và kinh phí cho 

nên người ta thường thành lập các khu vực thử nghiệm trong đó có đầy đủ các đối tượng 

cần theo dõi và đo đạc.  

Để có thể đạt được độ chính xác trong quá trình hiệu chỉnh hình học cần phải có 

các điểm định vị trên mặt đất có tọa độ địa lý đã biết. Những điểm này thường được bố 

trí tại những nơi mà vị trí của nó có thể thấy được dễ dàng trên ảnh và bản đồ. Hiện nay 

người ta sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS vào mục đích này [3]. 

Để phục vụ cho các công tác nghiên cứu của viễn thám cần phải có những tài liệu 

địa hình và chuyên đề sau : 

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000. 

Trên bản đồ địa hình có thể lấy được toạ độ các kiểm tra phục vụ việc hiệu chỉnh 

hình học hoặc các thông số độ cao nhằm khôi phục lại mô hình thực địa. 

- Bản đồ chuyên đề 

Các bản đồ chuyên đề sử dụng đất, rừng, địa chất... tỷ lệ khoảng 1/5.000 đến 

1/25.000 rất cần cho việc nghiên cứu chuyên đề, chọn vùng mẫu và phân loại. Nếu các 

bản đồ này được số hóa và lưu trong máy tính thì có thể được sử dụng để xây dựng cơ 

sở dữ liệu hệ thông tin địa lý. 

- Bản đồ kinh tế xã hội 

Các ranh giới hành chính, hệ thống giao thông, các chỉ số thống kê công nông 
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nghiệp… cũng là các thông tin quan trọng có thể được khai thác trong viễn thám. 

- Mô hình số địa hình 

Bên cạnh các dạng bản đồ truyền thống, trong viễn thám còn sử dụng một dạng 

số liệu khác đó là mô hình số địa hình hay mô hình số độ cao được tạo ra từ đường bình 

độ, lưới số liệu độ cao phân bố đều, lưới số liệu độ cao phân bố ngẫu nhiên hay các hàm 

mô tả bề mặt [4].  

II. Cơ chế nhận diện một số thành phần cơ bản trong nước từ ảnh viễn thám 

II.1. Cơ chế phản xạ của các dải sóng đối với vật chất trong nước 

Vì nước có tính hấp thụ cao trong phổ hồng ngoại sóng ngắn và gần, nên phần 

lớn của bức xạ để lại nước xuất hiện trong quang phổ nhìn thấy được với những thay 

đổi nhỏ phụ thuộc vào nhiệt độ và độ mặn. Ngoại lệ chính là ở các vùng nước phức tạp 

về mặt quang học (do độ đục và / hoặc độ phản xạ đáy), trong đó độ phản xạ trầm tích 

vượt quá đặc tính hấp thụ của nước ở bước sóng hồng ngoại gần và sóng ngắn. Hấp thụ 

tương đối cao trong quang phổ khả kiến dẫn đến một phạm vi giá trị phản xạ thấp khi 

so sánh với bề mặt đất từ xa cảm nhận. Phạm vi thấp này yêu cầu độ nhạy cao (tức là, 

độ phân giải đo bức xạ cao) để phát hiện thay đổi về độ phản chiếu. Nồng độ khác nhau 

của các thông số chất lượng nước khác nhau dẫn đến các tính năng hấp thụ và đỉnh tán 

xạ ngược trong nước để lại sự rạng rỡ. Độ phân giải quang phổ, được đo bằng dải bước 

sóng được chụp bởi các dải cảm biến riêng lẻ, cần phải đủ tốt để thu được các đỉnh 

quang phổ và ước tính chính xác sự đóng góp của một thông số chất lượng nước nhất 

định đến chữ ký quang phổ tổng thể. Các cảm biến được đề cập ở trên đều là cảm biến 

đa kính, nghĩa là chúng có một số lượng nhỏ các dải tương đối rộng (~ 10 nm đến ~ 80 

nm) được đặt trong nhìn thấy được đối với quang phổ hồng ngoại giữa. Các băng thông 

thô này có thể làm phức tạp thêm việc lấy lại chất lượng nước thông số. Để nắm bắt tốt 

hơn các tính năng hấp thụ cụ thể và các đỉnh tán xạ ngược bên trong chữ ký quang phổ 

của thủy vực, một tập hợp các nghiên cứu đã sử dụng cảm biến siêu kính cung cấp hàng 

trăm dải tần hẹp (1–10 nm), liền kề trải dài từ tia hồng ngoại sóng ngắn có thể nhìn thấy 

được quang phổ. Hiện tại, phần lớn các cảm biến viễn tưởng được sử dụng trong không 

khí hoặc đang trong giai đoạn lập kế hoạch cho các nhiệm vụ vệ tinh trong tương 

lai. Trong viễn thám vùng nước nội địa, các ứng dụng của viễn thám cảm biến từ xa bao 

gồm việc sử dụng Hyperion, Máy chụp ảnh quang phổ nhỏ gọn trong không khí (CASI), 

Thử nghiệm lăng kính trên không (APEX), và máy quét HyMAP của NASA, Quang 

phổ kế nhìn thấy trên không / hồng ngoại (AVIRIS), Máy quang phổ hồng ngoại / có 

thể nhìn thấy trong không khí - Thế hệ tiếp theo (AVIRIS-NG) và Máy quang phổ hình 

ảnh di động từ xa (PRISM) [5].  

Bất kể cảm biến, các thông số nước hoạt động quang học góp phần vào tổng 

lượng nước thải ra tín hiệu là thực vật phù du, chất rắn lơ lửng hữu cơ và vô cơ, và chất 

hữu cơ hòa tan có màu (CDOM). Tổng của ba thành phần riêng lẻ này, kết hợp, thuộc 



 

14 

 

tính sự khác biệt về độ trong tổng thể của nước, thường được sử dụng làm đại lượng cho 

chất lượng nước. Các nghiên cứu tận dụng mối quan hệ giữa các thành phần không hoạt 

động về mặt quang học, không thể phát hiện được tín hiệu quang phổ và các thành phần 

hoạt động quang học được liệt kê ở trên đã cung cấp khả năng viễn thám mô hình cho 

nitơ và phốt pho, oxy hòa tan và kim loại nặng [6]. Tuy nhiên, so với các thông số hoạt 

động về mặt quang học, các thành phần không hoạt động về mặt quang học này yêu cầu 

vị trí các thuật toán cụ thể do các tương quan vùng khác nhau với các thành phần chất 

lượng nước hoạt động về mặt quang học. Các nghiên cứu kiểm tra viễn thám của các 

thành phần không hoạt động có từ đầu những năm 90, tuy nhiên, chúng xuất hiện tương 

đối không thường xuyên trong các tài liệu.  

a. Chất diệp lục-A 

Chất diệp lục là các hợp chất hoạt động quang hợp chuyển đổi ánh sáng thành 

năng lượng cho quang hợp. Các nghiên cứu viễn thám chủ yếu tập trung vào 

chlorophyll-a (chl-a), là chất diệp lục dồi dào và có trong tất cả các loài thực vật, tảo và 

vi khuẩn lam có khả năng quang hợp. Trong các hệ thống thủy sinh, nó được sử dụng 

như một thước đo đại diện cho tổng sinh khối tảo. Sinh khối tảo của một waterbody 

kiểm soát năng suất sinh học tổng thể của nó, còn được gọi là trạng thái dinh dưỡng, 

làm cho nó trở thành một chỉ báo về tính toàn vẹn của hệ sinh thái. Mặc dù không phải 

tất cả tảo nở hoa đều có hại, nhưng sự nở hoa có chứa một số loài nhất định, phổ biến 

nhất là vi khuẩn lam sản xuất phycocyanin, là chất độc đối với con người, vật nuôi và 

động vật hoang dã. Nạp chất dinh dưỡng do con người thúc đẩy và biến đổi khí hậu 

trong thời gian gần đây nhiều thập kỷ đã làm tăng kích thước và tần suất của những đợt 

nở hoa có hại của tảo trên toàn thế giới. Về mặt quang học, dấu hiệu quang phổ của chl-

a thay đổi tùy thuộc vào nồng độ của nó liên quan đến các thông số chất lượng nước 

khác và thành phần của các kiểu hình thực vật phù du tạo ra tín hiệu. Đối với các thủy 

vực có sinh khối thấp, đa dưỡng đến đa dưỡng, phổ chl-a là được đặc trưng bởi một đỉnh 

huỳnh quang do ánh nắng mặt trời gây ra xung quanh 680 nm. Cho sinh khối cao, phú 

dưỡng các vùng nước, tín hiệu huỳnh quang bị che lấp bởi các tính năng hấp thụ và các 

đỉnh tán xạ ngược được đặt chính giữa ở bước sóng 665 nm và 710 nm lần lượt. Tỉ số 

giữa hai bước sóng này đã được sử dụng để ước tính chính xác nồng độ chl-a trong nhiều 

nghiên cứu. Ngoài thành phần cơ bản thu hồi, nghiên cứu tập trung vào chất diệp lục 

bao gồm việc phát hiện vi khuẩn lam có hại và phycocyanin, đánh giá trạng thái dinh 
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dưỡng, và tảo nở hoa phát triển và mô hình phân tán. 

b. Tổng chất rắn lơ lửng 

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) đề cập đến cả các hạt vô cơ và hữu cơ được giữ trong 

huyền phù trong suốt một cột nước. Kiểm soát thành phần của các hạt hữu cơ và vô cơ 

khác nhau về mặt địa lý, với một số khu vực chủ yếu do trầm tích vô cơ và một số khu 

vực khác do thực vật phù du thúc đẩy. Trong tài liệu, nó được gọi khác nhau là tổng chất 

lơ lửng, nồng độ cặn lơ lửng, và vật chất dạng hạt, mặc dù định nghĩa chính xác của các 

thuật ngữ này đôi khi khác nhau. Giám sát các dòng TSS có ý nghĩa mạnh mẽ đối với 

chu trình sinh hóa sinh học về vận chuyển chất dinh dưỡng, tải kim loại nặng, điều kiện 

ánh sáng, và ngân sách carbon toàn cầu. Cacbon trên cạn lắng đọng thành các hồ và hồ 

chứa, phần lớn ở dạng TSS, gấp đôi lượng lắng đọng vào đại dương, mặc dù các hồ chỉ 

chiếm 3% –3,7% tổng diện tích đất. Đồng thời, sự lắng đọng của TSS thành trầm tích 

đáy hồ cung cấp một bể chứa carbon, với lượng carbon toàn cầu hiện tại ước tính sự cô 

lập dao động từ 0,06 – 0,27 Pg năm −1. Ở quy mô địa phương, TSS cao làm giảm sự 

xâm nhập của ánh sáng thông qua việc tăng độ đục và dẫn đến sinh vật đáy bị dập tắt, 

tác động đến các loài thành phần và năng suất sơ cấp từ các đại thực bào. Cuối cùng, 

nồng độ TSS và dòng chảy trong các con sông nắm bắt các quá trình cảnh quan kiểm 

soát việc cung cấp các sản phẩm ăn mòn từ đất liền đến đại dương. 

Dấu hiệu quang phổ của nồng độ TSS có thể thay đổi đáng kể dựa trên kích thước 

hạt và thành phần của vật liệu hữu cơ đến vô cơ. Các hệ thống thống trị hữu cơ tạo ra 

dấu hiệu quang phổ từ nồng độ tảo và có thể chia sẻ các đặc điểm hấp thụ rõ rệt và các 

đỉnh tán xạ ngược được mô tả ở trên đối với chất diệp lục. Khi nồng độ TSS vô cơ tăng 

lên trong một vùng nước, vị trí của cực đại quang phổ di chuyển từ khoảng 550 nm sang 

màu đỏ hoặc bước sóng cận hồng ngoại với sự biến đổi cụ thể của thủy vực phụ thuộc 

vào chất diệp lục và CDOM nồng độ. Các nghiên cứu viễn thám kiểm tra TSS tập trung 

chủ yếu vào các hệ thống ven sông và ven biển, với các nghiên cứu đáng chú ý bao gồm 

ước tính về việc phân phối TSS ra đại dương, sự thay đổi trong trầm tích kích thước 

chùm, tác động của các hồ chứa đến nồng độ trầm tích, tác động của việc sử dụng đất 

thay đổi về phân phối trầm tích, và sự biến đổi của trầm tích trong các đầm phá. Nồng 

độ TSS có thể tương quan với các thông số chất lượng nước không hoạt động về mặt 

quang học khác nhau và sau đó đã được sử dụng để suy ra nồng độ của phốt pho, thủy 

ngân, và các kim loại khác ở quy mô địa phương. 
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c. Vật chất hữu cơ hòa tan có màu 

Chất hữu cơ hòa tan có màu (hoặc 'chromophoric') là phần có màu của tổng số 

chất hòa tan carbon hữu cơ. Nguồn CDOM có thể là tự nhiên (tức là thực vật phù du) 

hoặc phù du (tức là cacbon trên cạn). Trong số hai nguồn, carbon allochthonous trôi ra 

khỏi đất xung quanh nói chung là sự kiểm soát chi phối tổng lượng cacbon hữu cơ hòa 

tan trong hồ và sông. Ảnh và sự phân hủy sinh học của CDOM có thể góp phần làm tăng 

nồng độ CO2 trong các hệ thống nước thải. Các nghiên cứu gần đây về nồng độ CO2 ở 

Trung Quốc và US hồ được tìm thấy rằng ~ 60% –70% là siêu bão hòa với CO2. Trên 

toàn cầu, sự quá bão hòa này dẫn đến 0,35–0,43 Pg năm -1 lượng carbon thải ra vào bầu 

khí quyển, ngoài ước tính 1,8 Pg năm -1 phát ra từ các con suối và sông. Ở mức thấp, 

CDOM hấp thụ bức xạ tia cực tím có hại với tác động tối thiểu đến sự xuyên sáng trong 

quang phổ khả kiến. Khi nồng độ tăng lên, sự hấp thụ ánh sáng có bước sóng thấp bằng 

CDOM điều chỉnh sự sẵn có về ánh sáng của các nhà sản xuất chính, kiểm soát năng 

suất ròng và dinh dưỡng kết cấu. Tiếp tục giám sát trực tiếp CDOM, và như một đại 

diện cho tổng lượng hữu cơ hòa tan carbon, cung cấp hiểu biết tốt hơn về đầu vào và xử 

lý carbon trong các hệ thống nước ngọt. Hấp thụ cao trong quang phổ nhìn thấy được, 

mức CDOM tăng cao dẫn đến phân tầng, tối các vùng nước có độ xuyên sáng hạn 

chế. Tương tự như TSS, phổ phản xạ của các vùng nước với các nồng độ khác nhau của 

CDOM phụ thuộc nhiều vào thành phần của các các thành phần hoạt động, và trong một 

số lĩnh vực nhất định có thể phức tạp bởi sự hiện diện của sắt dạng keo, chia sẻ các đặc 

tính quang học tương tự. Sự đóng góp của CDOM đối với sự tỏa sáng không để lại nước 

được đặc trưng bởi sự tăng hấp thụ theo cấp số nhân khi bước sóng giảm. Theo trực 

giác, điều này sẽ gợi ý rằng các mô hình CDOM nên kết hợp các bước sóng trong quang 

phổ màu xanh lam; tuy nhiên, quá mức sự hấp thụ bởi CDOM và bức xạ nước tự nhiên 

thấp để lại ở bước sóng thấp làm giảm khả năng sử dụng tín hiệu. Do đó, các thuật toán 

thường kết hợp tỷ lệ xanh lá cây / đỏ. Các nghiên cứu viễn thám tập trung vào phạm vi 

CDOM trong ứng dụng từ việc xác định các xu hướng trong nước nội địa hàm lượng 

carbon để kiểm tra trình điều khiển cấp cảnh quan của các bản phân phối CDOM. Công 

việc ở các con sông làm nổi bật các biện pháp kiểm soát xuất khẩu carbon ở các cảnh 

quan Bắc Cực và các mối quan hệ chi phối sự thay đổi CDOM ở các cửa sông cùng với 

tác động kết quả đến nồng độ tương quan của metylmercury. 

d. Độ trong của nước 
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Sự kết hợp của chất diệp lục, cặn lơ lửng và CDOM góp phần chung vào tổng 

thể nước trong. Thông thường nhất, độ sâu hoặc độ đục của đĩa Secchi được sử dụng 

làm thước đo tương đối của trong trẻo. Số liệu trước đây, được phát triển hơn 150 năm 

trước, định lượng độ sâu nhìn thấy tối đa của một đĩa trắng và đen được hạ xuống thành 

một khối nước. Trong khi đó, độ đục là một đo sự tán xạ ánh sáng trong cột nước do các 

hạt lơ lửng và hòa tan gây ra. Độ trong của nước điều chỉnh hệ sinh thái nước ngọt thông 

qua sự suy giảm ánh sáng và kiểm soát epilimnion chiều sâu. Nhiều nghiên cứu đã xem 

xét vai trò của độ trong của nước đối với sự phân tầng nhiệt, chuyển hóa hồ, và đa dạng 

sinh học. Nói chung, một dòng nhiệt nông hơn và ánh sáng giảm sự thâm nhập kết hợp 

với độ trong của nước bị suy giảm làm giảm quá trình quang hợp của các đại thực bào 

ngập nước và các nhà sản xuất chính khác. 

Các truy xuất từ xa về độ trong của nước hầu như sử dụng phổ biến các bước 

sóng và dải tần bao gồm quang phổ màu đỏ theo một cách nào đó. Phản xạ tại các bước 

sóng này đối với tổng nồng độ trầm tích và chất diệp lục để tăng độ sáng có liên quan 

đến giảm độ trong của nước. Độ trong của nước từ lâu đã được thừa nhận là một đại 

diện cho sự sẵn có của chất dinh dưỡng và nồng độ chất diệp lục trong hồ; do đó, các 

nghiên cứu viễn thám thường xuyên sử dụng nó như một đại diện cho tình trạng dinh 

dưỡng tổng thể của hồ (tự dưỡng, trung dưỡng hoặc phú dưỡng). 

e. Độ dẫn điện 

Một số nghiên cứu đã báo cáo các mối quan hệ tốt giữa độ dẫn điện (EC), độ đục 

và SSC ở các cửa sông. Dù độ mặn bề mặt biển không có tín hiệu màu trực tiếp, độ đục 

và SSC thường được quan sát là có tương quan nghịch với độ mặn. Kết quả tương tự 

cũng thu được trong nghiên cứu này. Độ mặn làm tăng sự kết dính của các khoáng sét 

và sự keo tụ của các trầm tích hạt mịn trong huyền phù. Do đó, cặn lơ lửng chủ yếu được 

loại bỏ khỏi nước đục ở các cửa sông bằng sự kết tụ và lắng đọng. Các nghiên cứu về 

động lực trầm tích ở các cửa sông đã được thảo luận thường xuyên về quá trình vật lý 

và hóa học của phần trầm tích mịn. Các cơ chế cơ bản để keo tụ và lắng cặn là các hạt 

trầm tích riêng lẻ mang điện tích âm xung quanh chu vi và tích điện dương ở trung tâm, 

sao cho chúng đẩy nhau trong nước ngọt. Tuy nhiên, các ion natri và clorua có tác dụng 

trung hòa lực đẩy trong nước mặn, và do đó các hạt ở gần nhau đến cùng với 

nhau. Những bông này (tức là tập hợp các hạt) hình thành trong nước mặn lắng nhanh 

hơn các hạt riêng lẻ trong nước ngọt. Hơn nữa, những bông này, khi chúng rơi xuống, 
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các hạt nhỏ dần và các bông cặn trong cột nước do đó SSC giảm nhanh chóng khi độ 

mặn cao. Từ những cơ chế này, chúng ta có thể có được những hiểu biết hữu ích về xâm 

nhập mặn thông qua các chỉ số, chẳng hạn như SSC và độ đục, từ các cảm biến màu của 

các vệ tinh đại dương khác nhau. 

Ứng dụng của vệ tinh viễn thám giám sát phản xạ của nước bề mặt, và do đó EC 

bề mặt là kết hợp từ hình ảnh vệ tinh. Cơ chế ước tính EC dựa trên sự lắng cặn của vật 

chất lơ lửng. Tuy nhiên, UBCKNN trong nước sông bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác 

nhau, chẳng hạn như thủy triều, gió, lượng mưa, vận tốc dòng chảy và lưu lượng. Sự 

tiếp tục lắng đọng của trầm tích đáy và dòng vật chất lơ lửng từ dòng chảy ngược có thể 

dẫn đến đánh giá thấp EC. Vì vậy nó cũng quan trọng để điều tra môi trường khí tượng 

trong quá trình quan sát vệ tinh. Các yếu tố này nên được xem xét cẩn thận trong nghiên 

cứu xâm nhập mặn. 

II.2. Đặc điểm nước ở vùng gần cửa sông 

Trong đánh giá khí hậu toàn cầu mới nhất của mình, Ủy ban liên chính phủ về 

biến đổi khí hậu (IPCC) báo cáo rằng nhiệt độ trung bình toàn cầu của giai đoạn 5 năm 

kết thúc vào năm 2005, đã tăng 0,76°C (0,57 - 0,95°C) so với nhiệt độ trung bình toàn 

cầu trong 50 năm thời kỳ kết thúc vào năm 1899. Tham chiếu đến nhiệt độ trung bình 

toàn cầu quan sát được giữa năm 1980 và 1999, IPCC cũng dự đoán rằng nhiệt độ sẽ 

tiếp tục tăng lên 0,64 - 0,69°C giữa những năm 2011 và 2030, và 1,79 - 3,13°C giữa 

những năm 2080 và 2099. Sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu có thể đã gây ra mực nước biển 

dâng cao được chứng minh bằng sự gia tăng trung bình của các đại dương trên thế giới 

là 1,8 mm mỗi năm từ năm 1961 đến năm 2003. Tốc độ gia tăng nhanh chóng từ năm 

1993 đến năm 2003, bởi xấp xỉ 3,1 mm mỗi năm [7]. 

Như được dự báo theo phát thải khí nhà kính A1B kịch bản (Báo cáo đặc biệt của 

IPCC về các kịch bản phát thải), mực nước biển sẽ dâng 0,21 đến 0,48 m vào cuối thế 

kỷ (2090 đến 2099). Ví dụ, trong A1B kịch bản khí hậu, mực nước biển trung bình được 

dự báo sẽ tăng 55 cm và dự báo thay đổi trong biên độ thủy triều 30 cm (mực nước cao 

+15 cm, mực nước thấp –15 cm) của ranh giới thượng lưu của vùng nước lợ của cửa 

sông Weser của Đức, sẽ di chuyển khoảng 2 km nội địa.  

Mực nước biển dâng chắc chắn sẽ làm ngập các vùng đất ngập nước và các đất 

trũng, sạt lở bãi biển, tăng cường lũ lụt và tăng độ mặn cửa sông; trong Vịnh 

Chesapeake, mực nước biển dâng trong nửa sau của thế kỷ 20 đã dẫn đến để phát hiện 
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sự gia tăng độ mặn cửa sông có thể phát hiện được. Độ mặn dài hạn sự gia tăng có thể 

gây ra những thiệt hại không thể phục hồi đối với các hệ sinh thái cửa sông. Như nước 

biển và độ mặn tăng lên trong đầm lầy thấp dọc theo Cửa sông San Francisco, Các loài 

halophytic đã được phát hiện là thay thế các đơn vị phân loại không dung nạp muối. Tại 

Cửa sông Humber của Vương quốc Anh, mực nước biển dâng 0,3 m sẽ dẫn đến mất 

63% diện tích vùng bãi triều và khả năng mất sinh khối thực vật vĩ mô lên đến 22,8 phần 

trăm. 

Màu sắc của các vùng nước cửa sông chủ yếu được kiểm soát bởi sự tán xạ và 

hấp thụ các quá trình của chính nước, kết hợp với các chất hoạt tính quang học, chủ yếu 

bao gồm: chất hữu cơ hòa tan có màu (CDOM), quần thể sinh vật quang hợp (thực vật 

phù du và đại thực vật có mặt), và vật chất lơ lửng trong nước. Màu nước cửa sông có 

thể thay đổi do nguồn gốc, sự chìm và sự biến đổi của những chất này và đã được sử 

dụng rộng rãi để mô tả quang học cửa sông và mô hình ánh sáng suy giảm ở các cửa 

sông. CDOM đóng một vai trò quan trọng như một quang học đánh dấu để điều tra các 

quá trình liên quan đến động lực học carbon, sự sẵn có của chất dinh dưỡng, hoạt động 

của thực vật phù du, sự phát triển của vi sinh vật và năng suất của hệ sinh thái ở cửa 

sông và vùng ven biển. Chủ yếu có nguồn gốc từ các hệ sinh thái trên cạn, CDOM 

(thường được gọi là “chất màu vàng”, “Gelbstoff” hoặc “vật liệu humic”), số lượng và 

sự phân bố bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những thay đổi về lượng nước ngọt phóng điện, 

kết tủa, bay hơi, hoạt động sinh học và quang oxy hóa. Ví dụ, nước ngọt đầu vào ở Cửa 

sông Huon có màu đậm do lượng humic cao và tảo nở hoa. Cùng với chất lơ lửng, 

CDOM là chất tạo màu chính của nước cửa sông. Trong khi CDOM thì không tác động 

đáng kể đến sự phân tán trong cột nước, nó tăng lên đáng kể sự hấp thụ. Phổ hấp thụ của 

nó giảm theo cấp số nhân từ tia cực tím (UV) đến cái nhìn thấy được. Quang phổ thay 

đổi để đáp ứng với bản chất và nguồn gốc của CDOM, cũng như quá trình vận chuyển 

và trộn ở các cửa sông [8]. 

Được tìm thấy rất nhiều ở các cửa sông, thực vật phù du cung cấp thức ăn cho 

nhiều loại sinh vật thông qua quang hợp và đóng vai trò là cơ sở của lưới thức ăn thủy 

sản. Màu sắc của tế bào thực vật phù du phụ thuộc vào hàm lượng sắc tố của chúng và 

thành phần: chất diệp lục, carotenoid và phycobilin. Như phù du nở hoa, màu nước cửa 

sông đậm lên. Phân bố không gian và năng suất của thực vật phù du ở các cửa sông 

thường thay đổi theo nhiệt độ nước, độ mặn và lượng dinh dưỡng, cũng như độ sâu cột 
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nước, ánh sáng sẵn có, sinh vật đáy, độ dốc địa hình, độ đục và quy trình vận chuyển 

ngang quy mô lớn. Tác động của thực vật phù du đến các đặc tính quang học nước thay 

đổi tùy theo các sắc tố diệp lục của thực vật phù du khác nhau và các thuộc tính, chẳng 

hạn như, kích thước, hình dạng hạt và “hiệu ứng gói”. Hiệu ứng được gây ra bởi thực tế 

là các sắc tố không ở trong dung dịch, mà là, được đóng gói bên trong các tế bào (và 

trong các tế bào bên trong lục lạp). Các vùng nước tự nhiên chứa hai loại chất lơ lửng - 

hữu cơ và vô cơ. Chất hữu cơ lơ lửng chứa các sinh vật phù du và các mảnh vụn (mảnh 

vụn của sinh vật phù du chết và phân của động vật phù du). Các chất vô cơ lơ lửng chủ 

yếu đến từ đất bề mặt do sông xả và duyên hải ven biển. Ở vùng nước ven biển, sự phân 

tán hạt và tán xạ ngược rất phức tạp và xuất hiện phụ thuộc vào bản chất cụ thể và thành 

phần tương đối của các hạt hiện tại. 

II.3. Sự hấp thụ ánh sáng và sự tán xạ của nước cửa sông 

a. Các đặc tính quang học vốn có 

Tính chất quang học của các chất trong nước được định lượng bằng cả sự hấp thụ 

(a) và hệ số tán xạ (b), cũng như bởi chức năng tán xạ thể tích (VSF). Cả hai hệ số hấp 

thụ và tán xạ đo một phần của bức xạ tới hấp thụ và phân tán trên một đơn vị khoảng 

cách ánh sáng truyền qua lớp nước mỏng. Cùng với nhau, tổng a và b xác định hệ số suy 

giảm chùm (c), phép đo sự mất ánh sáng do hấp thụ và tán xạ khi chùm ánh sáng truyền 

qua lớp nước mỏng vô cùng nhỏ. Giá trị c gần và tỷ lệ nghịch với độ trong của 

nước. Theo đó, c thấp đối với sông quang học trong và cao đối với sông đục. Âm lượng 

hàm tán xạ được định nghĩa là tỷ số giữa cường độ của ánh sáng tán xạ với ánh sáng tới 

bức xạ trên một đơn vị thể tích nhỏ của nước ở mỗi góc từ 0° đến 180°. Nó mô tả sự phụ 

thuộc vào hướng của tán xạ và được coi là tổng của VSF của nước tinh khiết, VSF của 

các hạt, và VSF do sự hỗn loạn. Các tổng hệ số tán xạ (b) được tính bằng tích phân VSF 

trên mọi góc độ. Các hệ số tán xạ ngược là sự tích hợp của VSF trên các góc từ 90° đến 

180°. Độ lớn của các hệ số này được mô tả ở trên chỉ phụ thuộc vào tính chất chất và 

bước sóng của ánh sáng nhưng không làm thay đổi bức xạ mặt trời cánh đồng. Do đó, 

các đặc tính quang học này thường được gọi là quang học vốn có thuộc tính (IOP). Tính 

chất vật lý của các chất ảnh hưởng đến quang học của nước bao gồm kích thước, hình 

dạng, thành phần và tính chất hóa học của hạt. Phổ hấp thụ và phổ tán xạ chung của mỗi 

chất được đặc trưng bởi các tính năng riêng. Sự hấp thụ của CDOM mạnh ở quang phổ 

cực tím và xanh lam, và rất thấp (nếu không phải là không có) ở đầu màu đỏ của quang 

https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.hobilabs.com/cms/index.cfm/37/1288/1301/1407/17895.htm
https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.hobilabs.com/cms/index.cfm/37/1288/1301/1407/3025.htm
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phổ nhìn thấy được [9]. 

Về mặt không gian, theo chiều dài của các cửa sông từ thượng nguồn đến hạ lưu, 

CDOM sự hấp thụ giảm theo cấp số nhân. Ở Vịnh Chesapeake, hệ số hấp thụ CDOM 

đã được báo cáo là thay đổi trong khoảng từ 2,3 đến 4,1 m -1 ở 355 nm ở phần cuối 

nước ngọt, và từ 0,4 đến 1,1 m -1 ở 355 hải lý ở ven biển thành viên cuối (Rochelle-

Newall và Fisher 2002) [10]. Ngược lại, sự hấp thụ của thực vật phù du cho thấy hai 

đỉnh chính với cực đại sơ cấp xấp xỉ 435 nm và cực đại thứ hai ở khoảng 680 nm. Phổ 

hấp thụ bởi các hạt (căng qua các bộ lọc có kích thước lỗ danh nghĩa 0,7 μm) thường 

giảm đơn âm khi tăng bước sóng trong các luồng. Xét về phần hấp thụ ánh sáng của các 

chất trong cửa sông, sự hấp thụ CDOM chiếm một phần lớn trong tổng lượng ánh sáng 

hấp thụ ở màu xanh lam cuối của quang [11, 12]. 

Tuy nhiên, ở cực đại màu đỏ (khoảng 680 nm), nước và khoáng chất lơ lửng chất 

rắn (MSS) góp phần vào tổng phần hấp thụ cao hơn. Nhìn chung, ở Cửa sông Conwy, ở 

Bắc Wales, mức hấp thụ trung bình trên dải bước sóng từ 400 đến 700 nm minh họa 

rằng sự hấp thụ chất lơ lửng là cao nhất (38 phần trăm), tiếp theo là CDOM (37 phần 

trăm), chất rắn lơ lửng khoáng (22 phần trăm), và chất diệp lục (3 phần trăm) (Bowers 

et al. 2004) [13]. 

b. Các đặc tính quang học biểu kiến 

Trái ngược với các đặc tính quang học vốn có, các đặc tính quang học biểu kiến 

(AOPs) tự nhiên nước thay đổi theo ánh sáng xung quanh và các đặc tính quang học vốn 

có. AOP bao gồm nhiều nhất được sử dụng rộng rãi hệ số suy giảm khuếch tán (Kd), hệ 

số phản xạ viễn thám (Rrs), và Độ sâu đĩa Secchi. Kd về cơ bản là sự suy giảm do ánh 

sáng mặt trời trải qua như một chùm ánh sáng truyền qua nước, giá trị của nó phụ thuộc 

vào độ sâu, góc mặt trời, điều kiện bầu trời, và đổ bóng bởi các vật thể trên bề mặt. Xu 

hướng chung của Kd là cao từ 40 đến 500 nm và từ 700 đến 800 nm, và tương đối bằng 

phẳng giữa 500 và 700 nm được tìm thấy ở Cửa sông Delaware. Kd có thể được ước 

tính bằng độ sâu triển khai của đĩa Secchi, một công cụ được sử dụng để đo độ trong 

suốt của một vùng nước. Nhiều nghiên cứu đã tìm ra mối quan hệ tuyến tính giữa Kd và 

đảo ngược chiều sâu đĩa Secchi. Ví dụ, tại trạm 16 ở Delaware Estuary, độ sâu đĩa Secchi 

thấp nhất cho thấy mức cao nhất sự suy giảm ánh sáng. Kd bị ảnh hưởng bởi nồng độ 

của một chất quang học trong nước và thay đổi trong và giữa các cửa sông. Ở sông Ấn 

Lagoon ở Bờ biển phía Đông của Florida, tripton (không chất dạng hạt tảo được tính 

toán từ TSS và chlorophyll-a được hiệu chỉnh cho pheophytin) có ảnh hưởng mạnh nhất 

đến sự suy giảm ánh sáng, chiếm 59 đến 78 phần trăm Kd (PAR). Trong hệ thống cửa 

sông Danshuei - Keelung River của Đài Loan, Liu (2005) đã báo cáo một xu hướng 

giảm dần về phía biển trong các giá trị đo được của hệ số suy giảm ánh sáng (Kd). Nhà 

nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng giá trị Kd không có mối quan hệ chặt chẽ với TSS 

(R2 = 0,15), nhưng đã làm với độ mặn (R2 = 0,61) [14]. Sự biến thiên theo không gian 
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và thời gian của ánh sáng sự suy giảm được tìm thấy bởi trong Vịnh Florida gợi ý rằng 

ánh sáng sự suy giảm trong cột nước do mức độ cao của tripton và / hoặc thực vật phù 

du có thể có sự xâm nhập của cỏ biển hạn chế ở một số vùng nhất định của vịnh. Hệ số 

phản xạ viễn thám (Rrs) là một chỉ số của sự tán xạ trong nước, liên quan đến độ sáng 

của nước. Nó được định nghĩa là tỷ lệ của bức xạ nước để lại (Lw (λ)) trên tín hiệu bức 

xạ xuống (Ed (λ)) ngay trên mặt nước.  

Trong nghiên cứu về ba cửa sông châu Âu, nhận thấy rằng một R rs điển hình tín 

hiệu tăng khi nồng độ tăng của tổng chất lơ lửng. Trong vùng nước ven biển gần Long 

Island Sound, cực đại phản xạ được tìm thấy trong dải bước sóng từ 550 đến 650 nm, 

và độ phản xạ tăng lên khi tăng độ mặn [15]. R rs thường được sử dụng để dự đoán và 

lập bản đồ nồng độ của các chất hạt lơ lửng và CDOM trong các cửa sông từ trên mặt 

nước các phép đo quang học vì sự phụ thuộc bước sóng của R rs cung cấp manh mối 

cho bản chất và số lượng của các vật liệu này. Ví dụ, ở Hoa Kỳ Cửa sông Tamar của 

Vương quốc, một mối quan hệ tuyến tính chặt chẽ (R2 = 0,96) thu được giữa tổng nồng 

độ chất lơ lửng và tỷ lệ của tín hiệu phản xạ viễn thám ở 850nm. 

III. Đánh giá độ tin cậy của nguồn ảnh viễn thám được sử dụng phổ biến trong các 

nghiên cứu 

Phân loại ảnh viễn thám theo nguồn năng lượng và chiều dài bước sóng, ta có thể 

chia ảnh vệ tinh thành 3 loại cơ bản: 

- Ảnh quang học là loại  ảnh được tạo ra bởi việc thu nhận các bước sóng ánh sáng 

nhìn thấy (bước sóng 0.4 – 0.76 micromet). Nguồn năng lượng chính là bức xạ mặt trời. 

- Ảnh hồng ngoại (ảnh nhiệt) là loại ảnh được tạo ra bởi việc thu nhận các bước 

sóng hồng ngoại phát ra từ vật thể (bước sóng 8 – 14 micromet). Nguồn năng lượng 

chính là bức xạ nhiệt của các vật thể. 

- Ảnh radar là loại ảnh được tạo ra bởi việc thu nhận các bước sóng trong dải sóng 

cao tần (bước sóng từ 1mm – 1m). Nguồn năng lượng chính là sóng rada phản xạ từ các 

vật thể do vệ tinh tự phát xuống theo những bước sóng  đã được xác định. 

Đối với mỗi loại vệ tinh sẽ có sản phẩm ảnh vệ tinh với các đặc điểm khác nhau. 

Dù các ảnh đều thể hiện các đặc trưng trên bề mặt Trái Đất, tuy nhiên cách thu nhận các 

đặc điểm này cũng như tập trung vào vào các yếu tố nhất định đã tạo ra các loại ảnh có 

tính chất khác nhau. Các vệ tinh thường được sử dụng trong nghiên cứu trên thế giới có 

thể kể đến như Landsat, Sentinel, Modis, Spot … Các vệ tinh này được chế tạo và đưa 

vào vận hành bởi các tổ chức quốc tế hàng đầu về chuyên ngành nghiên cứu không gian 

chẳng hạn như Cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ, Cơ quan hàng không và vũ trụ 

châu Âu … Sản phẩm ảnh vệ tinh của các tổ chức này sau khi thu nhận đã được hiệu 
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chỉnh từ các yếu tố khí quyển, không gian, Mặt Trời … bởi các đội ngũ chuyên gia đầu 

ngành. Vì vậy ảnh vệ tinh của các tổ chức này đều là những sản phẩm rất chất lượng, là 

nguồn tài liệu hàng đầu cho các nghiên cứu về bề mặt Trái Đất. 

Chương trình LANDSAT (Mỹ / NASA) bắt đầu với phương tiện hệ thống phân 

giải 80 m (chế độ multispectral / MSS) của vệ tinh LANDSAT 1-3. Các chương trình 

tiếp tục với hệ thống độ phân giải trung bình 30 m (multispectral / TM chế độ) của 

LANDSAT 4-5 vệ tinh. Năm 1999, LANDSAT-7 được tung ra thị trường, mang theo 

máy quét ETM + (hệ thống), với chế độ đa kính của bảy dải với độ phân giải 30 m 

(không bao gồm dải nhiệt với độ phân giải 60 m) và một ở chế độ Panchromatic / PAN, 

cung cấp dữ liệu độ phân giải cao 15 m. Ngoài ra, vào năm 1999, vệ tinh TERRA được 

NASA phóng lên, mang theo nhiều máy quét đa mặt khác nhau. Những máy quét này 

cung cấp dữ liệu trong 15 m, độ phân giải 30 m và 90 m (dữ liệu vệ tinh độ phân giải 

trung bình đến cao), trong phổ hồng ngoại nhìn thấy, sóng ngắn và hồng ngoại nhiệt, 

tương ứng. Chương trình SPOT của Pháp (SPOT 1-4) bắt đầu vào năm 1986 với cự ly 

20 m hệ thống độ phân giải ở chế độ đa khung hình và 10 m ở chế độ PAN (cao dữ liệu 

độ phân giải). Năm 2002, SPOT-5 được đưa ra, mang theo chế độ đa kính Độ phân giải 

20 m và 10 m và chế độ PAN với độ phân giải 5 m (độ phân giải cao dữ liệu). 

Hệ thống Viễn thám (IRS) của Ấn Độ bắt đầu hoạt động vào năm 1988 với 36,5 

m độ phân giải dữ liệu đa kính của vệ tinh IRS-1A và IRS-1B. Năm 1995, IRS-1C đã 

được đưa ra và cung cấp dữ liệu độ phân giải không gian cao nhất (5,8 m), có sẵn trên 

thị trường cho đến năm 1999, khi vệ tinh IKONOS của Hoa Kỳ ra mắt, cung cấp cho 

người dùng dữ liệu độ phân giải rất cao dưới 5,8 m. Trong những năm qua, ngoài hệ 

thống IKONOS mang lại hình ảnh đa kính độ phân giải 4 m và hình ảnh PANS có độ 

phân giải 1 m, Hệ thống QuickBird (2001) cho hình ảnh đa góc độ có độ phân giải 2,5 

m và Hình ảnh PAN có độ phân giải 0,6 m. Ngoài ra, các hệ thống vệ tinh khác của Nhật 

Bản, Nga và các quốc gia khác đã được ra mắt, cung cấp cho người dùng dữ liệu đa kênh 

và PAN của các độ phân giải khác nhau. 

III.1. Ảnh vệ tinh Landsat 

Vào năm 1967, tổ chức hàng không và vệ tinh quốc gia (NASA) được sự hỗ trợ 

của Bộ nội vụ Mỹ đã tiến hành chương trình nghiên cứu thăm dò tài nguyên Trái Đất 

ERTS (ERTS – Earth Resources Technology Satellite: Vệ tinh kỹ thuật thăm dò tài 

nguyên Trái Đất). Vệ tinh ERTS 1 được phóng vào ngày 23/6/1972. Sau đó NASA đổi 
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tên chương trình ERTS thành Landsat, ERTS -1 được đổi tên thành Landsat 1. Vệ tinh 

Landsat bay qua xích đạo lúc 9h39 phút sáng. Cho đến nay, NASA đã phóng được 8 vệ 

tinh trong hệ thống Landsat. 

Bảng III.1: Các thế hệ vệ tinh Landsat 

Vệ tinh  Ngày phóng  
Ngày ngừng hoạt 

động  
Bộ cảm 

Landsat 1  23/6/1972  6/1/1978  MSS 

Landsat 2  22/1/1975  25/2/1982  MSS 

Landsat 3  05/3/1978  31/3/1983  MSS 

Landsat 4  16/7/1982  15/6/2001  TM, MSS 

Landsat 5  01/3/1984  Đang hoạt động  TM, MSS 

Landsat 6  05/3/1993  
Bị hỏng ngay khi 

phóng  
ETM 

Landsat 7  15/4/1999  Đang hoạt động  ETM+ 

 

• Bộ cảm 

MSS (Multispectral scanner) và TM (Thematic mapper) 

Cả 2 bộ cảm này đều là máy quét quang cơ. 

Hệ thống Landsat MSS hoạt động ở dải phổ nhìn thấy và gần hồng ngoại. Đặc 

điểm của MSS là: 

+ Sử dụng 4 băng phổ. 

+ Mỗi băng phổ có trang bị 6 bộ thu, có sử dụng sợi quang học. 

+ Ghi tín hiệu năng lượng phản xạ từ bề mặt Trái Đất. 

+ Tín hiệu được mã thành 64 cấp độ sáng. 

+ Độ phân giải mặt đất 80m. 

+ Góc quét từ Đông sang Tây là 11,6o. 

+ Thời gian lộ quang 33 mili giây. 

+ Độ rộng mỗi đường quét 185 km. 

- Landsat MSS ( Landsat Multispectral Scanner) 

Bộ cảm này được đặt trên các vệ tinh Landsat từ 1 đến 3 ở độ cao so với mặt đất 

là 919km và Landsat 4, 5 ở độ cao 705 km, chu kỳ lặp là 18 ngày. Các bộ cảm MSS là 

những hệ thống máy quang học mà trong đó các yếu tố tách sóng riêng biệt được quét 
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qua bề mặt Trái Đất theo hướng vuông góc với hướng bay. MSS có 4 bộ lọc và tách 

sóng trong khi TM có 7 bộ. Landsat MSS có độ phân giải là 79m x79m, và gồm 4 kênh 

1,2,3 và 4, trong đó kênh 1 và kênh 2 nằm trong vùng nhìn thấy còn kênh 3 và kênh 4 

nằm trong vùng cận hồng ngoại. 

- Landsat TM, ETM (Landsat Thematic Mapper) 

Từ năm 1982 vệ tinh Landsat 4 được phóng và mang thêm bộ cảm chuyên dùng 

để thành lập bản đồ chuyên đề gọi là bộ cảm TM (Thematic Mapper). Vệ tinh Landsat 

7 mới được phóng vào quỹ đạo tháng 4/1999 với bộ cảm TM cải tiến gọi là ETM 

(Enhanced Thematic Mapper). Hệ thống này là một bộ cảm quang học ghi lại năng lượng 

trong vùng nhìn thấy: hồng ngoại phản xạ, trung hồng ngoại và hồng ngoại nhiệt của 

quang phổ. Nó thu thập những ảnh đa phổ mà có độ phân giải không gian, phân giải 

phổ, chu kỳ và sự phản xạ cao hơn Landsat MSS. Landsat TM, ETM có độ phân giải 

không gian là 30x30 m cho 6 kênh (1, 2, 3, 4, 5, 7) và kênh 6 hồng ngoại nhiệt có độ 

phân giải không gian là 120x120 m. Trên vệ tinh Landsat bộ cảm có ý nghĩa quan trọng 

nhất và được sử dụng nhiều nhất là TM. 

 

Hình III.1: Vệ tinh Landsat trên quỹ đạo 

Vệ tinh Landsat TM, ETM bay ở độ cao 705 km, mỗi cảnh TM có độ phủ là 

185x170 (km), chu kỳ lặp là 16 ngày. Có thể nói TM, ETM là bộ cảm quan trọng nhất 

trong việc nghiên cứu tài nguyên và môi trường. 

Bảng III.2: Đặc trưng chính của bộ cảm và độ phân giải không gian 

Loại bộ cảm Kênh 
Bước sóng 

(µm) 
Loại 

Độ phân 

giải không 
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gian 

TM 

Thematic 

Mapper 

(Landsat-1-5) 

Kênh 1 

Kênh 2 

Kênh 3 

Kênh 4 

Kênh 5 

Kênh 6 

Kênh 7 

0,45 ÷ 0,52 

0,52 ÷ 0,60 

0,63 ÷ 0,69 

0,76 ÷ 0,90 

1.55 ÷ 1,75 

10,4 ÷ 12,5 

2,08 ÷ 2,35 

Chàm 

Lục đỏ 

Đỏ 

Cận hồng 

ngoại 

Hồng ngoại 

trung 

Hồng ngoại 

nhiệt 

Hồng ngoại 

trung 

30 m 

30 m 

30 m 

30 m 

30 m 

120 m 

30 m 

MSS 

Multi Spectral 

Scanner 

(Landsat-1-5) 

Kênh 4 

Kênh 5 

Kênh 6 

Kênh 7 

0,5 ÷ 0,6 

0,6 ÷ 0,7 

0,7 ÷ 0,8 

0,8 ÷ 1,1 

Lục 

Đỏ 

Cận hồng 

ngoại 

Cận hồng 

ngoại 

80 m 

80 m 

80 m 

80 m 

TM 

Thematic 

Mapper 

(Landsat-1-5) 

Kênh 1 

Kênh 2 

Kênh 3 

Kênh 4 

Kênh 5 

Kênh 6 

Kênh 7 

Kênh 8 (Pan) 

0,45 ÷ 0,52 

0,53 ÷ 0,61 

0,63 ÷ 0,69 

0,75 ÷ 0,90 

1.55 ÷ 1,75 

10,4 ÷ 12,5 

2,09 ÷ 2,35 

0,52 ÷ 0,9 

Chàm 

Lục đỏ 

Đỏ 

Cận hồng 

ngoại 

Hồng ngoại 

trung 

Hồng ngoại 

nhiệt 

Hồng ngoại 

trung 

Lục đến cận 

hồng 

30 m 

30 m 

30 m 

30 m 

30 m 

60 m 

30 m 

15 m 
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ngoại 

Hệ thống Landsat được phóng lên quỹ đạo lần đầu tiên năm 1972, cho đến nay, 

đã có 8 thế hệ vệ tinh được phóng. Mỗi vệ tinh được trang bị một bộ quét đa phổ MSS, 

một bộ chụp ảnh vô tuyến truyền hình RBP. Hệ thống Landsat - 4, 5 còn được trang bị 

thêm một số bộ quét đa phổ TM. 

Tư liệu vệ tinh Landsat là tư liệu viễn thám đang được sử dụng rộng rãi trên toàn 

thế giới và Việt Nam. 

• Quĩ đạo vệ tinh Landsat 

‑ Độ cao bay: 705km, góc nghiêng mặt phẳng quĩ đạo: 98o. 

‑ Quĩ đạo đồng bộ mặt trời và bán lặp. 

‑ Thời điểm bay qua xích đạo: 9h39' sáng. 

‑ Chu kỳ lặp: 16 ngày. 

‑ Bề rộng tuyến chụp: 185km. 

Bảng III.3: Cửa sổ khí quyển bức xạ mặt trời 

Kênh phổ Dạng phản xạ phổ Bước sóng (μ) 

1 Nhìn thấy - xanh 0,5 – 0,6 

2 Nhìn thấy - đỏ 0,6 – 0,7 

3 Hồng ngoại 0,7 – 0,8 

4 Hồng ngoại nhiệt 0,8 – 1,1 

Hệ thống Landsat TM sử dụng vùng thổ nhìn thấy, gần hồng ngoại và hồng ngoại 

nhiệt. 

Các đặc điểm của ảnh TM: 

‑ Độ rộng các đường quét: 185 km. 

‑ Góc quét: 14.8o. 

‑ Độ phân giải mặt đất: 30 m. 

Bảng III.4: Thông số bước sóng của các kênh phổ ảnh TM 

Kênh phổ Bước sóng (μ) 

1 0,45 – 0,52 

2 0,52 – 0,60 

3 0,63 – 0,69 

4 0,76 – 0,90 
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5 1,55 – 1,75 

6 10,4 – 12,5 

7 2,08 – 2,35 

 

 

Hình III.2: Các kênh phổ trên dải sóng điện từ của ảnh vệ tinh Landsat-7 và Landsat-8 

 

Việc triết xuất thông tin trong viễn thám có thể phân thành 5 loại: 

‑ Phân loại đa phổ 

‑ Phát hiện biến động 

‑ Chiết tách các thông tin tự nhiên 

‑ Xác định các chỉ số 

‑ Xác định các đối tượng đặc biệt 

Phân loại đa phổ là quá trình tách gộp thông tin dựa trên các tính chất phổ, không 

gian và thời gian của đối tượng. Phát hiện biến động là phát hiện và tách các biến động 

dựa trên tư liệu ảnh đa thời gian. Chiết tách các thông tin tự nhiên tương ứng với việc 

đo nhiệt độ, trạng thái khí quyển, độ cao của vật thể dựa trên các đặc trưng phổ hoặc thị 

sai của cặp ảnh lập thể. Xác định các chỉ số là việc tính toán các chỉ số mới, ví dụ chỉ số 

thực vật. 

Xác định các đặc tính hoặc hiện tượng đặc biệt như thiên tai, các cấu trúc tuyến 

tính, các biểu hiện tìm kiếm khảo cổ. 
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Bảng III.5: Các thông tin triết xuất trong viễn thám 

Các loại tách thông tin Ví dụ 

Phân loại đa phổ Lớp phủ đất, hiện trạng sử dụng đất, mặt nước 

Phát hiện biến động 
Biến động lớp phủ đất, thực vật, đường bờ, 

mặt nước 

Chiết tách các thông tin tự nhiên Nhiệt độ, trạng thái khí quyển, độ cao 

Xác định các chỉ số Chỉ số thực vật, độ đục 

Xác định các đối tượng đặc biệt Xác định các cấu trúc tuyến tính, khảo cổ 

 

 

Hình III.3: Sự biến đổi của Las Vegas (Mỹ) từ năm 1984 (ảnh trái) và năm 2007 (ảnh 

phải) thông qua ảnh Landsat 

  

III.2. Ảnh vệ tinh Sentinel 

Sentinel là tên của một loạt các vệ tinh quan sát Trái Đất thuộc Chương trình 

Copernicus của Cơ quan Không gian Châu Âu (ESA). Các vệ tinh được đặt tên từ 

Sentinel-1 tới Sentinel-6 có các thiết bị thu nhận quan sát đất liền, đại dương và khí 

quyển. Hiện tại đã có Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3 trên quĩ đạo và các vệ tinh tiếp 

theo đang trong quá trình chế tạo hoặc thử nghiệm. Sentinel-3 đưa lên quĩ đạo trong 

tháng 12/2015, gồm 3 vệ tinh Sentinel-3A, Sentinel-3B và Sentinel-3C hoàn tất việc 

phóng trước năm 2020. 

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), thuộc chương trình Copernicus của Liên minh 

châu Âu, đang phát triển một loạt bảy sứ mệnh quan sát Trái Đất của mỗi vệ tinh sẽ cung 

cấp dữ liệu miễn phí cho việc giám sát tài nguyên Trái Đất ở cấp độ toàn cầu. ESA cho 

http://www.copernicus.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Copernicus_Programme#Sentinel_missions
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đến đầu năm 2017 đã phóng bốn vệ tinh này. Đó là Sentinel-1A vào tháng 4 năm 2014, 

1B vào tháng 4 năm 2016, Sentinel-2A vào tháng 6 năm 2015 và Sentinel-3A vào tháng 

2 năm 2016. Việc phóng Sentinel-2B được thực hiện vào tháng 3 năm 2017. Các sứ 

mệnh dự kiến sẽ đưa vào các mạng lưới quan sát khác nhau và cung cấp các biến số vật 

lý, địa sinh lý và sinh học rõ ràng về mặt không gian cần thiết cho các hoạt động nghiên 

cứu đại dương, tầng đông và đất liền. Dữ liệu có thể được tải xuống miễn phí từ Trung 

tâm khoa học Sentinel. 

• Vệ tinh Sentinel-1 

Sentinel-1 là một hệ thống hình ảnh radar cung cấp hình ảnh mọi thời tiết, ngày 

và đêm cho các nghiên cứu liên quan đến đất và nước [16]. Nhiệm vụ đảm bảo tính liên 

tục của các thiết bị SAR băng tần C trước đây của ESA là ERS và ENVISAT, mặc dù 

so với các nhiệm vụ trước đó, Sentinel-1 có những cải tiến lớn, đặc biệt là trong các lĩnh 

vực độ tin cậy, thời gian truy cập, phạm vi địa lý và phổ biến dữ liệu nhanh chóng 

[16]. Các lĩnh vực ứng dụng có thể bao gồm lập bản đồ lũ lụt, giám sát lớp phủ tuyết, 

độ ẩm của đất, địa hình bề mặt, giám sát biển, phân loại băng biển, phân tích thảm thực 

vật và các ứng dụng nông nghiệp [16]. Đối với các ứng dụng nông nghiệp, dữ liệu radar 

đã được chứng minh là một bổ sung quan trọng cho hình ảnh quang học trong lập bản 

đồ cây trồng. Do đó, chính sách dữ liệu miễn phí của ESA liên quan đến dữ liệu Sentinel-

1 được kỳ vọng sẽ cải thiện hoạt động lập bản đồ cây trồng ở các khu vực bị ảnh hưởng 

bởi đám mây, nơi thiếu các hình ảnh hữu ích trong mùa vụ thường cản trở việc lập bản 

đồ phân bố không gian của cây trồng. 

Dữ liệu Sentinel-1 được gửi trong vòng một giờ sau khi tiếp nhận đối với phản 

ứng khẩn cấp Gần thời gian thực (NRT), trong vòng ba giờ đối với các khu vực ưu tiên 

của NRT và trong vòng một ngày đối với dữ liệu được lưu trữ có hệ thống. Người dùng 

có thể xem xét các kế hoạch mua lại cho lĩnh vực mà họ quan tâm bằng cách kiểm tra 

các kịch bản quan sát chi tiết có sẵn. 

Dữ liệu được thu thập ở các chế độ khác nhau và được phân phối ở các cấp độ xử 

lý khác nhau với các độ phân giải khác nhau. Tất cả dữ liệu được phân phối ở định dạng 

Định dạng lưu trữ chuẩn cho Châu Âu (SAFE). Để tạo điều kiện xử lý, ESA đã phát 

triển hộp công cụ Sentinel để xử lý dữ liệu Sentinel.  

https://scihub.esa.int/dhus/
https://scihub.esa.int/dhus/
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/data-formats/safe-specification
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/data-formats/safe-specification
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Hình III.4: Vệ tinh Sentinel-1A trên quỹ đạo 

Sentinel-1A là vệ tinh đầu tiên trong loạt các vệ tinh thuộc chương trình 

Copernicus, đã được lên quĩ đạo ngày 3/4/2014. Thiết bị thu nhận ảnh radar khẩu độ mở 

tổng hợp, kênh C (synthetic aperture radar (SAR). Các chế độ thu nhận ảnh bao gồm 

+ Interferometric wide-swath mode, 250 km, 5×20 m resolution 

+ Wave-mode images 20×20 km, 5×5 m resolution (at 100 km intervals) 

+ Strip map mode 80 km swath, 5×5 m resolution 

+ Extra wide-swath mode 400 km, 20×40 m resolution 

Sentinel-1A có nhiệm vụ giám sát băng, tràn dầu, gió và sóng biển, thay đổi sử 

dụng đất, biến dạng địa hình và đáp ứng các trường hợp khẩn cấp lũ và động đất. Do là 

dữ liệu radar nên có các chế độ phân cực đơn VV hoặc HH) và phân cực đôi (VV+VH 

hoặc HH+HV). 

• Sentinel-2 

Vệ tinh Sentinel-2A được phóng vào tháng 6 năm 2015. Đây là vệ tinh quang học 

đầu tiên từ dãy Sentinel được phóng trong chương trình Copernicus. Nhiệm vụ đảm bảo 

tính liên tục của hình ảnh đa góc độ được cung cấp bởi loạt vệ tinh SPOT (Satellite Pour 

l'Observation de la Terre). Vệ tinh Sentinel-2 nằm trong quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ 

cao 786 km. Nó cung cấp hình ảnh đa phổ trong mười ba dải quang phổ ở các độ phân 

giải không gian khác nhau. Chúng bao gồm bốn dải hồng ngoại nhìn thấy và gần ở độ 

phân giải 10 m, sáu dải hồng ngoại cạnh đỏ và sóng ngắn ở độ phân giải 20 m và ba dải 

hiệu chỉnh khí quyển ở độ phân giải 60 m [17]. Với chiều rộng bờ biển là 290 km, 

Sentinel-2 nhằm mục đích cung cấp hình ảnh không có mây về bề mặt đất liền toàn cầu 

bao gồm các hòn đảo lớn.  



 

32 

 

Phạm vi của các dải quang phổ làm cho dữ liệu Sentinel-2 phù hợp với nhiều ứng 

dụng bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng đất / phân tích độ che phủ, lập bản đồ 

rủi ro và thiên tai, các ứng dụng ven biển và truy xuất các biến số quan trọng và thảm 

thực vật và lý sinh như chỉ số diện tích lá , chỉ số thực vật khác biệt chuẩn hóa, phần bức 

xạ hoạt động quang hợp, hàm lượng diệp lục của lá và hàm lượng nước trong lá. Dữ liệu 

Sentinel-2 đã được ghi nhận có tiềm năng trong việc triển khai hệ thống lập bản đồ loại 

cây trồng hoạt động và tự động bằng cách mô phỏng chuỗi thời gian Sentinel-2 từ dữ 

liệu SPOT4 và Landsat 8. So với SPOT4 / Landsat8, Sentinel-2 sẽ có độ phân giải không 

gian cao hơn và độ nhạy quang phổ tốt hơn, cho phép thu được kết quả thậm chí còn tốt 

hơn. 

 

Hình III.5: Vệ tinh Sentinel-2A trên quỹ đạo 

Sentinel-2A được phóng lên quĩ đạo ngày 23/6/2015. Đây là vệ tinh gắn thiết bị 

thu nhận ảnh đa phổ với 13 kênh phổ (443 nm–2190 nm), swath width 290 km, spatial 

resolutions 10 m (4 visible và near-infrared bands), 20 m (6 red-edge/shortwave-

infrared) và 60 m (3 atmospheric correction bands). Kết hợp vệ tinh Sentinel-2A và 

Sentinel-2B thì cả hai sẽ có chu lỳ lặp lại là 5 ngày và nếu kết hợp với Landsat 8 thì chu 

kỳ quan sát Trái Đất sẽ là 3 ngày. Với dữ liệu này thì độ phân giải không gian cao hơn 

ảnh vệ tinh Landsat 8. Sentinel-2A có nhiệm vụ giám sát các hoạt độ canh tác nông 

nghiệp, rừng, sử dụng đất, thay đổi thực phủ/ sử dụng đất ... Các dữ liệu ảnh Sentinel là 

miễn phí. 
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Bảng III.6: Các kênh phổ của ảnh vệ tinh Sentinel-2 

Kênh phổ 
Bước sóng 

trung tâm (nm) 

Độ phân giải 

(m) 

Kênh 1 – Soi khí ven biển 443 60 

Kênh 2 – Xanh nước biển 490 10 

Kênh 3 – Xanh da trời 560 10 

Kênh 4 – Đỏ 665 10 

Kênh 5 – Rìa đỏ 1 705 20 

Kênh 6 – Rìa đỏ 2 740 20 

Kênh 7 – Gần hồng ngoại hẹp 1 783 20 

Kênh 8 – Gần hồng ngoại 842 10 

Kênh 8A – Gần hồng ngoại hẹp 2 865 20 

Kênh 9 – Hơi nước 945 60 

Kênh 10 – Mây  1375 60 

Kênh 11 – Sóng ngắn hồng ngoại 1 1610 20 

Kênh 11 – Sóng ngắn hồng ngoại 2 2190 20 

 

 

Hình III.6: Sản phẩm từ vệ tinh Sentinel-2 

Trung tâm Khoa học và Quan sát Tài nguyên Trái Đất (EROS) của USGS tập 

hợp các sản phẩm Sentinel-2 trên cơ sở từng ô trong khi vẫn giữ nguyên đặc điểm định 

dạng lưu trữ chuẩn Sentinel cho Châu Âu  (SAFE), cho phép phân phối kích thước tệp 

thân thiện với người dùng khoảng 650 MB. Mỗi sản phẩm Cấp-1C là một ô 100 km x 

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/data-formats
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/data-formats
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100 km với phép chiếu và số liệu UTM / WGS84 (Universal Transverse Mercator / 

World Geodetic System 1984). Lưới quy chiếu Sentinel-2 được tham chiếu đến hệ thống 

tham chiếu lưới quân sự Hoa Kỳ (MGRS). Các ô lưới có thể được bao phủ hoàn toàn 

hoặc một phần bởi dữ liệu hình ảnh. Các ô được bao phủ một phần tương ứng với những 

ô ở rìa của dải đất. File tải xuống từ USGS bao gồm một tệp cho mỗi dải trong số 13 dải 

quang phổ cộng với siêu dữ liệu. Dữ liệu thu được sau ngày 5 tháng 12 năm 2016 được 

phân phối từ ESA trên cơ sở một ô duy nhất với quy ước đặt tên ngắn hơn và bao gồm 

hình ảnh màu thực có độ phân giải đầy đủ. Dữ liệu Sentinel-2 được cung cấp trước đây 

trong kho lưu trữ EROS sẽ được thay thế khi dữ liệu với hình ảnh màu chân thực có sẵn 

từ ESA. Người dùng có thể thấy cảnh trùng lặp tạm thời trong kết quả tìm kiếm. 

• Sentinel-3 

Vệ tinh Sentinel-3A được phóng vào tháng 2 năm 2016. Nó tập trung chủ yếu 

vào việc cung cấp thông tin có độ chính xác cao và đáng tin cậy về địa hình bề mặt biển, 

nhiệt độ bề mặt biển và đất liền, lập bản đồ độ che phủ rừng, phát hiện lửa, màu sắc bề 

mặt đại dương và đất liền để hỗ trợ đại dương hệ thống dự báo, quan trắc môi trường và 

giám sát khí hậu. Vệ tinh sẽ sử dụng nhiều công cụ cảm biến như Máy đo bức xạ nhiệt 

độ bề mặt biển và đất (SLSTR), Dụng cụ đo màu đại dương và đất (OLCI) và Máy đo 

bức xạ vi sóng (MWR) để thực hiện các mục tiêu của nó. Sentinel-3 đã được thiết kế để 

cung cấp tính liên tục của dữ liệu cho một số nhiệm vụ trước đó bao gồm ERS và 

Envisat. Dữ liệu có thể được tải xuống miễn phí từ  trung tâm khoa học Sentinel.  

III.3. Ảnh vệ tinh Modis 

Ảnh viễn thám MODIS được thu từ bộ cảm MODIS (Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometers) đặt trên vệ tinh Terra (2000) và vệ tinh Aqua (2002),với 

mục đích quan trắc, theo dõi các thông tin về mặt đất, đại dương và khí quyển trên phạm 

vi toàn cầu. Các ứng dụng tiêu biểu có thể kể đến là: nghiên cứu khí quyển, mây, thời 

tiết, lớp phủ thực vật, biến động về nông nghiệp và lâm nghiệp, cháy rừng, nhiệt độ mặt 

nước biển và màu nước biển... Trong khoảng thời gian một ngày đêm, các đầu đo của 

các vệ tinh này sẽ quét gần hết Trái Đất trừ một số giải hẹp ở vùng xích đạo. Các dải 

này sẽ được phủ hết vào ngày hôm sau. 

Máy đo quang phổ hình ảnh có độ phân giải vừa phải (MODIS) là một công cụ 

quan trọng trên các vệ tinh Terra và Aqua của NASA. Terra được phóng thành công từ 

Căn cứ Không quân Vandenberg, CA, vào ngày 18 tháng 12 năm 1999, mang theo Mô 

http://earth-info.nga.mil/GandG/update/index.php?action=home#tab_coord-data
https://scihub.esa.int/dhus/
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hình bay Proto-MODIS (PFM). PFM bắt đầu thu thập dữ liệu vào ngày 24 tháng 2 năm 

2000. Vệ tinh Aqua, cũng sẽ mang thiết bị MODIS, được lên kế hoạch phóng vào cuối 

năm 2001. 

Terra MODIS đang xem toàn bộ bề mặt Trái Đất cứ sau 1 đến 2 ngày, thu thập 

dữ liệu trong 36 dải quang phổ. Những dữ liệu này, cùng với dữ liệu từ MODIS thứ hai, 

sẽ nâng cao hiểu biết về các động lực và quá trình toàn cầu xảy ra trên đất liền, trong đại 

dương và trong bầu khí quyển thấp hơn. MODIS đang đóng một vai trò quan trọng trong 

việc phát triển các mô hình hệ thống Trái Đất tương tác, toàn cầu, đã được xác thực, có 

thể dự đoán sự thay đổi toàn cầu đủ chính xác để hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách 

đưa ra các quyết định đúng đắn liên quan đến việc bảo vệ môi trường của chúng ta. 

 

Hình III.7: Vệ tinh Modis MCD43A4 

Ảnh Modis cung cấp dữ liệu ảnh toàn cầu 2 ngày một lần với độ phân giải không 

gian là 250m, 500m và 1000m. Số kênh phổ của Modis là 36 kênh và dữ liệu ở dạng 12 

bit, Modis có đặc tính chỉnh hình học và phổ. Phương pháp chỉnh phổ kênh đối với kênh 

được tham chiếu cho 36 kênh cho ra sai số ½ pixel hoặc cao hơn. 

Ảnh Modis có độ phân giải theo thời gian khá rộng, có thể thay đổi từ ảnh hàng 

ngày, ảnh tổ hợp 8 ngày, 16 ngày, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. 

Băng phổ được phân bổ theo độ phân giải như sau: 

‑ Băng 1 – 2: độ phân giải 250 m.  

‑ Băng 3 – 7: độ phân giải 5000 m. 
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‑ Băng 8 – 36: độ phân giải 1000 m. 

‑ Ảnh từ LP DAAC còn có thêm độ phân giải 5600 m  

Hầu hết các sản phẩm chính thức của Modis đều được chụp theo hệ thống lưới ô 

vuông, các ô được chia theo đơn vị 10 độ, bắt đầu từ 0. Ảnh Modis được phân phối dưới 

nhiều mức độ xử lý khác nhau, hầu hết là miễn phí. Mức độ này được chia thành: 0, 1A, 

1B, 2, 2G, 3 và 4. Ảnh 0 và 1A là ảnh gốc, chưa được hiệu chỉnh địa lý và khí quyển, 

ảnh 1B đã được hiệu chỉnh địa lý, ở dạng giá trị số DN. Ảnh ở mức độ 2 trở lên hầu hết 

đã được hiệu chỉnh khí quyển, người dùng có thể tải trực tiếp, sử dụng công cụ thích 

hợp để nắn chỉnh địa lý và tách các băng phổ khác nhau từ ảnh tải về. 

Bảng III.7: Đặc điểm vệ tinh Terra và Aqua 

Quỹ đạo: 705 km, nút giảm dần 10:30 sáng (Terra) hoặc nút tăng dần 

1:30 chiều (Aqua), đồng bộ mặt trời, cận cực, hình tròn 

Tốc độ quét: 20,3 vòng / phút, đường chéo 

Kích thước 

Swath: 

2330 km (đường chéo) x 10 km (dọc đường tại nadir) 

Kính thiên văn: Chiều cao 17,78 cm. off-axis, afocal (chuẩn trực), với trường 

trung gian dừng 

Kích thước: 1,0 x 1,6 x 1,0 m 

Cân nặng: 228,7 kg 

Năng lượng: 162,5 W (trung bình quỹ đạo đơn) 

Tốc độ dữ liệu: 10,6 Mbps (cao điểm ban ngày); 6,1 Mb / giây (trung bình 

quỹ đạo) 

Lượng tử hóa: 12 bit 

Độ phân giải 

không gian: 

250 m (dải 1-2) 

500 m (dải 3-7) 

1000 m (dải 8-36) 

Thời gian hoạt 

động: 

6 năm 
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Bảng III.8: Thông số kênh ảnh vệ tinh Modis 

Cách dùng thông 

thường 

Kênh 

ảnh 

Băng 

thông 

Spectral 

Radiance 

Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu 

(SNR) bắt buộc 

 

Ranh giới Đất / Mây / 

Aerosols 

1 620 - 670 21,8 128 

2 841 - 876 24,7 201 

 

Thuộc tính Land / 

Cloud / Aerosols 

3 459 - 479 35.3 243 

4 545 - 565 29.0 228 

5 
1230 - 

1250 
5,4 74 

6 
1628 - 

1652 
7.3 275 

7 
2105 - 

2155 
1,0 110 

Màu đại dương / 

Thực vật phù du / Hóa 

sinh 

8 405 - 420 44,9 880 

9 438 - 448 41,9 838 

10 483 - 493 32.1 802 

11 526 - 536 27,9 754 

12 546 - 556 21.0 750 

13 662 - 672 9.5 910 

14 673 - 683 8.7 1087 

15 743 - 753 10,2 586 

16 862 - 877 6.2 516 

 

Hơi nước trong khí 

quyển 

17 890 - 920 10.0 167 

18 931 - 941 3.6 57 

19 915 - 965 15.0 250 
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Cách dùng thông 

thường 

Kênh 

ảnh 

Băng 

thông 

Spectral 

Radiance 

Chênh lệch nhiệt độ 

tương đương (NE) bắt 

buộc [delta] T (K) 

 

Nhiệt độ bề mặt / đám 

mây 

20 
3,660 - 

3,840 

0,45 (300 

nghìn) 
0,05 

21 
3,929 - 

3,989 

2,38 (335 

nghìn) 
2,00 

22 
3,929 - 

3,989 

0,67 (300 

nghìn) 
0,07 

23 
4.020 - 

4.080 

0,79 (300 

nghìn) 
0,07 

 

Nhiệt độ khí quyển 
24 

4,433 - 

4,498 

0,17 (250 

nghìn) 
0,25 

25 
4,482 - 

4,549 

0,59 (275 

nghìn) 
0,25 

Cirrus Clouds 

Water Vapour 
26 

1.360 - 

1.390 
6,00 150 (SNR) 

27 
6,535 - 

6,895 

1,16 (240 

nghìn) 
0,25 

28 
7,175 - 

7,475 

2,18 (250 

nghìn) 
0,25 

Thuộc tính đám mây 
29 

8.400 - 

8.700 

9,58 (300 

nghìn) 
0,05 

Khí quyển 
30 

9,580 - 

9,880 

3,69 (250 

nghìn) 
0,25 

 

Nhiệt độ bề mặt / đám 

mây 

31 
10,780 - 

11,280 

9,55 (300 

nghìn) 
0,05 

32 
11,770 - 

12,270 

8,94 (300 

nghìn) 
0,05 
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Độ cao trên đám mây 
33 

13.185 - 

13.485 

4,52 (260 

nghìn) 
0,25 

34 
13,485 - 

13,785 

3,76 (250 

nghìn) 
0,25 

35 
13,785 - 

14,085 

3,11 (240 

nghìn) 
0,25 

36 
14.085 - 

14.385 

2,08 (220 

nghìn) 
0,35 

Một số sản phẩm khác của ảnh MODIS: 

‑ Ảnh Modis mức độ 1 và các sản phẩm khí quyển, phân phối bởi: L1 and 

Atmosphere Archive and Distribution System (LAADS). 

‑ Sản phẩm đất, phân phối bởi: Land Processes Distributed Active Archive Center 

(LP DAAC). 

‑ Sản phẩm các phần băng (Cryosphere): National Snow and Ice Data Center 

Distributed Active Archive Center (NSIDC DAAC). 

‑ Viễn thám màu và các sản phẩm nhiệt độ bề mặt biển: Ocean color web. 

Từ những thống kê thông số kỹ thuật và độ phân giải có thể thấy tầm quan trọng 

của ảnh vệ tinh trong nhiều lĩnh vực như: ứng dụng ảnh viễn thám trong thực tế, ứng 

dụng ảnh viễn thám trong quản lý tài nguyên môi trường, ứng dụng ảnh viễn thám trong 

quản lý đất đai… 

Dữ liệu của ảnh MODIS bao gồm các loại sau: 

‑ Dữ liệu nghiên cứu mây với độ phân giản 250m x 1000m vào ban ngày và độ 

phân giải 1000m x 1000m vào ban đêm. 

‑ Nồng độ tầng đối lưu và đặc tính quang với độ phân giải 5km cho vùng biển và 

10km cho đất liền vào ban ngày. 

‑ Đặc tính về mây, độ dầy quang học, ảnh hưởng của bán kính hạt, pha nhiệt động 

học, mây ở các vùng vĩ tuyến cao, nhiệt độ mây ở độ phân giải 1km - 5km ban ngày và 

5km vào ban đêm.  

‑ Phủ thực vật đất: điều kiện và năng suất được đặc trưng bởi chỉ số thực vật, được 

hiệu chỉnh tác động của khí quyển, đất, phân cực và ảnh hưởng theo hướng phản xạ bề 

mặt, kiểu phủ đất và năng suất nguyên thủy thực, chỉ số lá theo diện tích và bức xạ hiệu 
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lực mang tính quang hợp bị chắn. 

‑ Phản xạ về diện tích phủ của tuyết và băng trên biển 

‑ Đo nhiệt độ bề mặt với độ phân giải 1km vào ban ngày và đêm với độ chính xác 

của hiệu chỉnh tuyệt đối là 0,3-0,50 tại đại dương và mặt đất. 

‑ Màu của biển (phổ phát xạ của đại dương được đo 5%), dựa trên dữ liệu kênh 

phổ trong giải sóng nhìn thấy và hồng ngoại gần. 

‑ Nồng độ chlorophyl a (với 35%) từ 0,05 đến 50mg/m3 cho nước. 

‑ Huỳnh quang của chlorophyl (50%) trên bề mặt với nồng độ 0,5mg/m3 của 

chlorophyla. 

Dữ liệu chuỗi ảnh vệ tinh được làm mịn hàng tuần, sau đó dữ liệu NDVI trên 

từng ảnh được tính toán, NDVI được tính toán là một chuỗi các quy trình, bao gồm cả 

ghép và cắt các ảnh. Chỉ số NDVI của các ảnh vệ tinh là các sản phẩm phối kết hợp giữa 

nhiều yếu tố và nhiều ảnh được tạo ra từ thông số phận bề mặt của vệ tinh Terra thông 

qua phương pháp tổng hợp giá trị tối đa (MVC). 

Vệ tinh Modis có nhiều loại sản phẩm phục cho các nghiên cứu khác nhau như 

mặt đất, mặt nước, nhiệt độ, độ ẩm, cây trồng, không khí ... 

Bảng III.9: Các kênh ảnh chính của ảnh vệ tinh MODIS/006/MOD13Q1 

Ký hiệu Tên kênh ảnh Min Max Bước sóng 

NDVI Normalized Difference 

Vegetation Index 

-2000 10000  

EVI Enhanced Vegetation 

Index 

-2000 10000  

sur_refl_b01 Red surface reflectance 0 10000 645nm 

sur_refl_b02 NIR surface reflectance 0 10000 858nm 

sur_refl_b03 Blue surface reflectance 0 10000 469nm 

sur_refl_b07 MIR surface reflectance 0 10000 2130nm/ 

2105 - 

2155nm 

III.4. Ảnh vệ tinh Spot 

Trên mỗi vệ tinh Spot được trang bị một hệ thống tạo ảnh nhìn thấy có độ phân 

giải cao HRV (High Resolution Visible imaging system). Các thế hệ vệ tinh SPOT 1 

đến 3 có 3 kênh phổ phân bố trong vùng sóng nhìn thấy ở các bước sóng xanh lục, đỏ 
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và gần hồng ngoại. Năm 1998 Pháp phóng vệ tinh SPOT 4 với hai bộ cảm HRVIR và 

thực vật (Vegetation Instrument). Ba kênh phổ đầu của HRVIR tương đương với 3 kênh 

phổ truyền thống của HRV. Năm 2002 Pháp đã phóng thành công vệ tinh SPOT 5 với 

độ phân giải cao hơn: 2,5 m; 5m; 10m. 

 

Hình III.8: Vệ tinh Spot trên quỹ đạo 

Vệ tinh SPOT bay ở độ cao 832 km, nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo 9807, bay 

qua xích đạo lúc 10h30' sáng với chu kỳ lặp lại là 23 ngày. Mỗi cảnh có độ phủ là 60 

km x 60 km. Tư liệu SPOT được sử dụng nhiều không chỉ cho việc nghiên cứu tài 

nguyên mà còn sử dụng cho công tác xây dựng, hiệu chỉnh bản đồ và quy hoạch sử dụng 

đất. Bộ cảm HRV là máy quét điện tử CCD - HRV có thể thay đổi góc quan sát nhờ một 

gương định hướng. Gương này cho phép thay đổi hướng quan sát ± 270 so với trục thẳng 

đứng nên dễ dàng thu được ảnh lập thể. 

Bảng III.10: Các thông số ảnh của vệ tinh Spot 

Bộ cảm  Phổ điện từ  Độ phân giải  Bước sóng 

SPOT 5 

Panchromatic 

(Toàn sắc) 

B1 : green (Xanh 

lục) 

B2 : red (Đỏ) 

B3 : near infrared 

(Cận HNgoại) 

2.5 m or 5 m 

10 m 

10 m 

10 m 

20 m 

0.48 - 0.71 µm 

0.50 - 0.59 µm 

0.61 - 0.68 µm 

0.78 - 0.89 µm 

1.58 - 1.75 µm 



 

42 

 

B4 : mid infrared 

(MIR) (Giữa HN) 

SPOT 4 

Monospectral 

B1 : green 

B2 : red 

B3 : near infrared 

B4 : mid infrared 

(MIR) 

10 m 

20 m 

20 m 

20 m 

20 m 

0.61 - 0.68 µm 

0.50 - 0.59 µm 

0.61 - 0.68 µm 

0.78 - 0.89 µm 

1.58 - 1.75 µm 

SPOT 1 

SPOT 2 

SPOT 3 

Panchromatic 

B1 : green 

B2 : red 

B3 : near infrared 

10 m 

20 m 

20 m 

20 m 

0.50 - 0.73 µm 

0.50 - 0.59 µm 

0.61 - 0.68 µm 

0.78 - 0.89 µm 

III.5. Ảnh vệ tinh MOS (Marine Obersevation Satellite) 

Vệ tinh MOS-1 là thế hệ đầu tiên được Nhật bản phóng vào quỹ đạo tháng 2 năm 

1987 để quan sát đại dương và nghiên cứu môi trường biển, sau đó MOS-1b (tháng 

2/1990) với 3 thiết bị đo phổ chính có phạm vi vùng phổ tương tự như bộ cảm biến đa 

phổ của vệ tinh Landsat. Các thông số kỹ thuật chính của bộ cảm biến và độ phân giải 

không gian của ảnh vệ tinh MOS được liệt kê ở bảng sau. 

Bảng III.11: Đặc trưng chính của bộ cảm và độ phân giải không gian của ảnh MOS 

Loại bộ cảm  Kênh ảnh 
Bước sóng 

(µm)  
Loại  Độ phân giải 

MESSR 

Bức xạ kế tự 

quét 

Đa phổ 

Kênh 1 

Kênh 2 

Kênh 3 

Kênh 4 

0,51 ÷ 0,59 

0,61 ÷ 0,69 

0,72 ÷ 0,80 

0,80 ÷ 1,10 

Lục 

Đỏ 

Cận hồng 

ngoại 

Cận hồng 

ngoại 

50 m 

50 m 

50 m 

50 m 

MSR Bức xạ kế 

quét 

Vô tuyến tần 

cao 

23 ± 0,2 GHz 

31,4 ± 0,25 

GHz 

Vô tuyến cao 

tần 

Vô tuyến cao 

tần 

32 km 

23 km 
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VTIR 

Nhìn thấyvà 

nhiệt 

Bức xạ kế hồng 

ngoại 

Kênh 1 

Kênh 2 

Kênh 3 

Kênh 4 

0,5 ÷ 0,7 

6,0 ÷ 7,0 

10,5 ÷ 11,5 

11,5 ÷ 12,5 

Nhìn thấy 

Hồng ngoại 

nhiệt 

Hồng ngoại 

nhiệt 

Hồng ngoại 

nhiệt 

900 km 

2700 km 

2700 km 

2700 km 

 

Bảng III.12: Đặc trưng chính của quỹ đạo của vệ tinh MOS 

Độ cao 

bay 
909 km  

Thời gian hoàn tất 

chu kỳ quỹ đạo 
Khoảng 103 phút 

Quỹ đạo  Đồng bộ mặt trời  
Năm phóng vào 

quỹ đạo  

1987 ( MOS -1) 

1990( MOS -1b) 

Chu kỳ lặp  17 ngày   

 

III.6. Ảnh vệ tinh IRS 

Một loạt các vệ tinh viễn thám của Ấn độ được phóng lên quỹ đạo để thực hiện 

việc nghiên cứu toàn bộ phần lục địa của bề mặt Trái Đất, bao gồm vệ tinh IRS-1 phóng 

vào đầu năm 1988 và đến tháng 12/1995 vệ tinh thế hệ thứ ba IRS-1C được đưa vào quỹ 

đạo với ba bộ cảm chính PAN (Panchromatic) kênh đơn với độ phân giải cao, LISS-3 

(Linear Imaging Selfscanning sensor) với độ phân giải trung bình cho cả bốn kênh phổ 

và WiFS(Wide Field Sensor) ứng với hai kênh phổ có độ phân giải thấp. Ngoài ra, vệ 

tinh IRS có thể tạo ảnh lập thể ứng với kênh toàn sắc (PAN) giống như ảnh SPOT nhưng 

góc quan sát nghiêng của vệ tinh IRS là 26 độ. 

Bảng III.13: Đặc trưng chính của bộ cảm và độ phân giải không gian của chúng 

Loại bộ cảm Kênh 
Bước sóng 

(µm) 
Loại 

Độ phân 

giải 

(IRS -1C) 

Độ phân 

giải 

(IRS –1D ) 

PAN 

Bộ cảm toàn 

sắc 

P 0,50 ÷ 0,75 

Nhìn thấy 

(lục đến cận 

hồng ngoại) 

5,8 m 5,2 ÷ 5,8 m 
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Loại bộ cảm Kênh 
Bước sóng 

(µm) 
Loại 

Độ phân 

giải 

(IRS -1C) 

Độ phân 

giải 

(IRS –1D ) 

LISS -3 

Bộ cảm trợ 

quét 

ảnh tuyến 

tính 

Kênh2 

Kênh3 

Kênh4 

Kênh5 

0,52 ÷ 0,59 

0,62 ÷ 0,68 

0,77 ÷ 0,86 

1,55 ÷ 1,70 

Nhìn thấy 

(lục đến 

vàng) 

Nhìn thấy 

(lục đến đỏ ) 

Cận hồng 

ngoại 

Hồng ngoại 

trung 

24 m 

24 m 

24 m 

70 m 

21 ÷ 23 

21 ÷ 23 

21 23 

63 70 

Ảnh IRS có độ phân giải cao sử dụng rất tốt trong việc thành lập bản đồ và quy 

hoạch thành phố, ảnh đa phổ do LISS-3 thu nhận có đặc tính tương tự như Landsat TM 

từ kênh 1 đến kênh 4 nên sử dụng tốt cho việc phân biệt thực vật, thành lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất và quy hoạch tài nguyên thiên nhiên. Các thông số kỹ thuật chính của 

bộ cảm biến và độ phân giải không gian của ảnh vệ tinh IRS được liệt kê ở các bảng sau 

cho thấy các đặc trưng chính của vệ tinh và quỹ đạo ứng với IRS-1C và IRS-1D (phóng 

năm 1997). 

Bảng III.14: Thông số kỹ thuật chính của vệ tinh IRS 

Thông số quỹ đạo  IRS -1C  IRS -1D 

Độ cao bay  817 km  780 km (trên xích đạo) 

Quỹ đạo  Đồng bộ mặt trời  Đồng bộ mặt trời 

Chu kỳ lặp  24 ngày  25 ngày 

Thời gian hoàn tất chu kỳ 

quỹ đạo  
-  - 

Năm phóng vệ tinh  1995  1997 

III.7. Ảnh vệ tinh IKONOS 

IKONOS là loại vệ tinh thương mại đầu tiên có độ phân giải cao (1m) được đưa 

vào không gian tháng 9/1999 do Công ty Space Imaging (Hoa Kỳ) và bắt đầu phổ biến 

ảnh độ phân giải cao từ tháng 3/2000. Bộ cảm biến OSA (Optical sensor assembly) của 

vệ tinh IKONOS sử dụng nguyên lý quét điện tử và có khả năng thu đồng thời ảnh toàn 



 

45 

 

sắc và đa phổ. Ngoài khả năng tạo ảnh có độ phân giải cao nhất vào thời điểm năm 2000, 

ảnh IKONOS còn có độ phân giải bức xạ rất cao vì sử dụng đến 11 bit để ghi nhận năng 

lượng phản xạ. Nhiều ứng dụng cho việc quản lý đô thị và quy hoạch tại các thành phố 

lớn trên thế giới đã chứng minh cho ưu thế của ảnh IKONOS độ phân giải cao, trong 

tương lai ảnh độ phân giải cao sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc thành lập bản đồ và 

quan sát thành phố. IKONOS chuyển động theo quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao 

680km và góc nghiêng của mặt phẳng quỹ đạo là 98,2 độ. Vệ tinh IKONOS có chu kỳ 

lặp lại là 14 ngày (thời gian chụp lại trên cùng vùng đất chỉ từ 1 đến 3 ngày) và thời gian 

đi qua xích đạo là 10h30 sáng, với bề rộng tuyến chụp là 11km. Các thông số cơ bản 

của bộ cảm biến và độ phân giải không gian của ảnh vệ tinh IKONOS được kê ra ở bảng 

sau. 

Bảng III.15: Đặc trưng chính của quỹ đạo vệ tinh IKONOS 

Tên của cảm biến  Kênh  Bước sóng (µm)  Độ phân giải 

OSA 

Bộ cảm toàn sắc 

Bộ cảm đa phổ 

P 

Kênh 1 

Kênh 2 

Kênh 3 

Kênh 4 

0,45 ÷ 0,90 

0,45 ÷ 0,52 

0,52 ÷ 0,60 

0,63 ÷ 0,69 

0,76 ÷ 0,90 

1 m 

4 m 

 

Ảnh IKONOS được sử dụng không chỉ để thành lập và cập nhật bản đồ địa hình 

tỷ lệ trung bình, giám sát phân tích biến động mà còn có thể tạo ra hình ảnh thực cho 

khu vực phục vụ dịch vụ kinh doanh và du lịch. Các loại ảnh vệ tinh thương mại có độ 

phân giải cao khác có thể sử dụng hiện nay như: Orbvieww-3, Quickbird, và EROS-A1. 

III.8. Ảnh vệ tinh WorldWiew-2 

Được phóng lên quỹ đạo ngày 8 tháng 10 năm 2009 tại Vandenberg, California, 

Hoa Kỳ. 

- Thu nhận ảnh có độ phân giải: 0,46 m (toàn sắc); 1,8 m (đa phổ); 0,52m (toàn 

sắc); 2,4 m (đa phổ) (tại góc chụp 20°). 

- Diện tích thu nhận/1 ảnh: 16,4 km x 16,4 km. 

- Chu kỳ: 1,1 ngày (ở 1m GSD) hoặc ít hơn và 3,7 ngày ở 200 (0,52 m GSD). 

- Các kênh phổ: toàn sắc; 8 kênh đa phổ (4 kênh màu chuẩn: đỏ, lục, chàm, cận 

hồng ngoại-1 và 4 kênh màu mới: đỏ đậm, chàm tím, vàng, cận hồng ngoại-2). 
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Hình III.9: Vệ tinh WorldWiew-2 trên quỹ đạo 

 

 

Hình III.10: Các kênh phổ của bộ cảm vệ tinh WorldWiew-2 

III.9. Ảnh vệ tinh Cosmos 

a. Ảnh có độ phân giải cao 

+ Độ cao bay chụp 270km 

+ Tiêu cự máy chụp ảnh f = 1000mm  

+ Kích thước ảnh 30 x 30cm 

+ Độ phân giải mặt đất 6 -7m 

+ Độ phủ dọc > 60% 

b. Ảnh có độ phân giải trung bình 

+ Độ cao bay chụp 250km 

+ Tiêu cự máy chụp ảnh f = 200mm 

+ Kích thước ảnh 18 x18cm 
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+ Độ phân giải mặt đất: 30m 

+ Chụp ở 3 kênh phổ: 510 - 600μm; 600 - 700μm; 700 - 850μm 

+ Độ phủ dọc > 60% 

Tư liệu ảnh vệ tinh Sentinel, Landsat, Spot, Modis được sử dụng rộng rãi trên thế 

giới và ở Việt Nam. Hiện nay một thế hệ vật mang mới đang được nghiên cứu và phát 

triển cho mục đích tạo được vật mang có thời gian tồn tại lâu trong vệ tinh, mang được 

nhiều bộ cảm và sử dụng đa mục đích, đó là vật mang quĩ đạo cực POP (Polar orbit 

Platform). POP được cấu tạo từ các mô đun chính như trạm vệ tinh chính, tàu con thoi 

và phương tiện giao lưu giữa các trạm vệ tinh. POP được thiết kế theo nguyên lý các mô 

đun có thể thay thế được, như vậy POP có kích thước lớn nhưng thời gian tồn tại trong 

vệ tinh được tăng lên rất nhiều. 

Như đã trình bày các nội dung ở trên có thể nhận thấy các vệ tinh có những đặc 

điểm riêng biệt, đó có thể là bước sóng của các dải sóng thu nhận, quỹ đạo quay của vệ 

tinh, thời gian thu nhận ảnh, bộ cảm thu nhận sóng điện từ, quang học … Tuy nhiên, các 

loại ảnh vệ tinh về cơ bản đều có thể thu nhận nhiều dải sóng khác nhau trong chùm ánh 

sáng vì vậy hoàn toàn có thể phân tích các đối tượng trên bề mặt Trái Đất dựa vảo các 

thông số của dải sóng đó. Trong đó, ảnh vệ tinh Landsat và Sentinel mà cụ thể là Landsat 

8 và Sentinel 2 có nhiều ưu điểm khi xét về tổng thể. Đây là hai vệ tinh cung cấp ảnh 

viễn thám với nhiều kênh ảnh hay dải phổ khác nhau, độ phân giải của điểm ảnh khá 

cao, đảm bảo độ tin cậy khi dùng các kênh ảnh này đề phân tích đối tượng, đặc biệt là 

nhận biết các yếu tố liên quan đến độ mặn trong nước như đã trình bày trong mục 2. 

Cùng với đó, hai vệ tinh này có số lượng dữ liệu ảnh lớn, bao trùm gần như mọi khu vực 

trên Trái Đất, chu kì lặp lại của ảnh khá nhanh là nguồn dữ liệu phù hợp để phân tích 

viễn thám. Hơn thế, đây là các sản phẩm của các tổ chức hàng đầu thế giới về nghiên 

cứu không gian là NASA và ESA, vì vậy chúng có đô tin cậy cao trong nghiên cứu. 
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KẾT LUẬN 

Hiện nay có nhiều loại vệ tinh cung cấp ảnh viễn thám, có thể kể đến như Landsat, 

Sentinel, Modis, Spot …, đây là những vệ tinh chuyên cung cấp những sản phẩm ảnh 

có chất lượng cao, bao phủ toàn bộ bề mặt Trái Đất, phù hợp cho ứng dụng nghiên cứu 

khoa học. Sản phẩm ảnh vệ tinh được hiệu chỉnh khí quyển, anh sáng … bởi các đội ngũ 

chuyên gia nhiều kinh nghiệm của các tổ chức nổi tiếng trong nghiên cứu khoa học bề 

mặt Trái Đất. Các vệ tinh này, mang các bộ cảm khác nhau được tối ưu hóa cho nhiều 

ứng dụng, thể hiện sự đa dạng về dữ liệu cho các phân tích viễn thám. Công nghệ máy 

tính ngày nay đã phát triển mạnh mẽ cùng với các sản phẩm phần mềm chuyên dụng, 

tạo điều kiện cho phân tích ảnh vệ tinh dạng số hoặc ảnh radar. Thời đại bùng nổ của 

Internet, công nghệ tin học với kỹ thuật xử lý ảnh số, kết hợp với GIS, cho khả năng 

nghiên cứu Trái Đất bằng viễn thám ngày càng thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn.  

Ảnh viễn thám được sử dụng để nghiên cứu nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau 

trong đó có độ mặn của nước. Nguyên lý cơ bản để ứng dụng ản viễn thám trong nghiên 

cứu độ mặn là độ phản xạ của các dải sóng được thu nhận bởi bộ cảm. Các loại ảnh viễn 

thám như đã đề cập ở trên được tinh chỉnh để phân tách các giá trị khác nhau của sóng 

phản xạ, giúp cho các nghiên cứu có độ chính xác cao hơn. Trong đó tập trung sử dụng 

hai dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 và Sentinel 2 trong quá trình nghiên cứu độ mặn trong 

nước sông. 
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