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Giới thiệu 

Các nghiên cứu gần đây chỉ ra tiềm năng trong việc sử dụng 
công nghệ ảnh vệ tinh viễn thám cho xây dựng bản đồ và 
giám sát ô nhiễm kết hợp với các nguồn quan trắc mặt đất 
[1,3, 5 - 8]. Việc sử dụng dữ liệu ảnh sol khí trong giám sát 
ô nhiễm bụi là một hướng tiếp cận mới và hứa hẹn. Các ảnh 
sol khí có thể được tích hợp với dữ liệu quan trắc bụi trong 
các mô hình ước tính mức độ ô nhiễm nhằm tăng chất lượng 
tính toán và dự đoán của các mô hình này. Các phương pháp 
ước tính PM rất đa dạng, từ hồi quy tuyến tính (Linear 
Regression - LR), đa hồi quy tuyến tính (Multiple Linear 
Regression) đến SVR (Support Vector Regression) và SOM 
(Self Organizing Map -  SOM) [3].   

Tại Việt Nam, việc kiểm soát và tính toán lượng bụi và chất 
lượng không khí từ các tham số đo đạc trên các vùng thí 
điểm cũng đã được đề cập đến trong nhiều nghiên cứu. Một 
số nghiên cứu gần đây đã sử dụng ảnh vệ tinh viễn thám để 
dự đoán nồng độ chất ô nhiễm [10].Tuy nhiên, việc sử dụng 
và khai thác các thông tin từ vệ tinh cho bài toán mô hình 
hoá hoặc ước lượng mức độ ô nhiễm không khí chưa được 
quan tâm và nghiên cứu rộng rãi tại Việt Nam mặc dù cách 
tiếp cận này đã thể hiện rõ ưu điểm như giảm chi phí, tăng 
cường chất lượng dự đoán, hỗ trợ tốt phương pháp truyền 
thống ... 

Đề tài “Mô hình hóa nồng độ bụi sử dụng ảnh vệ tinh” 
được nghiên cứu nhằm kế thừa và áp dụng phương pháp sử 
dụng ảnh vệ tinh cho bài toán Ô nhiễm không khí còn rất 
hạn chế ở Việt Nam. 

Mục tiêu 

v  Thu thập và xử lý nguồn dữ liệu vệ tinh đa nguồn, đa độ 

phân giải ( MODIS AOT, VIIRS AOT ….) 

v  Thu thập và tiền xử lý dữ liệu quan trắc sol khí 

AERONET, quan trắc bụi PM 

v  Nghiên cứu các phương pháp nhằm nâng cao chất lượng 

sản phẩm sol khí ( Độ chính xác, Thời gian, không gian, 

Độ phân giải) 

v  Xây dựng mô hình ước tính nồng độ bụi từ ảnh vệ tinh 

khu vực Đồng bằng Sông Hồng 

v  Kiểm chứng và đánh giá độ chính xác của mô hình 

v  Đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm bui đến sức khỏe cộng 

đồng, nông nghiệp, biến đổi khí hậu… 

Phương pháp 

Ø  Pha I: Các kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm 
sol khí:  

Do các yếu tố ảnh hưởng như mây che phủ hoặc bảo trì thiết 
bị làm cho sản phẩm ảnh vệ tinh có thể không đầy đủ về 
không gian, thời gian, chất lượng dữ liệu thấp. Chính vì vậy 
các phương pháp, kỹ thuật như Merging (SAA, MLE, 
WPC), Nội suy IO, Kriging, Phương pháp biến đổ 3D-Var, 
4D-Var, bộ lọc Kalman  được sử dụng nhằm nâng cao chất 
lượng sản phẩm sol khí. 

Ø  Pha II: Xây dựng mô hình ước tính nồng độ Ô nhiễm 
bụi từ ảnh vệ tinh 

Sau khi các kỹ thuật tăng cường chất lượng ảnh được áp 
dụng, đề tài tiến hành xây dựng mô hình ước tính các thông 
số bụi như PM1, PM2.5, PM10 từ ảnh vệ tinh. Cphương 
pháp ước tính như hồi quy, SVM, Neural Network… được 
thực nghiệm và đánh giá để tìm ra mô hình ước tính tốt nhất 
cho dữ liệu trên vùng nghiên cứu. 

Ø  Pha III: Phân tích và đánh giá ảnh hưởng của Ô 
nhiễm bụi 

Bản đồ nồng độ bụi PM được ước tính từ mô hình được sử 
dụng cho các bài toán đánh giá ảnh hưởng của Ô nhiễm 
không khí đế các lĩnh vực khác như sức khỏe cộng đồng [2, 
4, 9] ( Tỉ lệ tử vong, số lượng bệnh nhân tim mạch, ưng 
thư…), ảnh hưởng đến nông nghiệp, biến đối khí hậu. 
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Dự kiến kết quả 

v  Báo cáo phương pháp và thực nghiệm các phương pháp 

nâng cao chất lượng sản phầm sol khí 

v  Đề xuất mô hình và kết quả đánh giá phương pháp ước 

tính nồng độ bụi từ ảnh vệ tinh khu vực Đồng bằng Sông 

Hồng 

v  Phương pháp và kết quả đánh giá ảnh hưởng của ô 

nhiễm bui đến sức khỏe cộng đồng, nông nghiệp, biến 

đổi khí hậu… 

v  03 bài báo khoa học trong nước và quốc tế 
 
Tài liệu tham khảo 

Dữ liệu vệ tinh Dữ liệu AERONET Dữ liệu PM

Dữ liệu

Tiền xử lý Chuẩn hóa

Xử lý dữ liệu

Pha I

Pha II

Pha III

Tăng cường độ 
chính xác

Tăng cường 
không gian

Tăng cường 
thời gian

Tăng cường 
độ phân giải

Tích hợp dữ liệu

Lựa chọn tham số

Xây dựng mô hình 
ước tính

Ảnh hưởng tới sức 
khỏe cộng đồng

Ảnh hưởng tới 
nông nghiệp

Ảnh hưởng tới 
biến đổi khí hậu


