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XÂY D;NG CÔNG NGH� TÍNH TOÁN VÀ THI-T L/P 
B"N )* NG/P L�T T>NH V?NH PHÚC 

Nào NgNào NgNào NgNào NgPc TuWnPc TuWnPc TuWnPc TuWn1111, V, V, V, VT Ph�Ong NamT Ph�Ong NamT Ph�Ong NamT Ph�Ong Nam1111, Bùi, Bùi, Bùi, Bùi Quang Tu Quang Tu Quang Tu Quang TuWnWnWnWn1111, , , ,     

NguyNguyNguyNguyQn Quang Quy!nQn Quang Quy!nQn Quang Quy!nQn Quang Quy!n1111, Lê V9n Tu, Lê V9n Tu, Lê V9n Tu, Lê V9n TuWnWnWnWn1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T�T�T�T�T    
Vdnh Phúc là mJt trong nhFng tgnh .-ng bBng Vi�t Nam, hàng n9m ch'u 6nh h��ng  các tr/n lT gây úng 
ng/p, gây thi�t h�i nhi!u v! kinh tI - xã hJi, dân c� trong vùng và uy hiIp thành ph> Vdnh Yên. NhBm mDc 
tiêu xây d<ng mJt công ngh� mAi, tính toán và thành l/p b6n .- ph�m vi ng/p lDt theo tUng cWp thGi gian 
ng/p t�Ong ?ng vAi các cWp lT .E tU .ó có thE .�a ra nhFng ph�Ong án (công trình và phi công trình) nhBm 
phòng ch>ng và gi6m thiEu thi�t h�i hoRc phDc vD cho công tác ?ng phó thiên tai � cWp .'a ph�Ong, nghiên 
c?u này .ã .�a ra mJt công ngh� tính toán thông qua công cD mô hình và l/p trình ch�Ong trình (bao g-m: 
MIKE NAM, MIKE 11, MATLAB, ARCGIS (PYTHON), các ch�Ong trình .��c kIt n>i vAi nhau và t< .Jng 
hóa .E xây d<ng b6n .- ng/p lDt mJt cách h�p lý, mWt ít thGi gian và chi phí thWp. Công ngh� này có thE áp 
dDng cho các l�u v<c sông, các tgnh. 

TTTTU khóa:U khóa:U khóa:U khóa: B6n .- ng/p lDt, MIKE, MATLAB, ArcMAP, Python, tgnh Vdnh Phúc.  

 

1. &'T V(N &) 4 

Vdnh Phúc trong t�Ong lai là .ô th' cWp I, tuy 
nhiên vWn .! lT lDt .ã và .ang x6y ra th�Gng xuyên 
gây h/u qu6 nRng n! v! kinh tI cTng nh� cuJc s>ng 
c�a ng�Gi dân. Chính quy!n tgnh Vdnh Phúc cTng .ã 
.! ra các bi�n pháp .E kiEm soát lT lDt, .-ng thGi các 
t_ ch?c n�Ac ngoài nh� JICA, ADB, v.v….ã .Lu t� 
mJt s> h�ng mDc công trình, tuy nhiên lT lDt v�n 
th�Gng xuyên x6y ra. Do .ó mDc tiêu c�a nghiên c?u 
này s� .�a ra mJt ph�Ong pháp tiIp c/n mAi .E xây 
d<ng b6n .- ng/p lDt cho tgnh Vdnh Phúc. 

Hiên nay có rWt nhi!u các mô hình .��c xây 
d<ng .E mô t6 ng/p lDt nh� SOBEK, MIKE FLOOD, 
HECRAS, v.v…tuy nhiên thGi gian và kinh phí .E 
th<c hi�n là t�Ong .>i nhi!u. Ví dD .E xây d<ng .��c 
b6n .- ng/p lDt dùng mô hình MIKE FLOOD s� mWt 
kho6ng 10 ngày .E tính toán vAi thGi .o�n mô phung 
1 tháng và không .�a ra kIt qu6 thua .áng (chg cho 
kIt qu6 m<c n�Ac lAn nhWt toàn thGi .o�n ch? không 
cho kIt qu6 m<c n�Ac theo tUng cWp thGi gian ng/p) 
và kinh phí xây d<ng mô hình t�Ong .>i lAn (mua 
máy tính cWu hình cao, thiIt l/p mô hình, v.v…). Quá 
trình kIt n>i mô hình 1 chi!u (MIME 11) và mô hình 
2 chi!u (MIKE 21) t�Ong .>i ph?c t�p và mWt rWt 
nhi!u thGi gian. MRt khác hi�n nay khi quy ho�ch, 
thiIt kI các công trình th�y l�i .!u ph6i xem xét .In 
chu kw lRp l�i c�a lT (cWp lT).  Do .ó nghiên c?u này 
s� .�a ra công ngh� mAi .E xây d<ng b6n .- ng/p 

                                                 
1Viện Quy hoạch Thủy Lợi 

lDt vAi thGi gian và kinh phí h�n chI nh�ng v�n .6m 
b6o tính chính xác, phù h�p. 

2. PH+,NG PHÁP VÀ NDI DUNG NGHIÊN C�U 

Xây d<ng công ngh� thành l/p b6n .- ng/p lDt 
mJt cách linh ho�t, dQ sC dDng, thGi gian tính toán 
ngsn, chi phí thWp tuy nhiên v�n .6m b6o các tiêu chí 
bao g-m: 

- Mô phung .��c quá trình tiêu thoát n�Ac 
cho toàn bJ m�ng l�Ai sông trDc chính/cWp 1 trong 
ph�m vi tgnh Vdnh Phúc và gsn vAi h� th>ng sông lAn 
c�a vùng Bsc bJ (sông CLu, sông Phó Náy, sông 
H-ng).   

- Mô phung dòng ch6y tiêu thoát b! mRt, l�u 
l��ng dòng ch6y, kênh d�n, h-, tr�m bOm, v.v…  

- Tính toán vAi các chu kw lRp l�i c�a lT. 

- N6m b6o .J chính xác vùng b' 6nh h��ng do 
ng/p lDt gây ra. 

NE .áp ?ng các mDc tiêu trên .ã sC dDng mJt s> 
công cD và ch�Ong trình nh� sau .E tính toán: 

- SC dDng mô hình th�y l<c 1 chi!u  MIKE 11 
trong bJ mô hình MIKE c�a Vi�n Th�y l<c Nan 
M�ch (DHI). Mô hình này hi�n .ang rWt ph_ biIn và 
sC dDng trong các nghiên c?u trong và ngoài n�Ac. 
Là mJt mô .un thu/n ti�n trong vi�c kIt n>i vAi các 
mô .un nh�: M�a dòng ch6y (MIKE  NAME), mô 
hình th�y l<c 2 chi!u (MIKE FLOOD), mô hình tiêu 
thoát .ô th' ( MIKE URBAN), v.v… 
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- SC dDng mô hình m�a dòng ch6y MIKE 
NAM tính toán l�u l��ng cho các biên c�a mô hình 
th�y l<c 1 chi!u  MIKE 11. 

- ViIt mã ch�Ong trình trong MATLAB .E tính 
toán m<c n�Ac theo các cWp thGi gian ng/p t�Ong 
?ng vAi các chu kw lRp l�i c�a lT. 

- ViIt mã ch�Ong trình PYTHON trong 
ARCMAP .E xây d<ng b6n .-  ng/p (b6n .- .J sâu 
ng/p, b6n .- ph�m vi ng/p) theo các cWp thGi gian 
ng/p ?ng vAi các chu kw lRp l�i c�a lT. 

 
Hình 1. SHình 1. SHình 1. SHình 1. SO .O .O .O .- công ngh� tính toán ng/p lDt- công ngh� tính toán ng/p lDt- công ngh� tính toán ng/p lDt- công ngh� tính toán ng/p lDt    

3. GI;I THI�U VÙNG NGHIÊN C�U 

Tgnh Vdnh Phúc có ranh giAi phía Bsc giáp tgnh 
Thái Nguyên và Tuyên Quang, phía Tây giáp huy�n 
L/p Th�ch, phía Nông và Nam giáp th� .ô Hà NJi. 
Vùng nghiên c?u bao g-m 7 .On v' hành chính, 
trong .ó có thành ph> Vdnh Yên, th' xã Phúc Yên và 
5 huy�n: Tam D�Ong, Tam N6o, Bình Xuyên, Vdnh 
T�Gng, Yên L�c. N'a hình vùng nghiên c?u có h�Ang 
d>c tU Tây Bsc xu>ng Nông Nam, có cao .J t�Ong 
.>i ph?c t�p vAi cao .J ph_ biIn 300 ÷ ÷700 m; phía 
Nam và Nông Nam là vùng .Wt thWp, trTng có cao .J 
10 ÷ ÷12 m; còn l�i là các vTng trTng giáp vAi .ê sông 
H-ng có cao .J 5 ÷ ÷8 m. Vùng nghiên c?u nBm trong 
vùng khí h/u nhi�t .Ai gió mùa, nóng }m. L��ng 
m�a phân b> không .-ng .!u theo không gian và 
thGi gian. L��ng m�a ch� yIu tU tháng VI÷IX (chiIm 
75 ÷ ÷85% t_ng l��ng c6 n9m). � mi!n núi l��ng m�a 
lAn hOn vùng .-ng bBng trung du trong .ó 1.574,8 
mm t�i tr�m Vdnh Yên .Rc tr�ng cho vùng .-ng bBng 
và trung du và 2.439,4 mm t�i tr�m Tam N6o .Rc 
tr�ng cho vùng núi. 

M�ng l�Ai sông su>i vùng nghiên c?u khá dày 
(trung bình 0,5 km/km2). Trong vùng có các con 
sông lAn nh� sông Phan, sông Cà L- và các sông 
nhánh nh� sông CLu Bòn, sông Tranh, .... 

 
Hình 2 . MHình 2 . MHình 2 . MHình 2 . M�ng l�Ai sông chính vùng nghi�ng l�Ai sông chính vùng nghi�ng l�Ai sông chính vùng nghi�ng l�Ai sông chính vùng nghiên cên cên cên c?u?u?u?u    

• N'a hình cao .J .Wt 

Theo b6ng 1 ?ng vAi cao .J +8,0 m là m<c n�Ac 
lT th�Gng xuyên trên sông Phan (L�c Ý), nIu chg t/p 
trung vào tiêu t< ch6y thì toàn vùng có gLn 7000 ha 
có nguy cO b' úng ng/p. Di�n tích có cao .J mRt 
ruJng (5,0 ÷ ÷6,0 m) t/p trung ch� yIu � khu v<c .Lm 
V�c, L�c Ý-Sáu Vó và khu tiêu NLm Láng. 

BBBB6666ng 1.  Phân bng 1.  Phân bng 1.  Phân bng 1.  Phân b>>>> di di di di����n tích theo cao .n tích theo cao .n tích theo cao .n tích theo cao .JJJJ t t t t<<<< nhiên c nhiên c nhiên c nhiên c����a a a a 
vùng nghiên cvùng nghiên cvùng nghiên cvùng nghiên c????uuuu    
Phân bPhân bPhân bPhân b_ di�n tích theo cao _ di�n tích theo cao _ di�n tích theo cao _ di�n tích theo cao 

....J (ha)J (ha)J (ha)J (ha)    
Cao .Cao .Cao .Cao .J J J J 

(m)(m)(m)(m)    
TTTT_ng_ng_ng_ng    B1B1B1B1    B2B2B2B2    B3B3B3B3    CCCC    

4 143   83 59 
5 468  4 296 168 
6 1421  19 1019 383 
7 3698  48 2710 939 
8 6966 8 177 4655 2127 
9 13118 22 1003 8741 3352 

10 21838 89 4751 12535 4462 
11 28412 722 7854 14547 5290 
12 328091679 9789 15483 5858 
13 3624825441104916258 6397 
14 3809831361134316735 6884 
15 3962837041140417059 7461 

T< nhiên710018806114721960031124
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• M�a lT t/p trung 

Các tr/n m�a vAi c�Gng .J lAn  (Vdnh Yên: 332 
mm ngày 31/X/2008, Phúc Yên: 400 m ngày 
31/X/2008) và thGi gian kéo dài 3÷5 ngày. Hi�n t��ng 
lT tr-ng lT x6y ra .ã gây nên tình tr�ng ng/p úng kéo 
dài. Các tr/n m�a lAn diQn ra trên di�n rJng, lT tU 
Tam N6o d-n v! rWt nhanh khiIn cho khu v<c .-ng 
bBng không tiêu thoát .��c gây tình tr�ng úng ng/p.    

• ChI .J dòng ch6y 

Do .'a hình sông có .Rc thù riêng nên chI .J lT 
sông Phan-Cà L- rWt ph?c t�p. Các phD l�u bG t6 có 
.'a hình l�u v<c là s�Gn d>c, lòng sông ngsn nên lT 
lên nhanh, xu>ng nhanh. Ng��c l�i bên bG hFu do .'a 
hình thWp và trTng nên l��ng lT trên l�u v<c d-n v! 
th�Gng gây úng lDt t�i chl và kéo dài. MRt khác do 
6nh h��ng c�a lT sông CLu cTng gây ra úng ng/p, khi 
m<c n�Ac trên sông CLu t�i Phúc LJc Ph�Ong dâng 
cao làm 6nh h��ng .In kh6 n9ng tiêu thoát t< ch6y.   

• H� th>ng công trình  

N9ng l<c c�a các h� th>ng công trình nh�: c>ng, 
./p, tr�m bOm, v.v... ch�a .6m b6o yêu cLu và nhu 
cLu th<c tI do công tác qu6n lý v/n hành còn yIu 
kém và ch�a .-ng bJ (ví dD : h� th>ng th�y l�i vùng 
nghiên c?u do 3 .On v' qu6n lý nên vi�c phân quy!n, 
phân cWp ch�a rõ ràng, chI tài trong ldnh v<c qu6n lý 

h� th>ng th�y l�i còn thiIu; các h- ch?a nh� N�i L6i, 
Thanh Lanh X� H�Ong .��c khai thác phát triEn du 
l'ch là trái vAi thiIt kI ban .Lu, ch�a ch� .Jng kiEm 
soát trong vi�c x6 lT h- ch?a trong v/n hành tiêu 
thoát chung, v.v...). 

• Tình hình úng ng/p 

Trong vùng nghiên c?u có 20/25 n9m l�u v<c 
sông Phan-Cà L- b' 6nh h��ng úng lDt và mli n9m 
th�Gng có 1÷3 .�t úng. Khi có m�a lAn m<c n�Ac 
sông Phan dâng cao làm cho n�Ac trong các khu 
không thE tiêu thoát .��c (ví dD t�i h- Sáu Vó có 
15/25 n9m m<c n�Ac ngoài sông cao hOn trong 
.-ng, .J chênh lAn nhWt dao .Jng 0,18÷ ÷ 2,0 m). 
ThGi gian duy trì m<c n�Ac lT trên sông Phan th�Gng 
kéo dài ngày (ví dD t�i h- Sáu Vó tr/n lT tháng 
11/2008 m<c n�Ac lT >8,0 m kéo dài tU 15 ngày tU 
2/11÷ ÷ 17/11).   

Di�n tích nông nghi�p b' ng/p úng th�Gng 
xuyên trong .ó: VD chiêm xuân: ng/p x6y ra cu>i vD, 
lúa trl bông và chsc xanh (tU 25/1÷ ÷ 25/5). N9m b' 
úng ng/p cao nhWt 3,0 ÷ ÷3,5 nghìn ha, b' mWt trsng 
1,2÷ ÷ 1,3 nghìn ha; vD mùa: Bình quân di�n tích có 
nguy cO b' 6nh h��ng ng/p úng hàng n9m 8,0 ÷÷ 8,5 
nghìn ha. 

BBBB6666ng 3. Ding 3. Ding 3. Ding 3. Di����n tích nông nghiêp bn tích nông nghiêp bn tích nông nghiêp bn tích nông nghiêp b''''    6666nh h�nh h�nh h�nh h�����ng úng ngng úng ngng úng ngng úng ng////pppp    

(NOn v': ha) 
TTTTTTTT    HuyHuyHuyHuy�n�n�n�n    Tháng 8/2006Tháng 8/2006Tháng 8/2006Tháng 8/2006    Tháng 11/ 2008Tháng 11/ 2008Tháng 11/ 2008Tháng 11/ 2008    Tháng 8/2012Tháng 8/2012Tháng 8/2012Tháng 8/2012    Tháng 8/2013Tháng 8/2013Tháng 8/2013Tháng 8/2013    

1 H.Tam D�Ong 797 2586 295 148,2 

2 H. Vdnh T�Gng 2837 7678 2191 251 

3 H. Yên L�c 2134 6043 878 147 

4 TP. Vdnh Yên 584 1073 104,2 93 

5 H. Bình Xuyên 326 2593 335,4 804,9 

6 TX. Phúc Yên 164 513 124 558,2 

7 Tam N6o 23 680,5 60 3 

 T_ng 6.865 21.166,5 3.987,6 2.005,3 

4. TÀI LI�U PH�C V� NGHIÊN C�U 

4.1. Tài li4.1. Tài li4.1. Tài li4.1. Tài li�u tính toán th�y v9n�u tính toán th�y v9n�u tính toán th�y v9n�u tính toán th�y v9n    

Các tài li�u dùng cho tính toán, phân tích th�y 
v9n .6m b6o tính .-ng bJ, th>ng nhWt v! chI .J 
quan trsc, tài li�u .��c T_ng cDc Khí t��ng Th�y v9n 
- BJ TN&MT qu6n lý, chgnh lý, chWt l��ng tin c/y. 
Các tr�m khí t��ng .��c sC dDng bao g-m tr�m Vdnh 

Yên, Tam N6o, Phúc Yên và Nông Anh, các tr�m này 
.!u có .Ly .� s> li�u giai .o�n 1960÷ ÷ 2013. 

4.2. Tài li4.2. Tài li4.2. Tài li4.2. Tài li�u �u �u �u dùng thidùng thidùng thidùng thiIt l/p, tính toán mô hIt l/p, tính toán mô hIt l/p, tính toán mô hIt l/p, tính toán mô hình ình ình ình 
thththth�y l<c và xây d<ng b6n .- ng/p lDt�y l<c và xây d<ng b6n .- ng/p lDt�y l<c và xây d<ng b6n .- ng/p lDt�y l<c và xây d<ng b6n .- ng/p lDt    

4.2.1. Tài li�u .'a hình 

- Tài li�u kh6o sát .'a hình lòng d�n sông trDc 
g-m tài li�u kh6o sát mRt cst dPc, ngang các trDc 
sông, các công trình trên sông có s�n và b_ sung 
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n9m 2015, toàn bJ s> li�u .'a hình .��c hi�u chgnh 
v! cùng h� th>ng cao .J Qu>c gia. 

- B6n .- cao .J s> 1/2000, 1/5000 và 1/25000 
c�a toàn vùng nghiên c?u do S� TN&MT tgnh Vdnh 
Phúc cung cWp. 

4.2.2. Tài li�u, s> li�u v! thông s> c�a các công 
trình    hi�n có trên h� th>ng sông chính vùng nghiên 

c?u do các Công ty TNHH MTV KTCTTL LiQn SOn, 
Tam N6o và Phúc Yên cung cWp. 

5. K�T QU� NGHIÊN C�U 

5.1. Phân khu tiêu, nút tiêu 5.1. Phân khu tiêu, nút tiêu 5.1. Phân khu tiêu, nút tiêu 5.1. Phân khu tiêu, nút tiêu     

D<a vào .Rc .iEm .'a hình, sông su>i, h�Ang 
tiêu, hi�n tr�ng các công trình .Lu m>i tiêu .ã chia 
vùng nghiên c?u thành 4 vùng tiêu (B1, B2, B3, C), 
trong .ó có 120 tiEu khu tiêu. 

  
Hình 3. BHình 3. BHình 3. BHình 3. B6666n .n .n .n .---- phân khu tiêu và h� phân khu tiêu và h� phân khu tiêu và h� phân khu tiêu và h�AAAAng tiêu vùng nghiên cng tiêu vùng nghiên cng tiêu vùng nghiên cng tiêu vùng nghiên c????uuuu    

5.2. Xây d5.2. Xây d5.2. Xây d5.2. Xây d<<<<ng mô hình mng mô hình mng mô hình mng mô hình m�a d�a d�a d�a dòng chòng chòng chòng ch6666y MIKE y MIKE y MIKE y MIKE 
NAMNAMNAMNAM    

S> li�u .Lu vào c�a mô hình bao g-m s> li�u 
m�a giG c�a các tr�m Vdnh Yên, Tam N6o, Phúc Yên, 

Nông Anh vào tháng X-XI/2008 và tháng VIII/2013; 
s> li�u b>c hOi tháng t�i Vdnh Yên và Tam N6o.  

5.3. Xây d5.3. Xây d5.3. Xây d5.3. Xây d<<<<ng mô hình thng mô hình thng mô hình thng mô hình th����y ly ly ly l<<<<c 1 chic 1 chic 1 chic 1 chi!!!!u MIKE 11u MIKE 11u MIKE 11u MIKE 11    
5.3.1. M�ng sông tính toán 

BBBB6ng 4. T_ng h�p s> li�u mRt cst .'a h6ng 4. T_ng h�p s> li�u mRt cst .'a h6ng 4. T_ng h�p s> li�u mRt cst .'a h6ng 4. T_ng h�p s> li�u mRt cst .'a hình vùng nghiên cình vùng nghiên cình vùng nghiên cình vùng nghiên c?u?u?u?u    

TTTTTTTT    Tên sôngTên sôngTên sôngTên sông    Ký hiKý hiKý hiKý hi�u�u�u�u    

TTTT_ng _ng _ng _ng 
chichichichi!u dài !u dài !u dài !u dài 

sôngsôngsôngsông    
(m)(m)(m)(m)    

SSSS> l��ng > l��ng > l��ng > l��ng 
mmmmRt cstRt cstRt cstRt cst    

KhoKhoKhoKho6ng 6ng 6ng 6ng 
cách bình cách bình cách bình cách bình 

quân quân quân quân 
(m/mc)(m/mc)(m/mc)(m/mc)    

1 Sông Phan tU c>ng 3 cCa An H� v! Th'nh K% SONGPHAN 75035 202 371 
2 Sông Cà L- tU Th'nh K% .In Xuân Ph�Ong CALO 11140 24 464 
3 Sông Cà L- tU Xuân Ph�Ong .In Phúc LJc ph�Ong CALO2007 50562 76 665 
4 Sông Cà L- CDt CALOCUT 29827 45 663 
5 Sông Ba Hanh BAHANH 14395 167 86 
6 Sông Tranh SONGTRANH 10983 147 75 
7 Sông CLu Bòn CAUBON 12741 194 66 
8 Sông n>i CLu Bòn vAi sông Tranh NOI_CB_TR 779 18 43 

 
Hình 4. MHình 4. MHình 4. MHình 4. M�ng sO .- �ng sO .- �ng sO .- �ng sO .- tính toán thtính toán thtính toán thtính toán th�y l<c �y l<c �y l<c �y l<c     

vùng nghiên cvùng nghiên cvùng nghiên cvùng nghiên c?u?u?u?u    

 5.3.2. Biên c�a mô hình 

Biên trên là quá trình l�u l��ng Q=f(t) t�i các v' 
trí th��ng l�u c>ng An H� trên sông Phan, cu>i kênh 
N2 ch6y vào sông BIn Tre, th��ng l�u c}u Quang 
Khát trên sông CLu Bòn, khu CN Bá HiIn trên sông 
Tranh và th��ng l�u ./p BG Nè trên sông Bá Hanh. 

Biên dPc c�a mô hình là .�Gng quá trình Q=f(t) 
gia nh/p khu giFa .��c tính toán theo mô hình m�a 
dòng ch6y MIKE NAM xu>ng các khu ch?a lT có 
di�n tích~cao .J (F~Z) .��c tính toán tU mô hình cao 
.J s> (DEM) vAi kích th�Ac ô l�Ai là 10x10 m trên cO 
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s� tU b6n .- cao .J s> 1:2000, 1:5000. Các khu ch?a 
lT này .��c kIt n>i vAi sông thông qua kênh d�n t< 
nhiên hoRc kênh d�n có công trình .i!u tiIt : c>ng 1 
chi!u khi m<c n�Ac thWp kIt h�p tràn t< do hai chi!u 
khi lT tràn bG. 

Biên d�Ai là quá trình m<c n�Ac H=f(t) t�i cCa 
sông Cà L- ._ ra sông CLu lWy theo m<c n�Ac tr�m 
th�y v9n Phúc LJc Ph�Ong. 

5.3.3. Mô phung mô hình 

NE l<a chPn bJ thông s> cho mô hình th�y l<c, 
sC dDng mô hình m�a lT tháng VIII/2013. Sau quá 
trình hi�u chgnh .ã nh/n .��c kIt qu6 m<c n�Ac t�i 
mJt s> v' trí khá phù h�p vAi th<c .o. M<c n�Ac lT 
lAn nhWt t�i các v' trí này .��c thE hi�n trong b6ng 5. 

BBBB6666ng 5. Mng 5. Mng 5. Mng 5. M<<<<c n�c n�c n�c n�AAAAc lc lc lc lAAAAn nhn nhn nhn nhWWWWt tht tht tht th<<<<c .o và mô phc .o và mô phc .o và mô phc .o và mô phuuuung ng ng ng 
tttt����i các vi các vi các vi các v'''' trí ki trí ki trí ki trí kiEEEEm tram tram tram tra    

Hmax (m)Hmax (m)Hmax (m)Hmax (m)    
TTTTTTTT    VVVV' trí' trí' trí' trí    SôngSôngSôngSông    ThThThTh<c <c <c <c 

.o.o.o.o    
Tính Tính Tính Tính 
toántoántoántoán    

Sai sSai sSai sSai s> > > > 
(m)(m)(m)(m)    

1 TB Cao N�i Phan 10,360 10,349 -0,011 
2 NT Vdnh SOn Phan 9,780 9,771 -0,009 
3 CLu VT Di Phan 9,370 9,425 0,055 
4 NT L�c Ý Phan 9,040 8,970 -0,070 
5 TB Sáu Vó Sông Phan 8,860 8,863 0,003 
6 TB Sáu Vó N-ng Phan 8,240 8,121 -0,119 
7 TB NLm C6 

Sông 
Phan 8,830 8,845 

0,015 
8 CLu Kh6 Do Phan 8,840 8,721 -0,119 

  
TTTT�i Cao N�i (LTng H�i Cao N�i (LTng H�i Cao N�i (LTng H�i Cao N�i (LTng Hòa)òa)òa)òa)    TTTT�i Ni!u tiIt Vdnh SOn�i Ni!u tiIt Vdnh SOn�i Ni!u tiIt Vdnh SOn�i Ni!u tiIt Vdnh SOn    

  
TTTT�i CLu VT Di�i CLu VT Di�i CLu VT Di�i CLu VT Di    NiNiNiNi!u tiIt L�c !u tiIt L�c !u tiIt L�c !u tiIt L�c ÝÝÝÝ    
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TTTT�i C>ng Sáu Vó (phía sông)�i C>ng Sáu Vó (phía sông)�i C>ng Sáu Vó (phía sông)�i C>ng Sáu Vó (phía sông)    TTTT�i C>ng Sáu Vó (phía .-ng)�i C>ng Sáu Vó (phía .-ng)�i C>ng Sáu Vó (phía .-ng)�i C>ng Sáu Vó (phía .-ng)    

  
TTTT�i NLm C6�i NLm C6�i NLm C6�i NLm C6    TTTT�i �i �i �i ccccLu Kh6 DoLu Kh6 DoLu Kh6 DoLu Kh6 Do    

Hình 5. KHình 5. KHình 5. KHình 5. KIIIIt qut qut qut qu6666 mô ph mô ph mô ph mô phuuuung lng lng lng lT tháng VIII/2013 tT tháng VIII/2013 tT tháng VIII/2013 tT tháng VIII/2013 t����i mi mi mi mJJJJt st st st s>>>> v v v v'''' trí trí trí trí    

5.3.4. Tính toán các k'ch b6n m�a lT 
SC dDng mô hình m�a lT tháng X÷÷XI/2008 vAi 

m<c n�Ac t�i tr�m Phúc LJc Ph�Ong thu phóng v! 
tLn suWt 10%.  Quá trình l�u l��ng lT t�i các khu tiêu 
.��c tính toán tU m�a th<c tI n9m 2008 và thu phóng 
theo 8 cWp m�a khác nhau dùng mô hình MIKE 
NAM.  

5.4. L5.4. L5.4. L5.4. L////p mã chp mã chp mã chp mã ch�Ong tr�Ong tr�Ong tr�Ong trình tính toán ình tính toán ình tính toán ình tính toán ....JJJJ sâu ng sâu ng sâu ng sâu ng////p p p p 
????ng vng vng vng vAAAAi các chu ki các chu ki các chu ki các chu kwwww l l l lRRRRp lp lp lp l����i ci ci ci c����a la la la lTTTT    

Sau khi .ã có .��c kIt qu6 tính toán th�y l<c 
?ng vAi 8 chu kw lRp l�i c�a lT, viIt mã ch�Ong trình 

.E .Pc kIt qu6 .��c trích xuWt trong MIKE 11. 
Trong MATLAB viIt mã ch�Ong trình .E tính toán 9 
cWp thGi gian ng/p. Lý do .E viIt mã ch�Ong trình b�i 
vì s> l��ng tính toán rWt lAn so vAi tính th� công, vAi 
8640 lLn tính toán theo công th?c sau: 120 (ô ruJng) 
x 8 (cWp chu kw lRp l�i) x 9 (cWp thGi gian) = 8640 lLn. 

Khi .ó khi sC dDng mã ch�Ong trình này chúng 
ta chg mWt có 2 phút .E tính toán và kIt qu6 .��c thE 
hi�n trong file Excel .E có thE dQ dàng phân tích và 
tính toán sau này. 

 
Hình 6. Mã chHình 6. Mã chHình 6. Mã chHình 6. Mã ch�Ong tr�Ong tr�Ong tr�Ong trình tính toán mình tính toán mình tính toán mình tính toán m<c n�Ac t�Ong ?ng vAi cWp thGi gian ng/p và cWp chu kw lRp l�i c�a lT<c n�Ac t�Ong ?ng vAi cWp thGi gian ng/p và cWp chu kw lRp l�i c�a lT<c n�Ac t�Ong ?ng vAi cWp thGi gian ng/p và cWp chu kw lRp l�i c�a lT<c n�Ac t�Ong ?ng vAi cWp thGi gian ng/p và cWp chu kw lRp l�i c�a lT    

 
Hình 7. KHình 7. KHình 7. KHình 7. KIIIIt qut qut qut qu6666 tính toán m tính toán m tính toán m tính toán m<<<<c n�c n�c n�c n�AAAAc t�Ong c t�Ong c t�Ong c t�Ong ????ng vng vng vng vAAAAi i i i 

ccccWWWWp thp thp thp thGGGGi gian ngi gian ngi gian ngi gian ng////p tp tp tp t����i ti ti ti tUUUUng khu tiêung khu tiêung khu tiêung khu tiêu    

5.5. L5.5. L5.5. L5.5. L////p trình tính toán dip trình tính toán dip trình tính toán dip trình tính toán di����n tích ngn tích ngn tích ngn tích ng////p và xây p và xây p và xây p và xây 
dddd<<<<ng bng bng bng b6666n .n .n .n .---- ng ng ng ng////p p p p     

Sau khi có kIt qu6 m<c n�Ac .��c tính toán tU 
MATLAB, sC dDng mã ch�Ong trình PYTHON trong 
ARCGIS .E phân tích và xây d<ng b6n .- ng/p lDt. 
Ph�Ong pháp này s� sC dDng m<c n�Ac (gPi 
là"ng��ng") t�i tUng ô ruJng .E làm giAi h�n "h�" lAp 
cao .J c�a ô ruJng t�Ong ?ng. NhFng giá tr' nào cao 
hOn giá tr' "ng��ng" s� b' lo�i bu. ¡u .iEm c�a 
ph�Ong pháp này s� hoàn toàn t< .Jng và s� mWt rWt 
ít thGi gian (2 ngày) .E xây d<ng 72 b6n .- ng/p lDt. 
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Hình 8. Mã chHình 8. Mã chHình 8. Mã chHình 8. Mã ch�Ong tr�Ong tr�Ong tr�Ong trình tính toán bình tính toán bình tính toán bình tính toán b6n .- ng/p lDt6n .- ng/p lDt6n .- ng/p lDt6n .- ng/p lDt    

Sau .ây là mJt s> kIt qu6 tính toán và xây d<ng b6n .- ng/p lDt cho vùng nghiên c?u: 

BBBB6ng 6. T_ng h�p kIt qu6 tính toán diQn biIn kh6 n9ng úng ng/p các cWp lT6ng 6. T_ng h�p kIt qu6 tính toán diQn biIn kh6 n9ng úng ng/p các cWp lT6ng 6. T_ng h�p kIt qu6 tính toán diQn biIn kh6 n9ng úng ng/p các cWp lT6ng 6. T_ng h�p kIt qu6 tính toán diQn biIn kh6 n9ng úng ng/p các cWp lT    
DiDiDiDi�n tích ng/p theo cWp lT (ha)�n tích ng/p theo cWp lT (ha)�n tích ng/p theo cWp lT (ha)�n tích ng/p theo cWp lT (ha)    Vùng nghiên Vùng nghiên Vùng nghiên Vùng nghiên 

cccc?u?u?u?u    
DT tDT tDT tDT t< < < < 
nhiênnhiênnhiênnhiên    1 n9m1 n9m1 n9m1 n9m    2 n9m2 n9m2 n9m2 n9m    3 n9m3 n9m3 n9m3 n9m    5 n9m5 n9m5 n9m5 n9m    10 n9m10 n9m10 n9m10 n9m    15 n9m15 n9m15 n9m15 n9m    20 n9m20 n9m20 n9m20 n9m    25 n9m25 n9m25 n9m25 n9m    

MaxMaxMaxMax    58269582695826958269    3974397439743974    7619761976197619    8810881088108810    10241102411024110241    11947119471194711947    12803128031280312803    13360133601336013360    13834138341383413834    
L�u v<c B1 7936 61 409 537 799 980 1073 1138 1192 
L�u v<c B2 12341 463 1733 2225 2771 3460 3839 4093 4314 
L�u v<c B3 19600 2265 3689 4034 4424 4952 5208 5354 5482 
L�u v<c C 18392 1184 1789 2013 2246 2555 2683 2775 2846 
7 gi7 gi7 gi7 giGGGG    58269582695826958269    3951395139513951    7561756175617561    8717871787178717    10114101141011410114    11776117761177611776    12621126211262112621    13050130501305013050    13630136301363013630    
L�u v<c B1 7936 60 399 524 783 964 1054 1121 1176 
L�u v<c B2 12341 458 1707 2199 2733 3425 3797 4042 4258 
L�u v<c B3 19600 2250 3671 3995 4375 4866 5123 5263 5388 
L�u v<c C 18392 1182 1783 1999 2223 2522 2647 2623 2808 
24 gi24 gi24 gi24 giGGGG    58269582695826958269    3886388638863886    7406740674067406    8545854585458545    9878987898789878    11490114901149011490    12298122981229812298    12772127721277212772    13203132031320313203    
L�u v<c B1 7936 57 351 460 716 901 991 1008 1109 
L�u v<c B2 12341 435 1637 2140 2669 3353 3730 3985 4184 
L�u v<c B3 19600 2224 3651 3969 4312 4773 5001 5116 5182 
L�u v<c C 18392 1170 1767 1976 2181 2465 2576 2664 2729 
72 gi72 gi72 gi72 giGGGG    58269582695826958269    3672367236723672    7008700870087008    8144814481448144    9301930193019301    10896108961089610896    11603116031160311603    12213122131221312213    12654126541265412654    
L�u v<c B1 7936 44 263 358 469 725 820 888 943 
L�u v<c B2 12341 380 1456 1985 2494 3149 3520 3757 3967 
L�u v<c B3 19600 2184 3612 3926 4257 4702 4915 5036 5150 
L�u v<c C 18392 1063 1676 1875 2081 2319 2348 2532 2593 
120 gi120 gi120 gi120 giGGGG    58269582695826958269    3284328432843284    6528652865286528    7618761876187618    8795879587958795    10359103591035910359    11133111331113311133    11667116671166711667    12096120961209612096    
L�u v<c B1 7936 26 192 252 341 583 641 704 754 
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DiDiDiDi�n tích ng/p theo cWp lT (ha)�n tích ng/p theo cWp lT (ha)�n tích ng/p theo cWp lT (ha)�n tích ng/p theo cWp lT (ha)    Vùng nghiên Vùng nghiên Vùng nghiên Vùng nghiên 
cccc?u?u?u?u    

DT tDT tDT tDT t< < < < 
nhiênnhiênnhiênnhiên    1 n9m1 n9m1 n9m1 n9m    2 n9m2 n9m2 n9m2 n9m    3 n9m3 n9m3 n9m3 n9m    5 n9m5 n9m5 n9m5 n9m    10 n9m10 n9m10 n9m10 n9m    15 n9m15 n9m15 n9m15 n9m    20 n9m20 n9m20 n9m20 n9m    25 n9m25 n9m25 n9m25 n9m    

L�u v<c B2 12341 285 1244 1756 2297 2974 3340 3576 3782 
L�u v<c B3 19600 2023 3525 3841 4176 4578 4818 4961 5074 
L�u v<c C 18392 950 1566 1769 1981 2224 2334 2426 2485 
168 gi168 gi168 gi168 giGGGG    58269582695826958269    3023302330233023    5997599759975997    7018701870187018    8202820282028202    9706970697069706    10466104661046610466    11046110461104611046    11497114971149711497    
L�u v<c B1 7936 24 167 234 314 539 593 638 676 
L�u v<c B2 12341 238 1095 1547 2087 2705 3077 3313 3524 
L�u v<c B3 19600 1939 3376 3677 4012 4409 4610 4799 4936 
L�u v<c C 18392 821 1360 1560 1788 2053 2187 2296 2362 
240 gi240 gi240 gi240 giGGGG    58269582695826958269    2625262526252625    5195519551955195    6110611061106110    7133713371337133    8444844484448444    9143914391439143    9708970897089708    10077100771007710077    
L�u v<c B1 7936 16 115 166 219 290 336 483 510 
L�u v<c B2 12341 184 853 1183 1651 2297 2652 2868 3053 
L�u v<c B3 19600 1776 3100 3433 3749 4143 4331 4457 4559 
L�u v<c C 18392 649 1128 1329 1514 1714 1824 1899 1955 
360 gi360 gi360 gi360 giGGGG    58269582695826958269    2059205920592059    3746374637463746    4370437043704370    4922492249224922    5783578357835783    6220622062206220    6643664366436643    6936693669366936    
L�u v<c B1 7936 14 25 39 66 88 104 120 132 
L�u v<c B2 12341 159 406 605 828 1263 1491 1735 1928 
L�u v<c B3 19600 1397 2587 2901 3088 3370 3497 3607 3663 
L�u v<c C 18392 490 728 825 940 1062 1127 1180 1213 

 

LLLLT chu kT chu kT chu kT chu kwwww 1 n9m và 10 n9m 1 n9m và 10 n9m 1 n9m và 10 n9m 1 n9m và 10 n9m    LLLLT chu kT chu kT chu kT chu kwwww 1 n9m và 25 n9m 1 n9m và 25 n9m 1 n9m và 25 n9m 1 n9m và 25 n9m    

  
Hình 9. BHình 9. BHình 9. BHình 9. B6n .- kh6 n9ng ún6n .- kh6 n9ng ún6n .- kh6 n9ng ún6n .- kh6 n9ng úng ngg ngg ngg ng/p ?ng vAi các chu kw lRp l�i c�a lT/p ?ng vAi các chu kw lRp l�i c�a lT/p ?ng vAi các chu kw lRp l�i c�a lT/p ?ng vAi các chu kw lRp l�i c�a lT    

            
LT chu kw 1 n9m    LT chu kw 10 n9m    LT chu kw 25 n9m    

Hình 10 . BHình 10 . BHình 10 . BHình 10 . B6666n .n .n .n .---- . . . .JJJJ sâu ng sâu ng sâu ng sâu ng////p lp lp lp lDDDDt t t t ????ng vng vng vng vAAAAi các chu li các chu li các chu li các chu lwwww l l l lRRRRp lp lp lp l����i ci ci ci c����a la la la lTTTT    
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6. K�T LU/N 

Ph�Ong pháp tiIp c/n .E tính toán, xây d<ng b6n 
.- ng/p lDt là h�p lý, gi6m bAt thGi gian tính toán b�i 
vì khi th<c hi�n các d< án quy ho�ch th�y l�i chúng 
ta .�a ra rWt nhi!u các k'ch b6n khác nhau do .ó cLn 
thGi gian tính toán nhanh .E .�a các ph�Ong án công 
trình h�p lý. 

Tuy nhiên .i!u quan trPng .E xây d<ng mJt b6n 
.- r�i ro ng/p lDt h�p lý và chính xác nên sC dDng 
các b6n .- cao .J s> vAi .J phân gi6i (spatial 
resolution) thWp hoRc t% l� thWp 1/200 hoRc 1/500 
.-ng thGi kIt h�p vAi b6n .- sC dDng .Wt, b6n .- quy 
ho�ch xây d<ng. 
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SummarySummarySummarySummary    

Vinh Phuc province is one of the province in Vietnam delta,  annual affected causes flooding, 
damaging many of the socio-economic, regional people and threatening the Vinh Yen city.  This 
researching aims to build a new technology, calculating and building inundation maps 
corresponding to flooding time period so that can make the scenarios (structural and 
nonstructural ) to prevent and minimize damage or serve for disaster response at the local level. 
This researching gave a computational technologies through modeling tool and coding programs 
(including MIKE NAM, MIKE 11, MATLAB, ArcGIS (PYTHON), the programs are 
interconnected and automation to build inundation maps are reasonable, less time and lower 
costs. This technology can be applied to the river basins and provinces. 
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