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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết 

Hồ Dầu Tiếng và phần lớn các hồ chứa thủy lợi nói chung đều có quy 

trình vận hành, tuy nhiên còn nhiều quy định trong các quy trình chưa phù 

hợp với điều kiện vận hành thực tế, trong khi công cụ hỗ trợ điều hành 

còn thiếu, nên khi xảy ra những tình huống ngoài quy trình thì thường 

phải quyết định vận hành phần lớn là dựa vào kinh nghiệm, đó là một 

trong những nguyên nhân dẫn đến việc tích và cấp nước chưa thật sự hiệu 

quả. Do đó, hướng nghiên cứu nhằm cải thiện phương pháp vận hành 

phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các yêu cầu tổng thể, là hướng 

tiếp cận khoa học, là “mô hình vận hành hợp lý” cho các hồ chứa nói 

chung và cho công trình hồ nước Dầu Tiếng nói riêng.  

Từ những yêu cầu, phân tích nêu trên, tác giả chọn đề tài nghiên 

cứu "Xây dựng mô hình vận hành hợp lý công trình thủy lợi Dầu 

Tiếng để phục vụ cấp nước và phòng lũ hạ du sông Sài Gòn" là nhu 

cầu cấp thiết có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong quản lý, khai thác 

và vận hành công trình hồ chứa nước Dầu Tiếng hiện nay. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu giải pháp phi công trình, công cụ hỗ trợ vận hành hồ Dầu 

Tiếng đảm bảo tích, cấp nước; an toàn công trình; phòng, giảm lũ cho hạ 

du sông Sài Gòn. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là công trình hồ nước Dầu Tiếng; các yếu tố 

liên quan đến vận hành hồ; các đặc trưng thủy văn, thủy lực, chất lượng 

nước thuộc vùng hạ du hệ thống sông Đồng Nai.  

Phạm vi nghiên cứu xét về mặt phương pháp là nghiên cứu các 

giải pháp “phi công trình”; xét về mặt không gian là lưu vực hồ Dầu 

Tiếng, và hạ du hệ thống sông Đồng Nai; xét về nhiệm vụ cấp nước 

là cấp nước cho nhu cầu đẩy mặn tại trạm bơm Hòa Phú trên sông Sài 

Gòn;  xét về nhiệm vụ phòng lũ là phòng lũ cho hạ du sông Sài Gòn. 
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4. Phương pháp nghiên cứu 

Quan sát khoa học, thu thập thông tin; phân tích và tổng hợp lý thuyết; 

phân loại, hệ thống hóa lý thuyết; giả thuyết; điều tra, phân tích số liệu và 

xử lý thông tin; thực nghiệm khoa học; ứng dụng toán học và mô hình toán. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

Kết quả nghiên cứu của luận án là một tài liệu tham khảo có giá trị 

cho các cơ quan quản lý như Bộ NN& PTNT và UBND các tỉnh liên 

quan, là kênh thông tin hữu ích hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa 

nước Dầu Tiếng đạt hiệu quả, góp phần vào việc phát triển ổn định kinh 

tế xã hội của các địa phương trong vùng hưởng lợi. 

6. Những đóng góp mới của luận án 

(1)  Nghiên cứu đã xây dựng được phương án dự báo dòng chảy về hồ 

Dầu Tiếng trong mùa cạn bằng mô hình mạng nơ-ron thần kinh nhân tạo 

(ANN), để dự báo lưu lượng đến hồ hàng ngày, trung bình 10 ngày và 

trung bình 30 ngày sau; (2) Nghiên cứu đã đề xuất xả đẩy mặn tại trạm 

bơm Hòa Phú trên sông Sài Gòn, đó là: Đã xác định được thời điểm 

bắt đầu xả nước tại hồ Dầu Tiếng (trước 48 giờ so với thời điểm mặn 

bắt đầu đạt đỉnh tại trạm bơm Hòa Phú), đề xuất xả liên tục trong 32 

giờ với lưu lượng tối thiểu 120 m3/s trong một đợt triều cường.  

7. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận án được thực hiện với 

3 chương: Chương 1, Tổng quan nghiên cứu; Chương 2, Cơ sở phương 

pháp luận về vận hành hợp lý hồ chứa nước Dầu Tiếng; Chương 3, Nghiên 

cứu giải pháp và ứng dụng hỗ trợ vận hành hồ chứa nước Dầu Tiếng. 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ VẬN HÀNH HỒ CHỨA 

1.1.1. Nghiên cứu xây dựng quy trình, công cụ hỗ trợ vận hành 

Phương pháp đã sử dụng: Ứng dụng xấp xỉ quy hoạch mục đích 

ngẫu nhiên; ứng dụng thuật toán di truyền, thuật toán tiến hóa, tối ưu 

hóa đàn kiến; sử dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo. 

Mục tiêu các nghiên cứu: Tìm lượng xả thích hợp từ sự thay đổi 

của các hồ chứa; tìm lượng xả tương ứng từ các hồ chứa khác nhau để 

thỏa mãn nhiều mục đích mâu thuẫn nhau. 

1.1.2. Dự báo các yếu tố đầu vào để tính toán hỗ trợ vận hành 

Phương pháp đã sử dụng: Sử dụng nhiều loại mô hình như RAMS, 

HEC-HMS, HECRESSIM, NAM, ANN vào tính toán và dự báo lũ. 

Đặc điểm các nghiên cứu: Những nghiên cứu ngoài nước có xu 

hướng ứng dụng mô hình mạng nơ-ron nhân tạo vào công tác dự báo dòng 

chảy ngày một phát triển; Các nghiên cứu trong nước chủ yếu cho các hồ 

chứa phát điện có kết hợp tưới, các hồ chứa chỉ cho mục đích thủy lợi có 

dung tích không lớn và thường thuộc phạm vi phục vụ trong một tỉnh. 

1.1.3. Nghiên cứu về vận hành hồ chứa nước Dầu Tiếng 

Những vấn đề còn tồn tại: (i) Chưa làm tốt công tác dự báo mưa và 

dòng chảy. (ii) Chưa có nghiên cứu hỗ trợ tốt cho nhiệm vụ tính toán điều 

tiết lũ hợp lý. (iii) Chưa đề xuất phương án xả nước đẩy mặn hợp lý. 

1.2. THỰC TIỄN YÊU CẦU VẬN HÀNH HỒ DẦU TIẾNG HIỆN NAY  

Với công tác dự báo dòng chảy về hồ mùa cạn: Tổ chức dự báo lưu 

lượng đến hồ, mực nước hồ 10 ngày tới vào các ngày 01, 11, 21 hàng tháng. 

Với công tác xả nước đẩy mặn: Cơ sở khoa học vận hành chưa chắc 

chắn, kết quả xả đẩy mặn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. 

Với công tác dự báo dòng chảy về hồ mùa lũ: Tổ chức quan trắc lượng 

mưa theo quy định; quan trắc, tính toán mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, 
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lưu lượng xả qua đập tràn, nhà máy, qua cống lấy nước đầu kênh ít nhất 04 

lần/ngày vào các thời điểm: 01, 07, 13, 19 giờ.  

Với công tác tính toán điều tiết lũ: Tính toán lưu lượng xả sao cho 

mực nước hồ trong quá trình điều tiết lũ không vượt quá cao trình mực 

nước lớn nhất kiểm tra (26,92 m) và sau điều tiết lũ phải đưa mực nước 

hồ về cao trình mực nước trước lũ [50]. 

1.3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

(1) Nghiên cứu giải pháp và ứng dụng dự báo dòng chảy về hồ Dầu 

Tiếng trong mùa cạn và mùa lũ; (2) Nghiên cứu giải pháp và ứng dụng 

xả nước đẩy mặn tại trạm bơm Hòa Phú trên sông Sài Gòn; (3) Nghiên 

cứu giải pháp và ứng dụng tính toán điều tiết lũ hồ Dầu Tiếng. 
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ VẬN HÀNH HỢP LÝ 

HỒ CHỨA NƯỚC DẦU TIẾNG 
 

2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 

2.1.1. Khái niệm mô hình vận hành hợp lý hồ chứa nước 

Mô hình vận hành hợp lý hồ chứa nước, là mô hình được nghiên 

cứu về phương pháp vận hành, thời điểm vận hành, và kết quả vận hành. 

2.1.2. Khái niệm vận hành hợp lý hồ chứa nước theo thời gian thực 

Mọi quyết định vận hành tại thời điểm nào đó tùy thuộc vào trạng thái 

hệ thống tại thời điểm đó và thông tin dự báo ở những thời điểm tiếp theo. 

2.2. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VẬN HÀNH HỢP LÝ HỒ DẦU TIẾNG 

2.2.1. Cơ sở tiếp cận nghiên cứu 

 Tiếp cận lý thuyết 

 Mô hình mạng ANN sử dụng để nghiên cứu dự báo dòng chảy đến 

trong mùa cạn; mô hình MIKE-NAM được sử dụng để mô phỏng dòng 

chảy đến trong mùa lũ; và mô hình MIKE 11 sử dụng để tiến hành các thực 

nghiệm số nhằm tìm các giải pháp xả nước đẩy mặn. 

 Tiếp cận quy luật tự nhiên 

Mô hình ANN được sử dụng để phát hiện các quy luật tự nhiên 

thông qua việc học từ chuỗi dữ liệu thống kê trong quá khứ để có thể 

áp dụng dự báo trong tương lai. 

 Tiếp cận thực tiễn, trình điều khiển 

Chương trình điều tiết lũ được xây dựng dựa vào các quy định trong Quy 

trình 1895 và tình trạng triều để xây dựng các thuật toán tính toán điều tiết lũ. 

 Tiếp cận thực nghiệm 

Mô hình MIKE 11 sử dụng để tiến hành thực nghiệm số để tìm ra các 

quy luật hoặc chỉ dẫn vận hành xả nước đẩy mặn. 

2.2.2. Nội dung nghiên cứu 
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Hình 2.2: Sơ đồ nội dung nghiên cứu vận hành hợp lý hồ Dầu Tiếng 

2.3. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH 

Hệ số tương quan Pearson (r); Hệ số hiệu quả mô hình (R2); Sai số 

căn bậc hai bình quân (RMSE); Sai số tuyệt đối trung bình (MAE); Hệ 

số lượng thặng dư (BIAS). 

2.4. CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU 

Dữ liệu địa hình mặt cắt sông, Dữ liệu địa hình các ô ruộng và cơ sở hạ 

tầng, Dữ liệu tại các biên; và cơ sở dữ liệu khí tượng, thủy văn. 

Các tài liệu trong nghiên cứu này được thu thập trong các dự án trước 

đây đã được sử dụng. Qua phân tích thống kê, đánh giá số liệu cho thấy kết 

quả đánh giá thể hiện chất lượng tài liệu tương đối tốt. 

2.5. CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO DÒNG CHẢY VỀ HỒ MÙA CẠN 

 Cơ sở tiếp cận nghiên cứu 

Với đặc tính nổi bật của ANN là khả năng học hỏi và tìm ra các mối 

quan hệ phức tạp giữa các dữ liệu đầu vào, đầu ra, nên việc tiếp cận 

phương pháp ANN là một lựa chọn phù hợp trong điều kiện của mùa khô. 

NC Dự báo dòng 

chảy về hồ Dầu Tiếng 

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ 

TRỢ ĐIỀU HÀNH HỒ DẦU TIẾNG 

Xây dựng 

chương trình 

điều tiết lũ 

Dự báo dòng chảy về 

hồ mùa lũ 

Dự báo dòng chảy về 

hồ mùa cạn 

NC khai thác dữ liệu mưa 

dự báo toàn cầu 

NC mạng nơ-ron thần 

kinh nhận tạo dự báo dòng 

chảy 

Nghiên cứu Quy trình vận 

hành liên hồ 1895 

Nghiên cứu thuật toán tính 

toán điều tiết lũ 

NC bộ công cụ Neural 

Network Toolbox (nntool) 

của Matlab 

Áp dụng tính toán điều tiết 

lũ với tần suất P=PMF 

Áp dụng dự báo dòng 

chảy về hồ từ cơn Bão số 

9 năm 2018 

Mô đun trích xuất dữ liệu mưa dự báo 

Mô đun tính toán điều tiết lũ 

Mô đun quản lý cơ sở dữ liệu 

Xây dựng phương án xả 

nước đẩy mặn tại trạm bơm 

Hòa Phú 

NC xác định mối liên hệ giữa mực 

nước triều và độ măn 

NC xác định mối liên hệ giữa thời 

gian xả và độ mặn 

NC xác định thời điểm xả nước hợp 

lý tại hồ Dầu Tiếng 

NC xác định mối liên hệ giữa thời 

gian xả và lưu lượng xả 

NC xác định lưu lượng, thời gian xả 

hợp lý 

Phân tích 

lựa chọn, 

thiết lập, 

hiệu chỉnh, 

kiểm định 

mô hình NC 

(MIKE 11) 

Đề xuất Quy trình xả nước 

đẩy mặn 

Phân tích hiệu quả áp dụng 

kết quả NC 

Áp dụng xả nước đẩy mặn 

đợt 8 và 9 năm 2016 

NGHIÊN 

CỨU 

TỔNG 

QUAN 
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 Công cụ nghiên cứu và phương pháp chuẩn hóa số liệu 

Mô hình mạng nơ-ron nhân tạo trong nghiên cứu này được sử dụng 

thông qua bộ công cụ Neural Network Toolbox (nntool) của Matlab 

[65]. Dữ liệu đầu vào mô hình được chuẩn hóa như sau: 

 

 


 


0,05 0,9

r Min

n

Max Min

X X
X *

X X
 (2.10) 

Trong đó: Xn là số liệu sau khi chuẩn hóa, và Xr là số liệu thô đầu vào; 

Xmax và Xmin là số liệu lớn nhất và nhỏ nhất của chuỗi. 

2.6. CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XẢ NƯỚC ĐẨY MẶN 

 Cơ sở tiếp cận nghiên cứu: Để tác động đến chất lượng nước 

trên sông Sài Gòn, nếu xả từ hồ Dầu Tiếng - 01 m3 thì phải xả tương 

đương 12 m3 đến 15 m3 từ hồ Trị An và Phước Hòa [38]. 

 Một số mô hình toán ứng dụng nghiên cứu xâm nhập mặn: 

Mô hình số mô hình như KOD, SAL, VRSAP, MIKE. 

2.7. CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO DÒNG CHẢY VỀ HỒ MÙA LŨ 

 Nguồn dữ liệu dự báo 

Tham khảo các website: https://freemeteo.vn/; https://www.windy.com. 

 Phương pháp trích xuất dữ liệu từ website freemeteo.vn 

Sau khi có tọa độ địa lý, thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Mở Website của nhà cung cấp (https://freemeteo.vn/) 

Bước 2: Chọn và nhập Vĩ độ, Kinh độ vào mục                → OK 

Bước 3: Chọn vào bất kỳ ngày nào trong tuần  

Bước 4: Chọn vào mục              và chọn mục 

Bước 5: Ghi chép thông tin mưa dự báo 07 ngày. 

 Phương pháp trích xuất dữ liệu từ Website Windy.com 

Yêu cầu API được thực hiện qua giao thức HTTP và các tính năng dữ 

liệu trả về kiểu JSON hoặc kiểu XML. Nhiều tính năng của API có thể 

được kết hợp thành một yêu cầu HTTP. Lập chương trình khai thác dữ liệu 

mưa từ dữ liệu trả về kiểu JSON hoặc kiểu XML. Một số bước phân tích 

các chuỗi giá trị JSON Weather trả về như sau: 

Thứ 2              Thứ 3 

11 tháng 1      12 tháng 

12 

Tọa độ ▼ 

7 ngày Danh sách 

https://freemeteo.vn/
https://www.windy.com/
https://freemeteo.vn/
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Bước 1: Tạo một lớp (class) giống như một đối tượng thể hiện vị 

trí cần lấy thông tin thời tiết chứa các thuộc tính như: temp, wind. 

Bước 2: Tạo một class lưu các thông tin như Location,Wind, Rain,. 

Bước 3: Tạo một class để chuyển đổi dữ liệu từ JSON trả về. 

Bước4: Tạo một class lấy chuỗi JSON từ API theo địa điểm cần biết. 

Bước 5: Xây dựng giao diện cơ bản để hiển thị các lớp xử lý. 

Bước 6: Viết Code (mã nguồn) cho chương trình. 

2.8. CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỀU TIẾT LŨ HỒ DẦU TIẾNG 

 Cơ sở thiết lập bài toán điều tiết lũ hồ Dầu Tiếng 

Khi mực nước tại Phú An≥1,3 m và mực nước hồ ≤ 25,10 m, chỉ được 

xả ≤ 200 m3/s. Các trường hợp còn lại, được xả >200 m3/s. Mực nước hồ 

phải luôn ≤ 26,92 m, kết thúc quá trình điều tiết lũ phải đưa mực nước hồ 

về cao trình mực nước trước lũ hoặc cao trình mực nước tích hợp lý. 

 Quy trình tính toán và điều hành xả lũ hồ Dầu Tiếng 

Bước 1: Trích xuất và hiệu chỉnh dữ liệu mưa từ các mô hình dự báo 

thời tiết toàn cầu tại vị trí của 13 trạm đo mưa trên lưu vực hồ Dầu Tiếng; 

Bước 2: Tính tổng lượng dòng chảy lũ đến hồ trong thời đoạn dự báo 

(7-10 ngày) bằng mô hình mô phỏng mưa -dòng chảy MIKE NAM; 

Bước 3: Tính tổng dung tích hồ, cao trình mực nước hồ ở cuối thời 

đoạn dự báo; 

Bước 4: So sánh cao trình mực nước hồ ở cuối thời đoạn dự báo với 

cao trình mực nước trước lũ theo quy định của Quy trình 1895 để quyết 

định tích hay xả nước; 

Bước 5: Tính toán lượng xả lũ dựa trên diễn biến mực nước hồ dự báo 

và tình trạng triều ở hạ du (triều cường, triều kém) theo Quy trình 1895;  

Bước 6: Chủ hồ xin ý kiến chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN TP. HCM 

về việc điều hành xả lũ (nếu có); 

Bước 7: Thông báo xả lũ theo quy định của Quy trình 1895 (nếu có); 

Bước 8: Tiến hành xả lũ (nếu có). 
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CHƯƠNG 3 

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP VÀ ỨNG DỤNG HỖ TRỢ VẬN 

HÀNH HỒ CHỨA NƯỚC DẦU TIẾNG 

3.1. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY VỀ HỒ MÙA CẠN 

3.1.1. Tài liệu sử dụng 

Số liệu dùng để huấn luyện mạng từ 1990-2011 (giai đoạn Train), số 

liệu dùng kiểm tra mạng từ 2012-2016 (giai đoạn Test).  

3.1.2. Lập các phương án dự báo dòng chảy về hồ trong mùa cạn 

Phương án 1: Dự báo lưu lượng nước đến hồ hằng ngày: 

+ Kịch bản 1 (KB-1): Qt-1, Qt-2. 

+ Kịch bản 2 (KB-2): Qt-1, Qt-2, Qt-3. 

+ Kịch bản 3 (KB-3): Qt-1, Qt-2, Qt-3, Qt-4. 

+ Kịch bản 4 (KB-4): Qt-1, Qt-2, Qt-3, Qt-4, Qt-5. 

Trong đó: Qt-1, Qt-2, .Qt-n là lưu lượng nước đến hồ các ngày trước đó. 

Phương án 2: Dự báo lưu lượng nước đến hồ 10 ngày sau: 

+ Kịch bản 1 (KB-DB10-1): QHT, Qt-TB10. 

+ Kịch bản 2 (KB-DB10-2): QHT, Qt-TB10, Qt-TB20.  

Trong đó: QHT là lưu lượng đến hiện tại; Qt-TB10 là  lưu lượng đến trung 

bình 10 ngày trước; Qt-TB20 là lưu lượng đến trung bình 20 ngày trước. 

Phương án 3:Dự báo lưu lượng nước đến hồ 30 ngày sau: 

+ Kịch bản 1 (KB-DB30-1): QHT, Qt-TB30. 

+ Kịch bản 2 (KB-DB30-2): QHT, Qt-TB30, Qt-TB60.  

Trong đó: QHT là lưu lượng đến hiện tại; Qt-TB30 là lưu lượng đến trung 

bình 30 ngày trước; Qt-TB60 là lưu lượng đến trung bình 60 ngày trước. 

3.1.3. Phân tích kết quả huấn luyện, kiểm tra các kịch bản dự báo 

Huấn luyện bộ dữ liệu cho KB-1 đến KB-4 giai đoạn Train, và kiểm 

tra lại cho giai đoạn Test cho kết quả khá tốt, r=0,8 và R2=0,9. So sánh các 

kịch bản giai đoạn Test, KB-2 cho kết quả tốt, r=0,91 và R2=0,82; sai số 

MAE và RMSE thấp nhất lần lượt là 22,46 và 37,32. Do đó, chọn KB-2 

làm đầu vào huấn luyện mạng dự báo dòng chảy đến hằng ngày. 
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Huấn luyện bộ dữ liệu cho KB-DB10-1 và KB-DB10-2 giai đoạn Train, 

và kiểm tra lại giai đoạn Test cho kết quả đạt yêu cầu, 0,7≥R2≥0,5. So sánh 

các kịch bản giai đoạn Test, KB-DB10-2 có R2 tốt hơn so với KB-DB10-1 

và sai số RMSE thấp hơn. Do đó, chọn KB-DB10-2 làm đầu vào huấn luyện 

mạng dự báo dòng chảy đến trung bình 10 ngày sau. 

Huấn luyện bộ dữ liệu cho KB-DB30-1 và KB-DB30-2 giai đoạn 

Train, và kiểm tra lại cho giai đoạn Test cho kết quả đạt yêu cầu, 

0,7≥R2≥0,5. So sánh các kịch bản giai đoạn Test, KB-DB30-1 có 

R2=0,57 tốt hơn so với KB-DB30-2 là 0,50, và sai số RMSE là 45,63 

thấp hơn so với KB-DB30-2 là 51,88. Do đó, chọn KB-DB30-1 làm đầu 

vào để huấn luyện mạng dự báo dòng chảy đến trung bình 30 ngày sau. 

3.1.4. Phân tích kết quả kiểm định mô hình 

Kết quả kiểm định mô hình dự báo lưu lượng nước đến hồ Dầu 

Tiếng hằng ngày khá tốt với R2 ≥ 0,7. Kết quả kiểm định mô hình dự 

báo lưu lượng nước đến hồ Dầu Tiếng trung bình 10 ngày sau khá tốt 

với hệ số R2 ≥0,7. Kết quả kiểm định mô hình dự báo lưu lượng nước 

đến hồ Dầu Tiếng trung bình 30 ngày sau khá tốt với hệ số R2 ≥ 0,7. 

3.2. NGHIÊN CỨU XẢ NƯỚC ĐẨY MẶN TẠI TRẠM BƠM HÒA PHÚ 

3.2.1. Thiết lập mô hình nghiên cứu xả nước đẩy mặn 

Đề tài nghiên cứu luận án kế thừa sơ đồ mạng sông, kênh từ các dự 

án đã thực hiện trước đây [6], [7], [46], [54], và cập nhật bổ sung, hiệu 

chỉnh, kiểm định mô hình cho 3 năm vận hành 2010, 2011 và 2013. 

3.2.2. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình nghiên cứu xả nước đẩy mặn 

Kết quả hiệu chỉnh, kiểm định cho thấy mô hình đảm bảo độ tin 

cậy cho nghiên cứu xâm nhập mặn ở hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.  

3.2.3. Nghiên cứu xác định mối liên hệ giữa mực nước triều và độ mặn 

 Phương pháp nghiên cứu 

Chọn những mẫu triều với độ mặn ≥ 150 mg/l Cl- trong tháng 3 và 

4 các năm 2006, 2007, 2010, 2013 và 2015 để nghiên cứu. 

 Kết quả tổng hợp, phân tích 
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Thời gian lệch pha trung bình giữa đỉnh triều tại Vũng Tàu và Cảng Sài 

Gòn là 04 giờ; giữa đỉnh triều tại Cảng Sài Gòn và đỉnh mặn tại Hòa Phú 

là 05 giờ; giữa đỉnh triều tại Vũng Tàu và đỉnh mặn tại Hòa Phú là 08 giờ. 

3.2.4. Nghiên cứu xác định mối liên hệ giữa thời gian xả và độ mặn 

 Phương pháp nghiên cứu 

Trường hợp 1: Xả theo các cấp lưu lượng từ 20 m3/s đến70 m3/s, 

với thời gian bắt đầu xả như nhau (xả từ 06 giờ 27/3/2010). 

Trường hợp 2: Thay đổi thời gian bắt đầu xả, không thay đổi lưu 

lượng xả, cụ thể chọn xả thử nghiệm với lưu lượng 60 m3/s. 

 Kết quả nghiên cứu 

Trong cả 2 trường hợp, chỉ sau từ 01 đến 02 giờ xả, độ mặn tại Hòa 

Phú đã có sự thay đổi, tuy nhiên mặn giảm rất ít so với khi chưa xả.  

3.2.5. Nghiên cứu xác định thời điểm xả nước hợp lý tại hồ Dầu Tiếng 

 Phương pháp nghiên cứu 

 Bước 1:Thực nghiệm mô hình với trường hợp không xả nước. 

 Bước 2:Thực nghiệm mô hình xả nước trong một ngày với từng cấp 

lưu lượng (từ 20 đến 70 m3/s), theo các thời điểm bắt đầu xả khác nhau, 

tính tỷ lệ phần trăm độ mặn giảm tại các đỉnh khi thay đổi thời điểm xả. 

 Kết quả nghiên cứu 
Bảng 3.12: Kết quả tỷ lệ % độ mặn giảm tại các đỉnh khi thay đổi thời điểm xả, ứng 

với trường hợp xả liên tục 60 m3/s 

Đỉnh 

mặn 

Độ mặn đỉnh 

(mg/l CL-) 

Thời điểm xuất 

hiện đỉnh mặn 

Thời gian xả trước đỉnh mặn thứ 4 (giờ) 

24 28 34 38 48 72 96 

1 365,21 02 giờ 26/3/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 4,53 24,81 23,62 

2 379,84 18 giờ 26/3/2010 0,00  0,17  4,07  7,89  17,81  23,32  22,77  

3 416,87 04 giờ 27/3/2010 0,00  9,26  15,04  18,83  23,77  21,90  21,55  

4 401,48 18 giờ 27/3/2010 5,81  21,31  23,92  24,28  24,05  22,18  21,76  

5 463,10 05 giờ 28/3/2010 16,12  22,36  22,16  22,04  21,80  20,36  20,09  

6 437,04 19 giờ 28/3/2010 23,55  23,13  22,87  22,72  22,41  20,84  20,50  

7 485,00 06 giờ 29/3/2010 21,95  21,47  21,29  21,20  20,96  19,59  19,31  

8 469,53 19 giờ 29/3/2010 22,27  21,74  21,55  21,45  21,19  19,77  19,45  

9 476,73 07 giờ 30/3/2010 21,84  21,36  21,18  21,08  20,83  19,44  19,11  

10 478,36 19 giờ 30/3/2010 21,59  21,13  20,96  20,87  20,62  19,23  18,89  

11 464,60 08 giờ 31/3/2010 21,67  21,21  21,05  20,95  20,70  19,29  18,93  

12 497,59 20 giờ 31/3/2010 20,68  20,28  20,14  20,05  19,82  18,48  18,12  

13 444,22 10 giờ 01/4/2010 21,23  20,81  20,65  20,56  20,31  18,93  18,55  

Trung bình 16,39  18,69  19,57  20,16  21,19  20,28  20,04  



- 12 - 

 

Bảng 3.12, để giảm đỉnh mặn thứ 4, xả trước 38 giờ giảm mặn 24,28 %, 

xả trước 48 giờ giảm mặn 24,05 %, xả trước 72 giờ giảm mặn 22,18%. Xét 

tổng thể, xả trước 48 giờ các đỉnh mặn giảm trung bình 21,19 %. 

3.2.6. Nghiên cứu xác định mối liên hệ giữa thời gian và lưu lượng xả 

 Phương pháp nghiên cứu 

Bước 1: Lập các phương án xả nước, xem Bảng 3.13. 
Bảng 3.13: Các phương án xả trước 48 giờ 

Các phương 

án xả 

Thời gian 

bắt đầu xả 

Thời gian 

kết thúc xả 

Tổng số 

giờ xả 

Tổng số 

ngày xả 

QXả 

(m3/s) 

WXả 

(106m3) 

Phương án 1 (PA1) 18 giờ 25/3/2010 18 giờ 31/3/2010 144 6 20 10,368 

Phương án 2 (PA2) 18 giờ 25/3/2010 18 giờ 29/3/2010 96 4 30 10,368 

Phương án 3 (PA3) 18 giờ 25/3/2010 18 giờ 28/3/2010 72 3 40 10,368 

Phương án 4 (PA4) 18 giờ 25/3/2010 18 giờ 27/3/2010 48 2 60 10,368 

Phương án 5 (PA5) 18 giờ 25/3/2010 18 giờ 26/3/2010 24 1 120 10,368 

Phương án 6 (PA6) 18 giờ 25/3/2010 06 giờ 26/3/2010 12 0.5 240 10,368 

Bước 2: Dự báo từ 18 giờ 27/3/2010 mặn có khả năng vượt ngưỡng tại 

trạm bơm Hòa Phú, nên quyết định xả nước từ 18 giờ ngày25/3/2010. 

 Kết quả nghiên cứu 

Bảng 3.14: Tỷ lệ % độ mặn giảm trung bình tại các đỉnh theo các phương án 

Đỉnhmặn 
Tỷ lệ % giảm độ mặn tại các đỉnh theo các phương án 

(PA) PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Đỉnh mặn thứ 1 1,54 2,30 3,05 4,53 8,83 16,94 

Đỉnh mặn thứ 2 5,93 8,90 11,86 17,81 35,70 44,66 

Đỉnh mặn thứ 3 9,55 14,22 18,82 27,80 45,23 42,78 

Đỉnh mặn thứ 4 13,69 20,30 26,72 38,92 45,11 42,89 

Đỉnh mặn thứ 5 16,01 23,67 31,05 41,26 41,21 39,28 

Đỉnh mặn thứ 6 20,65 30,28 39,35 42,19 41,99 40,06 

Đỉnh mặn thứ 7 22,46 32,84 39,88 39,45 39,47 37,71 

Đỉnh mặn thứ 8 26,55 38,47 40,30 39,74 39,73 37,98 

Đỉnh mặn thứ 9 29,43 40,08 39,51 39,02 39,06 37,35 

Đỉnh mặn thứ 10 32,59 39,67 39,02 38,57 38,63 36,95 

Đỉnh mặn thứ 11 36,18 39,67 39,05 38,63 38,68 37,01 

Đỉnh mặn thứ 12 37,92 37,93 37,43 37,08 37,17 35,55 

Đỉnh mặn thứ 13 40.10 38.76 38.24 37.87 37.95 36.30 

Tỷ lệ % độ mặn giảm trung bình 22.51 28.24 31.10 34.07 37.60 37.34 

Bảng 3.14, tại đỉnh mặn thứ 4 cho thấy: PA4 có tỷ lệ giảm mặn 38,92 

%, và tỷ lệ giảm trung bình các đỉnh mặn 34,07 %; PA5 có tỷ lệ giảm mặn 

45,11 %, và tỷ lệ giảm trung bình các đỉnh mặn 37,60 %; PA6 có tỷ lệ 

giảm mặn 42,89 %, và tỷ lệ giảm mặn trung bình các đỉnh mặn 37,34 %. 
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3.2.7. Nghiên cứu xác định lưu lượng, thời gian xả hợp lý 

 Phương pháp nghiên cứu 

Trường hợp 1: Xả gián đoạn theo các cấp từ 20m3/s đến 240 m3/s 

theo từng đợt (04 giờ/đợt). 

Trường hợp 2: Xả từ 20 m3/s đến 240 m3/s theo các trường hợp: xả 4 

giờ liên tục, xả 8 giờ liên tục, xả 12 giờ liên tục, xả 16 giờ liên tục, xả 20 

giờ liên tục, xả 24 giờ liên tục, xả 28 giờ liên tục, xả 32 giờ liên tục. 

 Kết quả nghiên cứu 

Trường hợp 1: Lưu lượng tại trạm bơm Hòa Phú thay đổi chủ yếu trong 

106 giờ đầu. Sau 08 giờ xả 240 m3/s thay đổi lớn nhất 195,28 m3/s. 

 
Hình 3.23: Diễn biến lưu lượng tăng thêm theo các cấp lưu lượng xả với trường hợp 

xả gián đoạn 08 đợt (32 giờ xả) 

 
Hình 3.24: Diễn biến mặn theo các cấp lưu lượng xả với trường hợp xả gián đoạn 

08 đợt (32 giờ xả) 

Để đưa từ đỉnh mặn thứ 4 về ngưỡng cho phép, phải xả 180 m3/s. Nếu 

xả 120 m3/s (13,824 triệu m3), đưa các đỉnh mặn thứ 8, 9, 10, 11 và 13 về 

ngưỡng cho phép, các đỉnh mặn còn lại đều cao hơn ngưỡng cho phép. 

Trường hợp 2: Lưu lượng tại trạm bơm Hòa Phú thay đổi chủ yếu 

trong 48 giờ đầu. Sau 25 giờ xả 120 m3/s thay đổi lớn nhất 207,77 

m3/s,và thay đổi lớn nhất 488,21 m3/s khi xả 240 m3/s. 
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Hình 3.25: Diễn biến lưu lượng tăng thêm  theo các cấp lưu lượng xả với trường 

hợp xả liên tục08 đợt (32 giờ xả) 

Hình 3.26 cho thấy, chỉ cần xả 120 m3/s trong 32 giờ (13,82 triệu 

m3) là có thể đưa từ đỉnh mặn thứ 2 trở đi về ngưỡng cho phép. 

 
Hình 3.26: Diễn biến mặn theo các cấp lưu lượng xả với trường hợp xả liên tục 

3.2.8. Phân tích, đánh giá hiệu quả áp dụng kết quả nghiên cứu 

 Phương pháp phân tích, đánh giá 

Trường hợp 1: Thử nghiệm mô hình với trường hợp hồ Dầu Tiếng 

không xả nước. 

Trường hợp 2: Xả nước với thời gian và lưu lượng theo thực tế. 

Trường hợp 3: Xả 120 m3/s trong 32 giờ. 

Với mỗi trường hợp, tính tổng số giờ có độ mặn vượt ngưỡng cho phép. 

 Kết quả phân tích, đánh giá 
Bảng 3.19: Kết quả xả nước giảm mặn theo các trường hợp 

Trường 

hợp 

Tổng số giờ mặn vượt 

ngưỡng cho phép 

Tổng lượng nước xử dụng 

đểđẩymặn (106m3) 
Ghi chú 

1 931 0 Không xả 

2 83 73,152 Xả theo thực tế 

3 29 55,296 Xả theo phương pháp mới 

 Ứng dụng phương pháp mới, tiết kiệm được 17,86 triệu m3 (giảm 

24,41% so với xả theo thực tế), giảm số giờ mặn vượt ngưỡng là 54 giờ. 
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 Quy trình xả nước dẩy mặn tại trạm bơm Hòa Phú 
Bảng 0.20: Chỉ dẫn xả nước đẩy mặn tại trạm bơm Hòa Phú trên sông Sài Gòn 

NỘI DUNG 

Xả theo 

hợp 

đồng 

Xả 

trong 

mùa 

khô 

Xả cao điểm 

trong mùa 

khô 

Thời gian 

còn lại trong 

mùa khô 

Mực nước 

triều bắt đầu 

đạt đỉnh tại 

trạm Cảng 

Sài Gòn 

Độ mặn bắt 

đầu đạt đỉnh 

tại trạm 

bơm Hòa 

Phú 

Bắt đầu xả 

tại đập tràn 

Dầu Tiếng 

(T=dd/mm/yyyy hh:mm) 

Thời gian 

yêu cầu xả 

trong năm 

12 

tháng 

Tháng 

1 đến 7 

Tháng 3 đến 

15/5 

Tháng 1 đến 

2 và từ 16/5 

đến 30/6 

   

Lưu lượng 

xả 

Theo 

quy 

trình ≤ 

36 m3/s 

Theo 

quy 

trình ≤ 

36 m3/s 

≥ 120 ≥ 100    

Thời gian xả 
Hàng 

ngày 

Hàng 

ngày 

Liên tục 32 

giờ/đợt 

Liên tục 32 

giờ/đợt 
   

Thời điểm     TTrSG = T T+ (5 giờ) T- (43 giờ) 

Độ mặn yêu 

cầu 

≤ 250 

mg/l 

CL- 

≤ 250 

mg/l 

CL- 

≤ 250 mg/l 

CL- 

≤ 250 mg/l 

CL- 
   

3.2.9. Ứng dụng kết quả nghiên cứu xả nước đẩy mặn đợt thứ 8 và 

9 năm 2016 

 Xác định thời điểm mặn vượt ngưỡng tại trạm bơm Hòa Phú 

Từ bảng lịch triều [51], xác định từ 18/4 đến 10/5/2016 có 02 đợt triều 

cường, có thể dự kiến thời điểm xuất hiện đỉnh mặn tại trạm bơm Hòa Phú. 

 Chọn phương án xả nước 

Phương án 1 xả 120 m3/s trong 01 ngày, phương án 2 xả 60 m3/s trong 

2 ngày, phương án 3 xả 120 m3/s trong 32 giờ. Cả 3 phương án xả từ 18 giờ 

18/4/2016. Do đây là lần đầu thử nghiệm, nên Chủ hồ chọn phương án 2. 

 Kết quả ứng dụng xả nước đẩy mặn đợt thứ 8 năm 2016 

Kết quả quan trắc độ mặn lớn nhất lúc 20 giờ 20/4/2016 bằng 332 mg/l 

Cl-, cao hơn giá trị mặn dự tính theo phương án 2 là 332-277,91=54,086 

mg/l Cl-, độ mặn ngày 22/4/2016 đã về mức 188 mg/l Cl-. Đợt xả nước 

thứ 8 kết thúc lúc 18 giờ 23/4/2016, kết quả quan trắc cho thấy diễn biến 

mặn tại trạm Bơm Hòa Phú cao nhất là 166 mg/l Cl-, 

 Kết quả ứng dụng xả nước đẩy mặn đợt thứ 9 năm 2016 
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Xả thực tế với phương án 2 (từ 04 giờ 04/5 đến 04 giờ 06/5/2016). Kết 

quả quan trắc mặn cho thấy: Ngày 04/5 và 05/5/2016, độ mặn lớn nhất 252 

mg/l Cl, tiếp tục xả 60 m3/s thêm 01 ngày. Kết quả quan trắc cho thấy diễn 

biến mặn từ 06/5 đến 10/5/2016 là khá thấp. 

 Phân tích kết quả ứng dụng xả nước đợt thứ 08 và thứ 09 

Đợt xả thứ 7 sử dụng 24,70 triệu m3, số giờ mặn vượt ngưỡng là 76 giờ; 

đợt xả thứ 08 sử dụng 22,46 triệu m3, số giờ mặn vượt ngưỡng là 10 giờ; 

đợt xả thứ 09 sử dụng 15,55 triệu m3, số giờ  mặn vượt ngưỡng chỉ 02 giờ. 

 
Hình 3.29: Độ mặn tại trạm bơm Hòa Phú trên Sông Sài Gòn sau khi xả nước đẩy 

mặn từ hồ Dầu Tiếng, từ 01:00 01/01/2016 đến 13:00 08/5/2016 

3.3. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY VỀ HỒ MÙA LŨ 

3.3.1. Nghiên cứu trích xuất dữ liệu từ các mô hình dự báo thời tiết 

 Chương trình trích xuất dữ liệu thời tiết dự báo 

 
Hình 3.31: Tổng hợp mưa dự báo theo 13 trạm mưa trên lưu vực 

Chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ C#, trên nền website 

Windy.com. Dữ liệu thời tiết được lưu trữ trên máy tính dạng file *.csv.  
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 Phân tích chọn mô hình dự báo cho lưu vực hồ Dầu Tiếng 

a. Tài liệu sử dụng 

Từ nguồn website windy.com, dự đoán từ 24/11/2018 trở đi, Bão sẽ 

gây mưa lớn trên lưu vực hồ Dầu Tiếng trong ngày 25 hoặc 26/11/2018. 

   

   
Hình 3.33: Một số hình ảnh di chuyển tâm mưa từ cơn Bão số 9 năm 2018 

Sử dụng dữ liệu trích xuất các ngày 22, 23, 24 và 25/11/2018 để đánh 

giá dự báo mưa từ ngày 25 đến 27/11/2018. Mưa dự báo được dùng để 

phân tích, so sánh với mưa thực đo từ ngày 25 đến 27/11/2018. 

b. Phương pháp nghiên cứu 

Hệ số tương quan (r), sai số trung bình tuyệt đối (MAE), và tổng 

lượng mưa bình quân lưu vực trong đợt khảo sát để xác định, đánh giá  

mối liên hệ giữa mưa thực đo và mưa dự báo. 

Bảng 3.25: Tổng lượng mưa (mm) bình quân lưu vực thực đo và mưa dự báo trong 3 

ngày, từ ngày 25/11/2018 đến ngày 27/11/2018 

Thực đo 

(mm) 

Mô hình 

dự báo 

Các bản tin dự báo theo các mô hình Tỷ lệ 

% sai số Ngày 22 Ngày 23 Ngày 24 Ngày 25 Bình quân ngày 

141,66 ECMWF 115,06 133,98 161,26 118,52 136,87 3,38 

141,66 GFS 205,11   211,34 126,01 180,82 27,64 
141,66 NEMS 55,97 47,95 79,32 102,59 71,46 49,56 

Mưa dự báo có xu hướng thiên nhỏ so với mưa thực đo. Kết quả phân 

tích theo chỉ số r và MAE, mô hình ECMWF cho kết quả tốt hơn, có sự 

sai khác nhỏ giữa tổng lượng mưa bình quân dự báo trong 3 ngày (136,87 

mm) và tổng lượng mưa bình quân thực đo trong 3 ngày (141,66 mm). 
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 Lập phương trình hồi quy tương quan 

Với dữ liệu thực đo và dữ liệu dự báo, sau khi tính toán mưa bình 

quân lưu vực, dùng phần mềm Excel để lập phương trình hồi quy. 

 Với lượng mưa bình quân lưu vực thời đoạn 03 giờ và bình quân của 

04 ngày dự báo, cho chỉ số R2 rất thấp (R2=0,13). Với lượng mưa bình 

quân lưu vực thời đoạn 01 ngày và tổng hợp của 04 ngày dự báo, cho chỉ 

số R2 khá tốt (R2=0,85). Do đó, dùng mưa dự báo tích lũy 01 ngày để nội 

suy về trạm mặt đất có thể sử dụng phương trình tương quan (3.6): 

Y = 1.1106*X        (3.6) 

Trong đó: X: Là lượng mưa dự báo từ mô hình ECMWF chưa được 

nội suy; Y: Là lượng mưa dự báo từ mô hình ECMWF đã được nội suy. 

 Kiến nghị sử dụng số liệu mưa dự báo 

Có thể sử dụng dữ liệu khai thác từ hệ thống giám sát hồ Dầu Tiếng 

và kết hợp với dữ liệu mưa dự báo để mô phỏng dòng chảy lũ về hồ. 

3.3.2. Thiết lập công cụ mô phỏng dòng chảy lũ về hồ Dầu Tiếng 

 Xác định trọng số các trạm mưa 

Trọng số các trạm mưa trên lưu vực được thể hiện ở Bảng 3.28. 

Bảng 3.28: Trọng số Theissen của các trạm mưa 

Tên trạm Tân Thành Minh Tâm Thanh Lương Kà Tum Đồng Ban Minh Hòa Dầu Tiếng 

F(km2) 225,21 297,81 222,14 209,15 78,66 209,35 86,68 

Trọng số 0,089 0,117 0,087 0,082 0,031 0,082 0,034 

Tên trạm Tân Hòa 1 Lộc Ninh Lộc Thiện Lộc Thành Tân Hòa 2 Tân Hà  

F(km2) 228,22 167,01 227,01 225,02 152,20 215,64  

Trọng số 0,090 0,066 0,089 0,088 0,060 0,085  

 Tài liệu đầu vào 

Tài liệu đầu vào cơ bản gồm mưa, bốc hơi và lưu lượng. Các thông số 

mô hình ban đầu được xác định trong quá trình hiệu chỉnh và kiểm định. 

 Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 

Hiệu chỉnh mô hình thời kỳ mùa lũ 2017 cho kết quả khá tốt, với 

R2=0,80. Kiểm định mô hình thời kỳ mùa lũ 2018 cho kết quả khá ổn 

định, với R2=0,70.  
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3.3.3. Kiến nghị sử dụng kết quả dự báo dòng chảy về hồ trong mùa lũ 

 Dữ liệu thực đo kết hợp với dữ liệu dự báo để dự báo dòng chảy đến 

hồ, làm cơ sở quyết định vận hành theo điều 39 và 40 của Quy trình 1895. 

3.3.4. Ứng dụng kết quả nghiên cứu mô phỏng lũ về hồ Dầu Tiếng 

 Tài liệu sử dụng 

a. Tài liệu bốc hơi và mưa thực đo: Dữ liệu mưa và bốc hơi thực 

đo trong khu vực nghiên cứu năm 2017 và 2018. 

b. Tài liệu mưa dự báo:Trích xuất dữ liệu 22/11/2018 để có dữ liệu 

mưa dự báo từ 23/11 đến 27/11/2018. Trích xuất dữ liệu 23/11/2018 để 

có dữ liệu mưa dự báo từ 24/11 đến 27/11/2018. Trích xuất dữ liệu 

24/11/2018 để có dữ liệu mưa dự báo từ 25/11 đến 27/11/2018. Trích xuất 

dữ liệu 25/11/2018 để có dữ liệu mưa dự báo từ 26/11 đến 27/11/2018. 

 Phân tích kết quả tính toán 

Kết quả phân tích cho thấy lượng nước về hồ từ mô hình càng chính 

xác khi càng về gần thời điểm lũ xuất hiện (lệch 15,13% với dữ liệu 

22/11/2018, lệch 2,43% với dữ liệu 23/11/2018). 

 Xác định phương án vận hành 

Bảng 3.36: Kết quả tính toán mực nước hồ cuối thời đoạn dự báo 

Ngày 

Dung tích hồ đầu 

thời đoạn dự báo 

(106 m3) 

Dung tích đến hồ 

trong thời đoạn dự 

báo (106 m3) 

Dung tích hồ cuối 

thời đoạn dự báo 

(106 m3) 

Mực nước hồ 

cuối thời đoạn dự 

báo (m) 

22/11/2018 1.312,90 110,263 1.423,163 23,69 

23/11/2018 1.312,90 129,615 1.442,515 23,78 

24/11/2018 1.314,96 158,903 1.473,863 23,93 

25/11/2018 1.366,46 93,039 1.459,499 23,86 

Do mực nước hồ cuối thời đoạn dự báo cao hơn mực nước trước lũ, 

nên cần xả nước để đảm bảo quy định Quy trình vận hành. Tuy nhiên, căn 

cứ điều 17 của Quy trình 471 về tích nước cuối mùa lũ, Chủ hồ quyết định 

không xả lũ để điều tiết lũ trước và trong thời gian xảy ra cơn Bão số 9. 

3.4. NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ HỒ DẦU TIẾNG 

3.4.1. Tài liệu sử dụng 
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Tài liệu dòng chảy đến hồ Dầu Tiếng, tài liệu dự báo mực nước 

triều ở hạ du, tài liệu quan hệ mực nước-dung tích hồ. 

3.4.2. Các sơ đồ chương trình tính toán điều tiết lũ hồ Dầu Tiếng 

 Sơ đồ LOGIC  

Bảng tổng hợp 

phục vụ tính toán

(THPVTT)

Tính thời điểm 

điều tiết (TĐĐT)

(đơn vị: giờ)

Tính lưu lượng

xả (Q Xả)

(đơn vị: m3/s)

Tính lưu lượng 

đến (Q Đến)

(đơn vị: m3/s)

Tính số thời đoạn 

điều tiết (N)

(đơn vị: 06 giờ)

Tính tổng dung tích

đã xả ( WĐX)

(đơn vị: triệu m3)

Tính dung tích hồ 

khi chưa xả 

(WHCX)

(đơn vị: triệu m3)

Tính dung tích hồ

khi đã xả (WHĐX)

(đơn vị: triệu m3)

Tính tổng dung tích 

còn phải xả (  WCPX)

(đơn vị: triệu m3)

Tính dung tích

ban đầu (W Đầu)

(đơn vị: triệu m3)

Tính mực nước 

cuối (Z Cuối)

(đơn vị: m)

Tính dung tích hồ 

cuối (W Cuối)

(đơn vị: triệu m3)

i: = i

W Đầu

Z Cuối

W Cuối

Nhập ngày

 bắt đầu

(ST)

Nhập ngày 
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Hình 3.40: Sơ đồ LOGIC chương trình điều tiết lũ 

 Sơ đồ thuật toán tính toán điều tiết lũ 

Q Xả = 200

Q Xả=((( WCPX(i-1)-(Tổng số thời đoạn còn lại là 

 Triều cường ) *21600*200/1000000)*1000000)

/(Tổng số thời đoạn còn lại là  Triều kém")*21600)
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Hình 3.41: Sơ đồ thuật toán tính điều tiết lũ 
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3.4.3. Chương trình tính toán điều tiết lũ hồ Dầu Tiếng 

Xây dựng chương trình bằng ngôn ngữ lập trình C#. 

 
Hình 3.42: Thông tin đầu vào tính toán điều tiết lũ 

3.4.4. Ứng dụng nghiên cứu tính toán điều tiết lũ hồ Dầu Tiếng 

 Thiết lập bài toán điều tiết lũ 

Giả sử lúc 06 giờ 01/11/2017 mực nước hồ ở cao trình 24,30m, 

dự báo lũ về hồ trong 10 ngày tới xấp xỉ tần suất lũ PMF. Mực nước 

triều dự báo tại trạm Phú An đạt 1,68 m (Ptriều=20 %). 

 Yêu cầu khi tính toán điều tiết lũ 

Sử dụng tối đa dung tích phòng lũ để điều tiết lũ. Trong kỳ triều cường 

(H Phú An ≥1,3 m) và khi mực nước hồ≤25,10 m,xả lưu lượng≤200 m3/s. 

Khi mực nước hồ>25,10 m, được xả>200 m3/s, mực nước hồ phải luôn 

≤26,92 m, kết thúc quá trình điều tiết lũ phải đưa mực nước hồ về cao 

trình mực nước tích hợp lý (24,40 m) để đảm bảo nhiệm vụ tích nước hồ. 

 Kết quả tính toán điều tiết lũ 

Để đưa mực nước hồ về cao trình 24,40 m vào ngày 30/11/2017 thì: 

Q xả max triều cường=2.102,87 m3/s; Qxả min triều cường=200m3/s; Qxả max triều 

kém=1.117,51 m3/s; Q xả min triều kém=506,44 m3/s. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Những kết quả đạt được của luận án:  

(1) Nghiên cứu đã ứng dụng phương pháp mô hình ANN dự báo dòng 

chảy về hồ Dầu Tiếng trong mùa cạn, kết quả kiểm định mô hình khá tốt 

với R2  ≥ 0,70, phù hợp dự báo lưu lượng nước đến hàng ngày, trung bình 

10 ngày sau và trung bình 30 ngày sau phục vụ tốt cho yêu cầu thông báo 

trước kế hoạch vận hành hồ theo yêu cầu của Quy trình vận hành mà trước 

đây không thể thực hiện được. 

(2) Nghiên cứu đã đề xuất cơ sở dự báo thời gian xuất hiện độ mặn 

lớn nhất tại trạm bơm Hòa Phú (giữa đỉnh triều tại Cảng Sài Gòn và 

đỉnh mặn tại Hòa Phú là 05 giờ, giữa đỉnh triều tại Vũng Tàu và đỉnh 

mặn tại Hòa Phú là 08 giờ); thời điểm hợp lý xả nước tại hồ Dầu Tiếng 

(Xả trước 48 giờ so với thời điểm dự kiến mặn bắt đầu đạt đỉnh tại 

trạm bơm Hòa Phú sẽ mang lại hiệu quả giảm mặn tốt nhất); thời gian, 

lưu lượng cần thiết để xả mặn hiệu quả cho một đợt triều cường(Cần 

xả liên tục trong 32 giờ với lưu lượng xả 120 m3/s, có thể đưa các đỉnh 

mặn cần hạ thấp về ngưỡng cho phép). 

(3) Nghiên cứu đã đề xuất phương pháp khai thác dữ liệu mưa dự báo 

từ website https://freemeteo.vn, lập chương trình trích xuất dữ liệu mưa 

từ các các mô hình dự báo thời tiết toàn cầu, phân tích lựa chọn mô hình 

phù hợp cho lưu vực hồ Dầu Tiếng (ECMWF); lập phương trình tương 

quan để chuyển đổi dữ liệu mưa dự báo phù hợp với lưu vực hồ Dầu 

Tiếng (Y = 1.1106*X); đã thiết lập, hiệu chỉnh, kiểm định mô hình NAM 

đảm bảo tin cậy sử dụng làm công cụ dự báo dòng chảy về hồ trong mùa 

mưa (hiệu chỉnh mô hình với hệ số Nash = 0,80 và kiểm định mô hình hệ 

số Nash = 0,70); nghiên cứu đã sử dụng số liệu mưa thực đo và số liệu 

mưa dự báo để mô phỏng lũ về hồ Dầu Tiếng từ cơn bão số 9 năm 2018, 

kết quả có thể dự báo diễn biến mực nước hồ để quyết định việc tích hay 

https://freemeteo.vn/
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xả nước một cách hợp lý để vừa bảo đảm an toàn hồ, vừa đảm bảo trữ nước 

hiệu quả cho mùa khô năm tiếp theo. 

(4) Nghiên cứu đã lập chương trình tính toán điều tiết lũ đảm bảo 

tính logic khoa học và cơ sở pháp lý hiện hành (đảm bảo các điều kiện 

ràng buộc của Quy trình 1895, yếu tố đầu vào và đầu ra hệ thống và 

tình trạng triều ở hạ du sông Sài Gòn). 

Kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo: 

(1) Khi số liệu đo mưa đạt được đầy đủ cho lưu vực hồ Dầu Tiếng, 

nghiên cứu áp dụng phương pháp ANN để dự báo lưu lượng về hồ trong 

mùa mưa, khi đó đưa thêm số liệu mưa vào trong tầng nhập (INPUT 

Layer) của mô hình ANN; và so sánh kết quả này với kết quả dự báo mưa 

từ mô hình NAM, và thực đo, và rút ra kết luận. 

(2) Với nghiên cứu giải pháp xả nước đẩy mặn, điều quan trọng là 

cần nghiên cứu dự báo giá trị và thời điểm xuất hiện mặn tại trạm bơm 

Hòa Phú trong các đợt triều cường để tiết kiệm lượng nước xả tại hồ 

Dầu Tiếng. Dự kiến dùng phương pháp mô hình ANN để nghiên cứu 

nội dung này sẽ là một vấn đề nghiên cứu mới rất đáng quan tâm. 

(3) Tiếp tục thu thập dữ liệu mưa thực đo, và dự báo từ các mô hình 

ECMWF, GFS và NEMS để phân tích, đánh giá và củng cố cơ sở khoa 

học để nâng cao chất lượng dữ liệu khai thác phục vụ dự báo lũ về hồ 

Dầu Tiếng. Nghiên cứu cũng đã lập phương trình tương quan hồi quy 

để hiệu chỉnh dữ liệu mưa dự báo nhằm phù hợp với điều kiện lưu vực 

hồ Dầu Tiếng, tuy nhiên do dữ liệu dùng để phân tích hồi quy tương 

quan còn hạn chế, chưa đủ dữ liệu để xây dựng các phương trình tương 

quan theo các cấp độ lượng mưa, nên phương trình tương quan đề xuất 

trong luận án chỉ nên sử dụng như là một phương án tham khảo. 

 

 



- 24 - 

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 
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đặt vấn đề cho nhiệm vụ nghiên cứu tiếp theo,” Tuyển tập KHCN 
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PREAMBLE 

1. Necessity of the thesis topic 

Dau Tieng Reservoir and most of the current reservoirs have a 

specific operating procedure, however, there are many regulations in 

the processes that are not suitable for actual operating conditions, while 

the operating support tools are still limited, so when the situations 

outside the process occur, then the operations almost have been based 

on the experience, resulting in the utilization of water storage and 

supply is still not effective. Therefore, the research approach is aimed 

to improve the operation method in accordance with the actual situation, 

to satisfy the current requirements, is a scientific approach and a 

"reasonable operating model" for most of reservoirs, especially, Dau 

Tieng reservoir. From the above requirements and analysis, the author has 

selected  the thesis topic “Building the reasonable operation model of the 

Dau Tieng hydraulic work to serve water supply and flood prevention 

for the downstream of Sai Gon River” to be an essential meaningful 

subject for the society development, both in the realm of scientific and 

practical significance on management, exploitation, and operation of  the 

Dau Tieng reservoir. 

2. Study purposes  

The thesis is aimed to find out the solutions and tools supporting the 

Dau Tieng reservoir operation for storing and supplying water in the 

dry season; ensuring the hydraulic work safety, preventing and reducing 

the impacts of flood on the downstream area of Sai Gon River. 

3. Subject and scope of the study 

The subject of the study is Dau Tieng Reservoir, and the factors 

related to the reservoir operation; typical hydrology and hydraulics, 

water quality in the downstream area of the Dong Nai river system. 

The methodology is aimed to study "non-structural" solutions within 

the Dau Tieng basin and the lower Dong Nai river system; concerning the 
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water release for salinity control at Hoa Phu pumping station on the Sai 

Gon River; and for flood prevention at the lower Sai Gon River. 

4. Methods of the study 

Scientific observation, information collection; theoretical analysis 

and synthesis; classification, systematization of theory; assumption; 

data investigation and analysis, information processing; empirical 

science;  mathematical application and numerical model. 

5. Scientific and practical significance of the thesis 

The research results of the thesis is a valuable reference for 

management agencies such as the Ministry of Agriculture and Rural 

Development and the People's Committees of the relevant provinces, a 

useful document to support decision-making on the reasonable 

operation of the Dau Tieng reservoir, contributing to the stable socio-

economic development of localities in the beneficial region. 

6. New contributions of the thesis 

(1) The study has built a plan to forecast inflow to Dau Tieng 

reservoir in the dry season using an artificial neural network (ANN) 

model to forecast the daily inflow, and on the average 10 days - scale 

and the average 30 days-scale; (2) The study has proposed the 

approaches and salinity control scenarios  at Hoa Phu pumping station 

on the Sai Gon River, that is: The effective time to start discharging 

water at Dau Tieng reservoir (discharging 48 hours before salinity peak 

occurs at Hoa Phu pumping station), and discharging continuously for 

32 hours with a minimum flow of 120 m3/s during a high tide. 

7. Structure of the thesis 

In addition to preamble, conclusion and recommendations, the thesis 

includes 3 main chapters, are presented as follows: Chapter 1,Study 

overview; Chapter 2, Methodological basis for the reasonable operation 

of the Dau Tieng reservoir; Chapter 3, Study on solutions and 

applications to support the operation of the  Dau Tieng reservoir. 
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CHAPTER 1. STUDY OVERVIEW 

1.1. STUDY OVERVIEW OF RESERVOIR OPERATION 

1.1.1. Study on developing procedures and tools to support operations 

Method used: Approximation of random function planning; 

application of genetic algorithms, evolutionary algorithms, 

optimization of ant colonies; using Monte Carlo simulation method. 

Research objectives: Find the reasonable water release from Dau 

Tieng reservoirs, corresponding water release from other reservoirs to 

satisfy many conflicting purposes. 

1.1.2. Forecasting of inputs variables to calculate operational support 

Methods used: Using many types of models such as RAMS, HEC-

HMS, HECRESSIM, NAM, ANN to compute and predict flood. 

Research characteristics: Studies in the world tend to apply artificial 

neural network models for flow forecasting increasingly; Studies in the 

country mainly apply for the combination of irrigation and power 

generation. Reservoirs for irrigation purposes only have a small capacity 

and are often serving for a small scope of a province. 

1.1.3. Study on the Dau Tieng reservoir operation 

Remaining problems: (i) The rain and flow forecast are not really 

efficient. (ii) There has been no research to support the task of calculating 

and regulating floods reasonably. (iii) The method of reasonable water 

release for salinity control has not been proposed. 

1.2. PRACTICAL REQUIREMENTS FOR THE CURRENT OPERATION OF 

DAU TIENG RESERVOIR 

With the work of inflow forecasting to  the reservoir in the dry season: 

Reservoir owners must: organize the forecast reservoir inflow and water 

level in the next 10 days on the 1st, 11th, and 21st of every month. 

With the work of water discharge for salinity control: The scientific 

basis for operation is uncertain. The results of this work have not 

satisfied the practical requirements. 
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With the work of forecasting the inflow to  the reservoir in the flood 

season: Organize the rainfall surveying according to regulations; 

surveying and calculating the reservoir water level, and inflow rate, 

discharge flowrate through the spillway, factory, sluice at the beginning of 

the canal at least 4 times/day at the following times: 1, 7, 13, and 19 PM. 

With the calculation and regulation of flood: Calculating the 

discharge volume such that the reservoir water level during flood regulation 

procedures does not exceed the maximum test water level (26.92 m) and 

after flood regulation procedures, the reservoir water level must be returned 

to the pre-flood water level [50]. 

1.3. STUDY MISSION 

(1) Study on solutions and applications of inflow forecasting to the 

Dau Tieng reservoir in the dry season and flood season; (2) Study on 

solutions and applications to discharge water for salinity control at Hoa 

Phu pumping station on the Sai Gon River; (3) Study on solutions and 

applications of flood regulation  for the Dau Tieng reservoir. 

CHAPTER 2. METHODOLOGY BASIS OF THE REASONABLE 

OPERATION OF DAU TIENG RESERVOIR 

2.1. DEFINITIONS 

2.1.1. The concept of reasonable operation model of the reservoir 

The model of  reasonable reservoir operation is a model studied on 

operating methods, operating time, and operating results. 

2.1.2. The concept of the real-time reasonable reservoir operation  

Every decision for operation at any time has depended on the state of 

the system at that time and the forecast information at the following times. 

2.2. RESEARCH BASIS FOR REASONABLE OPERATION OF DAU TIENG 

RESERVOIR  

2.2.1. Basis for research approach 

Theoretical approach: The ANN model is applied for inflow forecast 

during the dry season. While, MIKE-NAM model is used to simulate 
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incoming flows during flood season, and MIKE 11 model is used to conduct 

numerical experiments aimed to find solutions to salinity control . 

Natural law approach: The ANN model is used to detect natural laws 

through learning from historical statistical data series so that future predictions 

can be applied. 

Practical approach, driver: The flood regulation program is built based 

on the provisions of Procedure 1895 and the tidal condition to build the flood 

regulation calculation algorithms. 

Experimental approach: The MIKE 11 model is used to conduct 

numerical experiments to find out the rules or instructions for the effective 

water discharge to control salinity. 

2.2.2. Research contents on reasonable operation of Dau Tieng 

reservoir 

Figure 2.2: Diagram of research contents on reasonable operation of Dau Tieng reservoir 
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2.3. MODEL ASSESSMENT STANDARDS 

Pearson correlation coefficient (r); Model efficiency coefficient 

(R2); Root Mean square error (RMSE); Mean absolute error (MAE); 

Residual Quantity Surplus (BIAS). 

2.4. DATABASE FOR RESEARCH 

Data of river sections; Topographic data of fields and infrastructure; 

data at the boundaries; and data base of meteorology, hydrology. 

2.5. BASIS OF FORECASTING METHODS OF FLOWING TO RESERVOIR 

IN THE DRY SEASON 

Study approach basis: As the outstanding characteristic of the ANN 

network is the ability to learn and find complex relationships between input 

and output data, the ANN approach is a suitable model in the dry season.  

Research tools and data normalization methods: Artificial neural 

network model in this study has been used through Matlab's Neural 

Network Toolbox (nntool) [65]. The input data of model has been 

standardized as follows: 

 

 


 


0,05 0,9

r Min

n

Max Min

X X
X *

X X

 (2.10) 

Where: Xn is the value after standardization, and Xr is the input raw 

value; Xmax and Xmin are the largest and smallest value of the series. 

2.6. BASIS OF METHODS OF WATER DISCHARGE FOR SALINITY CONTROL 

 Study basis: To impact on the water quality on the Sai Gon River, if 

discharged from the Dau Tieng reservoir 1m3, it must be discharged amount 

equivalent to 12 m3 to 15 m3 from Tri An and Phuoc Hoa reservoirs [38]. 

 Some mathematical models applied for saltwater intrusion study: 

Model KOD, SAL, VRSAP, MIKE. 

2.7. BASIS OF FORECASTING METHODS OF FLOW TO  LAKE IN THE 

FLOOD SEASON 

 Forecast data source: Reference website are https://freemeteo.vn/, 

https://www.windy.com. 

https://freemeteo.vn/
https://www.windy.com/
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 Extract data from website freemeteo.vn: Once you have 

geographic coordinates, follow these steps: 

Step 1: Open the provider's website (https://freemeteo.vn/) 

Step 2: Select and enter Latitude, Longitude in → OK 

Step 3: Choose any day of the week 

Step 4: Select the item             and select the item 

Step 5: Record a 7-day rainfall forecast. 

 Extract data from website Windy.com: API requests have been 

performed over the HTTP protocol and the data features returned either 

JSON or XML files. Many API features can be combined into one HTTP 

request. Program to extract rain data returned JSON or XML file. Some 

steps to analyze the returned JSON Weather chain values are as follows: 

Step 1: Create a class that is similar to an object representing the 

location to get weather information containing attributes such as 

temperature, wind. 

Step 2: Create a class to store information such as location,wind, rain,. 

Step 3: Create a class to convert the data from the returned JSON data. 

Step 4: Create a class that extracts the JSON value chain from the 

API according to desired locations. 

Step 5: Build the basic interface to display the processing classes. 

Step 6: Write Code (source code) for the program. 

2.8. BASIS OF THE METHOD OF FLOOD REGULATION FOR THE DAU 

TIENG RESERVOIR 

 Basis for setting up the problem of flood regulation of the Dau 

Tieng reservoir: When the water level at Phu An is ≥1,3 m and the reservoir 

water level is ≤ 25,10 m, the maximum discharge flowrate is 200 m3/s. In the 

remaining cases, the reservoir can be discharged with the flowrate is larger 

than 200 m3/s. The maximum water level must always be 26,92 m, at the end 

of the flood regulation procedure, the lake water level must be returned to 

the pre-flood water level or a reasonable stored water level. 

MondayTuesday 

11 January12 December 

 Coordinates ▼ 

7 days List 
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 The process of the flood calculation and regulation of Dau 

Tieng reservoir 

Step 1: Extract and calibrate rain data from global weather forecasting 

models at 13 rain gauge stations in the Dau Tieng reservoir basin; 

Step 2: Calculate the total amount of flood water flows to the lake 

during the forecast period (7-10 days) using the rain-flow simulation 

model MIKE NAM; 

Step 3: Calculate the total reservoir volume, lake water level at the end 

of the forecast period; 

Step 4: Compare the lake water level at the end of the forecast period 

with the pre-flood water level in accordance with Procedure 1895 to decide 

whether to store or release water; 

Step 5: Calculate the amount of water to discharge based on the forecast 

lake water level and tidal conditions in the downstream (high tide      or low 

tide) according to Procedure 1895; 

Step 6: The lake owner asked for the direction of the Executive 

Committee of Ho Chi Minh City for flood regulation process (if any); 

Step 7: Notification of water discharge according to the provisions of 

Process 1895 (if any); 

Step 8: Carry out water discharge (if any). 

CHAPTER 3. STUDY ON SOLUTIONS AND APPLICATIONS 

SUPPORTING OPERATION OF THE DAU TIENG RESERVOIR 

3.1. RESEARCH FOR FLOW FORECAST TO LAKE IN THE DRY SEASON 

3.1.1. Document for the study 

The data has been used to train the ANN network from 1990-2011 

(Train phase), the data has been used to test this network from 2012-

2016 (Test phase). 

3.1.2. Planning options to forecast lake inflow in the dry season 

Option 1: Forecast of daily flowrate to the lake: 

+ Scenario 1 (KB-1): Qt-1, Qt-2. 
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+ Scenario 2 (KB-2): Qt-1, Qt-2, Qt-3. 

+ Scenario 3 (KB-3): Qt-1, Qt-2, Qt-3, Qt-4. 

+ Scenario 4 (KB-4): Qt-1, Qt-2, Qt-3, Qt-4, Qt-5. 

In which: Qt-1, Qt-2, .Qt-n is the flowrate to the lake in the previous days. 

Option 2: Forecasting flowrate to the lake 10 following days: 

+ Scenario 1 (KB-DB10-1): QHT, Qt-TB10. 

+ Scenario 2 (KB-DB10-2): QHT, Qt-TB10, Qt-TB20. 

In which: QHT is the current inflow flowrate; Qt-TB10 is the average inflow 

rate 10 previous days; Qt-TB20 is the average inflow rate 20 previous days. 

Option 3: Forecast of flowrate to the lake 30 following days: 

+ Scenario 1 (KB-DB30-1): QHT, Qt-TB30. 

+ Scenario 2 (KB-DB30-2): QHT, Qt-TB30, Qt-TB60. 

In which: QHT is the current inflow flowrate; Qt-TB30 is the average inflow 

rate 30 previous days; Qt-TB60 is the average inflow rate 60 previous days. 

3.1.3. Analyze training results and test predictive scenarios 

Training the dataset for KB-1 to KB-4 for the Train phase, and 

testing for the Test phase gives quite good results with r=0.80 and 

R2=0.90. Comparing scenarios in the Test phase, KB-2 gives good 

results, r=0.91 and R2=0.82; The lowest value of MAE and RMSE 

errors are 22.46 and 37.32, respectively. Therefore, KB-2 is selected as 

input for training the daily inflow network prediction. 

Training the dataset for KB-DB10-1 and KB-DB10-2 for the Train 

phase, and retesting the Test phase gives satisfactory results, 

0.70≥R2≥0.50. Comparing the scenarios in the Test phase, KB-DB10-2 

has a better R2 and lower RMSE error value than KB-DB10-1. 

Therefore, KB-DB10-2 is selected as the input fortraining the inflow 

network prediction of an average of 10 following days. 

Training the dataset for KB-DB30-1 and KB-DB30-2 for the Train  phase, 

and retesting for the Test phase gave satisfactory results, 0.70≥R2≥0.50. 

Comparing scenarios in the Test phase, KB-DB30-1 has R2=0.57 better than 
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KB-DB30-2 (R2 = 0.50), and RMSE error of 45.63 is lower than KB-DB30-2 

is 51.88. Therefore, KB-DB30-1 is selected as input for training the inflow 

network prediction of an average of 30 following days. 

3.1.4. Analyze model testing results 

The validation results of the predictive daily flowrate model to the Dau 

Tieng reservoir are quite good with R2 ≥ 0.70. The validation results of the 

predictive average flowrate model to the Dau Tieng reservoir after 10 days 

are quite good with the coefficient R2 ≥0.70. The results of validation 

results of the predictive average flowrate model to the Dau Tieng reservoir 

30 days later are quite good with the coefficient R2 ≥ 0.70. 

3.2. STUDY ON WATER DISCHARGE FOR SALINITY CONTROL AT HOA 

PHU PUMPING STATION ON SAI GON RIVER 

3.2.1. Establishing a study model for water discharge work 

The thesis topic has been inherited the diagram of river and canal 

network from previous projects [6], [7], [46], [54], and updated, 

supplemented, calibrated and tested for a 3-year operation model, 

including 2010, 2011 and 2013. 

3.2.2. Calibration and testing of the research 

The results of calibration and testing show that the model ensures 

reliability for the study on the saline intrusion in the downstream area 

of the Dong Nai basin. 

3.2.3. Study on determining the relationship between tidal level and 

salinity 

Study methods: Select the times when tides appear with salinity ≥ 150 

mg/l Cl- in March and April of 2006, 2007, 2010, 2013 and 2015 for study. 

Summary and analysis results: The average phase difference between 

the tidal peak at Vung Tau and Sai Gon Port is 4 hours; between the tidal 

peak at Sai Gon Port and the salinity peak at Hoa Phu pumping station is 5 

hours; between the tidal peak at Vung Tau and the salinity peak at Hoa Phu 

pumping station is 8 hours. 
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3.2.4. Study on determining the relationship between discharge 

time and salinity 

 Study methods 

Case 1: Discharge according to flowrate fluctuation from 20 m3/s to 

70 m3/s, with the same starting time of discharge (discharge from 06 

AM of March 27, 2010). 

Case 2: Change the discharge starting time, do not change the discharge 

flowrate, specifically select a test discharge with a flowrate of 60 m3/s. 

 Study results: In both cases, after only 01 to 02 hours of discharging, 

the salinity in Hoa Phu pumping station has changed, however, the salinity 

decreased significantly low compared to before discharging. 

3.2.5. Study on determining the reasonable time to discharge water at 

the Dau Tieng reservoir 

 Study methods 

 Step 1: Experiment with the model with the case of no water discharge. 

Step 2: Experiment with the model of water discharge in a day with 

each flowrate fluctuation (from 20 to 70 m3/s), according to different 

starting times of discharge, calculate the percentage of salinity reduction at 

the salinity peaks when changing the discharge time. 

 Study results 

Table 3.12: Results of the percentage of salinity reduction at the peaks when changing the 
discharge time, corresponding to the case of the continuous discharge of 60 m3/s 

No 
Peak salinity 

(mg/l CL-) 

Time starting 

salinity 
Time starting water discharge for 4th peak salinity (giờ) 

24 28 34 38 48 72 96 
1 365.21 2 AM 26/3/2010 0.00 0.00 0.00 0.00 4.53 24,81 23,62 
2 379.84 6 PM 26/3/2010 0.00  0.17  4.07  7.89  17.81  23,32  22,77  
3 416.87 4 AM 27/3/2010 0.00  9.26  15.04  18.83  23.77  21,90  21,55  
4 401.48 6 PM 27/3/2010 5.81  21.31  23.92  24.28  24.05  22,18  21,76  
5 463.10 5 AM 28/3/2010 16.12  22.36  22.16  22.04  21.80  20,36  20,09  
6 437.04 7 PM 28/3/2010 23.55  23.13  22.87  22.72  22.41  20,84  20,50  
7 485.00 6 AM 29/3/2010 21.95  21.47  21.29  21.20  20.96  19,59  19,31  
8 469.53 7 PM 29/3/2010 22.27  21.74  21.55  21.45  21.19  19,77  19,45  
9 476.73 7 AM 30/3/2010 21.84  21.36  21.18  21.08  20.83  19,44  19,11  
10 478.36 7 PM 30/3/2010 21.59  21.13  20.96  20.87  20.62  19,23  18,89  
11 464.60 8 AM 31/3/2010 21.67  21.21  21.05  20.95  20.70  19,29  18,93  
12 497.59 8 PM 31/3/2010 20.68  20.28  20.14  20.05  19.82  18,48  18,12  
13 444.22 10 AM 01/4/2010 21.23  20.81  20.65  20.56  20.31  18,93  18,55  

Average 16.39  18.69  19.57  20.16  21.19  20.28  20.04  
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From the results of Table 3.12, to reduce the 4th salinity peak, it must be 

discharged before 38 hours to reduce salinity by 24.28 %, discharged before 

48 hours to reduce salinity by 24.05 %, and reduce salinity by 22.18 % for 

discharging before 72 hours. Overall, discharge 48 hours before, the salinity 

peaks decreased by an average of 21.19 %. 

3.2.6. Study on determining the relationship between time and 

discharge flowrate 

 Study methods 

Step 1: Prepare discharge options, see Table 3.13. 

Table 3.13: 48-hour pre-discharge options 

Discharge option Starting time Ending time Total time Total days 
Qdis 

(m3/s) 

Wđis 

(106m3) 

Scenerio 1 (PA1) 6 PM 25/3/2010 6 PM 31/3/2010 144 6 20 10.368 
Scenerio 2 (PA2) 6 PM 25/3/2010 6 PM 29/3/2010 96 4 30 10.368 
Scenerio 3 (PA3) 6 PM 25/3/2010 6 PM 28/3/2010 72 3 40 10.368 
Scenerio 4 (PA4) 6 PM 25/3/2010 6 PM 27/3/2010 48 2 60 10.368 
Scenerio 5 (PA5) 6 PM 25/3/2010 6 PM 26/3/2010 24 1 120 10.368 
Scenerio 6 (PA6) 6 PM 25/3/2010 6 AM 26/3/2010 12 0.5 240 10.368 

Step 2: It is predicted that from 6 PM on March 27th, 2010, salinity 

is likely to exceed the threshold at Hoa Phu pumping station, so it is 

decided to discharge from 6 PM on March 25th, 2010. 

 Study methods 
Table 3.14: Average % salinity reduction at the peaks according to the scenarios 

Peak salinity 

Average % salinity reduction at the peaks according 

to the scenerios (PA) 

PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1st Salinity peak 1,54 2,30 3,05 4,53 8,83 16,94 
2nd Salinity peak 5,93 8,90 11,86 17,81 35,70 44,66 
3rd Salinity peak 9,55 14,22 18,82 27,80 45,23 42,78 
4th Salinity peak 13,69 20,30 26,72 38,92 45,11 42,89 
5th Salinity peak 16,01 23,67 31,05 41,26 41,21 39,28 
6th Salinity peak 20,65 30,28 39,35 42,19 41,99 40,06 
7th Salinity peak 22,46 32,84 39,88 39,45 39,47 37,71 
8th Salinity peak 26,55 38,47 40,30 39,74 39,73 37,98 
9th  Salinity peak 29,43 40,08 39,51 39,02 39,06 37,35 
10th Salinity peak 32,59 39,67 39,02 38,57 38,63 36,95 
11thSalinity peak 36,18 39,67 39,05 38,63 38,68 37,01 
12thSalinity peak 37,92 37,93 37,43 37,08 37,17 35,55 
13thSalinity peak 40.10 38.76 38.24 37.87 37.95 36.30 

Average % salinity reduction 22.51 28.24 31.10 34.07 37.60 37.34 
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From Table 3.14, at the 4th salinity peak, shows that: PA4 has a rate of 

salinity reduction of 38.92 %, and an average reduction of salinity peaks of 

34.07 %; PA5 has a salinity reduction rate of 45.11%, and an average 

reduction of salinity peaks of 37.60 %; PA6 has a salinity reduction rate of 

42.89 %, and an average salinity reduction rate of 37.34 %. 

3.2.7. Study on determining reasonable flowrate, discharge time 

 Study methods 

Case 1: Discontinuous discharge according to levels from 20 m3/s to 240 

m3/s in batches (4 hours/batch). 

Case 2: Continuous discharge according to levels from 20 m3/s to 240 

m3/s in batches (4 hours/batch). 

 Study results 

Case 1: The flowrate at Hoa Phu pumping station changes mainly in 

the first 106 hours. After 8 hours of discharging 240 m3/s, the largest 

change was 195.28 m3/s. 

 
Figure 3.23: Change of flowrate increases according to different discharge flowrate 

with discontinuous discharge case of the 8-cycle stage (32 hours of discharge) 

 
Figure 3.24: Change of salinity according to different discharge flowrate with 

discontinuous discharge case of the 8-cycle stage (32 hours of discharge) 
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To bring from the 4th salinity peak to the allowable threshold, the 

flowrate of 180 m3/s must be discharged. If discharging 120 m3/s 

(13.824 million m3), bringing the 8th, 9th, 10th, 11th, and 13th salinity 

peaks to the allowable threshold, the remaining saline peaks are higher 

than the allowable threshold. 

Case 2: The flowrate at Hoa Phu pumping station changes mainly 

in the first 48 hours. After 25 hours of discharging 120 m3/s, the biggest 

change was 207.77 m3/s, and the biggest change was 488.21 m3/s when 

discharging 240 m3/s. 

 
Figure 3.25: Change of flowrate increases according to different discharge flowrate 

with continuous discharge case of the 8-cycle stage (32 hours of discharge) 

Figure 3.26 shows that just 120 m3/s in 32 hours (13.824 million m3) can 

bring from the 2nd salinity peak onwards to the allowable threshold. 

 
Figure 3.26: Change of salinity according to different discharge flowrate with 

continuous discharge case  
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Case 2: Discharging with real-time and flowrate. 

Case 3: Discharging 120 m3/s in 32 hours. 

For each case, calculate the total number of hours where the salinity 

exceeds the allowable threshold. 

 Analysis and evaluation results 
Table 3.19: Results of discharge for salinity reduction by cases 

Case 

The total number of hours of 

salinity exceeds the allowable 

threshold 

The total amount of water 

used for salt suppression 

(106m3) 

Note 

1 931 0 No discharging 

2 83 73.152 
Discharging according 

actual condition 

3 29 55.296 
Discharging according 

new method 

 Applying the new method results to save 17.86 million m3 (fallen by 

24.41% compared to discharge according the actual condition), reducing the 

number of hours when the salinity exceeds the threshold is 54 hours. 

 The procedure of water discharge for salinity control  at Hoa 

Phu pumping station 

Table 3.20:Instructions for discharging at Hoa Phu pumping station on the Sai Gon River 

Content 

Discharge 

according 

to contact 

Discharge 

in the dry 

season 

Maximum 

discharge in 

the dry 

season 

The 

remaining 

time in the 

dry season 

Tidal level 

reach a 

espeak at 

Sai Gon 

Port 

station 

Salinity 

starts to 

peak at 

Hoa Phu 

pumping 

station 

Time for 

starting 

discharge 

at the Dau 

Tieng 

spillway 

(T=dd/mm/yyyyhh:mm) 

Annual 

required 

time for 

discharge 

12 months 
January to 

Jully 

March to 15 

May 

January to 

February 

and 16 May 

to 30 June 

   

Discharge 

flowrate 

According 

regulation 

≤ 36 m3/s 

According 

regulation 

≤ 36 m3/s 

≥ 120 ≥ 100    

Discharge 

time 
Daily Daily 

32 hours/ 

discharging 

time 

continously 

32 hours/ 

discharging 

time 

continously 

   

At time     TTrSG= T 
T+ (5 

hours) 

T- (43 

hours) 

Required 

salinity 

≤ 250 mg/l 

CL- 

≤ 250 mg/l 

CL- 

≤ 250 mg/l 

CL- 

≤ 250 mg/l 

CL- 
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3.2.9. Applying the study results of the 8th and 9th batches of water 

discharge for salinity control in 2016 

Determining the time when the salinity exceeds the threshold 

at Hoa Phu pumping station: From the tide table [51], it is 

determined that from April 18th to May 10th, 2016, there are 2 high 

tides, it is possible to predict the time when the saline peak will 

appear at Hoa Phu pumping station. 

Select the water release option: Option 1 discharges 120 m3/s per day, 

option 2 discharges 60 m3/s per 2 days, option 3 discharges 120 m3/s per 32 

hours. All three options were discharged from 6 PM on April 18th, 2016. 

Since this is the first experiment, the lake owner chooses option 2. 

Results of the 8h water realse application in 2016: The maximum 

salinity surveying result at 20h 20/4/2016 is 332 mg/l Cl-, higher than the 

predicted salinity value under option 2 is 54,086 mg/l Cl-, salinity on 

22/4/2016 has reached 188 mg/l Cl-. The 8th water discharge ended at 6 

PM 23/4/2016, the surveying results showed that the salinity change at Hoa 

Phu pumping station was the highest at 166 mg/l Cl-. 

Results of the 9th water realse application in 2016: The actual 

discharge with option 2 (from 4 AM 4/5/2016 to 4 AM 6/5/2016). 

Salinity monitoring results showed that: On May 4 and May 5, 2016, 

the highest salinity was 252 mg/l Cl-, continuing to discharge 60 m3/s 

for the following day. Surveying results show that salinity changes from 

May 6 to May 10, 2016 are quite low. 

Analysis of the results of the 8th and 9th water release phase: The 

7th discharge totally used 24.70 million m3, the total number of hours of 

salinity exceeding the threshold is 76 hours; the 8th discharge used 22.46 

million m3, the total number of hours of salinity exceeding the threshold is 

10 hours; The 9th discharge used 15.55 million m3, the total number of 

hours of salinity exceeding the threshold is only 2 hours. 
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Figure 3.29:Salinity at Hoa Phu pumping station on Sai Gon River after discharging from 

the Dau Tieng reservoir, from 1 AM January 1, 2016 to 1 PM May 8, 2016 

3.3. STUDY ON FLOW FORECASTING TO LAKE IN THE FLOOD SEASON 

3.3.1. Study to extract data from weather forecasting models 

 Program to extract forecast weather data 

 
Figure 3.31: Summary of rainfall forecast at 13 rain gauge stations in the basin 

The program is built in C# language, based on the website Windy.com. 

Weather data is stored on the computer as *.csv files. 

 Analysis and selection of predictive models for the Dau Tieng 

reservoir basin 

a. Document for the study 

From the website windy.com, it was predicted that from November 

24th, 2018 onwards, the storm will cause heavy rain on the Dau Tieng 

reservoir basin on November 25th or November 26 th, 2018. 

    

    
Figure 3.33: Some images of moving the center of rain from Storm No. 9 in 2018 
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Using data extracted on November 22th, 23th, 24th, and 25th, 2018 to 

evaluate rain forecast from November 25th to 27th, 2018. Rain forecast has 

been used to analyze and compare with the actual rain measured from 

November 25th to 27th, 2018. 

b. Study methods 

Based on correlation coefficient (r), mean absolute error (MAE), and 

total average rainfall in the basin during the survey to determine and 

evaluate the relationship between measured rain and forecasted rain. 
Table 3.25:Total average rainfall (mm) in measured and forecasted basins for 3 days, 

from November 25, 2018 to November 27, 2018 

Meaure 

(mm) 
Predictive model 

Forecast news according to models 
% error 

22 Nov 23 Nov 24 Nov 25 Nov Daily average 

141.66 ECMWF 115.06 133.98 161.26 118.52 136.87 3.38 

141.66 GFS 205.11   211.34 126.01 180.82 27.64 

141.66 NEMS 55.97 47.95 79.32 102.59 71.46 49.56 

The forecasted rain tends to be small compared with the actual rain. The 

analysis results according to the r and MAE indexes, the ECMWF model 

gives better results, there is a small difference between the total average 

rainfall forecast for 3 days (136.87 mm) and the total average rainfall 

measured for 3 days (141.66 mm). 

 Set up the regression equation 

 With measured data and forecasted data, after calculating the average 

rainfall of the basin, using Excel software to set up the regression equation. 

 With the average rainfall of the basin in 3 hours and the average of 

the 4-day forecast period, the R2 index is very low (R2 = 0.13). With the 

average rainfall in the basin for 1 day and the sum of 4 forecast days, 

the R2 index is quite good (R2=0.85). Therefore, using the 1-day 

cumulative forecast rain to interpolate to the ground gauge station, the 

correlation equation (3.6) can be used: Y = 1.1106*X        (3.6) 

In which: X: The forecasted rainfall from the ECMWF model has 

not been interpolated; Y: Rainfall forecast from the interpolated 

ECMWF model. 

 Recommendations to use forecast rain data: Data extracted 
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from the Dau Tieng reservoir monitoring system can be used and 

combined with forecast rain data to simulate flood flow to the lake. 

3.3.2. Set up a simulation tool for flood flow to the Dau Tieng lake 

 Determine the weights of rain gauge stations 

The weights of rain gauge stations in the basin are shown in Table 3.28. 

Table 3.28: Theissen weights of rain gauge stations 

Name of 

station 

Tan 

Thanh 

Minh 

Tam 

Thanh 

Luong 

Ka 

Tum 

Don 

 Ban 

Minh 

Hoa 

Dau  

Tieng 

F(km2) 225.21 297.81 222.14 209.15 78.66 209.35 86.68 

Weight 0.089 0.117 0.087 0.082 0.031 0.082 0.034 

Name of 

station 

Tan 

Hoa 1 

Loc 

Ninh 

Loc 

Thien 

Loc  

Thanh 

Tan  

Hoa 2 

Tan 

Ha 
 

F(km2) 228.22 167.01 227.01 225.02 152.20 215.64  

Weight 0.090 0.066 0.089 0.088 0.060 0.085  

 Input document: Basic inputs include rainfall, evaporation, and 

flowrate. The initial model parameters are determined during calibration 

and validation. 

 Calibration and validation of the model: Calibration and 

validation results of the model give quite good value. Calibrating the 

for the 2017 gives R2=0.80 andtesting the 2018 gives R2=0.70 for flood 

season model. 

3.3.3. Proposal to use the results of flow forecasting to the lake in 

the flood season 

 Measured data combined with forecasted data to predict the flow to 

the lake, as the basis for operating decisions according to articles 39 and 

40 of Procedure 1895. 

3.3.4. Applying flood simulation study results to the Dau Tieng 

reservoir 

 Document for the study 

a. Measured evaporation and rainfall data: Rainfall and 

evaporation data were measured in the study area in 2017 and 2018. 

b. Rain forecast document: Extract data from 22th November 2018 to 

get forecasted rain data from 23th November to 27th November 2018. 
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Extract data from 23th November 2018 to get forecasted rain data from 

24th November to 27th November, 2018. Extract data from 24th 

November 2018 to get forecasted rain data from 25th November to 27th 

November 2018. Extract data from 25th November,  2018 to get forecast 

rain data from 26th November  to 27th November, 2018. 

 Analyze calculated results: The analysis results have shown that 

the amount of water to the lake from the model is more accurate the 

closer it is to the time of the flood occurrence (15.13% deviation from 

the data on November 22th, 2018, 2.43% deviation from the data on  

November 23th, 2018). 

 Determine the operating plan 

Table 3.36: Calculation results of lake water level at the end of the forecast period 

Date 

Lake capacity at 

the beginning of 

the forecast period 

(106 m3) 

Lake capacity at the 

forecast period (106 m3) 

Lake capacity at 

the ending of the 

forecast period 

(106 m3) 

Lake water level 

at theending of 

the forecast period 

(m) 

22/11/2018 1,312.90 110.263 1,423.163 23.69 

23/11/2018 1,312.90 129.615 1,442.515 23.78 

24/11/2018 1,314.96 158.903 1,473.863 23.93 

25/11/2018 1,366.46 93.039 1,459.499 23.86 

Since the lake water level at the end of the forecast period is higher 

than the water level before the flood, it is necessary to discharge to 

ensure the regulation of Operation Procedure. However, based on 

Article 17 of Process 471 on water storage at the end of the flood 

season, the lake owner decided not to release flood to regulate the 

flood before and during the occurrence of Storm No. 9. 

3.4. STUDY ON FLOOD REGULATION OF THE DAU TIENG RESERVOIR 

3.4.1. Document for the study 

Document of flow to the Dau Tieng reservoir, document predicting 

tidal level in the downstream area, document the relationship between 

water level and reservoir capacity. 

3.4.2. Diagrams of the program to calculate and regulate floods in 

the Dau Tieng reservoir 
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 LOGIC diagram 
INPUT DATA (INPUT VALUE) 

INITIALIZATION VALUE  
CACULATION PROCEDURES 

Summay table 

serving for 

calculation

(THPVTT)

Calculate the time 

for flood regulation 
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Calculate inflow 

rate (Q incoming)
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Calculate the 

total volume 

of discharge 

( WĐX)
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No

END

MAIN
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Figure 3.40: LOGIC diagram of flood regulation program 

 Schematic diagram of flood regulation algorithm 

Q distrarge (i)= 200

Q distrarge (i)=((( WCPX(i-1)-(Total time remaining 

is  high tide ) *21600*200/1000000)*1000000)

/(Total time remaining is  low tide")*21600)

START calculate Q 

discharge

Incoming volume list (W incoming)

volume needed for water discharge list 

(WPX) triều  tidal situation list (TTT)

regulation times (i)

END calculate Q 

discharge

Q distrarge(i) = ((WHĐX(i -1) + WĐến(i)

+ ((( WCPX(i - 1) - (Total time remaining is

 high tide )*21600*200/1000000)*1000000)/

(Total time remaining is  low tide")* 21600)

* 21600 /1000000-2165,85)*1000000 / 21600)

Q distrarge (i)

TTT= high tide 

and [WHĐX (i-1)+W incoming (i)]

 1740,20

 [WHĐX (i-1)+

W incoming (i)] >2165,85

NO

YES

YES

NO

i: = 1

WHĐX (i)=W nitial

NO

YES

i     Ni: = i + 1

 
Figure 3.41: Algorithm diagram for flood regulation 
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3.4.3. Program to calculate and regulate floods in the Dau Tieng 

reservoir 

Build a program using the C# programming language. 

 
Figure 3.42: Input data  for flood regulation calculation 

3.4.4. Applying study to calculate flood regulation of the Dau Tieng 

reservoir 

 Setting up the flood regulation problem: Assuming that at 6am 

on November 1st, 2017, the lake water level is at 24.30m, the flood 

flow forecast to the lake in the next 10 days is approximately the 

frequency of PMF floods. The forecasted tidal water level at Phu An 

pumping station is 1.68 m (Ptide = 20 %). 

 Requirements when calculating flood regulation: Use 

maximize flood prevention capacity to regulate floods. During high tide 

(HPhuAn ≥ 1.3 m) and when lake water level ≤ 25.10 m, discharge ≤ 200 

m3/s. When the lake water level is > 25.10 m, discharged > 200 m3/s, 

the lake water level must always be ≤ 26.92 m, at the end of the flood 

regulation procedure, the lake water level must be brought back to a 

reasonable integrated water level (Z= +24.40m) to ensure the task of 

storing water in the lake. 

 Calculation results for flood regulation: To return the lake water 

level to a level of 24.40 m on November 30th, 2017, then: Qmax discharge on high 

tide=2,102.87 m3/s; Qmin discharge on high tide=200 m3/s; Qmax discharge on low tide=1,117.51 

m3/s; Qmin discharge on low tide = 506.44 m3/s. 
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

The results of the thesis: 

(1) The study has applied the ANN model to forecast the inflow to the 

Dau Tieng reservoir in the dry season, the model test results are quite good 

with R2 ≥0.70, suitable for daily, an average of 10 following days, and an 

average of 30 following days inflow forecast. 

(2) The study has proposed a basis for forecasting the time of 

occurrence of the maximum salinity at Hoa Phu pumping station 

(Between the tidal peak at Sai Gon Port and the salinity peak at Hoa 

Phu is 5 hours, between the tidal peak at Vung Tau and salinity peak at 

Hoa Phu is 8 hours); reasonable time to discharge at the Dau Tieng 

reservoir (Discharge 48 hours before the expected time when salinity 

starts to peak at Hoa Phu pumping station will bring the best salinity 

reduction effect); Time and flow required for effective water discharge 

for salinity control for a high tide (It is necessary to discharge 

continuously for 32 hours with a discharge flowrate of 120 m3/s, which 

can bring salinity peaks to be lowered to the allowable threshold). 

(3) The study proposed a method of extracting forecast rain data 

from the website https://freemeteo.vn, setting up a program to extract 

rain data from global weather forecasting models, analyzing and 

selecting a reasonable model for the Dau Tieng reservoir (ECMWF); 

establish a correlation equation to convert forecast rain data suitable to 

the Dau Tieng reservoir basin (Y = 1.1106*X); established, calibrated 

and tested the NAM model to ensure reliability and used it as a flow 

forecasting tool to the lake (calibrating the model with Nash coefficient 

= 0.80 and testing the model with Nash coefficient = 0.70); The study 

used measured and forecasted rainfall data to simulate the flood flow to 

the Dau Tieng reservoir from the Storm No. 9 in 2018, the results can 

be used to forecast the change of lake water level to give decision 

whether to store or discharge water. 
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(4) Study has built a program to calculate flood regulation ensuring the 

scientific logic and current legal basis (ensure the binding conditions of the 

1895 Procedure, system inputs and outputs, and tidal conditions in the 

downstream of Sai Gon river). 

Recommendations for outgoing study: 

(1) When rainfall data is full, sufficiently provided for the Dau Tieng 

reservoir basin, the study applies the ANN method to forecast the flowrate 

to the reservoir in the rainy season, at that time adding more rainfall data 

into the input layer (INPUT Layer) of the ANN model; and then compare 

this result with the rain forecast results from the NAM model, and 

measured data to be necessary 

(2) With the study of solutions of water discharge for salinity control, 

it is important to study and predict the salinity and time of saline 

intrusion at Hoa Phu pumping station during high tides to save 

discharge flowrate at the Dau Tieng reservoir. It is expected that 

applying the ANN modeling method to study this issue will cause great 

attention from researchers. 

(3) Continue to collect measured rainfall data, and forecast from 

ECMWF, GFS, and NEMS models to analyze, evaluate and strengthen 

the scientific basis to improve the quality of exploiting data serving for 

flood flow forecast to the Dau Tieng reservoir. The study also established 

the regression correlation equation to calibrate the forecasted rainfall data 

to suit the conditions of the Dau Tieng reservoir basin, however, due to 

the limited data used for correlation regression analysis, provided data are 

not enough for building correlation equations according to the levels of 

rainfall. Hence, the correlation equation proposed in the thesis should 

only be used as a reference. 
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