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MỞ ĐẦU 

Nước đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và phát triển của xã hội loài 

người. Tuy nhiên, sự phân bố nguồn nước là không đồng đều theo cả không gian 

và thời gian, có những khu vực nguồn nước rất dồi dào, nhưng nhiều vùng lại 

thiếu nghiêm trọng. Trước tình hình đó, việc tăng cường năng lực quan trắc chu 

kỳ thủy văn, sử dụng hợp lý và hiệu quả, kiểm soát chất lượng cũng như bảo vệ, 

bảo tồn nước, đánh giá tác động của việc xả các chất cặn bã ảnh hưởng đến các 

nguồn cung cấp và phục hồi hệ thống phân phối nước uống cho cộng đồng phù 

hợp với quy hoạch và đánh giá tài nguyên nước dựa trên lưu vực sông thủy văn, 

là các yếu tố của mục tiêu chung đóng góp vào Chính sách nước quốc gia (PNA). 

Trước vấn đề đó, lựa chọn mô hình thủy văn mô phỏng quá trình hình thành dòng 

chảy trên các lưu vực sông để tính toán, dự báo dòng chảy từ mưa, khôi phục các 

chuỗi số liệu dòng chảy theo các chuỗi dữ liệu mưa là một trong những vấn đề 

quan trọng trong tài nguyên nước. Đánh giá nhu cầu sử dụng nước của mỗi vùng, 

xác định lượng nước thừa, thiếu so với khả năng cung cấp và nhu cầu sử dụng của 

các đơn vị sử dụng nước, qua đó xây dựng các phương án phân bổ nguồn nước 

cho hợp lý được dựa trên các mô hình đánh giá và quản lý nguồn nước tính toán 

cân bằng nước. Sự xâm nhập mặn của nước biển vào các tầng chứa nước là một 

vấn đề luôn tồn tại do các mối quan hệ thủy lực được thiết lập giữa nước ngọt và 

nước biển, do đó mô hình thủy lực có chức năng mô phỏng quá trình vận động 

dòng nước và mô phỏng lan truyền mặn. 

Lưu vực sông Cauto chiếm vị trí rất quan trọng đối với nền kinh tế Cuba, 

đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Vùng đồng bằng hạ lưu sông Cauto là vùng sản 

xuất lúa gạo chính của Cuba, chiếm 25% sản lượng của cả nước. Do diện tích 

trồng lúa tiếp tục được tăng lên góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho Cuba, 

nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất lúa gạo dự kiến tiếp tục tăng trong thời 

gian tới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây trong bối cảnh hạn hán kéo dài, 

xâm nhập mặn gia tăng làm thoái hoá đất, hệ thống tưới tiêu bị xuống cấp gây ra 

thách thức không nhỏ đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng 

lúa tại Cuba. Xâm nhập mặn đã ảnh hưởng tới 209.100 ha, chiếm 22% tổng diện 
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tích lưu vực. Một trong những vấn đề lớn nhất trên lưu vực sông Cauto là thiếu 

nguồn nước ngọt phục vụ cho việc sản xuất lúa gạo và cấp nước sinh  hoạt cho 

người dân đặc biệt vào mùa kiệt. Nghiên cứu các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng 

của hạn hán và xâm nhập mặn lên lưu vực sông Cauto là một yêu cầu cấp thiết. 

Do vậy, đề tài tiến hành thực hiện: “Phân tích, so sánh các mô hình mô phỏng quá 

trình thủy văn, thủy lực, cân bằng nước và xâm nhập mặn, làm kinh nghiệm thực 

hiện nhiệm vụ ở lưu vực sông Cauto”, bước đầu cho việc tìm ra các mô hình tối 

ưu, mô phỏng quá trình diễn biến dòng chảy, tính toán cân bằng nước và mô phỏng 

thủy lực, xâm nhập mặn cho lưu vực nghiên cứu. 
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CHƯƠNG 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

1.1. Mục tiêu nghiên cứu 

 So sánh ưu, nhược điểm của các loại mô hình mô phỏng quá trình thủy 

văn, thủy lực, cân bằng nước và xâm nhập mặn, làm căn cứ lựa chọn mô hình một 

cách hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế và thực hiện nhiệm vụ ở lưu vực 

sông Cauto. 

1.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Các mô hình thủy văn, thủy lực, mô hình cân bằng nước và xâm nhập mặn 

hiện nay; 

Chế độ thủy văn, thủy lực, nhu cầu sử dụng nước tại lưu vực sông Cauto, 

Cuba. 

1.3. Nội dung nghiên cứu 

Đánh giá nguồn dữ liệu cần sử dụng cho các mô hình mô phỏng lưu vực; 

So sánh ưu, nhược điểm của các mô hình thủy văn, thủy lực, cân bằng nước 

và xâm nhập mặn được sử dụng hiện nay; 

Các ứng dụng của mô hình thông qua những nghiên cứu đã thực hiện cho 

quá trình mô phỏng chế độ thủy văn, thủy lực, cân bằng nước và xâm nhập mặn 

của các lưu vực sông; 

Phân tích, so sánh các mô hình để làm kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ ở 

lưu vực sông Cauto, Cuba. 

1.4. Phương pháp nghiên cứu 

Thực hiện nội dung nghiên cứu, đề tài sử dụng các phương pháp: 

Phương pháp thu thập, phân tích tài liệu; 

Phương pháp kế thừa các kết quả nghiên cứu có liên quan; 

Phương pháp so sánh, phân tích và tổng hợp. 

1.5. Các tiêu chí lựa chọn mô hình 

- Mục đích của mô phỏng; 

- Khả năng diễn tả các yếu tố cấu thành của chế độ thủy văn, thủy lực, cân 

bằng nước và xâm nhập mặn; 
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- Tính tương thích với cơ sở dữ liệu đầu vào sẵn có và khả năng ứng dụng 

mô hình; 

- Giá thành của các mô hình trong quá trình mô phỏng. 
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 

2.1. Tổng quan lưu vực nghiên cứu 

2.1.1. Vị trí địa lý 

Sông Cauto bắt nguồn từ dãy núi Sierra Maestra với cao độ khoảng 600 m 

so với mực nước biển, là lưu vực sông lớn nhất của cộng hòa Cuba với sông chính 

có chiều dài gần 343 km, chảy theo hướng Đông và Đông Nam qua các tỉnh 

Santiago de Cuba, Holguin, Las Tunas và Granma, trước khi đổ vào biển Caribê. 

Lưu vực sông có diện tích 9540 km2 (chiếm khoảng 8% diện tích Cuba), là lưu 

vực có diện tích lớn nhất trong tổng số chín lưu vực sông của Cuba, nơi sinh sống 

của 1,3 triệu người (chiếm khoảng 10% dân số Cuba), mật độ 130 người/km2. 

Trong đó, 36,0% diện tích lưu vực nằm ở tỉnh Grama, 30,5% thuộc tỉnh Santiago 

de Cuba, Holguin chiếm 26% và Las Tunas chiếm 7,5% diện tích. Hình 2.1 trình 

bày vị trí lưu vực sông Cauto ở Cuba, hệ thống sông suối, hồ chứa cũng như các 

các trạm khí tượng thuỷ văn trên lưu vực. 

 

Hình 2. 1 Vị trí, địa hình, mạng lưới sông hồ và hệ thống các trạm khí tượng 

thủy văn trên lưu vực sông Cauto, Cuba (Nguồn: [14]) 



6 
 

2.1.2. Điều kiện tự nhiên 

• Địa hình lưu vực sông tương đối bằng phẳng, phân bố ở 0 – 1900m, trong 

đó, 67% diện tích có độ dốc nhỏ hơn 5o. 

• Diện tích được sử dụng chủ yếu cho nông nghiệp (39%), sau đó là rừng 

ngập nước và cây bụi (33%), còn lại là rừng lâu năm (19%). 

• Thành phần, loại đất chủ yếu là đất nâu, đất sét và đất chứa nhiều chất hữu 

cơ. 

2.1.3. Đặc điểm khí tượng, thủy văn và tài nguyên nước 

Khí hậu vùng sông Cauto được phân thành 2 mùa rõ rệt với khoảng thời 

gian tương đối bằng nhau, mùa khô khoảng từ tháng 11 đến tháng 4 (chỉ chiếm 

20% tổng lượng mưa năm), trong khi mùa mưa từ tháng 5 cho đến tháng 10 (chiếm 

80% tổng lượng mưa năm). Các hiện tượng mưa lớn thường có liên quan đến một 

số hiện tượng khí tượng quan trọng nhất (xoáy thuận nhiệt đới, mặt lạnh, sóng 

nhiệt đới, El Niño và La Niña) hoặc có nguồn gốc từ sự ấm lên vào ban ngày, hầu 

như luôn xảy ra vào buổi chiều với thời đoạn ngắn. Sự chênh lệch về lượng mưa 

giữa mùa mưa và mùa khô dẫn đến lũ, lụt trong mùa mưa và hạn hán, xâm nhập 

mặn trong mùa khô. Về phân phối mưa theo không gian, lượng mưa trung bình 

năm khoảng 1260mm, mưa nhiều hơn tại khu vực vùng núi cao ở phần thượng 

lưu lưu vực (1800 – 2200 mm/năm). Phần hạ lưu lưu vực có lượng mưa tương đối 

thấp với tổng lượng mưa năm dao động từ 800 đến 1200 mm/năm. Theo thống 

kê, trong khi lượng mưa trong giai đoạn 1931-1960 là 1479 mm, thì lượng mưa 

năm trung bình giai đoạn 1961-2000 là 1112 mm, giảm 367,0 mm, cho thấy ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu lên tổng lượng mưa trên lưu vực.  Lượng bốc hơi biến 

đổi từ 1100mm/năm tại khu vực vùng núi đến 2400 mm/năm tại thung lũng. Nhiệt 

độ trung bình năm ở lưu vực khá ôn hoà dao động trong khoảng từ 18 đến 32oC 

và trung bình vào khoảng 25oC (Hình 2.2).  
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Về tài nguyên nước, dòng chảy trung bình năm của sông Cauto vào khoảng 

2700 triệu m3, chiếm khoảng 25% tổng dòng chảy của Cuba, trong đó dòng chảy 

mặt là 2600 triệu m3 và dòng chảy dưới đất là 100 triệu m3. Trên lưu vực có 60 

hồ chứa nước trên tổng số 242 hồ của cả nước. Hạn hán đã làm cho các hồ chứa 

nước lớn chỉ đạt mức trữ nước trung bình 36% và một trong số này đã từng rơi 

vào tình trạng khô kiệt hoàn toàn. Cùng với đó, hệ thống cấp nước bị xuống cấp 

và việc thiếu hiệu quả trong việc quản lý tài nguyên nước đã ảnh hưởng lớn đến 

việc cấp nước sinh hoạt phục vụ đời sống hàng ngày của người dân trên lưu vực 

Cauto. Một số khu vực phải lấy nước phục vụ sinh hoạt trực tiếp từ sông Cauto 

như La Seis, Papi Ballast, Shooting Range and Cauto Embarcadero với độ mặn 

trong thời kỳ nước thấp lên đến khoảng từ 950-3400 ppm.Tuy nhiên, cho đến nay 

chưa có một công trình nghiên cứu nào về xâm nhập mặn trên lưu vực sông Cauto, 

do đó chưa có cơ sở để đưa ra các giải pháp khai thác phù hợp nhằm duy trì dòng 

chảy và giảm thiểu các tác động của xâm nhập mặn. Vì vậy, việc nghiên cứu và 

đề xuất các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của xâm nhập mặn tại lưu vực sông 

Cauto đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Cuba.  

Về hệ thống quan trắc trên lưu vực sông Cauto, toàn lưu vực có 168 trạm 

khí tượng, 7 trạm thuỷ văn. Các trạm có số liệu đo đạc từ năm 1960 đến nay. Tuy 

 Hình 2. 2 Phân phối lượng mưa năm trên lưu vực sông Cauto (trái) và diễn biến nhiệt độ 

cao nhất và thấp nhất tháng (phải) 
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nhiên hệ thống các trạm đo này còn tương đối lạc hậu, chưa có các trạm đo và 

truyền số liệu tự động, nhiều trạm không có số liệu đo liên tục. 

2.1.4. Tình hình sử dụng nước 

Lưu vực sông Cauto chiếm vị trí rất quan trọng đối với nền kinh tế Cuba, 

với tổng lượng nước 860 triệu m3, trong đó, nước mặt chiếm 90%, nước ngầm 

10%. Do đó, lượng nước được phân bổ cho các ngành sử dụng nước trong toàn 

lưu vực là khá lớn, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Mỗi năm Cuba tiêu thụ 

khoảng 800.000 tấn gạo, trong đó, sản xuất trong nước chỉ dao động ở mức từ 

200.000- 250.000 tấn, còn lại là nhập khẩu. Hiện tại diện tích trồng lúa của Cuba 

vào khoảng 200.000 ha và có thể tăng lên 300.000 ha trong thời gian tới. Vùng 

đồng bằng hạ lưu sông Cauto là vùng sản xuất lúa gạo chính của Cuba, chiếm 

25% sản lượng của cả nước. Sản lượng lúa của vùng trong năm 2017 ước đạt 

18.000 tấn, tương đương năng suất khoảng hơn 6,9 tấn/ha. Vụ lúa chính trên lưu 

vực bắt đầu từ tháng III hoặc tháng IV và kết thúc vào tháng XI hoặc XII. Vụ lúa 

phụ có thể bắt đầu từ tháng XII và kết thúc vào tháng VI hoặc VII. Bảng 1.1 cung 

cấp thông tin về nhu cầu sử dụng nước của các ngành trong giai đoạn 2011-2015. 

Có thể nhận thấy nhu cầu sử dụng nước của trồng mía và cây nông nghiệp khác 

(chủ yếu là lúa gạo) có sự biến động lớn nhất. Trong khi nhu cầu sử dụng nước 

của mía giảm đáng kể từ 471,5 xuống còn 142,6 triệu m3 do diện tích trồng mía 

giảm thì nhu cầu dùng nước của các cây nông nghiệp khác mà chủ yếu là lúa tăng 

gần 9 lần từ 32,6 lên đến 280,9 triệu m3. Do diện tích trồng lúa tiếp tục được tăng 

lên góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho Cuba, nhu cầu sử dụng nước phục 

vụ sản xuất lúa gạo dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong 

những năm gần đây trong bối cảnh hạn hán kéo dài, xâm nhập mặn gia tăng làm 

thoái hoá đất, hệ thống tưới tiêu bị xuống cấp gây ra thách thức không nhỏ đối với 

hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa tại Cuba. Xâm nhập mặn đã 

ảnh hưởng tới 209.100 ha, chiếm 22% tổng diện tích lưu vực, làm ảnh hưởng đến 

đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của con người. Nhiều khu vực người 

dân phải lấy nước sinh hoạt từ sông với độ mặn trong thời kỳ nước thấp 1-3.4 %o. 
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Vì vậy, giảm thiểu ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn lên lưu vực sông 

Cauto là một trong những vấn đề quan trọng và cấp bách nhất cần thực hiện. 

Bảng 2. 1 Nhu cầu sử dụng nước của các đối tượng sử dụng nước trên lưu vực 

sông Cauto (Nguồn: Báo cáo của Hội đồng lưu vực Cauto, 2015) 

Đơn vị: triệu m3 

 

2.2. Tổng quan các mô hình toán trong nghiên cứu chế độ thủy văn, 

thủy lực, cân bằng nước và xâm nhập mặn 

Mô phỏng thủy văn, thủy lực, tính toán cân bằng nước, lan truyền mặn hay 

bất kỳ mục đích của bài toán có sử dụng đến yếu tố mô hình đều phụ thuộc vào 

các yếu tố khác nhau nên tùy vào từng khu vực và thực trạng nguồn dữ liệu để 

đưa ra các tiêu chí lựa chọn mô hình thích hợp. Qua nghiên cứu các đặc trưng lưu 

vực và các mô hình khác nhau, các tiêu chí được đưa ra để lựa chọn mô hình tập 

trung vào 4 tiêu chí cơ bản [4]: 

- Mục đích của quá trình mô phỏng; 

- Có khả năng xem xét, đánh giá được những ảnh hưởng của các phản 

ứng trong  hệ thống khi cấu trúc bên trong nó có sự thay đổi, như xây 

dựng các kho nước điều tiết dòng chảy, phát triển và khai thác rừng ở 

thượng nguồn… diễn tả các quá trình chuyển đổi của chế độ thủy văn 

cho lưu vực vào mô hình; 

- Khả năng mô hình tương thích với cơ sở dữ liệu sẵn có của khu vực 

nghiên cứu; 

- Thời gian và giá thành của mô hình cho việc mô phỏng . 
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Dựa trên các tiêu chí đó, nghiên cứu lập bảng so sánh giữa các mô hình  

(Bảng 2.2- Bảng 2.5) để lựa chọn được mô hình được cho là thích hợp và tối ưu 

nhất với lưu vực nghiên cứu. 

2.2.1. Nhóm mô hình toán thủy văn 

Mô hình toán thủy văn là mô hình miêu tả hệ thống dưới dạng toán học. Sự 

vận hành của hệ thống được mô tả bằng một hệ phương trình liên kết giữa các 

biến vào và ra của hệ thống. Các biến này có thể là hàm của thời gian, không gian 

và  cũng có thể là biến ngẫu nhiên, không lấy giá trị xác định tại một điểm riêng 

biệt trong không gian, thời gian mà được mô tả bằng các phân bố xác suất. Theo 

[22], mô hình là một đại diện đơn giản của hệ thống thế giới thực. Mô hình tốt 

nhất là mô hình cho kết quả gần với thực tế cùng với việc sử dụng ít tham số nhất 

và độ phức tạp của mô hình. Mô hình chủ yếu được sử dụng để mô phỏng các quá 

trình thủy văn khác nhau. Một mô hình bao gồm các tham số khác nhau, mỗi tham 

số thể hiện  đặc tính riêng của mô hình. Một mô hình dòng chảy có thể được định 

nghĩa thông qua các các phương trình giúp ước tính dòng chảy như một hàm của 

các tham số khác nhau được sử dụng để mô tả đặc trưng của lưu vực. Hai yếu tố 

đầu vào quan trọng cần thiết cho tất cả các mô hình là dữ liệu lượng mưa và diện 

tích thoát nước. Cùng với những chế độ dòng chảy, tính chất của đất, lớp phủ thực 

vật, địa hình đầu nguồn, độ ẩm của đất, đặc điểm của tầng chứa nước ngầm cũng 

được xem xét. Các mô hình thủy văn ngày nay được coi là một công cụ quan trọng 

và cần thiết để quản lý tài nguyên nước và môi trường. 

Các mô hình mưa rào – dòng chảy được phân loại dựa trên dữ liệu đầu vào 

của mô hình, các thông số mô hình và mức độ của các nguyên tắc vật lý áp dụng 

trong mô hình. Nó có thể được phân loại là mô hình tập trung hay mô hình phân 

bố dựa trên các thông số mô hình bởi các thông số thể hiện đặc trưng theo thời 

gian và không gian của lưu vực. 

Theo [15], trong mô hình tập trung, toàn bộ lưu vực sông được coi là một 

đơn vị duy nhất trong đó sự biến đổi không gian được bỏ qua và do đó kết quả 

đầu ra được tạo ra mà không cần xem xét các quy trình không gian, trong đó mô 

hình phân bố có thể đưa ra dự đoán được phân bố trong không gian bằng cách 

chia toàn bộ lưu vực thành các đơn vị nhỏ, thường là các ô vuông hoặc tam giác 
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mạng không đều, do đó các tham số, đầu vào và đầu ra có thể thay đổi theo không 

gian. 

Các hiện tượng thủy văn khác nhau và chu trình thủy văn phải được nghiên 

cứu kỹ lưỡng để tìm ra những diễn biến bất thường. Ngày nay, nhiều mô hình 

thủy văn khác nhau đã được phát triển trên khắp thế giới để tìm ra tác động của 

tính chất khí hậu, thổ nhưỡng về thủy văn và tài nguyên nước. Có rất nhiều mô 

hình thủy văn được xây dựng và phát triển dựa trên các lý thuyết và nền tảng khác 

nhau. Đối với quá trình mô phỏng thủy văn, những dạng mô hình thủy văn có khả 

năng mô phỏng tốt quá trình hình thành dòng chảy sông ngòi để tính toán, dự báo 

dòng chảy từ mưa, khôi phục các chuỗi số liệu dòng chảy theo chuỗi số số liệu 

mưa là một trong những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài nguyên nước.  

Các mô hình mưa rào - dòng chảy là công cụ tiêu chuẩn được sử dụng để 

điều tra các quá trình thủy văn. Quá trình này thường được mô phỏng sử dụng các 

mô hình thuỷ văn như MIKE NAM, SWAT, HEC-HMS, TOPMODEL, HBV, 

TANK,... Các dữ liệu đầu vào được sử dụng cho các mô hình là lượng mưa, nhiệt 

độ không khí, đặc điểm của đất, địa hình, thảm thực vật, địa chất thủy văn và các 

thông số vật lý khác. Mỗi mô hình có những đặc điểm riêng biệt và được ứng 

dụng ở các lưu vực sông trên toàn thế giới. Một số trong số đó là mô hình tập 

trung, mô hình vật lý, sử dụng vật lý của các quá trình thủy văn cơ bản và được 

phân bố theo không gian và thời gian. Bên cạnh những ưu điểm, các mô hình còn 

có những nhược điểm khác nhau như thiếu thân thiện với người dùng, yêu cầu dữ 

liệu lớn, không có tuyên bố rõ ràng về những hạn chế của chúng, v.v ... (Bảng 

2.2). Để khắc phục những khiếm khuyết này, điều cần thiết là các mô hình cần 

tiếp cận những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ viễn thám, phân tích rủi ro, 

v.v. Bằng việc áp dụng các công nghệ mới, các mô hình phân bố mới có thể được 

phát triển để lập mô hình các lưu vực đo được và không được đo. Vì vậy, để lựa 

chọn được mô hình thích hợp cho mô phỏng thủy văn lưu vực, đem lại kết quả 

tính toán tốt nhất, cần phân tích, lựa chọn mô hình căn cứ vào những tiêu chí nhất 

định.  
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Bảng 2. 2 Đặc trưng các mô hình trong nhóm mô hình thủy văn 

STT Tên mô hình 
Đặc điểm, cấu trúc và 

kết quả mô hình 

Dữ liệu và 

thông số 

đầu vào mô 

hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu 

ứng dụng mô hình 

1 TANK 

- Lưu vực được mô 

phỏng bằng chuỗi các bể 

chứa xếp theo tầng và cột 

phù hợp với hình dạng 

lưu vực, cấu trúc thổ 

nhưỡng, địa chất,… Mưa 

trên lưu vực được xem 

như lượng vào của bể 

chứa trên cùng. Mỗi bề 

chứa đều có một cửa ra ở 

đáy. Mô hình đơn giản 

nhất là kiểu cột bể TANK 

đơn: 4 bể trên một cột. 

Phù hợp cho các lưu vực 

nhỏ có độ ẩm cao; 

- Mô hình thích ứng với 

các lưu vực vừa và nhỏ. 

 

Số liệu khí 

tượng: Mưa, 

bốc hơi; 

Số liệu thủy 

văn dùng 

trong hiệu 

chỉnh kiểm 

định mô 

hình. 

-Mô hình 

mưa rào – 

dòng chảy 

điển hình cấu 

trúc dạng bể 

chứa; 

-Khả năng 

mô phỏng 

dòng chảy 

tháng, dòng 

chảy ngày, 

dòng chảy 

lũ; 

- Đường quá 

trình đơn vị 

là một mô 

hình đơn 

giản, có thể 

sử dụng để 

xây dựng các 

đường quá 

trình dòng 

chảy trong 

-Các thông 

số cửa ra 

trong một số 

trường hợp 

tỏ ra kém 

nhậy; 

- Mô hình có 

tham số tập 

trung, chưa 

xét đến vai 

trò điều tiết 

dòng chảy 

của mặt đệm 

lưu vực và sự 

phân bố của 

mưa theo 

không gian, 

2 nhân tố có 

ảnh hưởng 

rất lớn đến 

quá trình 

hình thành 

dòng chảy 

-Lai, P. T. N. V. Mô 

hình bể chứa tuyến 

tính (LTANK-Linear 

Tank) và khả năng 

ứng dụn ở Việt Nam; 

- Phuong, H. T., 

Tien, N. X., 

Chikamori, H., & 

Okubo, K. (2018). A 

hydrological tank 

model assessing 

historical runoff 

variation in the Hieu 

River Basin. Asian 

Journal of Water, 

Environment and 

Pollution, 15(1), 75-

86. 
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STT Tên mô hình 
Đặc điểm, cấu trúc và 

kết quả mô hình 

Dữ liệu và 

thông số 

đầu vào mô 

hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu 

ứng dụng mô hình 

sông tạo ra 

bởi một 

lượng mưa 

vượt thấm 

bất kỳ; 

- Mô hình 

TANK đơn 

không xét 

đến sự biến 

đổi của độ 

ẩm đất theo 

không gian, 

phù hợp với 

những lưu 

vực nhỏ và 

trong vùng 

ẩm ướt 

quanh năm. 

trên lưu vực 

dẫn đến chất 

lượng còn 

nhiều hạn 

chế 

2 MIKE NAM 

-Là mô hình dòng chảy 

tất định, tập trung và liên 

tục có ước lượng mưa – 

dòng chảy dựa theo cấu 

trúc bán kinh nghiệm. 

-Mô hình bể chứa, mô 

phỏng quá trình mưa- 

-Các tham số 

mô hình; 

- Các điều 

kiện ban đầu; 

- Các sô liệu 

khí tượng : 

Mưa, bốc hơi 

-Mô hình 

liên tục nên 

có thể mô 

phỏng mưa 

trong nhiều 

năm; 

-Mô hình có 

nhiều đặc 

trung mở 

rộng nên 

việc phân 

loại mô hình 

này khó. 

-Nguyễn Phương 

Nam: “Ứng dụng mô 

hình thủy văn MIKE 

NAM dự báo dòng 

chảy lũ về hồ chứa 

thủy điện Krông 

H’năng”; 
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STT Tên mô hình 
Đặc điểm, cấu trúc và 

kết quả mô hình 

Dữ liệu và 

thông số 

đầu vào mô 

hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu 

ứng dụng mô hình 

dòng chảy thông qua việc 

tính toán cân bằng nước ở 

bốn bể chứa thẳng đứng. 

- Có 9 thông số cần được 

hiệu chỉnh trong mô hình. 

- Tính toán dòng chảy 

trên lưu vực, mực nước 

ngầm và các thông tin 

khác trong chu trình thủy 

văn.  

- Dòng chảy lưu vực 

được phân thành dòng 

chảy mặt, dòng chảy sát 

mặt và dòng chảy ngầm. 

- Phân tích thủy văn: 

Phân phối dòng chảy; 

ươc tính thấm và bốc hơi. 

- Dự báo lũ: dòng chảy 

lưu vực nhỏ đổ vào mô 

hình sông; liên kết các 

mô hình khí tượng 

- Kéo dài số liệu dòng 

chảy: phục hồi số liệu bị 

thiêu; là cơ sở xác định 

các giá trị cực đoan 

tiềm năng và 

nhiệt độ (chỉ 

áp dụng cho 

vùng có 

tuyết); 

- Các số liệu 

dòng chảy để 

hiệu chỉnh và 

kiểm định 

mô hình. 

- Hiệu chỉnh 

mô hình có 

thể lựa chọn 

phương pháp 

tối ưu giúp 

nhanh 

chóng. 

- Là mô hình 

có bản 

quyền, việc 

can thiệp vào 

các cài đặt 

trong phần 

mềm để 

chỉnh sửa, 

thay đổi một 

số thuộc tính, 

thông số cho 

phù hợp với 

khu vực ứng 

dụng là điều 

không thể, 

hoặc nếu có 

thể thì cũng 

phải mất một 

khoản tiền 

khá lớn để 

mua lại bản 

quyền - Khai 

thác không 

hiệu quả số 

liệu mưa mặt 

- Nguyễn Hữu Khải, 

Bùi Văn Chiến: 

“Ứng dụng mô hình 

MIKE NAM diễn 

toán quá trình lũ đến 

các hồ chứa sông 

Ba”; 

- Dũng, P. T., Trí, Đ. 

Q., & Hiếu, Đ. N. 

(2016). Nghiên cứu 

ứng dụng mô hình 

thủy văn trong mô 

phỏng dự báo quá 

trình dòng chảy cạn 

cho các hồ chứa trên 

lưu vực sông Sê 

San. Tạp chí KTTV, 

số, 670, 13-19; 

- Nguyễn, V. P. 

(2018). Mô phỏng 

dòng chảy trạm thủy 

văn Nông Sơn khi xét 

đến biến đổi khí hậu 

và vận hành hồ chứa 

thủy điện sông Tranh 



15 
 

STT Tên mô hình 
Đặc điểm, cấu trúc và 

kết quả mô hình 

Dữ liệu và 

thông số 

đầu vào mô 

hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu 

ứng dụng mô hình 

- Dự báo dòng chảy kiệt: 

phục vụ tưới; quản lý 

chất lượng nước. 

đất và mưa 

vệ tinh dẫn 

đến lãng phí 

về tài 

nguyên, 

mạng lưới 

quan trắc 

mưa mặt 

đất;… 

2 (Doctoral 

dissertation, Trường 

Đại học Bách khoa-

Đại học Đà Nẵng). 

3 

HEC HMS 

(Hydrologic 

Engineering 

Center – 

Hydrologic 

Modeling 

system) 

-Mô hình kiểu lũ đơn vị, 

gồm hầu hết các phương 

pháp tính dòng chảy lưu 

vực và diễn toán, phân 

tích đường tần suất lưu 

lượng, công trình xả của 

hồ chứa và vỡ đập của mô 

hình. 

- Mô hình sử dụng các 

tham số trung bình về 

thời gian và không gian 

để mô phỏng quá trình 

dòng chảy; 

- Mô hình bao gồm hầu 

hết các phương pháp tính 

dòng chảy lưu vực và 

-Số liệu địa 

hình, địa 

mạo, thảm 

phủ,…, bản 

đồ số hóa độ 

cao DEM; 

- Số liệu khí 

tượng, thủy 

văn; 

- Đường đặc 

trưng lòng hồ 

(nếu xét đến) 

Là mô hình 

miễn phí; 

-Mô hình 

cho phép ứng 

dụng thử dần 

để người dự 

báo có thể 

chọn được 

bộ thông số 

thích hợp đối 

với từng lưu 

vực 

Với mỗi mô 

đun tính toán 

bao gồm 

nhiều 

phương pháp 

tính khác 

nhau nên mất 

thời gian 

kiểm tra để 

lựa chọn ra 

phương pháp 

tính hợp lý. 

-Mô hình 

phù hợp với 

lưu vực có 

diện tích trên 

-Trần, T. N. 

(2018). Ứng dụng 

mô hình thủy văn mô 

phỏng dòng chảy lũ 

trên lưu vực Hồ Ka 

Nak (Doctoral 

dissertation, Trường 

Đại học Bách khoa-

Đại học Đà Nẵng); 

- Nguyễn, P. T. 

(2019). Mô phỏng 

dòng chảy lũ đến hồ 

chứa Nước Trong, 

tỉnh Quảng 

Ngãi (Doctoral 

dissertation, Trường 
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STT Tên mô hình 
Đặc điểm, cấu trúc và 

kết quả mô hình 

Dữ liệu và 

thông số 

đầu vào mô 

hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu 

ứng dụng mô hình 

diễn toán, phân tích  

đường tần suất lưu lượng, 

công trình xả của hồ 

chứa. 

500km2, 

hiệu chỉnh 

thực hiện với 

các trận lũ 

ngắn 

Đại học Bách khoa-

Đại học Đà Nẵng)…. 

4 

SWAT 

(Soil and Water 

Assessment 

Tool) 

-Là mô hình phân bố, mô 

hình chia dòng chảy 

thành 3 pha: pha mặt đất, 

pha dưới mặt đất (sát mặt 

và ngầm) và pha trong 

sông; 

- Một trong những mô-

đun chính của mô hình 

này là mô phỏng dòng 

chảy từ mưa và các đặc 

trưng vật lý trên lưu vực; 

- Việc mô tả các quá trình 

thuỷ văn được chia làm 

hai phần chính: phần thứ 

nhất là pha lưu vực với 

chu trình thuỷ văn kiểm 

soát khối lượng nước, 

bùn cát, chất hữu cơ và 

được chuyển tải tới các 

kênh chính của mỗi lưu 

-Bản đồ địa 

hình (DEM) 

-Sử dụng đất 

(Landuse) 

-Thổ nhưỡng 

(Soil) 

- Dữ liệu khí 

tượng (mưa, 

nhiệt độ 

không khí 

lớn nhất, nhỏ 

nhất, bức xạ 

mặt trời, tốc 

độ gió và độ 

ẩm tương đối 

theo ngày) 

- Số liệu lưu 

lượng dòng 

chảy quan 

trắc nhằm hỗ 

-Cho phép 

mô hình hóa 

các lưu vực 

không có 

mạng lưới 

quan trắc, 

mô phỏng 

tác động thay 

đổi dữ liệu 

đầu vào như 

sử dụng đất, 

thực hành 

quản lý đất 

đai và khí 

hậu; 

- Giao diện 

tích hợp 

trong GIS 

tạo thuận 

tiện cho việc 

Điểm hạn 

chế lớn nhất 

khi triển khai 

ứng dụng mô 

hình thủy 

văn thông số 

phân bố vào 

thực tiễn để 

giải bài toán 

dự báo lũ 

phục vụ công 

tác giảm nhẹ 

thiên tai và 

quản lý rủi ro 

nguồn nước 

là vấn đề xác 

định bộ 

thông số tối 

ưu cho mô 

hình 

- An, H. T, An, N. L, 

Dai, H. V (2020). 

Nghiên cứu đánh giá 

và khai thác dữ liệu 

tái phân tích Era-

interim cho bài toán 

mô phỏng dòng chảy 

lưu vực sông Lô đến 

trạm thuỷ văn Ghềnh 

Gà. Tạp chí Khoa 

học Kỹ thuật Thủy lợi 

và Môi trường, 68, 

67-74; 

- Linh, V. T., Liêm, 

N. D., Dũng, H. M., 

& Lợi, N. K. Nghiên 

cứu ứng dụng mô 

hình hóa đánh giá xu 

thế của ngập lụt và 

xâm nhập mặn trong 
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STT Tên mô hình 
Đặc điểm, cấu trúc và 

kết quả mô hình 

Dữ liệu và 

thông số 

đầu vào mô 

hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu 

ứng dụng mô hình 

vực. Phần thứ hai là diễn 

toán dòng chảy, bùn cát, 

hàm lượng các chất hữu 

cơ tới hệ thống kênh và 

tới mặt cắt cửa ra của lưu 

vực. 

- Dự báo những ảnh 

hưởng của thực hành 

quản lý sử dụng đất đến 

nước, sự bồi lắng và 

lượng hóa chất sinh ra từ 

hoạt động nông nghiệp 

trên những lưu vực rộng 

lớn và phức tạp trong 

khoảng thời gian dài; 

- Mô hình SWAT được 

xây dựng để đánh giá tác 

động của việc sử dụng 

đất, của xói mòn và việc 

sử dụng hoá chất trong 

nông nghiệp trên một hệ 

thống lưu vực sông; 

trợ quá trình 

hiệu chỉnh, 

kiểm định 

mô hình. 

định nghĩa 

lưu vực, 

cũng như 

thao tác, xử 

lý các dữ liệu 

không gian 

và dữ liệu 

dạng bẳng 

liên quan; 

- Trong 

trường hợp 

dữ liệu đầu 

vào hạn chế, 

SWAT vẫn 

có thể mô 

phỏng được 

thông qua 

việc lựa chọn 

phương pháp 

tính toán 

thích hợp; 

- Với khả 

năng tính 

toán hiệu 

quả, SWAT 

bối cảnh biến đổi khí 

hậu: Nghiên cứu thí 

điểm tại thành phố 

Hồ Chí Minh; 

- Nunes, H. G. G. C., 

Sousa, A. M. L. D., 

& Santos, J. T. S. D. 

(2019). Simulation 

of Flow in the Capim 

River (PA) using the 

SWAT 

Model. Floresta e 

Ambiente, 26(1);  

- Pereira, DDR, 

Martinez, MA, 

Almeida, AQD, 

Pruski, FF, Silva, 

DDD và Zonta, JH 

(2014). Mô phỏng 

thủy văn sử dụng mô 

hình SWAT tại lưu 

vực nước đầu nguồn 

ở Đông Nam 

Brazil. Engenharia 
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STT Tên mô hình 
Đặc điểm, cấu trúc và 

kết quả mô hình 

Dữ liệu và 

thông số 

đầu vào mô 

hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu 

ứng dụng mô hình 

có thể mô 

phỏng các 

lưu vực rộng 

lớn với nhiều 

dạng thực 

hành quản lý 

đất đai mà 

không tốn 

nhiều thời 

gian và dữ 

liệu máy 

tính; 

Agrícola , 34 (4), 

789-799. 

5 

HBV 

(Hydrologiska 

Byrans 

Vattenavdelning) 

- Là một phần của hệ 

thống mô hình IHMS (hệ 

thống mô hình thủy văn 

kết hợp), mô hình thủy 

văn lưu vực bán phân bố; 

-Gồm 4 modun: 

+ Modun tuyết – tính 

toán dựa vào phương 

pháp độ - ngày đơn giản 

+ Modun độ ẩm đất – 

thành phần tính toán 

chính của tập trung dòng 

chảy mặt 

-Lượng mưa, 

nhiệt độ 

không khí và 

bốc hơi tiềm 

năng. 

- Mô hình với 

9 tham số 

hiệu chỉnh; 

 

- Là mô hình 

phi thương 

mại; giao 

diện thân 

thiện và có 

khả năng tự 

động điều 

chỉnh bộ 

thông số. 

 

- Yêu cầu dữ 

liệu đầu vào 

được kiểm 

chứng tin cậy 

mới cho kết 

quả tốt 

Nguyễn Thị Mai 

Anh, Nghiên cứu 

ứng dụng mô hình 

HBV mô phỏng dòng 

chảy cho lưu vực 

sông Thu Bồn tính 

đến trạm thủy văn 

Nông Sơn; 

- Jia, Q. Y., & Sun, F. 

H. (2012). Modeling 

and forecasting 

process using the 

HBV model in Liao 
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STT Tên mô hình 
Đặc điểm, cấu trúc và 

kết quả mô hình 

Dữ liệu và 

thông số 

đầu vào mô 

hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu 

ứng dụng mô hình 

+Modun dòng chảy ban 

đầu – dựa vào phương 

pháp đơn vị thủy văn 

+ Modun bể chứa 

-Mô hình được sử dụng 

cho tính toán thủy văn, 

tính toán thiết kế đập tràn 

lũ lụt hoặc dự báo lũ lụt; 

- Nghiên cứu ảnh hưởng 

của những biến đổi khí 

hậu và sử dụng đất; 

- HBV cũng đã được sử 

dụng để mô phỏng các 

biến bên trong như mực 

nước ngầm; các nghiên 

cứu phát hiện biến đổi 

thủy văn… 

river delta. Procedia 

Environmental 

Sciences, 13, 122-

128. 

6 

TOPMODEL 

(Topography 

Model) 

Mô hình thông số phân 

bố TOP là mô hình nhận 

thức mưa – dòng chảy; 

-Mô hình mô phỏng 3 

trạng thái:  

+ Độ dốc thủy lực của 

mực nước ngầm có thể 

- Địa hình 

lưu vực và 

khả năng 

truyền tải của 

đất; 

- Số liệu khí 

tượng theo 

thời gian: 

Mô hình đơn 

giản, ít thông 

số. 

-Mô phỏng 

được nhiều 

quá trình 

thủy văn, có 

thể sửa đổi 

-Một số 

thông số mô 

hình phải có 

sẵn hoặc 

chính xác 

mới cho kết 

quả. 

Nystrom, E. A., & 

Burns, D. A. 

(2011). TOPMODEL 

Simulations of 

Streamflow and 

Depth to Water 

Table in Fishing 

Brook Watershed, 
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STT Tên mô hình 
Đặc điểm, cấu trúc và 

kết quả mô hình 

Dữ liệu và 

thông số 

đầu vào mô 

hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu 

ứng dụng mô hình 

coi xấp xỉ bằng độ dốc bề 

mặt; 

+ Các điều kiện động có 

thể được biểu diễn dưới 

trạng thái ổn định; 

+ Độ dẫn thủy lực bão 

hòa giảm theo cấp số 

nhân với độ sâu. 

- Tính toán được mức độ 

thâm hụt nước lưu trữ 

hoặc độ sâu mực nước 

ngầm tại bất kỳ vị trí nào; 

-Áp dụng tốt nhất ở 

những lưu vực ẩm ướt 

với đất nông, địa hình có 

khả năng kiểm soát độ 

sâu mực nước ngầm; 

-Giải quyết các bài toán 

thủy văn như: tính xói 

mòn, tính toán phân bố 

mực nước ngầm,… 

tổng lượng 

mưa ngày, 

nhiệt độ 

trung bình 

ngày; 

- Dữ liệu độ 

cao để tính 

toán phân bố 

TWI; 

Các thông số 

mô hình: đặc 

điểm lưu vực 

và các thông 

số hiệu chỉnh 

kiểm định. 

 

để áp ứng 

các mục tiêu 

khác nhau. 

 

New York, 2007-09. 

US Department of 

the Interior, US 

Geological Survey. 

7 
SSARR 

 

Mô hình xây dựng một sơ 

đồ hình thế cho hệ thống 

sông. – Là mô hình bể 

chứa; sử dụng 2 phương 

Mưa; lưu 

lượng dòng 

chảy 

Kết quả tính 

toán phụ 

thuộc vào 

việc xác định 

Sử dụng 

nhiều quan 

hệ dưới dạng 

bảng làm cho 

Muhammad, A., & 

Maeng, S. J. (2016). 

Hydrologic 

modeling for 
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STT Tên mô hình 
Đặc điểm, cấu trúc và 

kết quả mô hình 

Dữ liệu và 

thông số 

đầu vào mô 

hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu 

ứng dụng mô hình 

trình là phương trình liên 

tục và phương trình 

lượng trữ; 

- Các mô hình thành phần 

trong SSARR: 

+ Mô hình lưu vực; 

+ Mô hình dòng chảy 

trong sông; 

+ Mô hình hồ chứa; 

+ Mô hình hệ thống sông. 

-Tổng hợp dòng chảy và 

điều tiết hồ chứa 

- Tính toán dòng chảy từ 

số liệu mưa thường được 

dùng để khôi phục, bổ 

sung số liệu dòng chảy 

khi biết số liệu mưa, phục 

vụ thiết kế các công trình 

trên sông, tính toán 

nguồn nước phục vụ quy 

hoạch thủy lợi và tính 

toán dự báo dòng chảy lũ. 

các thông số 

và các quan 

hệ vật lý, chỉ 

số, chỉ tiêu 

được xác 

định khá 

mềm dẻo. 

việc điều 

chỉnh mô 

hình gặp 

nhiều khó 

khăn và khó 

tối ưu hóa; 

-Xác định 

các tham số 

bằng phương 

pháp thử sai 

cho từng lưu 

vực bộ phân 

đến khi phù 

hợp với tài 

liệu thực đo 

nên mất thời 

gian; 

simulation of 

rainfall-runoff at 

major control points 

of geum river 

watershed. Procedia 

Engineering, 154, 

504-512. 
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2.2.2. Nhóm mô hình thủy lực 

Nhóm các mô hình thủy lực một chiều cho mạng sông đều giải hệ phương 

trình Saint-Venant một chiều cho dòng chảy, được viết dưới dạng thực hành cho 

bài toán một chiều không gian, tức quy luật diễn biến của độ cao mặt nước và lưu 

lượng dòng chảy dọc theo chiều dài dòng sông/kênh và theo thời gian. Hệ phương 

trình Saint Venant gồm hai phương trình: phương trình liên tục và phương trình 

động lượng (2-1; 2-2). Mô phỏng quá trình động lực của dòng nước trên hệ thống 

sông. Quá trình mô phỏng thuỷ lực giúp xác định diễn biến theo không gian và 

thời gian của mực nước và lưu lượng trên toàn hệ thống sông, làm đầu vào cho 

mô phỏng quá trình lan truyền mặn. Các mô hình thường sử dụng để mô phỏng 

thuỷ lực bao gồm: MIKE HD, HEC-RAS, SOBEK, TELEMAC (Bảng 2.3). Mặc 

dù các mô hình đều xuất phát từ cùng một hệ các phương trình vật lý (hay cơ học), 

nhưng do cách giải số (thuật toán), cách tổ chức chương trình máy tính khác nhau 

nên kết quả cho ra cũng khác nhau và ở một số mố hình kết quả tính tóan không 

phản ánh được hiện tượng vật lý cần mô phỏng. Với hệ phương trình Saint-Venant 

một chiều cho dòng chảy thì phương pháp số truyền thống được sử dụng là phương 

pháp sai phân ẩn 4 hoặc 6 điểm hoặc sai phân xen kẽ điểm mực nước và điểm lưu 

lượng. Nếu chỉ mô phỏng dòng chảy trong hệ thống kênh sông không có công 

trình hay đồng ruộng thì kết quả tính tóan từ các mô hình khác nhau không nhiều, 

tuy nhiên khi phải mô phỏng các hệ thống có cống đập (kể cả cống đập có vận 

hành) và có tính tới dòng chảy trong các ô đồng ngập lũ thì kết quả cho ra từ các 

mô hình không phải bao giờ cũng xấp xỉ như nhau do các thuật toán số được sử 

dụng. Chẳng hạn gặp hiện tượng dao động của dòng chảy qua công trình. 

 Phương trình liên tục:  

q
t

A

x

Q
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+




                                    (2-1) 

 Phương trình động lượng: 
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Trong đó:  
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- B: Chiều rộng mặt nước ở thời đoạn tính toán (m) 

- h: Cao trình mực nước ở thời đoạn tính toán (m) 

- t: Thời gian tính toán (giây) 

- Q: Lưu lượng dòng chảy qua mặt cắt (m3/s) 

- X: Không gian (dọc theo dòng chảy) (m) 

- A: Diện tích mặt cắt ướt (m2) 

- q: Lưu lượng ra nhập dọc theo đơn vị chiều dài (m2/s) 

- C: Hệ số Chezy, được tính theo công thức: yR
n

C
1

=  

- n: Hệ số nhám  

- R: Bán kính thuỷ lực (m) 

- y: Hệ số, theo Maning y=1/6 

- g: Gia tốc trọng trường = 9,81 m/s2 

- : Hệ số động năng 
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Bảng 2.3 Đặc trưng các mô hình toán trong nhóm mô hình thủy lực 

STT 
Tên mô 

hình 

Đặc điểm, cấu trúc và kết 

quả mô hình 

Dữ liệu đầu 

vào  và 

thông số mô 

hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu ứng 

dụng mô hình 

1 

HEC RAS 

(Hydrologic 

Engineering 

Centers 

River 

Analysis 

System) 

-Mô đun thủy lực là một mô 

hình thủy lực 1 chiều mô phỏng 

quá trình vận động của dòng 

nước trên hệ thống sông sử 

dụng hệ phương trình Saint 

Venant; mô hình được sử dụng 

tính toán xác định mực nước, 

lưu lượng nước trên toàn hệ 

thống sông từ thượng lưu tới hạ 

lưu; 

- Cho phép nhập cả dữ liệu 

dòng chảy ổn định và dòng 

chảy không ổn định: Dữ liệu về 

dòng ổn định gồm : Các mặt cắt 

dọc được tính toán, dữ liệu về 

dòng chảy và điều kiện biên 

của hệ thống sông. Ít nhất dữ 

liệu một dòng chảy phải được 

nhập vào cho mỗi nhánh sông 

trong hệ thống. Thêm vào đó, 

dòng chảy có thể thay đổi ở bất 

kỳ vị trí nào trong hệ thống 

sông. Giá trị về dòng chảy phải 

-Mạng lưới 

sông; 

-Dữ liệu mặt 

cắt ngang; 

-Dữ liệu lưu 

lượng tại mặt 

cắt thượng 

nguồn (Q-t), 

mực nước tại 

mặt cắt hạ du 

(H-t) làm 

điều kiện biên 

và lưu lượng 

ban đầu ở mặt 

cắt thượng 

nguồn làm 

điều kiện ban 

đầu; 

-Thông số mô 

hình: độ 

nhám thủy 

lực 

-Là phần 

mềm miễn 

phí; 

-Phần mềm 

tính toán thủy 

lực dòng hở 

rất hay, giao 

diện khá thân 

thiện; 

- Mô hình cho 

kết quả rõ 

ràng, có sơ đồ 

mạng lưới 

sông, mặt cắt 

của từng nút 

sông, các 

quan hệ Q- t 

và Z – t được 

mô tả chi tiết. 

- Không xét 

đến lượng 

mưa rơi 

xuống các 

khu chứa sau 

đó gia nhập 

dòng chảy 

-Awu, J. I., Mbajiorgu, 

C. C., Manta, H. I., & 

James, D. D. (2017). 

Flood Inundation 

Simulation using HEC-

RAS Hydrologic 

Model: A Case Study of 

Oyun River, Nigeria. 

- Linh, V. T., Liêm, N. 

D., Dũng, H. M., & Lợi, 

N. K. Nghiên cứu ứng 

dụng mô hình hóa đánh 

giá xu thế của ngập lụt 

và xâm nhập mặn trong 

bối cảnh biến đổi khí 

hậu: Nghiên cứu thí 

điểm tại thành phố Hồ 

Chí Minh; 

- Trần Thị Thu Thảo, 

Vũ Thị Hoa, Phạm Thị 

Minh, Bùi Thị Tuyết 

(2018), Nghiên cứu ứng 

dụng mô hình HEC–
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STT 
Tên mô 

hình 

Đặc điểm, cấu trúc và kết 

quả mô hình 

Dữ liệu đầu 

vào  và 

thông số mô 

hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu ứng 

dụng mô hình 

được nhập vào cho tất cả các 

mặt cắt dọc.  

- Tính toán thủy lực theo 5 kiểu 

tính toán: phân tích dòng ổn 

định (Steady flow analyses); 

phân tích dòng không ổn định 

(Unsteady flow analyses); 

phân tích dòng chảy bùn cát 

(Sediment analyses); phân tích 

chất lượng nước (Water quality 

analyses) và hàm thủy lực thiết 

kế (Hydraulic design 

functions) 

RAS mô phỏng dòng 

chảy lũ lưu vực sông 

Bến Hải tỉnh Quảng 

Trị. Tạp chí Khí tượng 

Thủy văn, 691, 30-

38;… 

2 MIKE HD 

-Mô hình được xây dựng theo 

kiểu mô hình mạng lưới, trong 

đó hệ thống sông và các nhánh 

hợp lưu chính của nó được biểu 

diễn bằng một mạng lưới bao 

gồm các nhánh và các nút; 

Là bộ phần mềm tích hợp đa 

tính năng; 

- Cho phép tính toán thủy lực 

và chất lượng nước với độ 

chính xác cao; 

- Tài liệu mặt 

cắt; 

- Tài liệu khí 

tượng, thủy 

văn làm điều 

kiện biên trên 

(Q~t ), biên 

dưới (H~t); 

- Tài liệu chất 

lượng nước 

- Là phần mềm 

thương mại 

nên phần giao 

diện rất mạnh, 

hữu hiệu 

- Phần nối kết 

với công cụ 

GIS rất mạnh 

kể cả tạo 

Database 

- Giao diện tiện 

dụng và thân 

-Không biết 

được phần lõi 

nên người sử 

dụng không 

thể cải biên, 

cập nhật mà 

phải qua nơi 

bán, khi đó 

phải trả thêm 

tiền và mất 

thời gian chờ 

đợi 

- Phong, N. T., Thắng, 

T. V., & Đại, N. V. 

(2013). Nghiên cứu tính 

toán xâm nhập mặn trên 

hệ thống sông Vu Gia-

Thu Bồn có xét tới ảnh 

hưởng của biến đổi khí 

hậu. Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ Thủy 

lợi, 18, 1-8; 

- Thái, T. H., Trang, H. 

T. T., Thao, N. V., & 
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STT 
Tên mô 

hình 

Đặc điểm, cấu trúc và kết 

quả mô hình 

Dữ liệu đầu 

vào  và 

thông số mô 

hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu ứng 

dụng mô hình 

- Các số liệu thủy văn, thủy lực 

trước tiên được sử dụng để diễn 

toán chế độ thủy lực trong hệ 

thống sông nghiên cứu, làm 

đầu vào cho bài toán chất lượng 

nước, sau đó kết hợp với các số 

liệu chất lượng nước để tính 

toán mô phỏng chất lượng 

nước trong các sông; 

- Ứng dụng dự báo lũ và vận 

hành hồ chứa; các phương 

pháp trong mô phỏng kiểm soát 

lũ; vận hành hệ thống tưới và 

tiêu thoát nước mặt; thiết kế 

các hệ thống kênh dẫn và 

nghiên cứu sóng triều và nước 

dâng trong sông và cửa sông. 

 

thiện là công 

cụ mạnh để 

giải quyết các 

bài toán cân 

bằng nước 

trong quy 

hoạch phát 

triển và sử 

dụng tổng 

hợp tài 

nguyên nước 

trên các lưu 

vực sông.  

- Khi tính cho 

lưu vực lớn 

trong thời 

gian dài, 

MIKE 11 đòi 

nhiều thời 

gian tính trên 

máy. 

- Độ chính 

xác của kết 

quả tính, đặc 

biệt cho các 

bài toán lan 

truyền chất 

(mặn, BOD, 

Do,…) nhiều 

khi không 

đảm bảo do 

ản chất thuật 

toán được sử 

dụng (khuếch 

tán số dẫn đến 

nồng độ âm 

hoặc nồng độ 

sát biên lớn 

Phong, L. V. V. (2005). 

Ứng dụng mô hình 

Mike11 tính toán thủy 

lực, chất lượng nước 

cho lưu vực sông Sài 

Gòn–Đồng Nai. Tuyển 

tập báo cáo Hội thảo 

khoa học lần thứ, 10; 

- Tansar, H., Babur, M., 

& Karnchanapaiboon, 

S. L. (2020). Flood 

inundation modeling 

and hazard assessment 

in Lower Ping River 

Basin using MIKE 

FLOOD. Arabian 

Journal of 

Geosciences, 13(18), 1-

16; 

- Trí, Đ. Q. (2016). 

“Ứng dụng mô hình 

MIKE 11 mô phỏng và 

tính toán xâm nhập mặn 

cho khu vực Nam 
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STT 
Tên mô 

hình 

Đặc điểm, cấu trúc và kết 

quả mô hình 

Dữ liệu đầu 

vào  và 

thông số mô 

hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu ứng 

dụng mô hình 

hơn biên khi 

không có 

nguồn trong 

miền 

- Vì là phần 

mềm thương 

mại nên giá 

thành rất đắt. 

Bộ”. Tạp chí Khí tượng 

Thủy văn số, 671…. 

3 SOBEK 

-Là phần mềm mô hình hóa có 

thể tính toán kết hợp sơ đồ tính 

2 chiều kết hợp với 1 chiều và 

quá trình mưa trên lưu vực, mô 

hình tính toán thủy lực của 

vùng ngập lũ (độ sâu dòng 

chảy, vận tốc,..); 

- SOBEK có 7 module: thủy 

lực ( FLOW), mưa dòng chảy 

(RR), chất lượng nước (WQ), 

vận hành thời gian thực (RTC), 

vận chuyển bùn cát (ST), hình 

thái sông (MOR) và xâm nhập 

mặn (SI); 

- Kết quả mô hình thu được là 

mực nước, lưu lượng và vận 

-Số liệu thủy 

văn (mực 

nước và lưu 

lượng tại các 

biên); 

-  Số liệu địa 

hình (bản đồ 

địa hình 

DEM); 

- Số liệu về 

độ nhám. 

Tích hợp 

thông qua 

giao diện 

GIS, thân 

thiện với 

người sử 

dụng; 

-Kết quả tính 

toán được 

xuất ra ngay 

dưới dạng bản 

đồ ngập lụt 

hoặc phân bố 

trường vận 

tốc. 

Số liệu sử 

dụng đòi hỏi 

rất nhiều 

thông số và 

phải có độ 

chính xác 

cao. 

-Ứng dụng mô hình 

SOBEK giải quyết các 

bài toán quản lý tổng 

hợp tài nguyên nước; 

-TS. Tô Trung Nghĩa, 

ThS. Nguyễn Huy 

Phương, ThS. Thái Gia 

Khánh: “Ứng dụng mô 

hình thủy lực 2 chiều 

trong quy hoạch quản lý 

vùng ngập lũ – giảm 

nhẹ thiên tai”. 
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STT 
Tên mô 

hình 

Đặc điểm, cấu trúc và kết 

quả mô hình 

Dữ liệu đầu 

vào  và 

thông số mô 

hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu ứng 

dụng mô hình 

tốc dòng chảy tại từng điểm 

theo thời gian. 

- Phần mềm là công cụ mạnh để 

tính toan dự báo lũ, tối ưu hóa 

hệ thống thoát nước, điều khiển 

hệ thống dẫn nước, thiết kế 

cống thoát nước, mô phỏng 

hình thái sông, mô phỏng xâm 

nhập mặn và chất lượng nước 

mặt; 

-Ứng dụng trong quy hoạch 

phòng chống lũ, phân tích vỡ 

đập, quản lý thiên tai, quy 

hoạch tái định cư, phân tích 

thiệt hại do lũ, quy hoạch cơ sở 

hạ tầng, phát triển nông thôn,.. 

4 TELEMAC 

-Là công cụ mô hình hóa tích 

hợp mạnh mẽ ứng dụng trong 

trường dòng chảy bề mặt tự do. 

-Cấu trúc hệ thống TELEMAC 

gồm  phần: tiền xử lí, thủy 

động lực học, trầm tích học, 

chất lượng nước, sóng, các 

dòng chảy ngầm và hậu xử lí. 

- Dữ liệu về 

lưu lượng 

dòng chảy và 

mực nước 

làm điều kiện 

biên trong mô 

hình; 

- Mạng lưới 

sông,… 

- Phương 

pháp tính: 

dùng phần tử 

hữu hạn và 

thể tích hữu 

hạn; 

- Không gian 

được rời rạc 

hóa thành 

-Chưa xác 

định được độ 

tin cậy của 

bài toán; 

- Số liệu đầu 

vào và điều 

kiện biên sai 

ảnh hưởng 

đến kết quả; 

Nguyễn Tiến Cường, 

Nguyễn Thành Đôn: 

"Bước đầu thử nghiệm 

mô hình kết nối 

MARINE và 

TELEMAC-2D để mô 

phỏng lũ quét", Tuyển 

tập công trình Hội nghị 

Khoa học Cơ học toàn 
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STT 
Tên mô 

hình 

Đặc điểm, cấu trúc và kết 

quả mô hình 

Dữ liệu đầu 

vào  và 

thông số mô 

hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu ứng 

dụng mô hình 

- Giải quyết các bài toán kỹ 

thuật dòng chảy có mặt thoáng; 

- Thông qua mô hình, có thể 

xác định sơ bộ hình dạng hợp 

lý của công trình với nhiều 

phương án khác nhau. 

Ứng dụng trong cả thủy lực 

sông lẫn biển: sự vỡ đập và 

sóng gây nứt đê; nghiên cứu về 

lũ lụt; nghiên cứu thiết lập bến 

cảng; sự va chạm của cấu trúc 

thủy lực; quản lý và phát triển 

cửa sông; chất lượng nước; 

tuần hoàn nhiệt; nghiên cứu khí 

hậu hải dương,… 

lưới phần tử 

tam giác phi 

cấu trúc 2D, 

do đó lưới 

tính toán có 

thể được làm 

mịn trong 

những khu 

vực quan tâm 

- Dùng chung 

thư viện mã 

nguồn mở, bộ 

tiền và hậu xử 

lý; 

-Môi trường 

mạnh mẽ và 

không giới 

hạn; 

-Mã nguồn 

mở 

 quốc năm 2004, tập 2, 

tr.8-15; 

-PGS.TS. Nguyễn 

Thống, Đại học Bách 

khoa thành phố Hồ Chí 

Minh đã dùng 

TELEMAC-2D đã ứng 

dụng để tính dự án đê 

biển Vũng Tàu-Gò 

Công và hệ thống các 

sông Sài Gòn-Đồng 

Nai; 

- Nguyen Van Diep et 

al. First application of 

the EDF TELEMAC 

software to the Red 

River – Collaboration 

between IMECH and 

LNH-EDF 

International seminar, 

Hanoi, Vietnam, 

November 1999;… 
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2.2.3. Nhóm mô hình tính toán cân bằng nước 

Tính toán cân bằng nước trên lưu vực: Dựa vào các thông tin nguồn nước 

đầu vào và nhu cầu sử dụng nước, mô hình tính toán cân bằng nước sẽ tính toán, 

xác định lượng nước thừa/thiếu so với nhu cầu của các đối tượng sử dụng nước 

khác nhau cũng như giúp xác định các phương án phân bổ nguồn nước hợp lý trên 

lưu vực. Các mô hình thường được dùng phục vụ tính toán cân bằng nước bao 

gồm: IQQM, MIKE HYDRO Basin và WEAP. Đặc điểm mỗi mô hình tính toán 

là khác nhau và khả năng ứng dụng của mỗi mô hình cũng khác nhau, chi tiết 

được trình bày tại Bảng 2.4. 

MIKE BASIN là mô hình mạng lưới sông đa mục tiêu chung cho lưu vực 

sông quản lý và lập kế hoạch. Mô hình sử dụng ArcView GIS làm giao diện nười 

dùng đồ họa và sử dụng đầy đủ một số thủ tục GIS, bao gồm phân chia lưu vực,… 

Mục tiêu của mô hình: Mục đích của mô hình là mô phỏng dòng chảy tự 

nhiên, vận hành nhiều hồ chứa đa mục tiêu và phân bổ quyền sử dụng nước trên 

các lưu vực sông dựa trên các phép toán nhu cầu nước ưu tiên. Mô hình cho phép 

kết hợp cả nước mặt và nước ngầm.  
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Bảng 2. 4 Đặc trưng các mô hình toán trong nhóm mô hình cân bằng nước 

STT 
Tên mô 

hình 

Đặc điểm, cấu trúc và 

kết quả mô hình 

Dữ liệu đầu 

vào  và thông 

số mô hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu ứng dụng 

mô hình 

1 
MIKE 

BASIN 

- Là mô hình mạng lưới 

sông đa mục tiêu chung 

cho lưu vực sông quản 

lý và lập kế hoạch. Mô 

hình sử dụng ArcView 

GIS làm giao diện người 

dùng đồ họa và sử dụng 

đầy đủ một số thủ tục 

GIS, bao gồm phân chia 

lưu vực,… 

- Mục đích của mô hình 

là mô phỏng dòng chảy 

tự nhiên, vận hành nhiều 

hồ chứa đa mục tiêu và 

phân bổ quyền sử dụng 

nước trên các lưu vực 

sông dựa trên các phép 

toán nhu cầu nước ưu 

tiên. Mô hình cho phép 

kết hợp cả nước mặt và 

nước ngầm; giải quyết 

các bài toán cân bằng 

nước trong quy hoạch 

phát triển và sử dụng 

- Dữ liệu đầu 

vào mô hình:  

Hệ thống 

sông; vị trí hồ 

chứa;dòng 

chảy;  

-Thông số mô 

hình:  

+ Các thông 

số định tuyến 

sông 

(Muskingum); 

+ Đặc điểm hồ 

chứa; 

+ Điều kiện 

chuyển 

hướng; 

+ Các thông 

số định tuyến 

và lưu trữ 

nước ngầm; 

+ Thông số 

WQ 

- Thao tác 

rất thuận 

tiện, đưa 

vào, đưa ra 

các công 

trình, nút 

tưới, nút 

sử dụng 

nước… 

-Giải 

quyết bài 

toán cân 

bằng 

nước, mô 

hình còn 

có thể kết 

nối, sử 

dụng mô 

hình mưa - 

dòng chảy 

MIKE 

NAM như 

một mô 

đun tích 

- Là phần 

mềm 

thương 

mại nên 

giá thành 

rất đắt; 

- Thời 

gian xử lý 

dữ liệu mô 

hình cho 

các lưu 

vực lớn là 

nhiều;… 

-Sơn, H. T., Lan, V. T. T., & 

Hà, B. H. (2013). Ứng dụng 

mô hình Mike Basin xác định 

cân bằng nước trên lưu vực 

sông Cái Phan 

Rang. Journal of Sciences of 

the Earth, 35(1), 75-80; 

- Châm, Đ. Đ., cs. (2020). 

Ứng dụng mô hình MIKE 

HYDRO Basin tính toán cân 

bằng nước cho vùng lãnh thổ 

Tây Nguyên. Hue University 

Journal of Science: Earth 

Science and 

Environment, 129(4B), 5-18; 

- Nguyễn Vũ Việt. Viện 

Khoa học Thủy lợi Việt 

Nam, (2018). “Ứng dụng mô 

hình Mike Hydro Basin tính 

toán cân bằng nước trên lưu 

vực sông Sêsan hiện tại. 

2030. 2050 trong điều kiện 

biến đổi khí hậu”. Tạp chí 
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STT 
Tên mô 

hình 

Đặc điểm, cấu trúc và 

kết quả mô hình 

Dữ liệu đầu 

vào  và thông 

số mô hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu ứng dụng 

mô hình 

tổng hợp tài nguyên 

nước trên các lưu vực 

sông; 

- Mô hình đã được phát 

triển cho các lưu vực 

sông có sử dụng đất hỗn 

hợp để 

mô phỏng phân bổ nước 

cho cấp nước nông 

nghiệp và đô thị; 

- Các quá trình chính mà 

nó đại diện là: dòng 

chảy đầu nguồn (được 

đưa ra làm đầu vào), 

dòng chảy của sông 

quy trình (có hoặc 

không định tuyến) nước 

ngầm (phương pháp tiếp 

cận hồ chứa tuyến tính, 

hoàn chỉnh 

cân bằng nước cho các 

hồ chứa bao gồm cả 

lượng mưa / lượng bốc 

hơi trên mặt hồ), và chất 

lượng nước dòng chảy 

và dòng chảy của sông; 

hợp trong 

mô hình; 

- Đây là 

một mô 

hình dựa 

trên thời 

gian liên 

tục và 

không có 

giới hạn về 

độ dài của 

mô phỏng 

giai 

đoạn….; 

- Mô hình 

thực hiện 

một quy 

trình tính 

toán nước 

đơn giản 

cho mỗi 

nút và giữa 

các nút có 

tính đến 

các cơ chế 

Khoa học và Công nghệ 

Thủy lợi. số 47-2018; 

- Nguyễn, P. N. (2011). Tính 

toán cân bằng nước hệ thống 

lưu vực sông Cầu bằng mô 

hình Mike Basin (Doctoral 

dissertation). 
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STT 
Tên mô 

hình 

Đặc điểm, cấu trúc và 

kết quả mô hình 

Dữ liệu đầu 

vào  và thông 

số mô hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu ứng dụng 

mô hình 

định tuyến 

khả thi; 

2 

IQQM 

(Integrated 

Quantity 

and 

Quality 

Model) 

Mô hình được cấu trúc 

theo dạng kết cấu tổng 

hợp  gồm các modun 

thành phần liên kết với 

nhau tạo thành một khối 

tổng thể. 

-Mô hình hoạt động dựa 

trên cơ sơ vận hành liên 

tục, mô phỏng diễn biến 

hệ thống sông ngòi, kể 

cả diễn biến chất lượng 

nước. 

- Vận hành theo bước 

thời gian ngày (mặc 

định) nhưng một số quá 

trình có thể được mô 

phỏng theo bước thời 

gian giờ/tháng/năm. 

- Mô hình được ứng 

dụng nghiên cứu sự ảnh 

hưởng của chính sách 

quản lý tài nguyên nước 

hoặc sự thay đổi các 

-Số liệu khí 

tượng thủy 

văn (theo 

ngày): mưa, 

bốc hơi, dòng 

chảy trên lưu 

vực bộ phận 

-Các thông số 

lưu vực: chiều 

dài sông, diện 

tích lưu vực 

-Các thông số 

về hồ chứa: 

dung tích 

tổng, dung 

tích chết, quan 

hệ Z-F-V, 

dòng chảy vào 

ra hồ, lưu 

lượng qua 

tràn,… 

-Các thông số 

về đập dâng 

đầu nước 

-Mô hình 

dễ sử 

dụng, kết 

nối với 

GIS 

-Từ menu 

chính có 

thể truy 

cập vào 

các modun 

thành phần 

- Dữ liệu 

đầu vào 

mô hình 

lớn 

Hameed, T. A. H. I. R., & 

Podger, G. E. O. F. F. (2001). 

Use of the IQQM simulation 

model for planning and 

management of a regulated 

river system. IAHS 

PUBLICATION, 83-90; 

- Simons, M., Podger, G., & 

Cooke, R. (1996). IQQM—a 

hydrologic modelling tool 

for water resource and 

salinity 

management. Environmental 

Software, 11(1-3), 185-192;  

- Ren, S., & Kingsford, R. T. 

(2011). Statistically 

integrated flow and flood 

modelling compared to 

hydrologically integrated 

quantity and quality model 

for annual flows in the 

regulated Macquarie River 

in arid 
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STT 
Tên mô 

hình 

Đặc điểm, cấu trúc và 

kết quả mô hình 

Dữ liệu đầu 

vào  và thông 

số mô hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu ứng dụng 

mô hình 

chính sách dựa trên các 

nhu cầu sử dụng nước 

-Các nút tưới 

cho nông 

nghiệp: loại 

cây trồng, thời 

vụ, độ ẩm đất, 

hệ số tưới, 

mức tưới, diện 

tích tưới, số 

ngày tưới,… 

-Các nút có 

nhu cầu nước 

cố định; 

Australia. Environmental 

management, 48(1), 177-188 

3 

WEAP 

(The 

Water 

Evaluation 

and 

Planning 

System) 

Hệ thống đánh giá và 

quản lý nguồn nước. 

-Ngoài các tính năng là 

ưu điểm, WEAP còn có 

nhiều tính năng khác: 

phân tích nhu cầu sử 

dụng nước cho các 

ngành kinh tế, phân phối 

ưu tiên sử dụng nước, 

mô phỏng sự hoạt động 

của các nguồn cung cấp 

nước (dòng chảy mặt, 

kho nước ngầm, hồ 

chưa…), theo dõi ô 

-Dữ liệu mô 

phỏng các 

sông và nhánh 

sông; các nhu 

cầu dùng nước 

của các ngành 

- Yêu cầu file 

về dòng chảy 

môi trường. 

- Mô phỏng 

hồ chứa và các 

yếu tố khác 

-Giao diện 

tiện lợi, 

thân thiện 

là một 

công cụ 

mạnh để 

giải quyết 

các bài 

toán cân 

bằng nước 

trong quy 

hoạch, 

phát triển 

và sử dụng 

Để đánh 

giá các 

kịch bản 

cần đảm 

bảo đủ 

nước, chi 

phí và lợi 

ích, tính 

tương 

thích đối 

với các 

mục tiêu 

môi 

trường, và 

-Nguyễn Ngọc Hà, Nghiên 

cứu áp dụng mô hình Weap 

tính cân bằng nước lưu vực 

sông Vệ, Luận văn thạc sĩ 

Khoa học, 2012; 

- Ứng dụng mô hình WEAP 

tính toán cân bằng nước lưu 

vực sông Đồng Nai trong 

điều kiện biến đổi khí hậu 

:Luận văn thạc sĩ kỹ thuật 

Chuyên ngành Quy hoạch và 

quản lí tài nguyên nước: Mã 

số 60-58-02-12; 
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STT 
Tên mô 

hình 

Đặc điểm, cấu trúc và 

kết quả mô hình 

Dữ liệu đầu 

vào  và thông 

số mô hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu ứng dụng 

mô hình 

nhiễm và nhu cầu sinh 

thái của từng vùng; 

-Tính toán được: nhu 

cầu nước của nơi sử 

dụng, mức độ cung cấp 

được, dòng chảy, thỏa 

mãn nhu cầu dòng chảy 

đến, dung tích hồ 

chứa… 

-Tính toán nguồn cung 

cấp nước và nguồn nước 

sử dụng 

-Tính toán quá trình lan 

truyền ô  nhiễm nước, 

trong đó có xét đên các 

công trình xử lý; 

-Quản lý tài nguyên 

nước ở đô thị cũng như 

nông thôn; 

-Phân tích, tính toán 

kinh tế các dự án quản lý 

tài nguyên nước. 

tổng hợp 

TNN trên 

các lưu 

vực sông. 

-Phần 

mềm cho 

phép tải 

miễn phí 

sử dụng và 

gia hạn 

khóa phần 

mềm trong 

vòng 1 

năm đối 

với mục 

đích sử 

dụng cho 

nghiên 

cứu và học 

tập 

-Có thể 

quản lý tài 

nguyên 

nước ở 

mọi nơi, 

trên lưu 

nhạy cảm 

với sự 

không 

chắc chắn 

trong các 

biến 

chính. 

- Yates, D., Sieber, J., 

Purkey, D., & Huber-Lee, A. 

(2005). WEAP21—A 

demand-, priority-, and 

preference-driven water 

planning model: part 1: 

model characteristics. Water 

International, 30(4), 487-

500…. 
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STT 
Tên mô 

hình 

Đặc điểm, cấu trúc và 

kết quả mô hình 

Dữ liệu đầu 

vào  và thông 

số mô hình 

Ưu điểm Hạn chế 
Các nghiên cứu ứng dụng 

mô hình 

vực nhỏ 

hay cả hệ 

thống 

sông; 

-Phân tích 

kịch bản, 

lựa chọn 

kịch bản 

khi so 

sánh các 

kịch bản 

với kịch 

bản nền đã 

tạo ra 

trước đó. 
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2.2.4. Nhóm mô hình tính lan truyền mặn 

Hiện tượng xâm nhập mặn trên các hệ thống sông diễn ra ngày càng phức 

tạp, ranh gới mặn thường biến đổi theo không gian và thời gian, các mô hình 1 

chiều và 2 chiều được sử dụng để đánh giá xâm nhập mặn. Mô phỏng quá trình 

truyền mặn từ cửa sông vào bên trong hệ thống sông qua 2 cơ chế bình lưu 

(advection) và khuyếch tán (diffusion). Quá trình mô phỏng này cho biết diễn biến 

theo không gian và thời gian của độ mặn trên hệ thống sông. Các mô đun trong 

nhóm mô hình giải số hệ phương trình Saint-Venant một chiều cho dòng chảy và 

phương trình lan truyền chất một chiều cho lan truyền mặn. Thuật toán số cho 

phương trình lan truyền chất thường là các sơ đồ sai phân, phân rã với phương 

pháp đường đặc trưng hay phương pháp thể tích hữu hạn. Phương trình lan truyền 

chất gồm hai quá trình, quá trình lan truyền do dòng chảy và quá trình phân tán 

do sự khác biệt về phân bố vận tốc trên mặt cắt ngang so với vận tốc trung bình. 

Tuy nhiên quá trình lan truyền do dòng chảy, đặc biệt với dòng chảy mạnh trong 

vùng triều, là đặc biệt quan trọng. Quá trình này làm thay tức thời nồng độ chất 

tại từng điểm. Trong các phương pháp số sử dụng để giải phương trình lan truyền 

chất thì phương pháp sai phân (ẩn hoặc hiện) được sử dụng nhiều hơn. Tuy nhiên 

nhược điểm của phương pháp sai phân (ngay cả các sơ đồ có độ chính xác bậc cao 

về mặt lý thuyết) là bị khuyếch tán số dẫn đến hiện tượng không bảo toàn chất 

hay bị nồng độ âm. Các mô hình thường dùng cho mục đích này bao gồm mô đun 

MIKE AD và mô đun tải khuyếch tán của mô hình HEC-RAS. Đặc điểm và các 

ứng dụng của các mô hình được trình bày tại Bảng 2.5. 
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Bảng 2. 5 Đặc trưng các mô hình trong nhóm mô hình truyền tải khuyếch tán xâm nhập mặn 

STT 
Tên mô 

hình 

Đặc điểm, cấu trúc và 

kết quả mô hình 

Dữ liệu đầu vào  và 

thông số mô hình 
Ưu điểm Hạn chế 

Các nghiên cứu ứng 

dụng mô hình 

1 

Mô đun tải 

khuyếch 

tán của mô 

hình HEC 

RAS 

-Mô hình tạo ra một 

công cụ có khả năng 

mô phỏng sự vận 

chuyển nước và diễn 

biến mực nước trong 

sông trên cơ sở giải hệ 

phương trình Saint-

Venant 1 chiều. 

-Nghiên cứu xâm nhập 

mặn, mô đun thủy lực 

sẽ được kết hợp với mô 

đun tải khuyếch tán của 

mô hình HEC RAS; 

-Mô hình cho kết quả 

tại từng mặt cắt (dạng 

số); 

 

-Mạng lưới sông; 

- Điều kiện biên vào 

của mô đun tải 

khuyếch tán của mô 

đun này là độ mặn tại 

các biên thượng lưu 

(độ mặn bằng 0) và hạ 

lưu (độ mặn tại vị trí 

cửa sông đổ ra biển 

hoặc vị trí trạm đo độ 

mặn gần cửa sông 

nhất); 

-Điều kiện ban đầu: 

lưu lượng ban đầu ở 

mặt cắt thượng nguồn 

và hệ số khuyếch tán. 

-Độ nhám thủy lực là 

hệ số đặc trưng cho sự 

cản trở dòng chảy. 

- Mô phỏng 

dòng chảy 

không ổn định 

theo thời gian, 

chịu ảnh 

hưởng của 

triều; 

 

Dòng chảy 1 

chiều nên độ sâu 

và vận tốc chỉ 

biến đổi theo 

một phương dọc 

dòng chảy. 

Hằng, T. T. L., và 

Nguyễn, V. P. Đ. T., 

& Tựu, T. (2015). 

Động thái câm nhập 

mặn trên hệ thống 

sông chính vùng hạ 

lưu sông Tiền dưới 

tác động công trình 

cống Ba Lai. Tạp chí 

Khoa học Trường Đại 

học Cần Thơ, 139-

149; 

Nghiên cứu ứng dụng 

mô hình hóa đánh giá 

xu thế của ngập lụt và 

xâm nhập mặn trong 

bối cảnh biến đổi khí 

hậu: nghiên cứu thí 

điểm tại thành phố Hồ 

Chí Minh/ Vũ Thùy 

Linh...[et.al.] //  Khí 

tượng Thủy văn 2019, 

số EME2 tr.98-110. - 

2019         
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STT 
Tên mô 

hình 

Đặc điểm, cấu trúc và 

kết quả mô hình 

Dữ liệu đầu vào  và 

thông số mô hình 
Ưu điểm Hạn chế 

Các nghiên cứu ứng 

dụng mô hình 

2 

MIKE AD 

(Advection-

Dispersion 

module) 

Mô đun truyền tải 

khuyếch tán được dùng 

để mô phỏng vận 

chuyển một chiều của 

chất huyền phù hoặc 

hoà tan (phân huỷ) 

trong các lòng dẫn hở 

dựa trên phương trình 

khuyếch tán  để trữ tích 

luỹ với giả thiết các 

chất này được hoà tan 

trộn lẫn, nghĩa là không 

có thay đổi hay biến 

động trong cùng mặt 

cắt và dòng chảy không 

phân tầng (đồng đẳng); 

- Khi tính toán, hệ số 

phân tán min, max 

được xác định sao cho 

không vượt qua 

ngưỡng giới hạn mà hệ 

số phân tán được tính 

có thể thay đổi; 

-Điều kiện biên: mực 

nước; lưu lượng;  

- Hệ thống sông/ kênh; 

-Mặt cắt ngang; 

- Điều kiện ban đầu tại 

các biên tính toán; 

- Thông số K – mix 

được dùng để đảm bảo 

sự chuyển hóa/ biến 

đổi trôi chảy giữa các 

hàm lượng/ nồng dộ 

biên đã tính và hàm 

lượng/ nồng dộ biên 

đã xác định trong 

trường hợp có dòng 

ngược. 

-Thuận tiên 

giải quyết các 

bài toán vừa 

và nhỏ; 

- Mô đun nằm 

trong bộ phần 

mềm MIKE, 

là phần mềm 

kết nối với 

công cụ GIS 

rất mạnh kể cả 

tạo databasse 

-Vì là phần mềm 

thương mại nên 

giá thành rất đắt; 

-Không biết 

được phần lõi 

nên người sử 

dụng không thể 

cải biên, cập 

nhật mà phải qua 

nơi bán, khi đó 

phải trả thêm chi 

phí và mất thời 

gian chờ đợi; 

-Đơn vị tính và 

dạng thành phần 

dữ liệu đầu vào 

(bình thường, 

lớp đơn có cố 

kết, nhiều lớp có 

hoặc không có 

cố kết) phải 

được chọn từ 

hộp kết hợp 

(combo – box) 

tương ứng; 

 

Tuấn, N. V. A., Hưng, 

N. Q., Sơn, N. T., & 

Liên, N. T. (2016). 

Ứng dụng mô hình 

Mike 11 mô phỏng 

quá trình lan truyền 

chất ô nhiễm do nuôi 

trồng thủy sản trên 

một số sông lớn tỉnh 

Quảng Trị. VNU 

Journal of Science: 

Earth and 

Environmental 

Sciences, 32(3S); 
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Như vậy, có rất nhiều mô hình toán được xây dựng, phát triển và ứng dụng 

dựa trên các lý thuyết và nền tảng khác nhau. Mỗi mô hình sẽ có những điểm 

mạnh và hạn chế riêng. Để lựa chọn mô hình thích hợp cho mục đích nghiên cứu, 

cần căn cứ vào những tiêu chí nhất định. Do vậy, từ bảng tổng kết các mô hình tại 

các nhóm mô hình (Bảng 2.2 – Bảng 2.5), nghiên cứu nhận thấy: 

Mô hình thuỷ văn SWAT là mô hình thuỷ văn mô phỏng chất và lượng tài 

nguyên nước mặt, nước ngầm. Dự báo tác động môi trường đất, nước của hoạt 

động sử dụng đất đai và biến đổi khí hậu. SWAT là mô hình dùng để dự báo 

những ảnh hưởng của sự quản lí sử dụng đất đến nước, sự bồi lắng và lượng hóa 

chất sinh ra từ hoạt động nông nghiệp trên những lưu vực rộng lớn và phức tạp 

trong khoảng thời gian dài. Mô hình là sự tập hợp những phép toán hồi quy để thể 

hiện mối quan hệ giữa giá trị thông số đầu vào và thông số đầu ra. Mô hình SWAT 

có những ưu điểm so với các mô hình trước, đó là: lưu vực được mô phỏng mà 

không cần dữ liệu quan trắc; khi thay đổi dữ liệu đầu vào (quản lí sử dụng đất, khí 

hậu, thực vật…) đều định lượng được những tác động đến chất lượng nước hoặc 

các thông số khác; có hiệu quả cao, có thể tính toán và mô phỏng trên lưu vực 

rộng lớn hoặc hỗ trợ ra quyết đối với những chiến lược quản lí đa dạng, phức tạp 

với sự đầu tư kinh tế và thời gian thấp; cho phép người sử dụng nghiên cứu những 

tác động trong thời gian dài. Nhiều vấn đề hiện nay được SWAT xem xét đến như 

sự tích lũy chất ô nhiễm và những ảnh hưởng đến vùng hạ lưu. Cho đến nay cũng 

có nhiều các nghiên cứu ứng dụng mô hình SWAT cho các mục đích đánh giá 

nguồn nước các lưu vực sông. Hầu hết các kết quả nghiên cứu cũng đã khẳng định 

mô hình SWAT có khả năng ứng dụng tốt trong đánh giá, dự báo chất lượng nước 

các sông, suối và hồ chứa. 

Tính khan hiếm, tính không thể thiếu, tính khó có thể thay thế của nguồn 

nước ngày càng hiện hữu, trong khi đó đặc tính phân bố không đều theo không 

gian và thời gian của nguồn nước đi cùng với tình trạng suy giảm số lượng và chất 

lượng nguồn nước ngày càng diễn biến phức tạp đã và đang trở thành mối quan 

tâm lo ngại của toàn quốc tế. Trước bối cảnh đó, tài nguyên nước được nhìn nhận 

với vai trò đặc biệt quan trọng trong mọi lĩnh vực, mọi đối tượng dử dụng cho các 
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mục đích khác nhau. Ý nghĩa của bài toán phân bổ nguồn nước nhằm đáp ứng nhu 

cầu sử dụng nước không chỉ trước mắt, mà là bền vững, là lâu dài. Liên quan đến 

hiện trạng tài nguyên nước, nghiên cứu mô hình WEAP cho thấy khả năng ứng 

dụng khá tốt đối với bài toán cân bằng nước, tính linh hoạt trong vận hành mô 

hình, tính đa dạng với các đối tượng trong việc xây dựng mô phỏng hệ thống khai 

thác sử dụng nước, khả năng xây dựng kịch bản nhanh chóng và trực quan, khả 

năng phân tích, so sánh và trích xuất kết quả tính của hình là thế mạnh nổi bật của 

mô hình WEAP. Do vậy, để tính toán cân bằng nước cho lưu vực sông Cauto, 

Cuba sử dụng mô hình WEAP là thích hợp để tính toán hiệu ích kinh tế sử dụng 

nước của các ngành. 

Mục đích chính của phần mềm HEC- RAS là tính toán cao độ đường mặt 

nước tại các vị trí cần quan tâm. Các dữ liệu cần thiết để thực hiện các tính toán 

này có thể được chia thành: số liệu hình học, điều kiện biên và điều kiện ban đầu, 

số liệu về lưu lượng. Qua những ưu điểm, hạn chế cũng như các kết quả và các  

nghiên cứu sử dụng mô hình HEC RAS cùng với đặc điểm của lưu vực sông 

Cauto, cho thấy  ứng dụng mô hình thủy lực HEC RAS mô phỏng dòng chảy lũ 

cũng như khả năng lan truyền mặn của lưu vực sông là bài toán hợp lý. 
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CHƯƠNG 3. CÁC MÔ HÌNH TOÁN LỰA CHỌN LÀM KINH 

NGHIỆM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ Ở LƯU VỰC SÔNG CAUTO, CUBA 

Trong nghiên cứu, cần lựa chọn các mô hình phục vụ tính toán thuỷ văn, 

thuỷ lực, cân bằng nước và xâm nhập mặn làm kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ 

ở lưu vực sông Cauto. Đối với mô hình thuỷ văn, nghiên cứu định hướng sử dụng 

mô hình SWAT, đối với tính toán cân bằng nước, nghiên cứu sẽ sử dụng mô hình 

WEAP, đối với tính toán thuỷ lực và xâm nhập mặn, nghiên cứu sử dụng mô hình 

HEC-RAS. Lý do để lựa chọn 3 mô hình này là do cả 3 mô hình này đã được sử 

dụng và áp dụng thành công ở nhiều nước nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt, các 

mô hình này được cung cấp miễn phí, rất phù hợp với điều kiện với các nước kinh 

tế còn khó khăn như Cuba. Công nghệ mô phỏng tính toán diễn biến dòng chảy 

và xâm nhập mặn dựa trên 3 mô hình này có thể dễ dàng chuyển giao cho đối tác 

Cuba. Sơ đồ tính toán diễn biến theo không gian và thời gian của dòng chảy, mực 

nước, độ mặn, cán cân cân bằng nước theo phương pháp mô hình được thể hiện ở 

Hình 3.1 và Hình 3.2. 

3.1. Mô hình SWAT 

Đây là một mô hình thuỷ văn bán phân phối mô phỏng chu trình thuỷ văn 

trên lưu vực. Để mô phỏng sự thay đổi theo không gian của điều kiện địa hình, 

mặt đệm, SWAT có thể chia lưu vực thành các tiểu lưu vực. Mỗi tiểu lưu vực lại 

bao gồm một hay nhiều đơn vị phản ứng thuỷ văn (Hydrological Response Unit 

– HRU). Tại mỗi HRU, vòng tuần hoàn thuỷ văn được SWAT mô phỏng sử dụng 

phương trình cân bằng nước: 

𝑺𝐖𝐭 = 𝐒𝑾𝟎 + ∑ (𝑹𝒅𝒂𝒚 − 𝑸𝒔𝒖𝒓𝒇 − 𝑬𝒂 − 𝑾𝒔𝒆𝒆𝒑 − 𝑸𝒈𝒘)
𝒕

𝒊=𝟏
        (3-1) 

Trong đó SWt  và SW0 là độ ẩm đất trước và sau thời đoạn tính toán t (ngày); 

Rday là lượng mưa ngày thứ i; Qsurf là lượng dòng chảy mặt ngày thứ i; Ea là tổng 

lượng bốc thoát hơi ngày thứ i; Wseep là dòng chảy sát mặt ở đới thông khí ngày 

thứ i; Qgw là lượng dòng chảy ngầm ngày thứ i. Các thành phần dòng chảy mặt, 

sát mặt và ngầm sẽ được diễn toán từ mỗi HRU đến cửa ra của lưu vực. Lượng 

bốc thoát hơi sẽ được tính từ lượng bốc thoát hơi tiềm năng và độ ẩm đất. 
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Đầu vào của mô hình gồm các bản đồ: Địa hình (Dạng DEM), loại đất và 

sử dụng đất; các loại số liệu khí tượng thuỷ văn: Mưa, nhiệt độ khí quyển lớn nhất, 

nhỏ nhất và/hoặc bốc hơi tiềm năng. Đầu ra của mô hình là lưu lượng tại cửa ra 

của từng tiểu lưu vực. Số liệu đầu ra này sẽ là biên đầu vào cho mô hình tính toán 

cân bằng nước WEAP và mô hình thuỷ lực, xâm nhập mặn HEC-RAS. 

3.2. Mô hình WEAP 

WEAP (The Water Evaluation and Planning System)- Hệ thống quản lý và 

đánh giá nguồn nước là sản phẩm của Viện Nghiên cứu Môi trường Stockholm 

cơ sở ở Boston (Mỹ) (SEI-Boston: Stockholm Environment Institute- Boston) 

nghiên cứu và phát triển. Phần mềm này có khả năng mô phỏng được hệ thống tài 

nguyên nước trong lưu vực một cách trực quan. Bằng việc đưa ra rất nhiều kịch 

bản về việc sử dụng nước trong tương lai cùng các định hướng giải quyết các vấn 

đề về tài nguyên nước, WEAP là một công cụ đắc lực cho công việc qui hoạch và 

quản lý tài nguyên nước. Phần mềm WEAP tính toán nhu cầu nước dựa trên 

nguyên lý cơ bản của phương trình tính toán cân bằng nước. Thành phần cung cấp 

nước bao gồm dòng chảy mặt, nước dưới đất, các hồ chứa hay  từ các  lưu vực  

khác. Thành  phần sử  dụng  nước các  khu đô  thị, khu công  nghiệp, thương mại 

dịch vụ, bảo vệ môi trường và các khu tưới cho nông nghiệp…có tính đến các 

điều kiện thực tế như tái  sử dụng nước, dòng chảy môi  trường, năng suất máy 

móc, chi phí và các phương án phân phối ưu tiên và sử dụng tài nguyên nước.  

Mô hình thuộc kiểu mô hình mạng lưới, trong đó sông và các nhánh hợp 

lưu chính được biểu diễn bằng liên kết giữa các nhánh và các nút. Các nhánh được 

thể hiện bằng các đoạn sông riêng biệt, còn các nút thể hiện các hợp lưu hoặc các 

vị trí mà tại đó các hoạt động liên quan đến phát triển nguồn nước có thể diễn ra 

như điểm nhận dòng chảy hồi quy từ các khu tưới, hoặc là điểm hợp lưu giữa hai 

hoặc nhiều sông, suối hoặc tại các vị trí quan trọng cần có kết quả của mô hình. 

WEAP là mô hình toàn diện, đơn giản, dễ sử dugnj và có thể xem là công 

cụ trợ giúp cho các nhà lập kế hoạch. Trước tiên, là một cơ sở dữ liệu, WEAP 

cũng cấp một hệ thống các thông tin về nhu cầu, khả năng cấp nước trong lưu vực. 

Là một công cụ dự báo, WEAP đưa ra các dự đoán về nhu cầu nước, khả năng 
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cũng cấp nước, dòng chảy và lượng trữ, tổng lượng ô nhiễm và cách xử lý. Là một 

công cụ phân tích chính sách, Weap đánh giá cá phương án phát triển và quản lý 

nguồn nước, xem xét theo quan điểm cạnh tranh đa phương giữa các hộ dùng nước 

trong hệ thống. Vận hành dựa trên tính toán cân bằng nước, WEAP có khả năng 

áp dụng cho các hệ thống nông nghiệp và đô thị, các lưu vực đơn hay hệ thống 

lưu vực sông. Không những thế, WEAP có khả năng tính toán quá trình lan truyền 

ô nhiễm nước có xét đến các công trình xử lý; tính toán công suất phát điện của 

các hồ chứa, tính toán thủy văn thông qua một số mô hình cơ bản. 

Khả năng mô hình WEAP 

WEAP là công cụ mô phỏng hệ thống tài nguyên nước mặt và nước ngầm, 

dựa trên nguyên lý cân bằng cơ bản của việc tính toán cân bằng nước, có thể tính 

toán cho cả nguồn cũng cấp lẫn sử dụng. Người sử dụng có thể thay đổi kịch ản 

sử dụng, cung cấp, ô nhiễm, đưa ra một chiến lược quản lý. Mô hình được thiết 

kế nhờ một công cụ so sánh. Trường hợp cơ bản được phát triển, lựa chọn kịch 

bản đã tạo ra và so sánh với kịch bản đó. 

- Tính toán cân bằng nước cho lưu vực trong đó có xét đến hiện trạng lưu 

vực và xây dựng các kịch bản trong tương lai, trợ giúp đắc lực cho công 

việc quy hoạch và quản lý tài nguyên nước. 

- Tính toán các quá trình lan truyền ô nhiễm nước trong đó có xét đến các 

công trình xử lý. 

- Tính toán công suất phát điện của các nhà máy thủy điện. 

- Tính toán thủy văn thông qua mô hình mưa rào – dòng chảy, truyền ẩm, 

mô phỏng mối quan hệ giữa nước ngầm và nước mặt. 

- Tính toán hiệu quả kinh tế, lựa chọn mô hình phân phối hiệu quả cho 

các ngành dùng nước khác nhau trong lưu vực. 

WEAP đã được áp dụng trong nhiều dự án trên thế giới trong công tác quản 

lý tổng hợp tài nguyên nước như: (1) với Trung Quốc, xây dựng các kịch bản hỗ 

trợ công tác phân bổ nguồn nước giữa các hộ sử dụng; (2) với Châu Phi, giải quyết 

các dự án liên đến phát triển nguồn nước; (3) với Trung Đông, xây dựng các 

phương án phát triển nguồn nước và các kịch bản phân bổ nguồn nước ở Isrel và 
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Palestin; (4) ở Ấn Độ và Neepal, các phương án khai thác và bảo vệ nguồn nước 

trong các điều kiện khác nhau và ở California, Mỹ đã đánh giá ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái. 

Trong nghiên cứu này mô hình WEAP sẽ được sử dụng để tính toán cân 

bằng nước trên lưu vực theo các kịch bản sử dụng nước khác nhau cũng như theo 

các phương án phân chia nguồn nước đảm bảo hài hoà giữa các đối tượng sử dụng 

nước trên lưu vực. Đầu vào của mô hình là chuỗi số liệu theo thời gian của mưa, 

dòng chảy, nhu cầu sử dụng nước của các đối tượng dùng nước trên lưu vực. Đầu 

ra của mô hình là cán cân cân bằng nước theo các phương án phân chia nguồn 

nước và các kịch bản biến đổi khí hậu và dùng nước hiện trạng và tương lai. 

3.3. Mô hình HEC-RAS 

Mô hình HEC-RAS được phát triển bởi Viện thuỷ lực để tính toán thủy lực 

cho hệ thống sông, là mô hình tổng hợp có tính hệ thống, bao gồm các thành phần 

tính thủy lực riêng biệt, hệ thống lưu trữ số liệu và công cụ quản lý các phương 

tiện vẽ đồ họa và xuất kết quả. Mô đun HEC-RAS thuỷ lực là một mô hình thuỷ 

lực 1 chiều mô phỏng quá trình vận động của dòng nước trên hệ thống sông sử 

dụng hệ phương trình Saint Venant (phương trình liên tục và phương trình động 

lượng). Mô hình này được sử dụng để tính toán xác định mực nước, lưu lượng 

nước trên toàn hệ thống sông Cauto từ thượng lưu tới hạ lưu. Biên trên đầu vào 

của mô hình là biên lưu lượng nước ở thượng lưu, biên dưới là mực nước triều tại 

các cửa sông đổ ra biển. Ngoài ra còn có các biên lưu lượng gia nhập từ khu giữa 

và mưa rơi trực tiếp xuống sông.  

Để nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn, mô đun thuỷ lực sẽ được kết hợp 

với mô đun tải khuyếch tán của HEC-RAS. Điều kiện biên vào của mô đun tải 

khuyếch tán của mô đun này là độ mặn tại các biên thượng lưu (độ mặn bằng 0) 

và hạ lưu (độ mặn tại vị trí cửa sông đổ ra biển hoặc vị trí trạm đo độ mặn gần cửa 

sông nhất). 
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Hình 3. 1 Sơ đồ tính toán và xây dựng bản đồ phân bố dòng chảy và bản đồ cân 

bằng nước 

 

Hình 3. 2 Sơ đồ mô phỏng diễn biến xâm nhập mặn và xây dựng bản đồ phân bố 

độ mặn theo các kịch bản 
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KẾT LUẬN 

Với sự phát triển của toán học cũng như các công cụ công nghệ hỗ trợ, quá 

trình mô phỏng, chuyển đổi diễn biến thời tiết, khí hậu, thủy văn, thiên tai cũng 

như tác động của quy hoạch…được tái hiện thông qua các mô hình toán. Do quan 

niệm khác nhau về các yếu tố nằm trong quá trình diễn toán và ứng dụng giải 

quyết các vấn đề khác nhau ở nhiều vùng khác nhau nên hình thành rấy nhiều mô 

hình toán khác nhau. Bởi vậy, mức độ phù hợp của mỗi mô hình toán cho những 

lưu vực đặc trưng khác nhau là khác nhau. Qua đó cho thấy việc lựa chọn mô hình 

không phù hợp sẽ dẫn đến kết quả mô phỏng sai khác nhiều so với thực tế, làm 

thay đổi đặc tính của vùng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bài toán mô phỏng 

thực tế cũng như dự báo, cảnh báo tại các vùng. Do đó, việc phân tích, so sánh 

các mô hình để lựa chọn ra các mô hình cho kết quả mô phỏng có tính tin cậy là 

rất cần thiết 

Với mục đích lựa chọn mô hình tương thích, làm kinh nghiệm cho vùng 

tính toán tại lưu vực sông Cauto, Cuba, tiến hành phân tích, so sánh về mặt lý 

thuyết các mô hình thủy văn, thủy lực, cân bằng nước và xâm nhập mặn. So sánh 

đã cho thấy, với những lưu vực diện tích lớn, địa hình phức tạp, tình hình thổ 

nhưỡng, cây trồng thay đổi, mật độ trạm đo khí tượng, thủy văn thưa thớt nên mô 

hình mô phỏng thủy văn được ưu tiên lựa chọn là mô hình SWAT để mô phỏng 

chế độ thủy văn cho lưu vực là tốt nhất.  

Tính toán cân bằng nước luôn là nhiệm vụ quan trọng trong quy hoạch phát 

triển bền vững của khu vực. Việc tìm mô hình quản lý tài nguyên nước hiệu quả 

luôn là vấn đề khó. Bởi vậy, qua so sánh thấy ưu điểm, hạn chế, khả năng ứng 

dụng của mô hình cho các lưu vực và các nghiên cứu trong, ngoài nước đã sử 

dụng mô hình để giải quyết bài toán cân bằng nước cho thấy mô hình WEAP là 

phần mềm được ứng dụng rộng rãi với ưu điểm thân thiện, dễ sử dụng và đáp ứng 

được đầy đủ nhu cầu tính toán trong bài toán cân bằng nước hệ thống. Qua đó, 

với nhiệm vụ tính toán cân bằng nước cho lưu vực sông Cauto, nghiên cứu sử 

dụng mô hình WEAP là thiết thực. 
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Qua phân tích các mô hình thủy lực và xâm nhập mặn, các kết quả nghiên 

cứu được ứng dụng cho thấy, HEC RAS là mô hình miễn phí còn có tính ứng 

dụng cao và phù hợp với các điều kiện về cơ sở dữ liệu cũng như đặc điểm lưu 

vực sông Cauto. Đồng thời, xem xét các tiêu chí lựa chọn mô hình phải có khả 

năng mô phỏng và dự báo tốt, khắc phục được những khó khăn khách quan về tài 

liệu nhưng lại dễ dàng kế thừa cơ sở dữ liệu cũng như có khả năng liên kết với 

các mô hình khác nhau để mở rộng phạm vi nghiên cứu nên với mục tiêu giải 

quyết bài toán thủy lwujc và lan truyền mặn cho lưu vực sông Cauto thì mô hình 

lựa chọn sử dụng là HEC RAS. 

Như vậy, lựa chọn các mô hình toán giải quyết mục tiêu của nghiên cứu là 

bài toán khá tổng quát. Để nâng cao mức độ tin cậy cho kết quả so sánh các mô 

hình thủy văn, thủy lực, cân bằng nước và xâm nhập mặn nói chung cần có những 

nghiên cứu chuyên sâu hơn, đầy đủ hơn, chi tiết hơn và quan trọng hơn cả là cơ 

sở dữ liệu đầu vào đồng bộ, các yếu tố có ảnh hưởng đến diễn biến quá trình mô 

phỏng chế độ dòng chảy, quá trình thủy lực cũng như lan truyền mặn được chính 

xác và thực tế nhất. 
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