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1. Họ và tên: VŨ CÔNG HỮU

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh 15 tháng 8 năm 1980

4. Nơi sinh: Tiên Lữ - Hưng Yên

5. Quyết định công nhận HVCH số:

ng ày

tháng

năm

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu chế độ sóng, dòng chảy và vận chuyển trầm tích
vùng nước biển ven bờ Nam Định.
8. Chuyên ngành: Hải dương học

9. Mã số: 60.44.97

10. Các bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Minh S ơn
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Lan truyền sóng biển, vận chuyển trầm tích v à bồi xói là những lĩnh vực khoa học quan
trọng, được các nhà khoa học rất quan tâm. Trong thực tế, sóng và vận chuyển trầm tích nói
chung, gây xói lở và ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh tế x ã hội ở nhiều vùng ven
biển. Nhiều giải pháp quản lý, kỹ thuật khác nhau đ ã được xây dựng nhằm giải quyết vấn đề
trên và tính toán mô hình là một trong những công cụ quan trọng giúp ích cho việc xây dựng
các giải pháp đó. Luận văn đã đạt được các két quả chính như sau:
Đã tìm hiểu bộ chương trình Mike, lựa chọn các mô đun tính toán phục vụ cho luận văn ,
có thể vận hành mô hình áp dụng cho các bài toán thực tế. Đây là bộ chương trình có khả năng
tính toán tốt với các bài toán thực tế. Đã thu thập các nghiên cứu trước đây liên quan đến khu
vực nghiên cứu của các tác giả trong n ước cũng như ngoài nước. Từ đó, rút ra các kết quả phục
vụ cho việc xây dựng bài toán. Đã khai thác và xử lý nguồn số liệu thực địa do dự án SIDA
thực hiện đối với khu vực nghi ên cứu phục vụ đầu vào cho mô hình, cũng từ đó xây dựng các
phương án tính toán. Đã hiệu chỉnh và kiểm tra mô hình tính sóng đối với 2 khoảng thời gian
độc lập nhau, cho kết quả ph ù hợp về trường độ cao sóng.
Đã tính toán sự phân bố các đặc trưng trường sóng, dòng chảy sóng, vận chuyển trầm tích
cho 20 phương án, xác đ ịnh cán cân cân bằng trầm tích dọc bờ cho khu vực Hải Hậu. Trong
bước đầu nghiên cứu này, các kết quả đã chỉ ra sự bồi xói của vực nghi ên cứu do sóng là rất
đáng tin cậy, cho thấy sự phù hợp giữa kết quả tính toán với thực tế tại Văn Lý -Hải Hậu.

Quá trình xói lở bờ biển Văn Lý-Hải Hậu là do sự mất cân bằng bùn cát. Do tác động của
sóng, lượng bùn cát dịch chuyển xuống phía Nam nhiều h ơn so với lượng dịch chuyển lên phía
Bắc. Xét về lâu dài, đây có thể là một trong những nguyên nhân gây xói lở bờ biển Hải Hậu.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):
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8. Major:

9. Code:

10. Supervisors:
11. Sumary of finding of the theses:
Wave propagation, sedime nt transport and erosion effect on beach bottom are important
areas of science, scientists are very interested. In fact, wave and sediment transport in general,
cause erosion and negatively affects the social and econo mic activities in many coastal areas.
Many different management solution, techniques have been developed to solve problems and
modeling calculations is one important tool to help them build solutions. This thesis has
achieved the following results:
Selection of modules for computing dissertation, model operation can apply to solve
practical problems. This programs have good capacity to calculate the actual problem. To
complete this theses: the previous studies related to regional studies of the authors in t he
country and abroad had been collected and understood. Since then, building the problem for
Nam Dinh nearshore and implementation on this study . The input data of selecting moduls of
Mike 21 is processed by the field data source of SIDA project, which also builds the
calculation plans. Corrected and the test wave model (Mike21SW) for two periods separately,
for consistent results about the wave height.
Have calculated the distribution of characteristic wave, wave-induced current field,
sediment transport for the 20 plan, determine the alongshore equilibrium sediment balance at
Hai Hau beach. In initial studies, the results pointed out the erosion due to wave research is
reliable and match between the calculated results with the actual conditions at Hai Hau beach.
The process of coastal erosion Hai Hau is due to sediment imbalance. By wave action, the
amount of sediment moved to southward more than northward. In the long term, this could be
one of the causes of coastal erosion at Hai Hau.

12. Practical applicability, if any:
13. Further research directions, if any:
14. Theses – related publication:

Date:
Signature:
Full name: Vu Cong Huu

