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Nhiều người đề nghị so sánh phần mềm TELEMAC với họ phần mềm 

MIKE và vì sao TELEMAC không có trên thị trường thương mại (sử dụng miễn 

phí, chỉ mất công huấn luyện cài đặt và sử dụng)!? Tôi nhớ có lần nghe chuyên gia 

giải thích Chính phủ Pháp muốn khuyến khích nhiều người sử dụng TELEMAC 

nên không đặt thành vấn đề thương mại! Thực chất ưu khuyết của TELEMAC xin 

nhường cho các chuyên gia đã và đang sử dụng đánh giá cho thật sự khách quan và 

khoa học.  

Theo nhiều người đánh giá bộ phần mềm MIKE có rất nhiều gói có tính 

năng nổi trội so với các công cụ có cùng mục tiêu sử dụng khác. Tổng hợp từ nhiều 

nguồn thông tin tư liệu trong và ngoài nước, và trải nghiệm của bản thân, trong 

phạm vi bài viết này, tôi tập trung phân tích, họ phần mềm MIKE 21 (cả ưu và 

khuyết điểm).  

 Cách đây 20 năm, khi còn đang nghiên cứu ở Đại học Nông nghiệp Thụy 

Điển, tôi được nghe các Giáo sư giảng giải về họ phần mềm MIKE phát triển bởi 

Viện DHI Đan Mạch. Khởi điểm ứng dụng truyền thống của MIKE là tài nguyên 

nước, tiếp đó là cho biển và đô thị. Ở Việt Nam, khoảng năm 1993-1994 DHI cũng 

đã triển khai ứng dụng SHE hoặc MIKE SHE mô hình hóa hệ thống nước ngầm, 

nước mặt, công trình khai thác nguồn nước cho Ban Me Thuot basalt plateau.  

Đầu năm 2001, cơ quan chúng tôi là 1 trong 4 Viện được Chính phủ Đan 

Mạch tài trợ qua dự án “Tăng cường năng lực các Viện ngành nước - WRSI 2001-

2005” (Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa 

học Thủy lợi và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam). Một trong những nội dung 

chủ yếu của dự án là nhiều cán bộ kỹ thuật được huấn luyện đào tạo sử dụng bộ mô 

hình MIKE, (đặc biệt là MIKE 11 và MIKE 21).  

Bộ công cụ MIKE bao gồm các mô đun sau:  

- Mô đun tính toán thủy lực (MIKE 21/3 HD) 

- Các mô đun tính sóng (MIKE 21 SW, NSW,PMS,EMS, BW) 

- Các mô đun tính biến đổi đường bờ (LITPACK) 

- Các mô đun tính biến đổi bùn cát (MIKE 21/3 ST, MT)  

- Các mô đun tính tràn dầu, mô hình sinh thái (MIKE 3 OS, EcoLab) 

- Các mô đun tính lan truyền vật chất, truyền nhiệt (MIKE 3 AD) 

Với các bộ công cụ như trên, có thể nói bộ phần mềm MIKE có thể áp dụng 

để mô hình hóa hầu hết các vấn đề liên quan đến động lực dòng chảy biển. Ngoài 

việc chạy riêng lẻ các mô đun như trên còn có thể chạy tích hợp các mô đun trên để 

mô phỏng biến đổi hình thái (MIKE 21/3 Coupled model, MIKE Coastal area 



mophological shell) hoặc mô phỏng phân tích phần tử, tràn dầu (MIKE 21/3 

PA/OS). 

MIKE 21/3 HD là mô đun tính toán thủy lực cơ bản của toàn bộ hệ thống MIKE, 

cung cấp các tính toán thủy lực cho các mô đun khác. 

Phương trình cơ bản: Phương trình cơ bản trong MIKE 21/3 là phương trình 2/3 

chiều áp dụng cho chất lỏng không nén được, trung bình theo Reynolds của 

phương trình Navier-Stokes cùng với các giả thiết Boussinesq và áp lực thủy tĩnh. 

Phương pháp rời rạc hóa mô hình: Miền tính toán được rời rạc hóa sử dụng 

phương pháp khối lượng hữu hạn (Finite volume method). Theo chiều mặt phẳng 

các phần tử có thể chia thành phần tam giác hoặc phần tử tứ giác hoặc kết hợp cả 

hai lại phần tử (lưới phi cấu trúc- unstructured mesh). Theo chiều đứng các phần tử 

được chia có cấu trúc dựa theo cao trình, địa hình hoặc kết hợp cả hai. 

 
 

Hình 1 Lưới 3D, phi cấu trúc theo mặt phẳng và lưới có cấu trúc theo chiều đứng 

 

 
 

Hình 2 Lưới cấu trúc theo chiều đứng chia theo địa hình đáy 

 



 
Hình 3 Lưới cấu trúc theo chiều đứng chia theo địa hình đáy (phần trên) và cao 

trình (phần dưới)  

 

Phương pháp giải: Sử dụng phương pháp giải sơ đồ hiện, do vậy phải thỏa mãn 

điều kiện Courant-Friedrich-Lewy nhỏ hơn 1. 

Các hiện tượng vật lý được xét đến: Hiện tượng khô ướt (Flooding and drying), 

quá trình bốc hơi - mưa, áp suất gió - khí quyển, hiện tượng trao đổi nhiệt, sources 

– sinks (nguồn bổ sung hay nguồn mất đi), các mô hình chảy rối (turbulence 

closures), sức cản đáy, các ứng suất do sóng (Wave radiation stresses), các công 

trình thủy lực, năng lượng triều. Mô hình này đã có nhiều ứng dụng chủ yếu phục 

vụ phát triển nguồn nước! 

Từ phiên bản 2008, phần mềm M IKE đa ̃taọ đươc̣ lưới phối hơp̣ giữa ô lưới hình 

tam giác và ô lưới hình chữ nhâṭ với phiên bản FM (flexible mesh ). Điều này giúp 

cho viêc̣ taọ lưới đươc̣ nhanh , mức đô ̣linh hoaṭ cao hơn cho người sử duṇg và do 

đó tốc độ tính toán cũng được cải thiện đáng kể so với trước.    

MIKE 21 MT (Mud Transport) là mô đun tính toán vận chuyển bùn cát dính dựa 

vào công thức tính vận chuyển bùn cát dựa và tính toán tải-khuếch tán (Advection-

Dispersion) trong mô đun thủy lực (Hydrodynamic module). Sử dụng phương pháp 

giải hiện vi phân hữu hạn bậc 3 (phương pháp ULTIMATE của Leonard, 1991). 

Tốc độ bồi xói được tính theo mô hình ứng suất đáy (critical bed shear stress) 

(R.B. Krone 1962, Parchure and Mehta 1985, Partheniades, 1963). Bùn cát đáy 

được mô tả theo các lớp (thường là 3 lớp, bùn yếu, bùn, và đáy cố kết (weak fluid 

mud, fluid mud and consolidated bed). 

Các hiện tượng vật lý được xét đến trong mô hình:  

Bao gồm quá trình kết tủa (Flocculation) và vận tốc rơi ảnh hưởng theo số lượng 

phần tử (hindered settling), dòng bùn mật độ khi tập trung bùn cát, sự cố kết ở đáy, 

sự tăng thêm của ứng suất tiếp tại đáy do sóng. 



 

 
Theo tôi hiểu phần mềm này đã có ứng dụng chủ yếu phục vụ phát triển 

nguồn nước vùng ven biển nhưng chưa có thông tin đầy đủ về việc ứng dụng phục 

vụ sản xuất, điều hành! 

MIKE 21/3 OS (Oil Spill) là mô hình dùng để dự báo các quá trình biến đổi hóa 

học và di chuyển của dầu sau khi bị tràn ra ngoài biển. Mô hình sử dụng phương 

pháp rời rạc gói Lagrangian (Lagrangian discrete parcel method) chạy riêng 

(decouple) với mô hình thủy động lực. Mô hình mô tả tổng lượng dầu tràn như một 

tập hợp của các lượng nhỏ dầu được đặc trưng bởi hệ thống các phần tử dầu (được 

định nghĩa bằng các tham số và các hằng số đặc trưng cho từng loại dầu). Các phần 

tử dầu này chịu tác động của quá trình weathering  là các thay đổi thành phần hóa 

học của dầu theo thời gian do kết quả của quá trình vật lý và sinh học (các quá 

trình được xét trong mô hình là emulsification - sự nhũ hóa, evaporation –bốc hơi, 

entrainment-quá trình cuốn theo nước, và dissolution-sự hòa tan) và quá trình drift 

(quá trình trôi dạt do các tác động vật lý như sóng, gió, dòng chảy).  

Một số ưu điểm phần mềm MIKE  

Giao diện dễ dùng, thân thiện, tích hợp GIS (Hệ thống thông tin địa lý)  nên 

truy xuất dữ liệu dễ dàng, trích xuất kết quả trực quan, quá trình lập mô hình 

nhanh. Có thể môṭ số phần mềm chạy nhanh hơn về thuật toán nhưng quá trình lập 

mô hình rất mất thời gian nên xét về tổng thể một dự án chưa chắc đã lợi thế hơn 

về thời gian . Phần lớn các chuyên gia mô hình đều nhâṇ điṇh rằng giai đoaṇ thiết 

lâp̣ mô hình , xử lý dữ liêụ đầu vào… .là giai đoạn mất nhiều thời gian nhất . Hơn 

nữa khi chaỵ mô hình , các tác giả nghiên cứ u thường xem xét đến nhiều các kic̣h 

bản khác nhau , với phần mềm k hông hỗ trơ ̣giai đoaṇ pre -post processing này thì 

người lâp̣ mô hình se ̃mất rất nhiều thời gian . Với MIKE viêc̣ thay đổi , bổ sung 

input data/parameters (các thông số đầu vào) đơn giản và  thuâṇ tiêṇ hơn nhiều . 



Cải thiện trong tốc độ tính toán:  

   Nhâṇ biết đươc̣ mô hình 2 và 3 chiều cần phải có kết quả mô phỏng chính 

xác, giao diêṇ hoàn hảo , dê ̃dùng nhưng DHI cũng hiểu đươc̣ sư ̣quan tâ m trong 

viêc̣ nâng cấp tốc đô ̣tính toán nên từ phiên bản năm 2008, tất cả các phần mềm 2 

và 3 chiều của MIKE đều cho phép chaỵ trên máy tính đa lõi CPU . Phần mềm 

chuẩn hiêṇ nay đươc̣ DHI cung cấp là 4 lõi. Đa ̃có môṭ số chuyên gia ở Việt Nam 

sử dụng phiên bản 16 lõi. 

   Ngay taị DHI, rất nhiều vòng kiểm tra đa ̃đươc̣ thưc̣ hiêṇ và ghi chép để theo 

dõi mức độ cải thiện tính toán . Hình dưới đây mô tả sự thay đổi trong tốc độ tính 

toán của phần mềm 2/3 chiều của MIKE từ năm 2009 -2011 bằng cải tiến về áp 

dụng đa lõi CPU và thay đổi code programing .  

   Trước đây, khoảng năm 2007 khi tôi còn là Viện trưởng đã được nghe 

chuyên gia của DHI công nghệ sử dụng mạng kết nối các máy tính (mạng LAN 

thông thường) để phân công các máy tính thành phần đồng thời giải một bài toán 

lớn- có thể hiểu là paralell computing; 

 

 

 
 

   Dưới đây , là trích dẫn một bảng đánh giá trong báo cáo “Benchmarking of 

2D Hydraulic Modeling Packages”, Environment Agency, UK,  2010” về các phần 

kiểm tra , đánh giá so sánh tốc đô ̣tính toán của môṭ số mô hình nổi tiếng trên thế 

giới.  

 



 
    

Thông tin nói trên rất bổ ích nhưng chưa phù hợp nếu mục tiêu cho 2D 

Hydraulics Modelling Package vì MIKE FLOOD là sự kết hợp 1 chiều với 2 chiều, 

chủ yếu cho giải quyết bài toán mô phỏng lũ hệ thống sông kết hợp vùng ngập lũ! 

Một số khiếm khuyết của phần mềm MIKE  

Qua ứng dụng thực tế của MIKE  phục vụ công tác quy hoach, điều hành sản 

xuất, chúng tôi nhận thấy một số tồn tại như sau: 

- Khi tính toán trường hợp unsteady thường báo lỗi không ổn định tại một số 

mặt cắt, mực nước tính toán vượt cao trình đỉnh đê/bờ. Đây là một lỗi khá 

phổ biến và việc xử lý (để đạt trạng thái ổn định) thường không dễ, mặc dù 

hệ số courant vẫn đảm bảo; 

- Tương tự, đối với bài toán AD (advection dispersion) lan truyền chất thường 

khó đạt được tiêu chí ổn định. 

-   Đã có trường hợp tính toán cho kết quả không đúng, không bảo toàn vật chất, 

tổng lượng nước vào khác tổng lượng nước ra.  

     -  Sai sót trong lệnh điều khiển có điều kiện khi mô tả vận hành công trình; 

     -  Giao diện: có phần khó hiểu; 

     -  Mô tả công trình trong MIKE SHE chưa sát với thực tế; 

     -  Phần mềm MIKE21FM, tốc độ chạy vẫn còn hạn chế; 

     -  Tại sao phải dùng phương pháp hiện mà không phải là phương pháp ẩn, hiện 

tượng khuếch tán số làm sai lạc kết quả?  vv... 

  Các điểm tồn tại nói trên, chúng tôi đã trao đổi trực tiếp với chuyên gia kỹ 

thuật của DHI nhiều lần trong khoảng thời gian 2002-2008.  



KẾT LUẬN 

   MIKE là phần mềm đóng gói , bản quyền thương hiệu đã được đăng ký bảo 

hộ trí tuệ trên thế giới bao gồm có Việt Nam. DHI là Tâp̣ đoàn chuyên sâu về 

ngành nước , hàng năm họ sử dụng số nhân sự rất lớn vào nghiên cứu và phát triển 

(khoảng 100 man-year). Môṭ trong những muc̣ tiêu nghiên cứu và phát triển là cải 

tiến và nâng cấp phần mềm để đi kip̣ với xu hướng công nghê ̣ngành và công nghê ̣

thông tin. 

 Người sư duṇg phần mềm M IKE sẽ được tiếp cận với các công nghệ tiên 

tiến này qua phần mềm M IKE , qua các khóa tâp̣ huấn (DHI có văn phòng tại 25 

nước trên thế giới ), qua các hội nghị  và hội thảo tại địa phươn g và quốc tế . Trên 

thưc̣ tế nhiều công ty sau khi dùng open source laị đi tìm phần mềm M IKE  để sử 

dụng vì chi phí tập huấn , chi phí tư vấn cho ho ̣mỗi khi muốn mở rôṇg mô hình laị 

tốn kém hơn mua phần mềm đa ̃đóng gói . Ngoài ra, khách hàng lựa chọn mô hình 

thương maị thay vì mô hình ma ̃nguồn mở vì thời gian phát triển mô hình rất  

nhanh, kết quả trình diễn đẹp, dễ hiểu nên nhiều khách hàng chấp nhận và yêu cầu 

sử dụng MIKE trong dự án. 

 Mới đây, tôi được chuyên gia DHI cho biết năm 2012, DHI đa ̃đưa vào kỹ 

thuâṭ xử lý song song (parallisation processing ) thì chắc chắn tốc độ tính toán sẽ 

tăng lên nhiều lần . Phần mềm M IKE hiêṇ nay chaỵ trên Window 7,64 bit. Phiên 

bản 2012 cho phép phần mềm M IKE 21/3 có thể chạy trên môi trường Linux , viêc̣ 

này giúp cho tốc độ tính toán của các dự án lớn có thể nhanh hơn rất nhiều . Tuy 

nhiên, chưa rõ việc ứng dụng vào nghiên cứu thực tiễn ra sao? Bởi vậy, sử dụng 

phần mềm mới cập nhật của MIKE (miễn phí trong 4 tháng) cho việc kiểm tra bài 

toán mô hình nghiên cứu ở cảng Lạch Huyện (Hải Phòng) là minh chứng rất cần 

thiết.  

Mặc dù vẫn còn một số khiếm khuyết cần tiếp tục nâng cấp, nhưng theo tôi 

biết 19/20 công ty tư vấn lớn trên thế giới tron g liñh vưc̣ tài nguyên nước sử duṇg 

phần mềm M IKE trong công viêc̣ tư vấn của ho ̣ . Tại Việt Nam, phần mềm M IKE 

21/3 đươc̣ sử duṇg rôṇg raĩ và phổ biến taị Viêṭ Nam từ các trường đại học, Viện 

nghiên cứu đến các công ty tư vấn. Qua thực tế phục vụ sản xuất thì MIKE 11 luôn 

là phần mềm phổ biến nhất tại Việt Nam đến thời điểm hiện tại.  

Suy cho cùng trong nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng vào sản xuất, 

software mạnh, tiện lợi là công cụ rất  quan trọng nhưng yếu tố quyết định nhất vẫn 

là con người.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 


