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1. Tính cấp thiết của ñề tài
Nhằm mục ñích tạo nguồn phát ñiện cung cấp cho lưới ñiện
khu vực tỉnh Khánh Hòa cũng như góp phần giảm thiểu sự thiếu
ñiện của qưốc gia. Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển ñiện Miền
Trung ñầu tư xây dựng công trình thủy ñiện Ea Krông Rou với công
suất lắp ñặt 28MW và sản lượng ñiện trung bình hằng năm là 110,73
triệu KWh với tổng mức ñầu tư là 493,76 tỷ ñồng.
Khi nói tới nhà máy thuỷ ñiện thì những người thiết kế và
quản lý ñều rất quan tâm ñến sự giao ñộng áp lực nước va trong
ñường ống áp lực nhà máy thuỷ ñiện.
Matlab là công cụ hỗ trợ toán học rất mạnh và ñược lập trình
sẵn từng mô ñun, khả năng tích hợp các dạng bài toán phức tạp rất
cao cụ thể như các bài toán dạng ma trận, phần tử hữu hạn, phương
trình sai phân, phương trình vi phân…và có thể giải ñồng thời các
phương trình, bất phương trình phi tuyến bậc cao nên rất phù hợp với
các phương pháp tính toán nước va nêu trên.
Mặt khác, tính năng hỗ trợ ñồ hoạ cao nên việc mô tả các
trạng thái dao ñộng mực nước trong ống một cách trực quan và cụ
thể. Do ñó, việc nghiên cứu ứng dụng Matlab tính toán áp lực nước
va trong ñường ống áp lực nhà máy thuỷ ñiện là ñiều cần thiết ñể có
thể tính toán chính xác giá trị nước va trong ñường ống, cũng như
xây dựng ñược chương trình tính toán nước va với giao diện trực
quan, thân thiện và dễ sử dụng.
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+ Dùng phương pháp toán học ñể xem xét và tính toán áp lực
nước va tương ứng với các quy luật ñóng mở van tuabin.
+ Khảo sát và mô tả các trạng thái dao ñộng mực nước trong
ống áp lực ( sự gia tăng áp lực nước va) ứng với các trường hợp khi
vận hành .
+ Xây dựng thuật toán và viết chương trình tính toán nước
va.
3. Phạm vi nghiên cứu
Luận văn chỉ nghiên cứu và sử dụng các phương pháp ñể áp
dụng và tính toán nước va trong ñường ống áp lực dẫn nước vào
tuabine từ tháp ñiều áp ñến cuối ñường ống áp lực tại vị trí nhà máy
thủy ñiện Ea Krông Rou.
4. Phương pháp nghiên cứu
+ Dùng phương pháp giải tích.
+ Dùng phương pháp số (giải bằng phương pháp sai phân
hữu hạn với sơ ñồ ẩn và ñược lập trình ñể giải bằng máy tính với
ngôn ngữ MatLab)
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Kết quả của ñề tài dùng ñể kiểm tra khả năng chịu lực của
ñường ống áp lực nhà máy thuỷ ñiện Ea Krông Rou khi có nước va
xảy ra. Lựa chọn thời gian ñóng mở tuabin hợp lý ñể giảm thiểu áp
lực nước va, nâng cao tuổi thọ ñường ống. Ngoài ra, chương trình
tính toán nước va ñược xây dựng tương ñối tổng quát nên sẽ góp
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vị tư vấn thiết kế thủy ñiện cũng như là các nhà ñầu tư.. nhằm tiết
kiệm công sức, thời gian tính toán áp lực nước va trong việc thiết kế
ñường kính ống áp lực hợp lý, kinh phí ñầu tư và sự vận hành ổn
ñịnh của công trình.
6. Cấu trúc của luận văn
Luận văn ñược xây dựng gồm các nội dung chính sau:
Chương 1: Tổng quan về công trình thủy ñiện Ea Krông Rou.
Chương 2: Lý thuyết cơ bản về nước va trong ñường ống áp lực.
Chương 3: Tính toán áp lực nước va trong ñường ống áp lực của nhà
máy thủy ñiện Ea Krông Rou theo phương pháp giải tích.
Chương 4: Tính toán áp lực nước va trong ñường ống áp lực của nhà
máy thủy ñiện Ea Krông Rou theo phương pháp sai phân.
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
EA KRÔNG ROU
1.1. Giới thiệu về công trình thủy ñiện Ea Krông Rou
1.1.1. Vị trí ñịa lý
Sông Ea Krông Rou là một nhánh sông lớn thứ hai của sông
Cái Ninh Hòa, lưu vực nằm trong khoảng 108053’58” ñến
108059’32” Kinh ñộ Đông và từ 12033’30” ñến 12041’36” Vĩ ñộ Bắc.
Sông Ea Krông Rou bắt nguồn từ ñỉnh núi Chư Mu cao
2021m, sông chảy theo hướng Bắc – Nam rồi Tây Bắc sang Đông
Nam, sau ñó theo hướng Tây – Đông nhập với sông Đá Bàn tại thị
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ra là 122 km2
Hồ chứa và tuyến năng lượng của công trình thuỷ ñiện thuộc
ñịa phận xã Ninh Tây huyện Ninh Hòa cách thành phố Nha Trang
khoảng 60 km về phía Tây-Bắc. Nhà máy thủy ñiện ñặt tại chân cách
Quốc lộ 26 khoảng 8km.
Nhà máy thủy ñiện Ea Krông Rou làm việc theo hình thức
ñường dẫn cột nước cao, sử dụng lưu lượng dòng chảy của sông Ea
Krông Rou.
1.1.2. Đặc ñiểm ñịa hình, ñịa chất khu vực công trình
Nhìn chung hầu hết ñịa hình và ñịa chất khu vực có sự phân
bố tương ñối như sau :
- Lớp phủ sườn tàn tích (edQ): Gồm sét, á sét màu nâu ñỏ,
nâu vàng lẫn 10-25% dăm cục - tảng lăn, bề dày trung bình từ 3-7m.
Đới phong hóa mãnh liệt của ñá bazan (IA1β): Phân bố từ ñỉnh tháp
ñiều áp và mất dần theo chiều dốc, trên tuyến dài khoảng 60m. Chiều
dày của lớp không ñều trung bình từ 0,5-2m .
- Đới phong hóa nứt nẻ mạnh (IBγ): Nằm sâu từ 5-10m,
trung bình 7-8m. Chiều dày mỏng 1-3m.
- Đới IIA: Nằm sâu từ 5-15m, trung bình 10-12m. Chiều dày
trung bình 8-30m. Đới IIB: Nằm sâu từ 10-30m, trung bình 20m.
1.2. Mô tả tuyến ñường ống áp lực thủy ñiện Ea Krông Rou
Tuyến ñường ống áp lực của công trình thủy ñiện Ea
Krông Rou ñược bố trí như sau:
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tháp ñiều áp xuống nhà máy với tổng chiều dài ñường ống là 1642m.
Góc nghiêng lớn nhất của trục ống so với phương ngang là 29,950
Trên tuyến ñường ống áp lực bố trí 12 mố néo chính tại các
vị trí có phương trục ống thay ñổi với khoảng cách lớn nhất giữa 2
mố néo là 196,35m và ñược ñặt tên là M1 ñến M12.
Đường kính của ñường ống dẫn ñược chia làm 4 loại:
- Từ tháp ñiều áp ñến mố néo M4 có ñường kính ống là
1,35m và có tổng chiều dài là 566,39m
- Từ mố néo M4 ñến mố néo M8 có ñường kính ống là
1,25m và có tổng chiều dài là 610,41m
- Từ mố néo M8 ñến mố néo M12 có ñường kính ống là
1,2m và có tổng chiều dài là 420,51m
- Đoạn rẽ nhánh từ mố néo M12 ñến van cầu trước tổ máy
có ñường kính ống là 0,9m với chiều dài là 2x15,18m.
1.3. Ý nghĩa và mục ñích nghiên cứu
Để cho hệ thống ñường ống cấp nước vào nhà máy thủy
ñiện ñược hoạt ñộng ổn ñịnh, lâu dài và ñạt ñược hiệu quả kinh tế
cũng như công tác vận hành ñược dễ dàng thì ta cần tính toán áp lực
nước va trong ñường ống.
Kết quả của ñề tài dùng ñể xem xét lựa chọn thời gian ñóng
mở tuabin hợp lý ñể giảm thiểu áp lực nước va, nâng cao tuổi thọ
ñường ống. Ngoài ra, chương trình tính toán nước va ñược xây dựng
tương ñối tổng quát nhằm tiết kiệm công sức, thời gian tính toán
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tư và sự vận hành ổn ñịnh của công trình
Với ñề tài “Nghiên cứu ứng dụng Matlab tính toán áp lực
nước va trong ñường ống áp lực của nhà máy thủy ñiện Ea Krông
Rou”, tác giả mong muốn có thêm lời giải ñáp nho nhỏ nhưng thiết
thực và cụ thể, ñể làm rõ hơn khả năng làm việc của áp lực nước va
trong ñường ống và qua ñó kiến nghị những giải pháp vận hành hợp
lý cho nhà máy thủy ñiện Ea Krông Rou.
CHƯƠNG 2. LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ NƯỚC VA TRONG
ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC
2.1. Nước va trong công trình dẫn nước của trạm thủy ñiện
2.1.1. Khái niệm hiện tượng nước va trong ñường ống có áp
Khi vận tốc (cũng là lưu lượng) trong ñường ống có áp
thay ñổi ñột ngột do ñóng nhanh hoặc mở ñột ngột cơ cấu ñiều chỉnh
lưu lượng trên ñường ống: cửa van, vòi phun hoặc bộ phận hướng
dòng tuabin sẽ dẫn ñến áp lực nước trong ñường ống ñột biến tăng
lên hoặc giảm xuống và lan truyền trong ñường ống . Hiện tượng này
gọi là hiện tượng nước va trong ñường ống có áp.
2.1.2. Ảnh hưởng của nước va ñến sự làm việc của trạm thủy ñiện
Khi ñóng hay mở cửa van, lưu lượng và lưu tốc trong ống
dẫn nước áp lực sẽ thay ñổi. Sự thay ñổi áp lực lúc tăng lúc giảm,
xảy ra liên tục và tác dụng lên thành ống gây nên sự rung ñộng thân
ống, có khi phát ra những tiếng ñộng dữ dội, hiện tượng này gọi là
hiện tượng nước va.
Sự gia tăng áp lực khi ñóng tuabin, gọi là nước va dương.
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2.1.3. Thành lập phương trình cơ bản ñể tính toán nước va
2.1.3.1.Phương trình ñộng lượng
-

Phương trình chuyển ñộng ở dạng thu gọn:
g

f .V .V
∂V
∂H
+
+ gsinα =0
2 .D
∂t
∂x

2.1.3.2.Phương trình liên tục
-

Phương trình liên tục ở dạng thu gọn:
c 2 ∂V
 ∂H
 ∂H
+V
+ sin α  −
=0
g ∂x
 ∂x
 ∂t

2.2. Nước va trong ống tuyệt ñối cứng
Nước va “tuyệt ñối cứng” khi chất lỏng chảy trong ống và
bản thân thành ống là tuyệt ñối cứng, chúng không biến dạng khi
thay ñổi áp lực lên chúng.
Thành lập phương trình cơ bản của nước va tuyệt ñối cứng
- Hình chiếu ñộ biến thiên ñộng lượng lên trục x:
d(mV) x
dV
= −ρLF
dt
dt

- Tổng hình chiếu ngoại lực lên trục x khi bỏ qua lực ma
sát:
ΣX = ρgF(HA + ∆HA - HB - Lsinα)
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diện A-A và B-B ở chế ñộ ổn ñịnh ban ñầu; ∆HA - áp lực nước va tại
tiết diện A-A; α - góc nghiêng của ống so với mặt phẳng ngang;
ρgLFsinα - trọng lực khối nước.
Nếu trong thời gian Ts tuabine ñóng (mở) lưu lượng biến ñổi
dQ
ñều tức là
= const thì trị số áp lực nước va trị số tuyệt ñối của nó
dt
ñược ñịnh theo công thức gần ñúng sau:

∆H Amax = k

L Q ñâu − Q cuôi
gF
TS

- Áp lực nước va tăng thêm trên mỗi ñoạn với chiều dài li
và diện tích tiết diện Fi là:

∆H i = −

l i dQ
gFi dt

2.3. Nước va trong ống ñàn hồi
2.3.1. Phương trình cơ bản
Tổng hình chiếu trên trục x các ngoại lực tác dụng lên khối
nước bao gồm áp lực nước lên các tiết diện 1-1 và 2-2 theo hướng
trục x, trọng lực của khối nước (bỏ qua lực ma sát):
∑X = ρgF(H1 + ∆H - H2) - ρgFdxsinα
hay

c
c
∆H = − ∆V = (Vñâu − Vcuôi )
g
g

Trong tính toán nước va thường dùng các ñại lượng tương
ñối và các hằng số ñặc trưng ñường ống sau ñây:
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∆h =

Trị số nước va tương ñối

∆H
H0

+ Các ñặc trưng ñường ống:
Hằng số mặt cắt ñường ống hay hằng số Allievi (ñặc trưng
cv
ñường ống thứ nhất) là ñại lượng không thứ nguyên:
ρ = max
2gH 0
Hằng số ñường ống (ñặc trưng thứ hai) cũng là ñại lượng
không thứ nguyên.
σ=

Lv0 max
2L
=ρ
gH 0T
cT

+ Tốc ñộ truyền sóng áp lực nước va
Tốc ñộ truyền sóng áp lực nước va c phụ thuộc vào tính ñàn
hồi, tính ñồng chất của vật liệu làm ống và của bản thân chất lỏng.
c=

c0
1+

ε
ψ
E

+ Sóng phản xạ và pha nước va
Thời gian truyền sóng áp lực nước va kể từ ∆H+ xuất hiện ở
tiết diện A, truyền tới tiết diện B rồi phản xạ trở lại A với ∆H- gọi là
2L
một pha nước va ñược ký hiệu là tf: t f =
.
c
Và quá trình truyền sóng (từ A về B) và phản sóng (từ B về
A) cứ tiếp diễn cho ñến khi tuabine ñóng hoàn toàn.
+ Nước va trực tiếp (TS <

2L
= tf )
c
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c
c
(∆V1 + ∆V2 + ∆V3 + ...) = V0max
g
g

+ Nước va gián tiếp (TS >
∆H Amax =

2L
= tf )
c

c
c
(∆V1 + ∆V2 + ∆V3 − ∆V1 − .....) < V0max
g
g

2.3.2. Giải hệ phương trình nước va bằng phương pháp giải tích
2.3.2.1. Giải hệ phương trình nước va
+ Nghiệm của hệ phương trình nước va
H - H0 = F ( t −
V - V0 = −

x
x
) + f (t + )
c
c

g
x
g
x
.F ( t − ) + . f ( t + )
c
c
c
c

Trong ñó : H0 , V0 : Là cột nước áp lực và vận tốc ban ñầu ở
mặt cắt x
2.3.2.2. Hệ phương trình dây chuyền
Ở trên ta ñã có nghiệm tổng quát của hệ phương trình nước va
Trong thực tế, có thể biến ñổi nghiệm tổng quát cho cách giải cụ thể.

H Bt - H A L = −
t+

c

c B
(Vt − V AL )
t+
g
c

(*)

Phương trình truyền sóng nghịch từ B-B về A-A.

H At - H B L =
t+

c

c A
(Vt − V B L )
t+
g
c

(**)

- 13 Phương trình truyền sóng thuận từ A-A ñến B-B .
Chia 2 vế của phương trình trên cho trị số cột nước ban ñầu
H0, và biến ñổi ta có hệ phương trình sau :
A
B
A
+ Truyền sóng nghịch : h Bnθ − h (n
+1)θ = −2 µ (q nθ − q (n +1)θ )

+

h

A
nθ

−h

Truyền

B
(n +1)θ

= 2 µ (q

A
nθ

−q

B
(n +1)θ

sóng

thuận

:

)

Dựa vào hệ phương trình trên ta có thể xác ñịnh ñược trị số
áp lực nước va ở các nửa pha kế tiếp nhau khi biết các ñiều kiện biên
và ñiều kiện ban ñầu.
2.3.2.3. Tính toán trị số áp lực nước va trong ñường ống ñơn giản
2.3.3. Phân bố áp lực nước va theo chiều dài ống
Tính toán trị số áp lực nước va tại mặt cắt bất kỳ
Để xác ñịnh sự phân bố áp lực nước va dọc theo chiều dài ống, dựa
vào hệ phương trình dây chuyền ñể tính toán áp lực nước va ở những
mặt cắt trung gian

c  B
H Ct =
Q L− x − Q A x  +
t− 
2 gF  t − c
c 

1
Q Ct =  Q A x
2  t−c

H A x + H A L− x
t−

t−

c

c

2



g.F  H B L − x − H A x 
t
−
t
−

c
c 

+ Q B L − x  +
t−
2c
c 

Như vậy với các phương trình trên ta có thể lần lượt xác ñịnh
các trị số H, Q tại các mặt cắt bất kỳ trên ñường ống ở các pha khác
nhau thay ñổi theo thời gian.

- 14 2.3.4. Tính toán nước va trong ñường ống phức tạp
2.3.4.1. Khái niệm chung về ñường ống phức tạp
2.3.4.2. Tính toán nước va trong ñường ống phức tạp
+ Nhiều ñoạn ống có ñường kính thay ñổi
Coi thời gian truyền sóng va trong ống tương ñương bằng
tổng thời gian truyền sóng trong các ñoạn ống:

tf =

2l
2 L 2l1 2l2 2l3
=
+
+
+ .. + n
c
c1
c2
c3
cn

Áp lực nước va ở tại cuối mỗi ñoạn ống ñược tính như sau
n
A
∆H C = ∆H max

∑ (li vi )

i =1
n

oc

∑ (li vo max )

i =1

+ Tính toán ñường ống phân nhánh
Trong trường hợp nếu với ống phân nhiều nhánh,
mỗi nhánh nối với một tuabin
A
C
A
C
+ Theo nhánh 1: h l1 − ht = 2µ (q l1 − qt )
t−

t−

c1

c1

+ Theo nhánh 2: h A l2 − htC = 2µ (q A l 2 − qtC )
t−

+ Theo nhánh 3:

t−

c2

c2

h A l 3 − htC = 2µ (q A l 3 − q tC )
t−

c3

t−

c3

- 15 2.3.5. Quy luật ñóng mở tuabin lợi nhất và quy luật ñóng mở thực
tế
Trên (Hình 2.1) trình bày sự gia tăng áp lực nước va phụ
thuộc vào một số quy trình ñóng mở tuabin trong ống có áp khác
nhau

a)
b)
c)
Ảnh hưởng của qui luật ñóng mở tua bin ñến sự gia tăng áp lực nước va ở
cuối ñường ống ñơn giản
a. Các phương án thay ñổi lưu lượng; b. Độ gia tăng áp lực
nước va tương ñối ∆h; c. Qui trình ñóng mở thực tế
I. Qui luật tuyến tính; II. Qui luật ñóng mở ban ñầu tăng
nhanh sau chậm dần; III. Qui luật ñóng mở tăng nhanh; IV. Qui luật
ñóng mở chậm dần.
2.4. Tháp ñiều áp
Tháp ñiều áp (TĐA) chính là một bộ phận tạo ra mặt thoáng
nói trên ( Hình 2.14) . Do ñó nó có tác dụng giữ cho ñường hầm dẫn

- 16 nước phía trước tháp khỏi bị áp lực nước va. Ngoài ra nó còn làm
giảm nhỏ áp lực ở phần ñường ống dẫn nước từ tháp vào tuabin.

1
4
5
3

2

Hình 2.2. Sơ ñồ ñặt tháp ñiều áp
1) Tháp ñiều áp phía thượng lưu; 2) Tháp ñiều áp phía hạ
lưu; 3) Nhà máy thủy ñiện; 4) Đường hầm dẫn nước; 5) Đường ống
áp lực dẫn nước vào tuabin
Tiêu chuẩn gần ñúng cần thiết phải xây dựng tháp ñiều áp có
thể căn cứ vào hằng số quán tính của ñường ống TW xác ñịnh theo
n L
Q
công thức: TW = max ∑ i .
gH 0 1 Fi
Nếu TW> 3-6s thì cần thiết xây dựng TĐA (trong ñó Q: Lưu
lượng lớn nhất chảy trong ñường ống, Li, Fi tương ứng là chiều dài,
diện tích ñoạn ống thứ i và H0 là cột nước tĩnh của trạm).

- 17 CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN ÁP LỰC NƯỚC VA TRONG
ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN
EA KRÔNG ROU THEO PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH
3.1. Giới thiệu về công trình thủy ñiện Ea Krông Rou.
Hệ thống dẫn nước vào nhà máy thủy ñiện Ea Krông Rou
ñược thiết kế do Công ty Tư vấn xây dựng sông Đà UKrin lập bao
gồm các hạng mục sau:
a. Đập chính, b. Đập phụ , c. Đập tràn, d. Cửa nhận nước
e. Đường hầm dẫn nước, f. Tháp ñiều áp, g. Đường ống áp lực
3.2. Tính toán ñường ống
3.2.1. Số liệu ban ñầu
3.2.2. Tính toán tổn thất thủy lực cho ñường ống dẫn
3.2.3. Tính toán áp lực nước va va ñường ống theo phương pháp
giải tích
+ Vận tốc truyền sóng nước va:
Thời gian truyền sóng nước va bằng thời gian truyền sóng
thực tế của các ñoạn ống, tức là:
L
L
L
n L
L
= 1 + 2 + ⋅⋅⋅ + n = ∑ i ;
c
c
c
c
c
tb
1
2
n i =1 i

C

tb

=

L
n
L
i
∑
c
i = 1 i

- 18 Bảng 3.1. Kết quả tính toán áp lực nước va

Hình 3.1. Biểu ñồ áp lực nước va khi ñóng tuabin
3.3. Nhận xét
Qua cách tính toán nước va trong ñường ống bằng phương
pháp giải tích ñã cho ra kết quả giá trị trị số nước va dương ∆H+ và
giá trị cột nước va tại các ñiểm tính toán so với kết quả tính toán giá

- 19 trị nước va do Công ty tư vấn xây dựng sông Đà - Ukrin ñưa ra
(Bảng 3.3) tương ñối gần ñúng với nhau.
Trong trường hợp ñóng tuabine, cột nước ở ñây cao (>300m)
khả năng xảy ra nước va pha thứ nhất là rất lớn ngay cả trường hợp
ñóng tuabine từ ñộ mở lớn nhất.
Trong thực tế sự phân bố áp lực nước va dọc ống phụ thuộc
vào ñặc tính ñường ống và ñộ mở ban ñầu của CCHD hay van kim,
việc xem phân bố áp lực theo ñường thẳng chỉ là gần ñúng. Do vậy
phương pháp giải tích còn có những hạn chế, cho phép ta dễ dàng ñi
ñến các kết quả cuối cùng, nhưng ñộ chính xác bị giới hạn bởi các sơ
ñồ tính toán ñược dùng là các sơ ñồ ñơn giản vì bỏ một số yếu tố ảnh
hưởng ñến áp lực nước va. Vì vậy trong chương tiếp theo của luận
văn sẽ dùng phương pháp số sai phân hữu hạn giải quyết một số
nhược ñiểm ñó.
CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN ÁP LỰC NƯỚC VA TRONG
ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN EA
KRÔNG ROU THEO PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN.
4.1. Phương pháp sai phân
4.1.1. Phương trình cơ bản
Phương trình cơ bản của chuyển ñộng không ổn ñịnh trong
ống có áp, có thể ñược viết ở dạng ñơn giản như sau:
Phương trình ñộng lực:

1 ∂Q ∂H
f QQ
=0
+
+
gF ∂t
∂x D 2 gF 2

(4.1)
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Phương trình liên tục:

∂H V 2 ∂Q
+
=0
∂t
gF ∂x

(4.2)

4.1.2. Sơ ñồ sai phân hữu hạn
Sai phân các phương trình vi phân bằng sơ ñồ sai phân ẩn 4
ñiểm của Preissmann dạng tổng quát là:

 f jn++11 + f jn +1 
 f n + f in 
f ( x, t ) = θ 
 + (1 − θ )  i +1

2
2





(4.3)

n +1
n
n +1
n
∂f ( x, t ) 1  f j+1 − f j+1 f j − f j 
= 
+

∂t
2 
∆t
∆t 

(4.4)

 f jn++11 − f jn 
 f jn+1 − f jn 
∂f ( x, t )
=θ
 + (1 − θ ) 

∂x
∆x


 ∆x 

(4.5)

Với các sơ ñồ ở trên, sai phân phương trình ñộng lực và liên
tục trong các ñọan ống
4.1.3. Sơ ñồ sai phân hữu hạn phương trình ñộng lực và liên tục
Phương trình ñộng lực: − H nj +1 + γ j Q nj +1 + H nj++11 + γ j Q nj++11 = δ j
Phương trình liên tục:

H nj +1 − α j Q nj +1 + H nj++11 + α j Q nj++11 = β j

4.1.4. Điều kiện biên
- Valve cuối ñường ống

- 21 - Tháp ñiều áp dạng ñơn giản
4.1.5. Hệ phương trình vi phân
4.1.6. Phương pháp sai phân
+ Sơ ñồ sai phân ñược sử dụng theo sơ ñồ ẩn Preissmann
ñược ñịnh nghĩa như sau:

∂f 1  fit++11 − fit+1 fit +1 − fit
= 
+
∂t 2  ∆t
∆t

 ∆fit++11 + ∆fit +1
=
2∆t


(4.17)

∂f
f t +1 − f t +1
ft − ft
1 t
 fi +1 − fit + θ ( ∆fit++11 − ∆fit +1 ) 
= θ i +1 i + (1 − θ ) i +1 i =

∂x
∆x
∆x
∆x 

1 −ψ t
fi +1 + fit )
(
2
t
t
= 0.5  fi +1 + fi + ψ (∆fit++11 + ∆fit +1 )
f=

ψ

(f
2

t +1
i +1

+ fit +1 ) +

(4.19)

f - hàm số cần sai phân hóa. Với 2 / 3 ≤ θ ,ψ ≤ 1
4.2. Giải thuật chương trình
4.2.1. Giới hạn chương trình
4.2.2. Sơ ñồ giải thuật chương trình
4.2.3. Áp dụng tính toán nước va trong ñường ống áp lực của nhà
máy thủy ñiện Ea Krông Rou
Luận văn chỉ tính toán cho các trường hợp nguy hiểm nhất
có khả năng xảy ra trong thực tế.
- Trường hợp 1 : Cắt tải toàn bộ nhà máy ( từ Nmax ñến 0 ),
mực nước trong hồ ứng với MNDBT (nước va Dương).

- 22 - Trường hợp 2 : Tăng phụ tải tính cho 1 tổ máy mực nước
trong hồ ứng với MNC (nước va Âm).
* Kết quả tính toán
1. Trường hợp khi ñóng van tuabin
T0=10s
T0=15s
Cột
Áp lực
nước ñịa Áp lực Tỷ lệ
Tỷ lệ
Vị trí
nước va
nước va
hình
tăng
tăng
Hmax
Ho (m) Hmax
%
%
(m)
(m)
MN5 181.57 190.329 4.82% 187.37 3.19%
MN6 259.99 275.752 6.06% 270.39 4.00%
MN12 541.11 720.136 33.08% 683.16 26.25%
TM
541.11 714.816 32.10% 693.86 28.23%

T0=20s
Áp lực
Tỷ lệ
nước va
tăng
Hmax
%
(m)
185.91 2.39%
267.76 2.99%
650.53 20.22%
678.01 25.30%

2. Trường hợp khi mở van tuabin
T0=10s
T0=15s
T0=20s
Cột
nước ñịa
Vị trí
Áp lực
Áp lực
hình
Tỷ lệ
Tỷ lệ
Áp lực
Tỷ lệ
nước va
nước va
Ho (m)
giảm nước va giảm
giảm
Hmin
Hmin
%
Hmin (m)
%
%
(m)
(m)
MN5 181.57 153.57 15.42% 161.87 10.85% 166.39 8.36%
MN6 259.99 223.44 14.06% 234.41 9.84% 240.33 7.56%
MN12 541.11 469.54 13.23% 491.19 9.23% 502.81 7.08%
V Đ 541.11 467.76 13.55% 489.88 9.47% 501.78 7.27%
TM
541.11 467.67 13.57% 489.81 9.48% 501.72 7.28%
+ Biểu ñồ dao ñộng các pha nước va tại vị trí trước tuabin
T0=20s (Khi ñóng van tuabin)
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4.2.4. Nhận xét
Ứng với thời gian ñóng (mở) cánh hướng dòng khác nhau, từ
các kết quả tính toán nêu trên có thể rút ra một số nhận xét sau:
- Khi tăng thời gian ñóng (mở) tuabin làm giảm ñáng kể trị
số áp lực nước va gián tiếp;
- Kết quả tính cho thấy trường hợp khi ñóng cánh hướng
dòng (nước va dương) sao cho tiết diện thoát nước qua cánh hướng

- 24 dòng thay ñổi tuyến tính theo thời gian sẽ cho giá trị nước va là nhỏ
nhất. Trong trường hợp (T0= 20s) giá trị nước va dương lớn nhất là
tăng 25,30 % so với cột nước tĩnh khi xảy ra nước va ;
- Với trường hợp mở (nước va âm) Trong trường hợp này giá
trị nước va âm là giảm 7,28 % so với cột nước ổn ñịnh sau khi xảy ra
nước va.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
+ Về kết quả tính toán:
- Sự sai khác thiên nhỏ của phương pháp số so với phương
pháp giải tích ở kết quả tính toán về giá trị áp lực nước va có thể giải
thích do có kể ñến ảnh hưởng của ma sát lên dòng chảy trong lời giải
bài toán bằng phương pháp số;
- Mặt khác, do ñường kính ống áp lực và chiều dày ống thay
ñổi liên tục nên hệ số ñặc trưng tiết diện, hệ số ñường ống có sự biến
ñổi. Trong khi ñó phương pháp giải tích các hệ số tính toán như tốc ñộ
truyền sóng nước va C, vận tốc V ñều tính trung bình ( các hệ số tương
ñương) nên dẫn tới giá trị áp lực nước va cũng có sự sai khác nữa
+ Về phương pháp sai phân:
- Phương pháp sai phân ñã khắc phục những hạn chế ñã
gây ra sai số kể trên. Phương pháp ñã tính toán chính xác tốc ñộ
truyền sóng của từng ñoạn ống, từ ñó giá trị áp lực nước va ñược
chính xác hơn;

- 25 - Phuơng pháp sai phân ñã xét ñến quá trình giao ñộng áp
lực nước va tại từng pha nước va và tính toán ñến từng mặt cắt cần
xác ñịnh giá trị áp lực;
- Từ biểu ñồ áp lực nước va tại các pha tính toán cho thấy
giá trị áp lực nước va tăng ở pha thứ ba và giảm dần ở các pha cuối.
Điều ñó chứng tỏ do ñường ống dài, thời gian ñóng van tuabin ( xung
kích) lớn T = 20s nên có sự lệch pha so với khi ñóng van tuabin nhỏ
( phản kích) Ts = 5- 7 s ( Xảy ra hiện tượng nước va pha ñầu hoặc
pha cuối );
- Giá trị áp lực nước va tại các mặt cắt tính toán của từng
pha nước va tính toán cho thấy ban ñầu thì giá trị áp lực nước va tăng
nhanh và càng gần cuối thì áp lực tăng không biến ñổi lớn;
- Đường ống tương ñối dài, do ñó hiện tượng nước va tắt
dần trong ñường ống xảy ra tương ñối chậm. Đây là hiện tượng gây
bất lợi cho thiết bị trong vận hành;
- Chuơng trình tính toán nước va ñã ñược xây dựng và thiết
lập một giao diện trực quan và tiện sử dụng ñến cho người sử dụng
rất thích hợp cho công việc học tập và nghiên cứu thiết kế thủy ñiện;
- Chương trình tính toán ñã kể ñến các ñặc trưng vật liệu :
Như hiệu suất máy phát, hiệu suất tuabin nên kết quả tính toán tương
ñối chính xác;
- Luận văn ñã tính toán các phương án ñóng mở bất lợi và
ảnh hưởng của quy luật ñóng mở tuabin ñến;
- Chương trình tính toán áp lực nước va mà luận văn trình
bày, có thể tính toán cho bất kỳ ñường ống áp lực nào và mạng

- 26 ñường ống có rẽ nhánh. Tuy chưa mô phỏng ñầy ñủ mô hình tính
toán nước va trong thực tế, nhưng luận văn cơ bản ñã giải quyết ñược
bài toán nước va bằng phương pháp sai phân hữu hạn.
2. Kiến nghị
- Đường ống áp lực có cột nước tĩnh khá cao (541m) vì vậy
nên chọn thời gian ñóng tuabin thích hợp ñể áp lực nước va không
vượt quá 25% cột nước tĩnh ;
- Để ñảm bảo cho tổ máy làm việc ổn ñịnh với bất kỳ
phương án số tổ máy nào thì khi lựa chọn thiết bị phải tính toán ñảm
bảo ñiều chỉnh tổ máy ñể lựa chọn tổ hợp các thông số có liên quan
cho phù hợp, ñó là : Thời gian ñóng tuabin , hệ số vượt tốc, mômen
ñà của máy phát ;
- Trong thuyết minh luận văn ñã trình bày van xả không tài, cho
phép kéo dài thời gian ñóng van tuabin ( giảm thiểu áp lực nước va).
Trong thực tế, các thiết bị ñi kèm ứng với tuabin gáo, Kaplan thì thường
có các thiết bị xả không tải này, áp dụng trong khi vận hành sự cố. Tuy
nhiên trong chương trình nước va này chưa xét ñến yếu tố này ;
- Do khối lượng công việc lớn vì phải tìm hiểu chương trình
cũng như thiết lập tính toán nhiều trường hợp, thời gian thực hiện
luận văn có hạn, luận văn chỉ tập trung tính toán nước va trong
ñường ống áp lực với các trường hợp nguy hiểm nhất có khả năng
xảy ra trong thực tế ;
- Trong chương trình tính toán chỉ xét ñến trường hợp tuabin
phản kích, chưa thiết lập chương trình tính cho tuabin xung kích ( tra
ñặc tính tổng hợp của tuabin). Nên chương trình còn một số hạn chế.

