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Tóm tắt: Bài báo trình bày một số kinh nghiệm áp dụng mô hình thủy văn, thủy lực trong dự báo
thủy văn. Kinh nghiệm xử lý số liệu đầu vào - đầu ra của các mô hình trong quá trình xác định và
kiểm định mô hình dựa trên bản chất phản ứng có tính trễ của hệ thống thủy văn với đầu vào.
Từ khóa: Kinh nghiệm, tính trễ, hệ thống thủy văn.

1. Mở đầu*

nguyên dòng chảy và truyền lũ trong sông) nên
bài toán dự báo thủy văn có tính đặc thù. Về
mặt nguyên tắc, nếu dự báo được quá trình mưa
có thể dự báo được quá trình dòng chảy nhưng
Không phải trong mọi trường hợp, bài toán dự
báo thủy văn đều phải gắn liền với bài toán dự
báo khí tượng (dự báo lượng mưa). Hiện nay,
dự báo số trị lượng mưa đã có nhiều tiến bộ
nhưng nhìn chung độ chính xác còn hạn chế.
Trong khi đó, sự phát triển của công nghệ đo
đạc khá mạnh: trạm đo mưa, đo dòng chảy tự
động, số liệu ra-đa, số liệu đo mưa vệ tinh có thể
cung cấp số liệu quan trắc mưa một cách kịp thời
và có độ tin cậy nên việc nghiên cứu áp dụng mô
hình thủy văn thủy lực để nâng cao hiệu quả và độ
chính xác dự báo dòng chảy dựa trên số liệu quan
trắc thời gian thực là rất cần thiết.

- Hiện nay ở nước ta các mô hình thủy văn
(mô hình mưa- dòng chảy như mô hình NAM,
mô hình HEC-HMS ...; mô hình truyền lũ trong
sông Muskingum) và các mô hình thủy lực
FLWAV, Mike-11, HEC-RAS có rất nhiều ứng
dụng trong các bài toán mô phỏng và tính toán
các đặc trưng lũ lụt. Tuy nhiên, ứng dụng trong
bài toán dự báo còn hạn chế về số lượng và còn
có khó khăn trong cách vận dụng. Do đó, để
làm sáng tỏ tính đặc thù của bài toán dự báo so
với bài toán mô phỏng, bài báo giới thiệu một
số kinh nghiệm áp dụng các mô hình thủy văn,
thủy lực trong dự báo, trong đó tập trung vào
quá trình xác định và kiểm định thông số mô
hình; cập nhật sai số mô hình trong quá trình dự
báo. Do quá trình thủy văn có tính trễ so với
qua trình khí tượng do bản chất của quá trình
chảy tập trung trên lưu vực (công thức căn
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báo Tf ; thời gian tập trung dòng chảy trên lưu
vực Tc , là thời gian chảy từ điểm xa nhất trên
lưu vực đến vị trí dự báo và thời gian chảy
truyền trong sông Tr.
- Trường hợp 1:Nếu Tf>Tc+Tr (Thời gian dự
kiến dự báo lớn hơn thời gian tập trung dòng chảy
trên lưu vực và chảy truyền trong sông). Trường
hợp này đòi hỏi kết quả dự báo lượng mưa.
- Trường hợp 2:Nếu Tf<Tc+Tr và Tc<<Tr:
Thời gian dự kiến dự báo nhỏ hơn thời gian tập
trung dòng chảy trên lưu vực và chảy truyền
trong sông và thời gian tập trung dòng chảy trên
lưu vực là không đáng kể so với thời gian chảy
truyền trong sông. Khi đó, dự báo dòng chảy có
thể dựa trên số liệu dòng chảy quan trắc tại trạm
trên, sử dụng mô hình diễn toán dòng chảy
trong sông. Trong trường hợp này, số liệu quan
trắc dòng chảy tuyến trên phải được truyền đến
trung tâm dự báo.
- Trường hợp 3: Nếu Tf<Tc+Tr và Tc<<Tr:
Thời gian dự kiến dự báo nhỏ hơn thời gian tập
trung dòng chảy trên lưu vực và chảy truyền
trong sông và thời gian chảy truyền trong sông
là không đáng kể so với thời gian tập trung
dòng chảy trên lưu vực. Khi đó, dự báo dòng
chảy phải dựa trên số liệu quan trắc mưa tại các
trạm trên lưu vực và phải được truyền về trung
tâm dự báo, sử dụng mô hình mưa- dòng chảy .
- Trường hợp 4: Nếu Tf<Tc+Tr và Tc≈Tr :
Thời gian dự kiến dự báo nhỏ hơn thời gian tập
trung dòng chảy trên lưu vực và chảy truyền
trong sông và thời gian chảy truyền trong sông
gần tương đương với thời gian tập trung dòng
chảy trên lưu vực. Khi đó, dự báo dòng chảy
dựa trên số liệu quan trắc mưa và dòng chảy
tuyến trên, sử dụng đồng thời mô hình mưadòng chảy và mô hình diễn toán dòng chảy.

Thời gian tập trung dòng chảy trên lưu
vực có thể được xác định bằng các phương
pháp sau:
- Phân tích số liệu thực đo: là thời gian lệch
pha giữa thời điểm xuất hiện đỉnh mưa và thời
gian xuất hiện đỉnh lũ.
- Công thức thực nghiệm:
- Công thức Kirpich [4]: Tc = 0.078*L0.77*S-0.385
- Công thức
Tc=21.3*L*A-0.1*S-0.2

Bransby

Williams[5]:

Trong đó: Tc = Thời gian tính bằng phút;
L = Chiều dài lòng dẫn;
A = Diện tích lưu vực;
S = độ dốc lòng dẫn.
- Tính theo mô hình mưa-dòng chảy [1]:
Chọn chuỗi số liệu mưa và chuỗi số liệu
dòng chảy có độ lệch pha khác nhau, xác định
mức độ mô phỏng của mô hình, thời gian tập
trung dòng chảy là thời gian trễ làm mô hình có
độ mô phỏng tốt nhất (Tc=6h) và khi thời gian
trễ lớn hơn thời gian tập trung dòng chảy hiệu
quả mô hình giảm nhanh ( bảng 1).
Bảng 1: Thời gian tập trung dòng chảy sông Trà
Khúc, trạm Sơn Giang, lũ 1999
Tc
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b. Xác định thời gian truyền lũ:
- Phân tích số liệu thực đo: theo phương
pháp lưu lượng, mực nước tương ứng giữa trạm
thủy văn tuyến trên và tuyến dưới.
- Công thức thực nghiệm: Tr=L/Vq
Trong đó: Tr= Thời gian truyền lũ;
L= Khoảng cách giữa hai trạm đo;

3. Xác định thời gian tập trung dòng chảy
trên lưu vực, thời gian truyền lũ
a. Xác định thời gian tập trung dòng chảy
trên lưu vực:

Vq=Vận tốc truyền lũ trung bình đoạn sông,
tính theo các công thức thực nghiệm [2]:
Vq=0.6÷0.7 Vm
Vq=mS1/3Qm1/4
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Trong đó:

Qj+1=C1Ij+1+c2Ij+c3Qj

Vm: Tốc độ dòng chảy trung bình lớn nhất;
M:Thông số tập trung nước xác định theo bảng;
Qm: Lưu lượng lớn nhất.
4. Xác định và kiểm định thông số mô hình
a. Mô hình mưa - dòng chảy:
Mô hình mưa - dòng chảy, áp dụng trong dự
báo thủy văn với thời gian dự kiến dự báo bằng
thời gian tập trung dòng chảy lưu vực Tc, dưới
dạng tổng quát như sau [3]:
Q(t+Tc)= M(α1,α2,α3,…,αn, X(t))

(1)

- Qt+Tc là lưu lượng dự báo tại thời điểm
t+Tc;
-X(t) là lượng mưa quan trắc trên lưu vực
tại thời điểm dự báo t.
Việc xác định và kiểm định các thông số
của mô hình (1) là hết sức quan trọng đối với
việc áp dụng mô hình mưa-dòng chảy trong
công tác dự báo. Đối với bài toán mô phỏng,
các chuỗi số liệu sử dụng để xác định và kiểm
định là các chuỗi số liệu đo cùng thời gian
nhưng đối với bài toán dự báo, chuỗi số liệu để
xác định và kiểm định thông số là chuỗi số liệu
dòng chảy và chuỗi số liệu đo mưa có độ lệch
pha một khoảng thời gian bằng thời gian dự
kiến dự báo cho từng trận mưa-lũ. Với bất kỳ
mô hình mưa-dòng chảy nào, thời gian trễ của
mưa và dòng chảy đều được tính đến [3] (dưới
dạng ẩn hoặc hiện thông qua diễn toán dòng
chảy hoặc thông qua quá trình trữ-tháo). Nếu
các thông số của mô hình được xác định và
kiểm định (chuỗi số liệu độc lập) như vậy, dễ
dàng chứng minh được nếu đầu vào là mưa tại
thời điểm t, mô hình sẽ cho ra dòng chảy tại
thời điểm t+Tc.
b. Mô hình diễn toán dòng chảy:
- Diễn toán thủy văn:
Mô hình diễn toán thủy văn thông dụng là
mô hình Muskingum:

Áp dụng cho đoạn sông có tính đến thời
gian truyền lũ trạm trên xuống trạm dưới trên
cơ sở giả thiết lưu lượng tuyến trên biến đổi
tuyến tính trong thời gian t+Tr
Qd(t+Tr)=c1I(t)+c2I(t-Tr)+c3Qd(t)
Dưới dạng tổng quát, mô hình diễn toán
thủy văn có tính đến thời gian truyền lũ đoạn
sông có dạng:
Qd(t+Tr)=M(C1, C2, C3, I(t), I(t-Tr), Qd(t))

(2)

Trong đó:
- Qd(t+Tc) là lưu lượng tuyến dưới tại thời
điểm t+Tr;
- C1, C2, C3 là các thông số diễn toán;
- I(t) là lưu lượng tuyến trên tại thời điểm t;
- I(t-Tr) là lưu lượng tuyến trên tại thời điểm
t-Tr;
- Qd là lưu lượng tuyến dưới tại thời điểm t.
Việc xác định và kiểm định thông số của
mô hình (2) nằm ở chỗ chọn chuỗi số liệu đầu
vào và đầu ra của mô hình (2) có độ trễ thời
gian Tr
- Diễn toán thủy lực:
Tương tự đối với diễn toán thủy văn, mô
hình diễn toán thủy có tính đến thời gian truyền
lũ đoạn sông có dạng tổng quát sau:
Q(t+Tr)=M(n1, n2, n3,…,nn, Qbt(t), Zbd(t))

(3)

Trong đó:
- Q(t+Tr) là lưu lượng tại tuyến dự báo với
tại thời điểm t+Tr;
- n1, n2, …nn là hệ số nhám tại các mặt cắt
của đoạn sông;
- Qbt(t) là lưu lượng biên trên tại thời điểm t;
- Zbd(t) là mực nước tại tuyến biên dưới tại
thời điểm t.
Việc xác định và kiểm định thông số nhám
của mô hình (3) sao cho với biên trên là lưu
lượng tại thời điểm t và lưu lượng tại tuyến
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kiểm tra Q (t+Tr) có sự phù hợp tốt nhất giữa
dự báo và thực đo sẽ bảo đảm độ tin cậy của kết
quả dự báo dòng chảy.
Như vậy, điểm mấu chốt của việc áp dụng
mô hình mưa-dòng chảy và mô hình toán thủy
văn, thủy lực trong công tác dự báo là việc lựa
chọn đúng đắn thời gian tập trung dòng chảy
trên lưu vực và thời gian truyền dòng chảy
trong sông và chọn chuỗi số liệu đầu vào, đầu
ra hợp lý trong quá trình xác định và kiểm định
các thông số của mô hình. Nếu các thời gian Tc
và Tr được lựa chọn đúng các mô hình (1), (2)
và (3) có tính đến thời gian trễ của quá trình
thủy văn, hiệu quả dự báo của mô hình sẽ đạt
mức tốt nhất.
5. Cập nhật sai số dự báo
Đối với công tác dự báo, quá trình cập nhật
sai số: rút kinh nghiệm từ các lần sai số dự báo
trước, trong nhiều trường hợp sẽ giúp cải thiện
đáng kể kết quả dự báo:
Quá trình cập nhật sai số như sau:
Q(t+Tf)= M(P(t),C)+ef (t)

(4)

Trong đó:
Q(t+Tf) đầu ra của mô hình dự báo;
P(t): đầu vào của mô hình dự báo;
Ef(t): sai số dự báo, được xác định theo các
sai số dự báo trước đó bằng mô hình tự tương
quan sai số:
ef(t)=c1ef(t-1)+c2ef(t-2)+c3ef(t-3)+cnef(t-n)

(5)

Quá trình cập nhật sai số, giúp cho việc
khắc phục được sai số hệ thống, sai số tích lũy,
cải thiện hiệu quả dự báo.
6. Các bước áp dụng mô hình toán thủy văn
trong dự báo
Bước 1: Tính thời gian tập trung dòng chảy
trên lưu vực Tc và thời gian truyền lũ Tr đến
trạm thủy văn cần dự báo;

Bước 2: Nếu thời gian dự kiến dự báo yêu
cầu lớn hơn thời gian tập trung và thời gian
truyền lũ, phải sử dụng số liệu mưa dự báo; Nếu
thời gian dự kiến nhỏ hơn hoặc bằng thời gian
tập trung dòng chảy và thời gian truyền lũ, có
thể sử dụng đồng thời mô hình mưa-dòng chảy
và mô hình truyền lũ trong sông để dự báo dự
vào số liệu mưa quan trắc trên lưu vực;
Bước 3: Xác định thông số, kiểm định
thông số của mô hình mưa-dòng chảy (1) dựa
trên cơ sở chuỗi số liệu quan trắc tại các trạm
đo mưa có điện báo hoặc số liệu đo và truyền
tin tự độngcó tính đến thời gian dự kiến dự báo
giữa mưa và dòng chảy; đồng thời xác định
thông số của mô hình thủy văn, thủy lực (2)
hoặc (3), sử dụng kết quả dự báo từ mô hình
mưa - dòng chảy và số liệu quan trắc dòng chảy
tại trạm thủy văn phát báo có tính đến thời gian
chảy truyền trong hệ thống sông.
Bước 4: Dự báo dòng chảy tại tuyến cần
dự báo.
Bước 5: Cập nhật sai số dự báo theo mô
hình (5).
Việc kết hợp đồng thời mô hình mưa-dòng
chảy và mô hình truyền lũ trong sông để dự báo
dựa trên cơ sở số liệu quan trắc tại thời điểm dự
báo và quy trình cập nhật sai số dự báo trong
nhiều trường hợp giúp cho việc kéo dài thời
gian dự kiến dự báo và nâng cao hiệu quả của
công tác dự báo, tránh được các trường hợp dự
báo có sai số lớn khi sử dụng số liệu dự báo
mưa có độ chính xác không cao.
7. Kết luận và kiến nghị
Bài báo đã trình bày một số kinh nghiệm
nghiên cứu áp dụng mô hình thủy văn, thủy lực
trong dự báo thủy văn. Cơ sở khoa học của
phương pháp là bản chất của quá trình thủy văn
có tính trễ so với các quá trình khí tượng. Tính
trễ của quá trình tập trung dòng chảy trên lưu
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vực và tính trễ trong quá trình truyền dòng chảy
từ trạm trên xuống các trạm dưới hạ du.Vận
dụng điều này trong xác định, kiểm định thông
số mô hình là việc lựa chọn các chuỗi số liệu
đầu vào - ra của mô hình có độ lệch pha tương
ứng với điều kiện tự nhiên của từng lưu vực
sông và từng đoạn sông kết hợp với quy trình
cập nhật sai số dự báo giúp cho việc nâng cao
độ tin cậy dự báo, giảm độ bất định trong quá
trình dự báo lượng mưa, phục vụ nâng cao độ
chính xác và kéo dài thời gian dự kiến dự báo.
Quy trình dự báo sử dụng số liệu quan trắc đã
được trình bày thích hợp với các sông vừa và
nhỏ ở miền Trung phục vụ dự báo dòng chảy
đến các hồ chứa, dự báo, cảnh báo lũ và ngập
lụt hạ du.
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Abstract: The article presents some experiences of processing input-ouput data of hydrological,
hydraulic models for calibrating and verification in hydrological forecasting. The experiences are
based on the responses with lag-time of hydrologic systems.
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