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Tóm tắt:
Tính toán thủy văn và điều tiết lũ là một yêu cầu quan trọng trong thiết kế, vận hành các hồ chứa,
với mục đích đảm bảo an toàn cho công trình, thỏa mãn yêu cầu phòng lũ cho hạ du và các
nhiệm vụ khác. Thông qua mô phỏng chính xác dòng chảy về hồ chứa và tính toán điều tiết lũ
hợp lý sẽ tăng thêm độ tin cậy, giúp cho công tác vận hành đảm bảo an toàn và hiệu quả hơn.
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT để mô phỏng
dòng chảy đến hồ chứa nước Định Bình – Bình Định từ năm 1984 - 2014 và xây dựng phần mềm
điều tiết lũ theo quyết định về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà
Thanh (1841/QĐ-TTg) do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2015. Kết
quả bài báo hy vọng sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới trong công tác vận hành hồ chứa, đặc biệt
là hồ Định Bình, góp phần giảm rủi ro do lũ lụt ở vùng hạ du.
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Abstract:
Hydrological modelling and flood regulation is vital requirements for reservoir design and
operation. It is to support the project safety, flood prevention for downstream areas, and other
missions. An accurate modelling of reservoir inflow is expected to make flood regulation more
reasonable, increasing the confidence, efficiency of system operation. In this study, the semi
distributed hydrological model – SWAT is chosen for modelling the inflow of Dinh Binh
reservoir from 1984 to 2014 and developing a new tool for optimizing the flood drainage
according to government rule of 1841/QĐ-TTg released on 29 October 2015. This tool is
expected to provide a new approach for reservoir operation, especially with Dinh Binh reservoir,
contributing to mitigating the risks of floods for downstream areas.
Key words: Flood regulation; 1841/QĐ-TTg; Software; Kon - Ha Thanh river; Dinh Binh
reservoir.

