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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Công trình hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ nằm ở phía Đông Nam 

thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai, chạy dọc theo tỉnh lộ 7B và hai bên 

thềm sông Ayun. 

Với dung tích 253x106 m3, hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ có ảnh 

hưởng rất lớn nếu xảy ra sự cố gây vỡ đập. Do đó để đánh giá hồ 

chứa Ayun Hạ có thể hoạt động tốt theo những yêu cầu: 

+ Công trình tràn xả lũ hiện tại có đảm bảo khả năng thoát lũ 

với cấp công trình mới theo QCVN 04-05:2012-BNNPTNN sau khi 

cập nhật dữ liệu tính toán mới hay không?  

+ Ứng với tần suất thiết kế mới, liệu hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ 

có thể vận hành tốt theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực 

sông Ba hay không? 

+ Với sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự gia tăng dòng 

chảy trong tương lai thì liệu hồ chứa Ayun Hạ có đảm bảo khả năng 

thoát lũ ứng với trận lũ thiết kế và kiểm tra mới hay không? 

Do đó tôi đề chọn đề tài “Nghiên cứu khả năng thoát lũ hồ 

chứa thủy lợi Anyun Hạ khi cập nhập dòng chảy lũ”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

- Tính toán cập nhật số liệu dòng chảy đến hồ. 

- Xây dựng các kịch bản vận hành điều tiết cho hồ thủy lợi 

Ayun Hạ vào mùa lũ bằng mô hình HEC-RESSIM. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ, mô hình 

HEC-RESSIM. 
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- Phạm vi nghiên cứu là lưu vực thượng nguồn hồ chứa thủy 

lợi Ayun Hạ. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp phân tích thống kê:  

- Phương pháp mô hình toán: Dựa trên khả năng ứng dụng và 

sự phổ cập của các mô hình, trong luận văn, học viên sử dụng mô 

hình HEC - RESSIM. 

- Phương pháp kế thừa nghiên cứu. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  

- Đối với tác giả và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu: 

Nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân khi tham gia thực hiện 

đề tài này. Nắm bắt mô hình điều tiết vận hành hồ chứa. 

- Đối với kinh tế - xả hội và môi trường: Kết quả kiểm tra, 

đánh giá của đề tài sẽ giúp cho đơn vị quản lý xem xét khả năng vận 

hành của hồ Ayun Hạ ứng với nhu cầu mới? Từ đó đề xuất phương 

án để vận hành hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ.  

6. Bố cục của đề tài 

Chương 1: Tổng quan về vận hành hồ chứa. 

Chương 2: Đặc điểm tự nhiên và dòng chảy hồ chứa thủy lợi 

Ayun Hạ. 

Chương 3: Cơ sở tính toán dòng chảy lũ đến hồ và mô hình 

vận hành điều tiết hồ chứa HEC-RESSIM, ứng dụng vào tính toán 

điều tiết hồ. 

Chương 4: Ứng dụng mô hình HEC-RESSIM tính toán điều 

tiết hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ. 

Kết luận và kiến nghị. 
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CHƯƠNG 1 

 TỔNG QUAN VỀ VẬN HÀNH HỒ CHỨA 

 

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU DỰ BÁO VÀ VẬN HÀNH HỒ 

CHỨA 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu dự báo lũ lụt và vận hành hồ 

chứa trên thế giới 

Hiện nay đã có rất nhiều nghiên cứu về điều tiết vận hành hồ 

chứa, nhằm cắt lũ, chống ngập cho hạ du. Bước đầu là các phương 

pháp tính toán điều tiết hồ chứa, chủ yếu dựa vào phương trình cân 

bằng nước. Các phương pháp tính toán điều tiết này hợp lại thành 3 

loại chính như sau: 

a. Phương pháp đơn giản 

- Phương pháp đường tích lũy: 

- Phương pháp diễn toán hồ chứa: 

b. Phương pháp tối ưu hóa 

c. Phương pháp mô phỏng 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu dự báo lũ lụt và vận hành hồ 

chứa ở Việt Nam 

Một số công trình nghiên cứu về dự báo lũ và điều tiết 

vận hành hồ chứa của các tác giả trong nước: 

Năm 2010, Nguyễn Lan Châu [2], đề xuất dự thảo quy trình 

vận hành hệ thống hồ chứa Đak Mi 4, A Vương, Sông Tranh;  

Năm 2010, Hoàng Minh Tuyển [13], xây dựng quy trình vận 

hành liên hồ chứa sông Ba cắt giảm lũ cho hạ du.  

Năm 2010, Hà Văn Khối [7], trình bày một số ý kiến cũng như 

kết quả tính toán sơ bộ về vai trò chống lũ hạ du của hồ chứa A 
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Vương và xem xét khả năng giao thêm nhiệm vụ chống lũ hạ du cho 

các hồ chứa trên sông Vu Gia - Thu Bồn. 

Năm 2010, Viện Khoa học khí tượng thủy văn và Môi trường 

[11], “Lập báo cáo quy trình vận hành hệ thống liên hồ trên lưu vực 

sông Ba”, làm cơ sở để Thủ tướng Ban hành quy trình vận hành liên 

hồ chứa trên lưu vực sông Ba năm 2010. 

Năm 2011, Hoàng Thanh Tùng, Vũ Minh Cát và Ngô Lê An 

[12], đã tích hợp dự báo mưa trung hạn trong vận hành hệ thống hồ 

chứa phòng lũ cho lưu vực sông Cả 

Năm 2011, Nguyễn Hữu Khải [5], Đã nghiên cứu tính toán 

điều hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Ba trong mùa lũ và 

mùa cạn 

Năm 2011 Nguyễn Hữu Khải, Lê Thị Huệ [6], “Mô phỏng vận 

hành liên hồ chứa sông Ba mùa lũ bằng mô hình HEC-RESSIM”.   

Năm 2013 Lê Hùng - Tô Thúy Nga [3] “Áp dụng mô hình 

HEC-RESSIM mô phỏng hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia 

- Thu Bồn”.  

Năm 2014, Lê Hùng, Tô Thúy Nga [4], đánh giá vận hành hệ 

thống hồ chứa thủy điện trên các lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn 

Năm 2014, Tô Thúy Nga [9], “Mô hình vận hành điều tiết thời 

gian thực thời kỳ mùa lũ Đà Nẵng, hệ thống hồ chứa trên sông Vu 

Gia - Thu Bồn”.  

Nhìn chung các công trình nghiên cứu ở Việt Nam sử dụng 

mô hình mô phỏng là công cụ chủ yếu để vận hành quản lý hồ chứa, 

cũng như dự báo lũ lụt. 
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1.2. HIỆN TRẠNG LŨ LỤT VÀ CÔNG TÁC DỰ BÁO TẠI HỒ 

CHỨA THỦY LỢI AYUN HẠ  

Hồ Ayun Hạ có ưu lượng lũ thiết kế Qtk = 5540 m3/s, tràn xả 

lũ là bê tông cốt thép có ba cửa van hình cung kích thước BxH = 6×5 

m², hệ thống đóng mở bằng tời theo thiết kế ban đầu và được nâng 

cấp đóng mở bằng xi lanh thủy lực với tường hai bên và hai trụ pin ở 

giữa, cao trình đỉnh tràn là +199m, lưu lượng xả lũ tối đa Qmax 

=1237 m³/s. Thông số hồ chứa nước: Mực nước dâng bình thường 

204m, mực nước chết 195m, mực nước lũ thiết kế (1%) 209,92 m, 

dung tích 253 triệu khối. 

Khi đưa vào vận hành năm 1991, Công ty TNHH MTV khai 

thác công trình thủy lợi Gia Lai đã lập 1 trạm đo mưa tuy nhiên số 

liệu chỉ được thu thập lưu trữ từ năm 2011 đến nay, đồng thời trạm 

mưa này lại nằm ở hạ lưu hồ thủy lợi Ayun Hạ đo đó không thể sử 

dụng tài liệu này vào việc tính toán dòng chảy lũ về hồ Ayun Hạ 

được. 

1.3. VẤN ĐỀ LUẬN VĂN TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT 

Cập nhật số liệu mưa, sử dụng chuỗi số liệu mưa từ năm 

1979-2011, tính toán cập nhật dòng chảy lũ đến hồ chứa thủy lợi 

Ayun Hạ ứng với các kịch bản lũ. 

Sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt 

Nam (MONRE,2012) để mô phỏng đường quá trình lũ về hồ khi xét 

đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. 

Trên cơ sở kết quả dự báo thử nghiệm, luận văn mô phỏng 

quá trình điều tiết của hồ chứa Ayun Hạ ứng với các kịch bản biến 

đổi khí hậu nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác vận hành cho đơn 

vị quản lý. 
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CHƯƠNG 2  

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ DÒNG CHẢY 

 HỒ CHỨA THỦY LỢI AYUN HẠ 

 

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LƯU VỰC SÔNG AYUN 

HẠ 

2.1.1. Vị trí địa lý 

Công trình đầu mối Ayun Hạ có đập chặn nằm trên sông Ayun, 

là nhánh cấp 1 của sông Ba, được xây dựng trên địa giới thôn Thanh 

Thượng A, xã Ayun Hạ, (là xã tách ra từ xã Chư A Thai cũ), huyện 

Phú Thiện. 

Khu vực công trình đầu mối có địa giới hành chính tiếp giáp 

như sau: 

+ Phía Bắc: khu vực thượng lưu lòng hồ giáp xã Ayun huyện 

Chư sê và xã Đak Trôi huyện Mang Yang. 

+ Phía Nam: là xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện. 

+ Phía Đông: giáp xã Chư A Thai, Huyện Phú Thiện 

+ Phía Tây: giáp xã HBông, Huyện Chư Sê. 

Đặc điểm địa hình địa mạo khu vực công trình 

Địa hình lưu vực sông Ba 

+ Vùng núi cao: Chiếm 60% diện tích lưu vực. Độ cao bình 

quân +600m ÷ +800m, độ dốc địa hình từ thoải đến rất dốc.  

+ Vùng thung lũng: Từ An Khê đến Phú Túc. Cao độ phổ biến 

ở thung lũng An Khê +400 m ÷ +500m, ở thung lũng Cheo Reo 

+150m ÷ +200m và ở Phú Túc +100m ÷ +150m. Địa hình bằng 

phẳng thành những cánh đồng lớn dọc theo hai bờ sông.  

+ Vùng cao nguyên: có cao độ phổ biến từ +300 m ÷ +500m.  
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+ Vùng gò đồi: Chủ yếu là vùng An Khê, Sơn Hoà, hạ du sông 

Hinh, sông Krông H’năng.  

+ Vùng đồng bằng: Tập trung ở hạ du sông Ba, chủ yếu là khu 

vực sau hồ thủy điện Sông Ba Hạ đến Tuy Hòa có cao độ +5m ÷ 

+10m. 

Địa hình lưu vực sông Ayun Hạ 

+ Dạng địa mạo núi cao: dạng địa mạo này bao bọc quanh 

vùng tuyến công trình đầu mối từ phía Tây, Tây Bắc đến phía Đông 

Bắc - Đông tạo thành triền dốc nghiêng về phía Đông và Đông - 

Nam, có cao độ từ khoảng (+410m) đến (+320m). Vùng địa mạo này 

có sườn tương đối dốc (180 - 350‰). 

Núi bao bọc xung quanh tương đối thoải, sườn núi có tầng phủ 

mỏng, có độ dày bình quân 0,5 - 2,5m, là đất á sét vừa đến đến á sét 

nặng chứa nhiều dăm và dăm tảng. Rải rác trên các sườn núi có nhiều 

điểm lộ đá gốc phong hóa vừa đến nhẹ. Dạng địa mạo xâm thực, phổ 

biến ở phạm vi các bờ dốc của 1 lòng sông. Những trận mưa lớn, 

cùng với độ dốc đáng kể của địa hình, hình thành dòng chảy tạm thời, 

không có sức phá lớn tại những rãnh xói, sự phát triển phong phú 

thảm thực vật một vài khu vực đã hạn chế được nhiều hoạt động xâm 

thực của dòng chảy tạm thời. 

+ Dạng địa mạo tích tụ: Gặp ở hai phần của lưng sông, phần 

đáy sông và phần lòng sông. 

Địa mạo tích tụ phần đáy sông phân bố trên bãi bồi có bề mặt 

bằng phẳng, hơi nghiêng về phía sông, bề rộng của thềm này tăng 

dần về phía hạ lưu từ 50 - 60m tới hàng trăm mét. Thềm sông gồm 3 

hệ tầng, trên là lớp đất á sét trung và nặng dày từ 2 đến 3m, dưới là 

hệ thống cuội, sỏi, cát dày từ  3 - 5m, toàn bộ thềm dày 8 - 10m rất 
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nhọn về phía bờ dốc, đáy thềm là loại á sét trung đến nặng, dày 1 - 

3m. Thềm ít bị phân cách. 

Thổ nhưỡng và thảm phủ thực vật 

Lớp phủ trong khu vực công trình bao gồm: 

- Trong phạm vi lòng hồ hầu hết là trầm tích bề mặt, lòng 

sông gặp các trầm tích đệ tứ có nguồn gốc khác nhau như aluvi, 

dluvi, trầm tích trọng lực và đá gốc có trầm tích trẻ tuổi. Gồm các đá, 

cát, sét kết, đá granit, một ít ba dan. Trầm tích aluvi gặp ở hai khu 

vực thấp của lưng sông. Tại lòng sông các bãi bồi nhỏ hẹp gồm cát 

chứa cuội sỏi khá đồng chất hầu như phủ kín phần lòng sông với độ 

dày từ vài mét đến hàng chục mét. 

- Thềm sông, khu vực đập chính về bề mặt địa tầng chia làm 

ba tầng khác nhau, trên cùng là tầng đất á sét, dưới là tầng cuội sỏi 

lẫn cát, đáy thềm là tầng á sét trung và nặng. 

- Trầm tích aluvi - dluvi trong khu vực đập chính là hỗn hợp 

dăm sạn và đất á sét nặng chủ yếu ở sườn đồi núi thấp. Đây là lớp 

pha tàn tích không phân chia của đá granit, ở khu vực đập phụ là tầng 

đất á sét đây là lớp pha tàn tích của đá trầm tích trẻ tuổi Neogen. 

- Các lớp trầm tích Đệ tứ trong khu vực công trình chủ yếu là 

cát sạn sỏi, bột, á sét vừa đến á sét nặng, độ dày thay đổi 1 - 5m, phân 

bố chủ yếu tại các vùng trũng có suối uốn lượn quanh co và tích tụ 

thành các giải hẹp không liên tục dọc theo suối về phía hạ du. 

Về thảm phủ thực vật: 

Khu vực công trình bao gồm khu vực lòng hồ, tuyến đập, 

tuyến tràn và cống là rừng tương đối rập rạp, các hợp thủy có nhiều 

tầng và độ che phủ tốt, phía thượng lưu lòng hồ là các cây rừng nhỏ, 

thưa thớt và tái sinh. 
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2.2. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU LƯU VỰC 

2.2.1. Đặc điểm chung 

2.2.2. Chế độ nhiệt độ 

2.2.3. Chế độ ẩm 

2.2.4. Chế độ nắng 

2.2.5. Chế độ mưa 

2.3. ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Lưới trạm Khí tượng thủy văn khu vực nghiên cứu 
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2.4. ĐẶC ĐIỂM LŨ LỤT 

2.5. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI DÒNG 

CHẢY LƯU VỰC HỒ CHỨA THỦY LỢI AYUN HẠ 

2.5.1. Ảnh hưởng của biến đổi đối với thế giới và Việt Nam 

Trong vòng vài chục năm trở lại đây, tình trạng biến đổi khí 

hậu trên toàn cầu ngày càng tăng rõ nét, và những tác động xấu 

nghiêm trọng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến trái đất là rất 

lớn, thể hiện cụ thể bằng các biểu hiện như: mực nước biển dâng, 

băng tan, tình trạng nắng nóng, bão lụt, hạn hán, dịch bệnh, thiệt hại 

kinh tế, giảm đa dạng sinh học, hủy diệt hệ sinh thái. 

Việt Nam được đánh giá là một trong 5 quốc gia chịu tác động 

rất mạnh của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Từ năm 2010, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Kế hoạch hành 

động ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo sinh kế cho người dân. 

2.5.2. Lựa chọn các kịch bản BĐKH để tính toán khả năng 

tháo lũ hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ 

Là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất của biến 

đổi khí hậu, Việt Nam coi ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề có 

ý nghĩa sống còn. 

Ngày 17/4/2013 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi 

trường, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Trung tâm Khí 

tượng Thủy văn quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) công bố 

Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cập nhật số liệu chi tiết 

của Việt Nam đến năm 2012(MONRE). 

Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam 

được xây dựng theo các kịch bản phát thải khí nhà kính toàn cầu theo 

3 mức: Thấp - Trung bình - Cao. 
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Trong đề tài này, để đánh giá sự ảnh hưởng của BĐKH đến 

dòng chảy, tôi  sử dụng mức thay đổi (%) lượng mưa theo mùa của 

khu vực Gia Lai so với thời kỳ 1980-1999 với các mốc thời gian 

2020, 2050, 2100 theo kịch bản phát thải trung bình (B2) như sau: 

Bảng 2.1. Mức thay đổi (%) lượng mưa theo mùa khu vực Gia Lai 

với các mốc thời gian của thế kỉ 21 

Năm 2020 2050 2100 

Mùa Đông (t12-t2) -2,9 -7,9 -15 

Mùa Xuân (t3-t5) -2 -5,5 -10,4 

Mùa Hạ (t6-t8) 0,6 1,5 2,9 

Mùa Thu (t9-t11) 2,7 7,1 13,6 

(Nguồn MONRE, 2012) 

+ Kịch bản nền: (02 kịch bản) 

Là kịch bản mô phỏng quá trình điều tiết của hồ Ayun Hạ khi 

xảy ra các trận lũ thiết kế, lũ kiểm tra sau khi đã cập nhật dòng chảy 

đến hồ Ayun Hạ. Nhằm đánh giá khả năng tháo lũ của hồ Ayun Hạ 

khi cập nhật dòng chảy lũ ứng với cấp công trình mới. 

+ Kịch bản BĐKH: (06 kịch bản) 

Là kịch bản mô phỏng quá trình điều tiết của hồ Ayun Hạ khi 

xảy ra các trận lũ thiết kế, lũ kiểm tra vào những năm 2020, 2050 và 

2100. Nhằm đánh giá khả năng tháo lũ của hồ Ayun Hạ trước ảnh 

hưởng của BĐKH. 
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CHƯƠNG 3   

CƠ SỞ TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY LŨ ĐẾN HỒ VÀ MÔ 

HÌNH VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA HEC-RESSIM, 

ỨNG DỤNG VÀO TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA  

THỦY LỢI AYUN HẠ 

 

3.1. TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY LŨ 

3.1.1. Cơ sở lý thuyết về công thức tính lũ 

a. Phương pháp xây dựng các công thức tính lũ thiết kế  

b. Phương pháp mô hình toán  

3.1.2. Các công thức tính toán lũ 

a. Công thức cường độ giới hạn: 

b. Công thức thể tích Xô-kô-lôp-sky: 

c. Công thức triết giảm: 

d. Lựa chọn công thức tính lũ: 

Theo QP.TL.C-6-77, lưu vực hồ chứa Ayun Hạ có diện tích 

1670km2 >100km2, đồng thời không có số liệu thực tế về lũ tại lưu 

vực này, do đó tôi chọn công thức thể tích XôKôLôpSky để tính toán 

đỉnh lũ đến hồ chứa Ayun Hạ. 

Bảng 3.1. Các thông số đặc trưng hình thái lưu vực sông Ayun Hạ 

TT 
Tuyến 

sông 

Flv 

(km
2
) 

Lsc 

(km) 

Vcửa ra 

(m/s) 

Q0 

(m
3
/s) 

Vùng 
Phân khu 

mưa rào 

1 Ayun 1670 135 3.75 37.21 10 XII 
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e. Xác định đường quá trình lũ  

Hiện nay có rất nhiều phương pháp để thu phóng đường quá 

trình lũ từ trận lũ điển hình thành trận lũ thiết kế như: sử dụng mô 

hình lũ đơn vị, dùng phương pháp thu phóng cùng tỉ số, phương pháp 

O-ghi-ép-ki thu phóng theo hai tỉ số... 

Trong giới hạn về số liệu thu thập, tôi sử dụng phương pháp thu 

phóng cùng tỉ số để dùng đường quá trình lũ điển hình đo được từ 

trạm quan trắc thủy văn An Khê, thuộc lưu vực tương tự như lưu vự 

hồ Ayun Hạ. 

3.1.2 Kết quả tính toán lũ và đường quá trình lũ thu phóng 

theo các trường hợp tính toán 

a. Tính toán Lượng mưa ngày thiết kế sau khi cập nhật dữ 

liệu 

Bảng 3.2. Lượng mưa mưa thiết kế (mm) theo các kịch bản 

Kịch bản P=0.1% P=0.5% 

Kịch bản nền 349,470 289,870 

BĐKH 2020 358,906 297,696 

BĐKH 2050 374,282 310,451 

BĐKH 2100 396,998 329,292 

b. Kết quả tính toán lưu lượng lũ đến hồ Ayun Hạ 

Bảng 3.3. Kết quả tính toán đỉnh lũ bằng công thức xô-kô-lốp-sky 

theo các trường hợp 

Q(m
3
/s) P=0.5% P=0.1% 

Kịch bản nền 5457 6654 

BĐKH 2020 5615 6845 

BĐKH 2050 5872 7153 

BĐKH 2100 6249 7610 



14 

 

+ Kết quả đường quá trình lũ thu phóng 

Thu phóng theo trận lũ năm 1981 đo tại trạm thủy văn An Khê. 

Hình 3.1. Đường quá trình lũ thiết kế theo kịch bản BĐKH 2020 

3.2. THIẾT LẬP MÔ HÌNH HEC-RESSIM TRONG VIỆC 

TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA AYUN HẠ 

3.2.1. Cơ sở lý thuyết mô hình HEC-RESSIM 

a. Lý thuyết 

b. Nguyên lý  

c. Cấu trúc mô hình 

3.2.2. Thiết lập mô hình hồ chứa Ayun Hạ bằng HEC-

RESSIM 

+ Bước 1: thiết lập mạng lưới lưu vực sông Ayun, hồ Ayun 

Hạ. 

+ Bước 2: thiết lập mạng lưới sông, hồ chứa Ayun Hạ. 

+ Bước 3: khai báo các đặc tính hồ chứa Ayun Hạ. 

+ Bước 4: thiết lập các trường hợp tính toán điều liết. 



15 

 

CHƯƠNG 4 

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEC-RESSIM TÍNH TOÁN  

ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA THỦY LỢI AYUN HẠ 

 

4.1. XÂY DỰNG KỊCH BẢN MÔ PHỎNG ĐIỀU TIẾT HỒ 

AYUN HẠ 

Hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ đang vận hành theo Quy trình vận 

hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, theo Quyết định số 

1077/QĐ-TTg ngày 07/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

Quy trình vận hành của Hồ Ayun hạ được quy định như sau: 

Bảng 4.1. Mực nước nước lũ và mực nước đón lũ hồ Ayun Hạ 

Hồ Ayun Hạ 
Mực nước cao nhất 

trước lũ (m) 
Mực nước đón  lũ (m) 

Mực nước hồ 203 202 

 

 

Hình 4.1. Biểu đồ điều phối mực nước hồ Ayun Hạ. 
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Các trường hợp điều tiết hồ Ayun Hạ: 

Bảng 4. 2. Các kịch bản mô phỏng điều tiết Hồ Ayun Hạ 

TT NỘI DUNG KỊCH BẢN 

I Kịch bản nền 

1 Kịch bản nền, lũ tần suất 0,5% 

2 Kịch bản nền, lũ tần suất 0,1% 

II Kịch bản BĐKH 

1 Kịch bản BĐKH 2020, lũ tần suất 0,5% 

2 Kịch bản BĐKH 2020, lũ tần suất 0,1% 

3 Kịch bản BĐKH 2050, lũ tần suất 0,5% 

4 Kịch bản BĐKH 2050, lũ tần suất 0,1% 

5 Kịch bản BĐKH 2100, lũ tần suất 0,5% 

6 Kịch bản BĐKH 2100, lũ tần suất 0,5% 

4.2. KẾT QUẢ ÁP DỤNG MÔ HÌNH HEC-RESSIM MÔ 

PHỎNG ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA AYUN HẠ THEO CÁC KỊCH 

BẢN 

a. Kịch bản nền 

+ Kịch bản I-1:  

 

Hình 4.2. Vận hành điều tiết hồ chứa Ayun Hạ theo Kịch bản nền I-1,  

tần suất lũ 0,5% 
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+ Kịch bản I-2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3. Vận hành điều tiết hồ chứa Ayun Hạ theo kịch bản nền I-2, 

tần suất lũ 0,1% 

b. Kịch bản BĐKH 

+ Kịch bản II-1:  

Hình 4.4. Vận hành điều tiết hồ chứa Ayun Hạ theo kịch bản II-1, 

BĐKH 2020, tần suất lũ 0,5% 
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+ Kịch bản II-2 

Hình 4.5. Vận hành điều tiết hồ chứa Ayun Hạ theo kịch bản II-2, 

BĐKH 2020, tần suất 0,1% 

+ Kịch bản II-3: 

Hình 4.6. Vận hành điều tiết hồ chứa Ayun Hạ theo kịch bản II-3, 

BĐKH 2050, tần suất lũ 0,5% 
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+ Kịch bản II-4: 

Hình 4.7. Vận hành điều tiết hồ chứa Ayun Hạ theo kịch bản II-4, 

BĐKH 2050, tần suất lũ 0,1% 

+ Kịch bản II-5: 

Hình 4.8. Vận hành điều tiết hồ chứa Ayun Hạ theo kịch bản II-5, 

BĐKH 2100, tần suất lũ 0,5% 
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+ Kịch bản II-6: 

 

Hình 4.9. Vận hành điều tiết hồ chứa Ayun Hạ theo trường hợp II-6, 

BĐKH 2100, tần suất 0,1% 

4.3. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO AN TOÀN CHO 

CÔNG TRÌNH 

Tổng hợp kết quả các kịch bản mô phỏng quá trình điều tiết 

của hồ Ayun Hạ ta được bảng sau: 

Bảng 4.3. Tổng hợp kết quả điều tiết hồ Ayun Hạ theo các kịch bản 

TT KỊCH BẢN 
Lưu lượng xả 

lũ max (m
3
/s) 

Mực nước hồ 

max (m) 

I Tần suất 0,5 %   

I-1 Kịch bản nền 1056,2 209,38 

I-2 Kịch bản BĐKH 2020 1111,2 209,55 

I-3 Kịch bản BĐKH 2050 1199,3 209,81 

I-4 Kịch bản BĐKH 2100 1237 210,21 

II Tần suất 0,1 %   

1 Kịch bản nền 1237 210,68 

2 Kịch bản BĐKH 2020 1237 210,91 

3 Kịch bản BĐKH 2050 1237 211,26 

4 Kịch bản BĐKH 2100 1237 211,65 
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Qua kết quả tổng hợp quá trình điều tiết ở trên ta thấy, với cấp 

công trình mới của hồ chứa nước Ayun Hạ, sau khi cập nhật dòng 

chảy lũ đến hồ thì hồ Ayun Hạ vẫn vận hành tốt được theo quy trình 

vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba theo như kết quả kịch 

bản nền. 

Tuy nhiên, với kết quả kịch bản BĐKH II-2 thì hồ Ayun Hạ sẽ 

vận hành không tốt, khả năng xuất hiện các tình huống nguy hiểm 

cao. Với kịch bản II-3, II-4 thì chắc sẽ xảy ra tình huống vỡ đập. 

Do vậy để đảm bảo cho việc vận hành hồ chứa Ayun Hạ trong 

tương lai dưới sự ảnh hưởng của BĐKH, tôi đề xuất các các giải pháp 

sau: 

4.3.1. Giải pháp hạ cao độ mực nước đón lũ của hồ Ayun 

Hạ từ 202m xuống 200m nhằm tạo thêm dung tích đón lũ cho hồ 

Kết quả mô phỏng quá trình điều tiết của hồ Ayun Hạ theo 02 

kịch bản nguy hiểm nhất (kịch bản II-3 và II-4) như sau: 

Hình 4.10. Vận hành điều tiết hồ chứa Ayun Hạ theo kịch bản II-4, 

BĐKH 2050, tần suất P=0,1% ứng với cao trình mực nước đón lũ 

mới 200m 
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Hình 4.11. Vận hành điều tiết hồ chứa Ayun Hạ theo kịch bản II-6, 

BĐKH 2100, tần suất 0,1% ứng với cao trình mực nước đón lũ 200m 

4.3.2. Giải pháp mở rộng tràn xả lũ thêm 01 khoang tràn, 

nhằm tăng khả năng xả lũ của đập Ayun Hạ 

 

 Hình 4.12. Vận hành điều tiết hồ chứa Ayun Hạ theo kịch bản II-6, 

BĐKH 2100, tần suất 0,1% ứng với khả năng xả lũ mới 
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Nhận xét: 

Giải pháp mở rộng nâng cấp tràn xả lũ hiệu quả hơn. Tuy 

nhiên việc nâng cấp mở rộng tràn xả lũ cần phải có nguồn vốn đầu tư 

lớn. Vậy tôi đề xuất chủ đập áp dụng giải pháp hạ thấp cao độ mực 

nước đón lũ về 200m trong giai đoạn 2020 trờ đi và đồng thời chuẩn 

bị nguồn vốn nhằm phục vụ việc nâng cấp tràn xả lũ cho hồ chứa 

Ayun Hạ trước năm 2050. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

Kết luận: 

Qua quá trình nghiên cứu và làm đề tài “Nghiên cứu khả 

năng tháo lũ của hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ khi cập nhật dòng 

chảy lũ”, đề tài đã giải quyết được những vấn đề sau: 

1. Đã thu thập, xử lý cập nhật nguồn số liệu phong phú như: số 

liệu KTTV của các lưu vực lân cận hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ, số liệu 

các trận lũ đã từng xảy ra làm cơ sở tính toán dòng chảy lũ đến hồ 

Ayun Hạ, thu thập các thông số của công trình hồ chứa thủy lợi Ayun 

Hạ. Từ đó sử dụng các dữ liệu này làm số liệu đầu vào cho bài toán 

mô phỏng quá trình vận hành điều tiết hồ chứa Ayun Hạ theo quy 

trình vận hành liên hồ chứa sông Ba ứng với các kịch bản BĐKH. 

2. Đề tài đã áp dụng phương pháp thống kê và mô hình toán 

hiện đại HEC-RESSIM để mô phỏng quá trình điều tiết của hồ chứa 

Ayun Hạ. Kết quả đạt được đã chứng minh với cấp công trình mới 

theo QCVN 04-05:2012/BNNPTNT sau khi cập nhật dòng chảy lũ 

thì công trình hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ vẫn có thể vận hành tốt theo 

quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Ba. Tuy nhiên với ảnh 

hưởng của BĐKH ngày càng lớn trong hiện nay và trong tương lai, 
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cụ thể là những năm 2050, 2100 thì hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ sẽ 

không còn vận hành tốt được theo quy trình vận hành liên hồ nữa. 

3. Đề tài đã đề xuất được 02 giải pháp giúp cho hồ Ayun Hạ có 

thể vận hành điều tiết các trận lũ tần suất thiết kế và kiểm tra trong 

những thời đoạn tương lai năm 2020, 2050, 2100:  

+ Giải pháp hạ cao độ mực nước đón lũ của hồ Ayun Hạ về 

200m: giải pháp này giúp cho hồ Ayun Hạ có thể vận hành điều tiết 

các trận lũ đến giai đoạn 2020. 

+ Giải pháp nâng cấp, mở rộng thêm 01 khoang tràn xả lũ của 

đập Ayun Hạ: giải pháp này đã đáp ứng được như cầu vận hành điều 

tiết của hồ Ayun Hạ đến những năm 2100 theo kịch bản BĐKH. 

Kiến nghị: 

Việc sử dụng các tài liệu lưu lượng lũ đo đạc từ các trạm thủy 

văn trên các lưu vực tương tự thuộc lưu vực sông Ba để tính toán lũ 

về hồ chứa Ayun Hạ gây ra sai số rất lớn. Đồng thời vị trí đặt thiết bị 

đo mưa của hồ Ayun Hạ chưa hợp lý. Do đó hướng nghiên cứu tiếp 

theo của đề tài là bố trí các thiết bị đo đạc mực nước, thiết bị đo mưa 

hợp lý để thu thập dữ liệu đo thực tế nhằm áp dụng mô hình NAM 

vào việc mô phỏng quá trình lũ đến hồ thủy lợi Ayun Hạ. Từ đó kết 

quả tính toán từ mô hình điều tiết HEC-RESSIM được chính xác hơn.  

Đề tài cần được tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm để làm 

cơ sở cho các cấp chính quyền và cơ quan chủ đập áp dụng để sử 

dụng vào việc vận hành quản lý hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ trước 

những ảnh hưởng của BĐKH hiện nay và tương lai. 
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