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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Công trình thủy điện là dự án trọng điểm của Quốc gia trong đó tuyến 

đập là hạng mục có tính chất đặc thù, được xây dựng để tạo hồ chứa nước phục 

vụ sản xuất điện năng cung ứng cho cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội. Vì 

vậy, tình trạng ổn định của tuyến đập luôn được đặt lên hàng đầu nhằm đảm 

bảo sự an toàn cho công trình cũng như cư dân vùng hạ lưu. Với lý do đó, công 

tác quan trắc chuyển dịch biến dạng nói chung và quan trắc độ lún nói riêng 

luôn được chú trọng thực hiện định kỳ tại các tuyến đập thủy điện. Kết quả 

quan trắc chính là cơ sở để các nhà quản lý giám sát và đánh giá tình trạng 

tuyến đập, từ đó có giải pháp vận hành công trình một cách hợp lý. 

Nhận biết được vai trò quan trọng của công tác quan trắc độ lún trong 

nhiệm vụ giám sát tình trạng tuyến đập thủy điện, các nhà trắc địa đã xây dựng 

phương án quan trắc bài bản từ khâu thiết kế lưới, tổ chức đo đạc và xử lý số 

liệu. Tuy nhiên, trong thực tế sản xuất dù đã chú trọng đến khâu xử lý số liệu 

nhằm nâng cao độ chính xác quan trắc nhưng kết quả thu được đơn giản chỉ là 

giá trị độ lún của tuyến đập theo từng chu kỳ. Dữ liệu thu được chưa đủ để cải 

thiện hiệu suất công tác giám sát khi chưa nắm bắt được bản chất của chuyển 

dịch. Để nâng cao hiệu quả xử lý số liệu và đáp ứng được yêu cầu nêu trên thì 

phân tích kết quả quan trắc là giải pháp tối ưu. Phân tích kết quả đo lún cần 

thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ, đó là đánh giá tổng thể xu hướng lún của 

tuyến đập trong không gian, theo thời gian và xác định ảnh hưởng của các yếu 

tố ngoại cảnh tới độ lún công trình. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phân tích sẽ tạo 

cơ sở dữ liệu để cảnh báo sớm, giúp giảm thiểu các sự cố của tuyến đập gây 

thiệt hại cho người và tài sản. Xuất phát từ đòi hỏi cấp thiết như vậy, nghiên 

cứu sinh đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý 

số liệu quan trắc lún tuyến đập công trình thủy điện”. Đề tài có ý nghĩa khoa 
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học, kết quả nghiên cứu phù hợp để áp dụng trong thực tiễn sản xuất nhằm cải 

thiện nhiệm vụ xử lý số liệu quan trắc, từ đó góp phần hỗ trợ công tác giám sát, 

vận hành công trình thủy điện hiệu quả hơn. 

2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Mục tiêu nghiên cứu của luận án là xác lập được cơ sở khoa học các 

giải pháp xử lý số liệu quan trắc để nâng cao độ chính xác, độ tin cậy các đại 

lượng biến dạng lún phục vụ hiệu quả công tác cảnh báo sớm nhằm ngăn ngừa 

và giảm thiểu các sự cố của các tuyến đập thuỷ điện ở Việt Nam.  

- Đối tượng nghiên cứu là quan trắc độ lún tuyến đập công trình thủy 

điện ở Việt Nam. 

 - Phạm vi nghiên cứu của luận án bao gồm: Nghiên cứu về xử lý số liệu 

hệ thống lưới quan trắc lún và phân tích kết quả quan trắc của tuyến đập công 

trình thủy điện ở Việt Nam.  

3. Nội dung nghiên cứu 

 - Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý số liệu lưới cơ sở trong quan trắc 

lún tuyến đập công trình thủy điện.  

- Xác định mức độ ảnh hưởng của độ cao mực nước hồ chứa tới độ lún 

tuyến đập công trình thủy điện. 

- Nghiên cứu ứng dụng phương pháp lọc Kalman trong dự báo độ lún 

công trình thủy điện. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thống kê: Tìm kiếm, thu thập tài liệu và cập nhật các 

thông tin trên mạng internet và các thư viện. 

- Phương pháp phân tích: Nghiên cứu lý thuyết về thành lập lưới khống 

chế thi công thủy điện, khảo sát một số đồ hình phù hợp với cấu trúc công trình 

thủy điện, thành lập thuật toán xử lý số liệu đo đạc ngoại nghiệp. 
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- Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành các thực nghiệm với các công 

trình ở thực tế  để chứng minh lý thuyết, khẳng định tính đúng đắn, khả thi và 

đi đến kết luận. 

- Phương pháp so sánh: Đối chiếu với các kết quả nghiên cứu khác hoặc 

các nội dung liên quan để so sánh, đánh giá, đưa ra giải pháp phù hợp. 

- Phương pháp toán học: Tập hợp các quy luật, định lý toán học để chứng 

minh các công thức phục vụ cho việc tính toán và lập chương trình máy tính. 

- Phương pháp ứng dụng tin học: Xây dựng thuật toán xử lý số liệu với 

định hướng lập chương trình tính toán trên máy tính. 

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

Ý nghĩa khoa học: Đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình xử lý số liệu 

lưới cơ sở, xác định phương pháp đánh giá ảnh hưởng của tác nhân tới độ lún 

công trình và dự báo độ lún trong tương lai, góp phần xây dựng lý thuyết xử lý 

số liệu hệ thống lưới quan trắc lún công trình thủy điện một cách toàn diện, hỗ 

trợ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực trắc địa công 

trình.  

Ý nghĩa thực tiễn: Các kết quả nghiên cứu có thể được ứng dụng để xử 

lý số liệu và phân tích độ lún công trình thủy điện trong thực tế sản xuất, giúp 

các nhà quản lý và các đơn vị liên quan thực hiện công tác giám sát an toàn 

tuyến đập hiệu quả hơn. 

6. Các luận điểm bảo vệ 

- Luận điểm thứ nhất: Quy trình xử lý số liệu dựa trên tiêu chuẩn đánh 

giá độ ổn định hệ thống mốc là giải pháp hiệu quả, góp phần xử lý linh hoạt 

vấn đề định vị mạng lưới trong quan trắc lún tuyến đập thuỷ điện.  

- Luận điểm thứ hai: Đánh giá ảnh hưởng của độ cao mực nước hồ chứa 

tới độ lún tuyến đập thủy điện và dự báo lún bằng phép lọc Kalman hỗ trợ hiệu 
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quả công tác giám sát an toàn đập và cảnh báo sớm các sự cố có thể xảy ra. 

7. Các điểm mới của luận án 

1. Đề xuất tiêu chuẩn đánh giá độ ổn định các mốc và quy trình xử lý số 

liệu lưới cơ sở quan trắc lún tuyến đập công trình thủy điện. 

 2. Xây dựng quy trình tính giá trị ảnh hưởng của độ cao mực nước hồ 

chứa tới độ lún tuyến đập công trình thủy điện. 

3. Xây dựng quy trình dự báo độ lún tuyến đập thủy điện bằng phép lọc 

Kalman. 

8. Cấu trúc và nội dung luận án 

Cấu trúc luận án gồm ba phần: 

Phần mở đầu: Giới thiệu tổng quan về luận án, tính cấp thiết, mục đích, 

ý nghĩa, phương pháp, nội dung nghiên cứu của luận án, đồng thời đưa ra các 

luận điểm bảo vệ và điểm mới của luận án. 

Phần nội dung: nghiên cứu được trình bày trong 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan về xử lý số liệu quan trắc lún tuyến đập thủy điện. 

Chương 2: Giải pháp xử lý số liệu hệ thống lưới độ cao quan trắc lún 

tuyến đập thủy điện.  

Chương 3: Phân tích độ lún tuyến đập công trình thủy điện. 

Chương 4: Thực nghiệm xử lý số liệu quan trắc lún tuyến đập thủy điện. 

Phần kết luận: Tổng hợp lại những vấn đề nghiên cứu trong luận án, đưa 

ra những nhận xét, đánh giá các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xử lý số 

liệu quan trắc độ lún công trình thủy điện. 

9. Lời cảm ơn 

Trước hết, nghiên cứu sinh xin được chân thành cám ơn người hướng 

dẫn khoa học PGS.TS Trần Khánh và PGS. TS Lê Đức Tình đã tận tình hướng 

dẫn, giúp đỡ và cho nhiều chỉ dẫn khoa học có giá trị giúp nghiên cứu sinh hoàn 
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thành các nội dung của luận án.  

Nghiên cứu sinh xin cảm ơn các thầy, cô trong Khoa Trắc địa – Bản đồ 

và Quản lý đất đai Trường Đại học Mỏ -Địa chất, các đồng nghiệp trong ngành 

Trắc địa và đặc biệt là các Thầy, Cô trong Bộ môn Trắc địa công trình đã giúp 

đỡ và có những ý kiến đóng góp quý báu cho tác giả hoàn thiện nội dung của 

luận án. Nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn! 
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Chương 1 

 TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC LÚN TUYẾN ĐẬP 

THỦY ĐIỆN 

1.1. Đặc điểm, nội dung và yêu cầu quan trắc độ lún tuyến đập thủy điện  

1.1.1. Đặc điểm cấu trúc công trình thủy điện 

Công trình thủy điện là dạng công trình đặc thù với tổ hợp nhiều hạng 

mục được xây dựng trên lưu vực sông do đó chịu nhiều áp lực của dòng nước 

cũng như các yếu tố môi trường khác như gió, nhiệt độ, độ ẩm…Trước những 

ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh như vậy thì công trình có thể bị chuyển 

dịch biến dạng rất lớn. Vì vậy để theo dõi, giám sát sự an toàn của công trình, 

cần thiết phải quan trắc chuyển dịch biến dạng thường xuyên.  

Phụ thuộc vào vị trí của nhà máy so với tuyến đập, công trình thủy điện 

được chia làm hai loại: thủy điện sau đập (thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Lai 

Châu) và thủy điện đường dẫn (Yaly, Huội Quảng, Sông Hinh). Tại các công 

trình thủy điện sau đập, nhà máy nằm ngay sát sau tuyến đập nên các hạng mục 

được bố trí gần nhau. Ngược lại với thủy điện đường dẫn, nước trong hồ chứa 

được đưa xuống nhà máy thông qua tuyến đường hầm hoặc kênh dẫn, vì vậy 

các hạng mục công trình của loại thủy điện này thường phân bố cách xa nhau. 

Cấu trúc công trình thủy điện gồm các hạng mục chính như sau:  

a. Tuyến áp lực 

Hạng mục này gồm có đập dâng, đập tràn. Đập dâng phân loại theo vật 

liệu xây dựng có: đập đất (thủy điện Ba Hạ..), đập đất đá (thủy điện Hòa Bình, 

Yaly…), đập bê tông (thủy điện Sơn La, Lai Châu..). Phân loại theo hình dạng 

đập có đập thẳng (đập Sơn La), đập vòm (đập Hòa Bình). Hình 1.1 thể hiện 

hình ảnh tuyến đập công trình thủy điện. 

Tuyến đập thủy điện được xây dựng sẽ tạo ra hồ chứa nước ở phía thượng 

lưu. Nhiệm vụ chính của hồ chứa là tích nước và điều tiết lưu lượng nước đến 
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và lưu lượng xả khi có lũ. Khi đã có hồ chứa, người ta phải xây dựng tuyến tràn 

để xả lũ. 

        

Hình 1.1: Tuyến đập công trình 

 thủy điện 

Hình 1.2: Tháp điều áp, đường ống 

áp lực và nhà máy thủy điện 

b. Tuyến năng lượng 

Tuyến năng lượng gồm cửa nhận nước, hầm (kênh) dẫn nước, tháp điều 

áp, đường ống áp lực… Tùy theo điều kiện địa hình, địa chất mà xây dựng hệ 

thống dẫn nước dạng kênh hay hầm dẫn nước đi theo tuyến ngắn nhất tới tháp 

điều áp, đổ vào đường ống áp lực, dẫn vào nhà máy theo thiết kế đã chọn. 

c. Nhà máy  

Tổ hợp máy móc thiết bị thủy lực, điện bao gồm: tuốc bin, ống dẫn, ống 

xả, cổ góp điện, bộ chia điện, bảng điều khiển… nhằm biến thủy năng thành 

điện năng.     

1.1.2. Yêu cầu quan trắc độ lún tuyến đập thủy điện 

a. Yêu cầu bố trí điểm quan trắc 

- Đối tượng quan trắc: Quan trắc lún tuyến đập, đường ống áp lực, nhà 

máy, quan trắc trượt lở. 

- Các điểm quan trắc được bố trí theo mặt cắt ngang của tuyến đập, cụ 

thể đặt trên đỉnh đập và các cơ đập (đối với đập đất) hoặc các điểm này được 

bố trí trong hầm (đối với đập bê tông). 

b. Yêu cầu độ chính xác quan trắc 
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Hiện tại trong sản xuất yêu cầu độ chính xác quan trắc của các công trình 

thủy điện thường do bên tư vấn thiết kế đề xuất, tuy nhiên có thể dựa vào đặc 

điểm và thành phần vật liệu cấu thành nên tuyến đập để đưa ra yêu cầu độ chính 

xác quan trắc như sau [39]: 

Bảng 1.1: Yêu cầu độ chính xác quan trắc lún công trình thủy điện 

Loại đập Yêu cầu độ chính xác quan trắc (mm) 

- Đập đất, đá 3-5 

- Đập bê tông 1-2 

c. Chu kỳ quan trắc 

Xác định chu kỳ quan trắc hợp lý sẽ góp phần quan trọng trong việc xác 

định kịp thời và chính xác giá trị chuyển dịch của công trình. Chu kỳ quan trắc 

thường được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn thi công và giai đoạn công trình 

đã đi vào vận hành sử dụng 

- Giai đoạn thi công tiến hành 3 chu kỳ: Trước lúc tích nước vào hồ chứa; 

trong quá trình tích nước; sau khi mức nước trong hồ chứa đạt độ cao thiết kế. 

- Giai đoạn vận hành sử dụng: thường 3 tháng thực hiện một chu kỳ quan 

trắc (thực hiện tại thủy điện Hòa Bình) hoặc thưa hơn từ 1-2 chu kỳ một năm 

vào mùa mưa và mùa khô. 

1.1.3. Các phương pháp đo độ cao trong quan trắc lún tuyến đập thủy điện 

a. Nguyên lý quan trắc 

  

 

 

 

 

 

  

O 

X 

Y 

H P1 

P2 

S 

HP1 

HP2 

Hình 1.3: Chuyển dịch công trình 
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Nếu ở thời điểm t1 công trình có vị trí P1, ở thời điểm t2 công trình có vị 

trí P2, khi đó vector 𝑃1𝑃2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   thể hiện chuyển dịch công trình trong không gian như 

Hình 1.3. Theo phương thẳng đứng, đoạn 𝑆 = 𝐻𝑃1 −𝐻𝑃2 thể hiện độ lún của 

công trình. 

Để xác định được giá trị lún tuyệt đối tại từng vị trí và các tham số lún 

chung của công trình, công tác quan trắc độ lún bằng phương pháp trắc địa 

được thực hiện theo các nguyên tắc sau: 

- Độ lún công trình được xác định thông qua các mốc lún gắn tại những 

vị trí chịu lực của đối tượng quan trắc. Số lượng mốc lún lắp đặt tại mỗi công 

trình phụ thuộc vào đặc điểm điều kiện nền móng, kết cấu, quy mô, kích thước 

của công trình đó.  

- Phương pháp quan trắc độ lún thường dùng là đo cao chính xác trong 

mỗi chu kỳ để xác định độ cao của các mốc quan trắc tại thời điểm đo, độ lún 

được tính là hiệu độ cao tại thời điểm quan trắc so với độ cao ở chu kỳ được 

chọn làm cơ sở so sánh: 

 𝑆𝑖 = 𝐻𝑖
𝑗
−𝐻𝑖

𝑗−1
 (1.1) 

trong đó H(j), H(j-1) là độ cao đo được ở chu kỳ thứ (j) và thứ (j-1).  

b. Các phương pháp đo độ cao trong quan trắc lún  

- Phương pháp đo cao hình học 

 Nguyên lý đo của phương pháp đo cao hình học là tạo tia ngắm nằm 

ngang của máy thủy chuẩn.  

 

Hình 1.4: Trạm đo cao hình học 
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 Chênh cao giữa 2 điểm A, B được tính theo công thức:  

 ℎ𝐴𝐵 = 𝑎 − 𝑏 (1.2) 

 Nhận xét: Phương pháp đo cao hình học có ưu điểm là dễ dàng thực 

hiện, độ chính xác cao nên được sử dụng phổ biến trong quan trắc lún công 

trình tuy nhiên chiều dài tia ngắm ngắn, thường ≤ 25m. 

- Phương pháp đo cao lượng giác 

                                            

   

 

 

 

 

 

  

 Chênh cao giữa 2 điểm A và B được xác định theo công thức: 

 ℎ𝐴𝐵 = 𝐷𝑐𝑡𝑔𝑍 + 𝑖 − 𝑙 + 𝑓 (1.3) 

trong đó: D - khoảng cách ngang; Z - góc thiên đỉnh; i -  chiều cao máy; l - chiều 

cao tiêu; f là số hiệu chỉnh do chiết quang đứng được tính theo công thức (1.4). 

 
𝑓 =

1 − 𝑘

2𝑅
𝐷2 

(1.4) 

 Với R là bán kính trung bình của trái đất, k là hệ số chiết quang đứng. 

 Nhận xét: Phương pháp đo cao lượng giác có thể đo được chênh cao lớn 

nhưng độ chính xác thấp, nếu bố trí các đồ hình đo cao từ giữa hoặc đo cao đối 

hướng thì độ chính xác đo có thể tương đương thủy chuẩn hạng IV. 

1.1.4. Tổng quan về xử lý số liệu quan trắc lún tuyến đập thủy điện  

a. Xử lý số liệu hệ thống lưới độ cao quan trắc 

 Do mạng lưới độ cao quan trắc lún gồm 2 cấp độc lập, mỗi cấp lưới có 

A 

B V 
Z 

D 

i 

l 

Hình 1.5: Đo cao lượng giác 
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vai trò và đặc điểm khác nhau nên yêu cầu xử lý số liệu cũng khác nhau. Chính 

vì vậy cần có biện pháp xử lý số liệu phù hợp với từng cấp lưới trong hệ thống 

lưới độ cao quan trắc lún công trình. Tuy nhiên, thuật toán được sử dụng đều 

dựa trên nguyên lý số bình phương nhỏ nhất. 

 - Đối với lưới cơ sở: Thực hiện phân tích độ ổn định các mốc lưới theo 

phương pháp bình sai lưới tự do, tính độ cao các điểm. 

 - Đối với bậc lưới quan trắc: Thực hiện bình sai lưới theo phương pháp 

bình sai gián tiếp, sau khi đã xử lý số liệu lưới cơ sở. 

 b. Tính các thông số lún 

 - Tính độ lún của các điểm quan trắc 

 - Tính độ lún trung bình của toàn bộ công trình 

 - Tính toán một số yếu tố khác như: vận tốc lún, độ lún lệch… 

c. Phân tích kết quả quan trắc 

  Công tác theo dõi, giám sát công trình sẽ hiệu quả hơn nếu kết quả quan 

trắc được phân tích, đánh giá: 

 - Phân tích hình học: Dựa vào các mô hình trong không gian đánh giá xu 

hướng lún tổng quan của toàn bộ công trình 

 - Phân tích theo thời gian: Dựa vào các mô hình theo thời gian để phân 

tích và dự báo lún cho công trình. 

 - Phân tích thống kê: Đánh giá và xác định sự phụ thuộc của độ lún vào 

các tác nhân gây lún. 

1.2. Tổng quan những nghiên cứu về xử lý số liệu quan trắc lún tuyến đập 

thủy điện trên thế giới 

 Công trình thủy điện là những dự án trọng điểm, cần được giám sát, đảm 

bảo sự an toàn trong suốt quá trình hoạt động, vận hành. Để công tác giám sát 

hiệu quả, cần phải thực hiện quan trắc chuyển dịch biến dạng thường xuyên. 

Đối với công trình thủy điện, hạng mục nhận được nhiều quan tâm trong nghiên 



12 

 

cứu của các nhà khoa học là tuyến đập. Khi nghiên cứu về quan trắc đập thủy 

điện, các nhà khoa học nhận thấy, tuy chuyển dịch ngang thường phức tạp và 

tác động tới công trình lớn hơn độ lún, nhưng độ lún cũng là một thành phần 

chuyển dịch đang diễn ra và có ảnh hưởng tới sự an toàn của tuyến đập. Các tài 

liệu [27, 33] đã nghiên cứu và khẳng định quan trắc lún cần thiết được thực 

hiện từ lúc thi công cho tới khi công trình đã đi vào ổn định, đặc biệt trong giai 

đoạn khi hồ tích đầy nước. Chính vì vậy, quan trắc lún là một nhiệm vụ quan 

trọng của quan trắc biến dạng công trình. 

 Các hướng nghiên cứu về công tác quan trắc lún tuyến đập thủy điện khá 

toàn diện gồm các vấn đề liên quan đến xây dựng hệ thống lưới quan trắc lún 

công trình thủy điện; ứng dụng các thiết bị, công nghệ hiện đại trong quan trắc 

lún; xử lý số liệu hệ thống lưới độ cao quan trắc; phân tích kết quả quan trắc 

lún. Trong đó, hướng nghiên cứu về xử lý số liệu là một hướng nghiên cứu mở, 

dành được nhiều quan tâm hơn từ các nhà khoa học với số lượng nghiên cứu, 

bài báo tương đối phong phú. Tuy nhiên, sau khi tổng hợp các tài liệu liên quan, 

nghiên cứu sinh nhận thấy vấn đề cốt lõi được nghiên cứu về xử lý số liệu quan 

trắc lún tuyến đập thủy điện là các phương pháp xử lý số liệu, các giải pháp 

phân tích độ lún và dự báo lún. 

 1. Xử lý số liệu lưới là nhiệm vụ quan trọng giúp nâng cao hiệu quả quan 

trắc lún công trình. Thuật toán được sử dụng trong xử lý số liệu quan trắc lún 

là nguyên lý số bình phương nhỏ nhất [39]. Nguyên lý số bình phương nhỏ nhất 

đề ra quy trình gồm các bước có ý nghĩa toán học và thống kê nhằm xác định 

tọa độ và độ cao thông qua các trị đo thừa trong lưới. Nếu còn có trị đo thừa thì 

nguyên lý số bình phương nhỏ nhất là giải pháp phù hợp duy nhất được lựa 

chọn để xử lý số liệu lưới mà đảm bảo đồng thời hai tiêu chí: xác suất đúng là 

tối đa mà sai số là tối thiểu. Chính vì vậy đây là phương pháp được ứng dụng 

khá phổ biến trong bình sai lưới. Các phương pháp bình sai được nghiên cứu 
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ứng dụng trong xử lý số liệu lưới độ cao cơ sở quan trắc lún là bình sai lưới tự 

do [37], bình sai truy hồi, bình sai kết hợp nhiều chu kỳ [47]. Vì lưới cơ sở có 

nhiệm vụ truyền độ cao vào cho các mốc quan trắc bên trong công trình, nên 

những mốc lưới này đòi hỏi phải có độ ổn định cao. Do đó, phân tích độ ổn 

định mốc được thực hiện trước khi bình sai bậc lưới quan trắc và tính toán các 

thông số lún của công trình [44, 49]. 

 2. Phân tích kết quả quan trắc lún được thực hiện sau xử lý số liệu, giúp 

cung cấp thêm thông tin để quá trình giám sát công trình hiệu quả hơn [29]. Dữ 

liệu sau khi xử lý được sử dụng trong các phân tích thống kê. Các phân tích này 

nhằm đánh giá tổng thể độ lún của tuyến đập (trên cơ sở các giá trị lún rời rạc 

của từng điểm), xác định ảnh hưởng của các tác nhân gây lún và dự báo lún 

trong tương lai. 

 Đối với các đập đất đá lớn có bản mặt bê tông, việc giám sát đập càng 

quan trọng. Số lượng điểm quan trắc nhiều nên dữ liệu đo lớn. Khi nghiên cứu 

về dạng công trình này, bài báo [30] đã ứng dụng phân tích thống kê để phân 

tích độ lún tuyến đập, cụ thể là phương pháp thống kê đa biến và phương pháp 

đồ thị. Để chứng minh cho khả năng ứng dụng của các phương pháp, thực 

nghiệm tính toán được tiến hành với số liệu đo lún tại vị trí đỉnh đập 

Kárahnjúkar có độ cao 198m ở Iceland. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, tập 

trung vào khả năng ứng dụng của phân tích thống kê mà chưa so sánh đối chứng 

và đưa ra lựa chọn phương pháp phù hợp nhất. Để khắc phục hạn chế của tài 

liệu [30]  nhóm tác giả đã nghiên cứu thêm và giải quyết vấn đề ở bài báo [31], 

trong đó xem xét một mô hình thống kê cụ thể, được xây dựng dựa trên mô 

hình HST (Hydrostatic-Seasonal-Time) truyền thống, đó là mô hình xét tới sự 

ảnh hưởng của tải trọng và thời gian. Mô hình này không chỉ được nghiên cứu 

trong phân tích mà còn được sử dụng để dự báo lún. Đây là điểm mới so với 

nghiên cứu năm 2015 của nhóm tác giả, từ chỗ chỉ đưa ra giải pháp phân tích 
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tổng quát đã đề xuất mô hình phân tích phù hợp hơn, có thể kết hợp thực hiện 

nhiệm vụ dự báo.  

 Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh tới độ lún tuyến đập là 

một nhiệm vụ của phân tích kết quả quan trắc,  [25] đã sử dụng mô hình EDF 

để phân tích ảnh hưởng của các yếu tố như yếu tố lưu biến, độ cao mực nước 

hồ.... EDF là một trong những mô hình thống kê đầu tiên được Électricité de 

France xây dựng để đánh giá tình trạng của đập vòm. Sau này mô hình được 

cải biến tùy vào dạng công trình và mục đích ứng dụng. Mặc dù có nhiều 

phương pháp phân tích khác nhau, nhưng EDF vẫn là mô hình phù hợp nhất 

đối với các giả định phân tích. Cũng là đánh giá mức độ ảnh hưởng của các tác 

nhân thì [36] lại sử dụng phương pháp phân tích yếu tố hữu hạn (finite-element 

analysis). Các yếu tố được đánh giá gồm kết cấu, mực nước hồ chứa và hoạt 

động địa chấn. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng mực nước hồ có ảnh hưởng 

tới độ lún tuyến đập nhưng nhỏ hơn so với ảnh hưởng do kết cấu gây ra.  

 3. Dự báo xu hướng lún của công trình trong tương lai là nhiệm vụ quan 

trọng thứ hai của công tác phân tích. Bài báo [40] đã giải quyết cả hai nhiệm 

vụ của phân tích và đặc biệt nhấn mạnh về khía cạnh dự báo bởi dự báo được 

cho là một giải pháp giúp kiểm soát tốt tình trạng chuyển dịch biến dạng của 

tuyến đập. Dự báo là một hướng nghiên cứu nhận được nhiều quan tâm bởi tính 

cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn. Trong số rất nhiều các phương pháp dự báo  

thì những phương pháp thông minh là các lựa chọn được ưu tiên bởi tính mới 

mẻ và phù hợp với sự phát triển của công nghệ hiện đại ngày nay. Một trong số 

các phương pháp mới được ứng dụng khá hiệu quả trong dự báo độ lún đó là 

lập trình biểu hiện gen (GEP) và di truyền thần kinh (NG) của [26]. Số liệu thực 

nghiệm được sử dụng trong nghiên cứu này là tập hợp dữ liệu quan trắc của 35 

đập đất đá trên khắp thế giới. Bộ dữ liệu chia thành 2 nhóm: một nhóm dùng 

để huấn luyện (23/35) và một nhóm để kiểm tra (12/35), dữ liệu đầu vào gồm 
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các thông số: độ cao đập, hệ số hình dạng, tỷ lệ rỗng, độ lún và thời gian. Kết 

quả dự báo thu được có độ chính xác rất cao cùng với ưu điểm dễ thực hiện và 

có sẵn ứng dụng trên web đã tạo cho hai phương pháp có lợi thế lớn khi triển 

khai trong thực tiễn sản xuất. Một mô hình cũng khá mới nữa được sử dụng 

trong dự báo chuyển dịch ba chiều (x, y, z) là mô hình gia tốc xử lý rời rạc 

Wiener (DWPAM- Discrete Wiener Process Acceleration Model) được xây 

dựng trên cơ sở của phép lọc Kalman [38]. Đây là mô hình xử lý động, có ưu 

điểm là loại bỏ được ảnh hưởng của các đặc tính vật lý tới chuyển dịch của 

công trình. Ngoài ra, mô hình cũng có khả năng phát hiện các bất thường giúp 

cảnh báo sớm cho nhà quản lý, đảm bảo an toàn cho tuyến đập. Gần đây nhất, 

trong nghiên cứu [41], phương pháp dự báo kết hợp giữa phương pháp phân 

tích kết quả quan trắc, hồi quy vector và mạng thần kinh sóng nhỏ đã được đề 

xuất. Phương pháp này có độ chính xác dự báo lên tới 99,19%. Tiến trình thực 

hiện của mô hình này như sau: trước tiên phân tích kết quả quan trắc bằng 

phương pháp EMD (Empirical Mode Decomposition), xác định các thành phần 

ảnh hưởng tới độ lún từ đó tìm mô hình dự báo phù hợp; tiếp theo dùng hai 

phương pháp SVR (Support Vector Regression) và WNN (Wavelet Neural 

Network) lần lượt dự báo; sau đó hợp nhất kết quả dự báo để được kết quả cuối 

cùng.     

1.3. Tổng quan những nghiên cứu về xử lý số liệu quan trắc lún tuyến đập 

thuỷ điện ở Việt Nam 

   Tại Việt Nam, xử lý số liệu hệ thống lưới quan trắc cũng là hướng nghiên 

cứu dành được nhiều sự quan tâm từ các nhà khoa học. Sau khi xây dựng một 

hệ thống lưới quan trắc gồm hai bậc, lựa chọn được phương pháp và thiết bị đo 

đạc phù hợp thì xử lý số liệu tốt sẽ góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công 

tác quan trắc, phản ánh đúng thực trạng công trình. Chính vì vậy, nghiên cứu 

[12] đề xuất hai phương án xử lý số liệu: bình sai kết hợp 2 bậc lưới hoặc bình 
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sai bậc lưới quan trắc sau khi đã xử lý số liệu lưới cơ sở. Điểm chung của hai 

phương án xử lý số liệu này là đều tập trung vào nhiệm vụ phân tích độ ổn định 

các mốc và định vị lại lưới cơ sở tự do. Cùng với ý tưởng về giải quyết hai 

nhiệm vụ khi xử lý số liệu lưới cơ sở như vậy, nhiều nghiên cứu đã chứng minh 

rằng phương pháp bình sai lưới tự do là phương pháp phù hợp nhất để ứng dụng 

trong phân tích đánh giá độ ổn định các mốc cơ sở [11, 17, 20, 21]. Tuy nhiên, 

vấn đề xử lý số liệu lưới cơ sở là một bài toán mang tính chất tương đối, chưa 

có một tiêu chuẩn thống nhất chung giữa các nhà khoa học về phương án định 

vị lưới, do đó vấn đề chưa hoàn thiện bởi còn tồn tại những khúc mắc, băn 

khoăn cần giải đáp.  

 Trên cơ sở thuật toán của các phương pháp bình sai được ứng dụng trong 

xử lý số liệu hệ thống lưới độ cao quan trắc lún, các nhà khoa học đã nghiên 

cứu tự động hóa quá trình tính toán bằng cách lập trình các phần mềm chuyên 

dụng [14, 15]. 

 Công tác giám sát tình trạng công trình sẽ hiệu quả hơn nhờ các thông 

tin được cập nhật và cung cấp từ  kết quả phân tích độ lún [1]. Thông qua các 

phân tích này, các nhà quản lý có thể đánh giá một cách tổng thể các vấn đề 

liên quan đến chuyển dịch, từ đó có biện pháp vận hành phù hợp đảm bảo sự 

an toàn cho công trình. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của phân tích kết 

quả quan trắc là đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh (nhiệt độ, độ 

ẩm, tính chất cơ lý đất đá…) tới độ lún công trình. Trong nghiên cứu [2], mức 

độ phụ thuộc của độ lún vào các tác nhân gây lún được xác định bằng phương 

pháp phân tích tương quan tuyến tính đơn. Kết quả tính toán thực nghiệm đối 

với công trình thủy điện cho thấy giữa độ lún và độ cao mực nước hồ (một 

trong các yếu tố ngoại cảnh tác động tới độ lún của tuyến đập) tồn tại mối quan 

hệ phụ thuộc với hệ số tương quan r = -0.68. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ giới 

hạn ứng dụng cho hàm tuyến tính mà chưa đề cập tới hàm phi tuyến. 
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 Dự báo độ lún được thực hiện dựa vào phân tích các mô hình lún theo 

thời gian. Kết quả dự báo giúp cảnh báo sớm các rủi ro có thể xảy ra đối với 

công trình, tránh thiệt hại cho con người và tài sản. Các nghiên cứu khá phong 

phú, thường là khảo sát khả năng ứng dụng của một số phương pháp trong dự 

báo độ lún công trình như phương pháp tự hồi quy, mô hình xám…. [6, 9, 18]. 

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm tính toán với số liệu thực tế đã 

khẳng định tính khả thi của những phương pháp này. 

 Tính đến nay Việt Nam có gần 300 dự án nhà máy thủy điện lớn nhỏ 

trong đó có những nhà có quy mô lớn như thủy điện Sơn La (thủy điện lớn nhất 

Việt Nam và khu vực Đông Nam Á với tổng công suất 2400MW, sản lượng 

điện trung bình hàng năm 10 tỷ KW); thủy điện Hòa Bình với công suất 1920 

MW, sản lượng điện hàng năm 8,16 tỷ KW; thủy điện Lai Châu công suất 1200 

MW; thủy điện Yaly với công suất 720 MW… Công trình thủy điện là những 

dự án trọng điểm của Quốc Gia, cần được theo dõi, giám sát, đảm bảo duy trì 

hoạt động tốt và hiệu quả. Chính vì vậy, quan trắc lún được thực hiện khá bài 

bản, nghiêm túc từ khâu thiết kế lưới, đo đạc cho đến xử lý số liệu. Tuy nhiên, 

công tác phân tích kết quả quan trắc vẫn chưa được quan tâm đúng mức tại tất 

cả các đập thủy điện trên khắp cả nước. Một số công trình thủy điện đã thực 

hiện rất tốt công tác quan trắc lún như: 

 Thủy điện Hòa Bình thực hiện quan trắc lún đều đặn, thường 2-3 tháng 

một chu kỳ, có những năm các chu kỳ được thực hiện mau hơn (8 chu kỳ), tính 

từ năm 1989 đến 2020 đã thực hiện được khoảng 235 chu kỳ quan trắc lún. 

 Thủy điện Sơn La có đập dạng kết cấu bê tông. Mạng lưới cơ sở quan 

trắc lún đập được thiết kế đảm bảo sự thống nhất và ổn định trong các chu kỳ 

quan trắc, lưới có 11 điểm gồm 6 mốc được bố trí thành 2 cụm ở hai bên bờ trái 

và bờ phải tuyến đập và 5 mốc rơ pe công tác, các mốc được liên kết với nhau 

tạo thành các tuyến đo và 7 vòng khép. 
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 Thủy điện Tuyên Quang được xây dựng trên sông Gâm thuộc địa giới xã 

Vĩnh Yên - thị trấn Na Hang - tỉnh Tuyên Quang. Khi quan trắc lún tuyến đập 

thủy điện Tuyên Quang lưới khống chế độ cao quan trắc lún được thành lập 

theo tiêu chuẩn của thủy chuẩn hình học hạng I gồm: Cụm mốc bên bờ phải (3 

mốc); Cụm mốc bên bờ trái (3 mốc); Hai mốc công tác bố trí ở hai vai đập. 

1.4. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu và định hướng nghiên cứu 

trong luận án  

1.4.1. Các thành tựu đã đạt được 

   Từ những tìm hiểu tổng quan tình hình nghiên cứu về xử lý số liệu  quan 

trắc lún tuyến đập thủy điện ở trong và ngoài nước, một số thành tựu đã đạt 

được như sau: 

 a- Nhiệm vụ xử lý số liệu trong công tác quan trắc lún tuyến đập thủy 

điện luôn được quan tâm trong nghiên cứu và trong thực tiễn sản xuất. Đây là 

một hướng nghiên cứu mở với số lượng nghiên cứu phong phú. 

 b- Các nghiên cứu về xử lý số liệu quan trắc lún tuyến đập thủy điện có 

RP2   

   RP1 

 

  RP3 

CT1  
CT5    

   CT2 
 CT4 

CT3 

RP5    RP4 

  RP6 

QT12 

1 

1 
1 

16 59 

1 

45 

1 

32 87 

1 

23 

23 

66 

49 

56 
43 

66 

   

Sông 

Đà 

Hình 1.6: Lưới cơ sở quan trắc lún đập thủy điện Sơn La 
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tính ứng dụng cao, đáp ứng được tính cấp thiết trong thực tiễn sản xuất. 

 c- Những phương pháp và công nghệ hiện đại nhất đã được ứng dụng 

trong xử lý số liệu quan trắc lún tuyến đập thủy điện. 

1.4.2. Các vấn đề còn tồn tại  

 a- Ở Việt Nam, quy định về xác định yêu cầu độ chính xác quan trắc lún 

tuyến đập thủy điện chưa được thống nhất mà chủ yếu do bên tư vấn thiết kế 

đề xuất, do đó cũng gây khó khăn trong công tác xử lý số liệu và phân tích đánh 

giá số liệu quan trắc. 

 b- Hiện tại, ở Việt Nam khi xử lý số liệu quan trắc lún tuyến đập thủy 

điện đã có sự thống nhất là ứng dụng phương pháp bình sai lưới tự do để phân 

tích độ ổn định các mốc lưới cơ sở, tuy nhiên chưa thống nhất được tiêu chuẩn 

phân tích và lựa chọn nguyên tắc định vị lưới.  

 c- Công tác phân tích, đánh giá độ lún theo kết quả quan trắc đối với 

công trình thủy điện chưa được quan tâm đúng mức ở Việt Nam, phân tích kết 

hợp đo lún và đo các yếu tố ảnh hưởng khác chưa được thực hiện bài bản. 

1.4.3. Các hướng nghiên cứu chính trong luận án 

 Sau khi đánh giá tình hình nghiên cứu về công tác quan trắc lún công 

trình thủy điện, nhận thấy rằng xử lý số liệu và phân tích kết quả quan trắc lún 

là hướng nghiên cứu còn nhiều vấn đề tồn tại, một số vấn đề cần chứng minh 

làm rõ, chính vì vậy các nội dung luận án định hướng nghiên cứu gồm: 

 a- Xây dựng và xử lý số liệu hệ thống lưới độ cao quan trắc lún công 

trình thủy điện trong đó tập trung nghiên cứu xử lý số liệu lưới độ cao cơ sở. 

  b- Phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh tới 

độ lún tuyến đập thủy điện. 

 c- Nghiên cứu ứng dụng phép lọc Kalman trong dự báo độ lún công trình 

thủy điện. 
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Chương 2 

 GIẢI PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU HỆ THỐNG LƯỚI ĐỘ CAO  

QUAN TRẮC LÚN TUYẾN ĐẬP THỦY ĐIỆN 

 Hệ thống lưới độ cao quan trắc lún được thành lập gồm hai cấp độc lập 

nên yêu cầu xử lý số liệu được xác định rõ ràng cho từng cấp lưới, trong đó tập 

trung vào nhiệm vụ xử lý số liệu lưới cơ sở. Vì lưới cơ sở là lưới tự do mà các 

mốc lưới đòi hỏi phải có độ ổn định cao, do đó phương pháp bình sai lưới tự 

do là phương phù hợp được nghiên cứu để ứng dụng trong xử lý số liệu lưới. 

Trên cơ sở đó, quy trình tính toán được đề xuất đã góp phần giải quyết linh hoạt 

vấn đề định vị lưới độ cao cơ sở quan trắc lún công trình.  

2.1. Đặc điểm thành lập hệ thống lưới độ cao quan trắc lún tuyến đập thủy 

điện  

2.1.1. Đặc điểm phân bố mốc quan trắc tại tuyến đập thủy điện 

a. Kết cấu mốc 

Mốc cơ sở 

  

Hình 2.1: Mốc cơ sở 

 Mốc cơ sở là mốc chôn sâu được khoan xuống tầng đá gốc. Cấu tạo mốc 

gồm những thành phần sau: Ống bảo vệ, lõi mốc kim loại Φ = 50÷80 mm, đệm, 

đầu mốc chỏm cầu, nắp bảo vệ đầu mốc, hố bảo vệ, lõi phụ. Bên trên được xây 



21 

 

tường vây và có nắp bảo vệ đầu mốc, mặt mốc và dấu mốc được thiết kế theo 

quy định của tiêu chuẩn Quốc Gia. 

Mốc quan trắc 

 Các mốc này được thiết kế là các mốc định tâm bắt buộc (dùng trong 

quan trắc chuyển dịch ngang), trên thân mốc có gắn thêm mốc có hình chỏm 

cầu để quan trắc lún. Mốc lún có cấu tạo là những ống thép Φ = 2 cm dài 6 ÷ 

15 cm, có đầu tròn là vị trí dùng đặt mia khi đo.  

   

Hình 2.2: Mốc quan trắc 

 Hình 2.2 thể hiện hai mốc quan trắc điển hình của đập thủy điện đất đá 

đổ (bên trái) và đập bê tông (bên phải). 

b. Phân bố mốc 

 Mốc quan trắc được bố trí phụ thuộc vào đặc điểm kết cấu từng hạng 

mục công trình thủy điện: 

  - Đối với tuyến đập: Mốc được bố trí theo mặt cắt thiết kế của tuyến đập, 

cụ thể như sau: tại đập đất đá mốc quan trắc được bố trí ở vị trí đỉnh đập và các 

cơ đập; với đập bê tông các mốc quan trắc được bố trí trong hầm; với tuyến đập 

tràn các mốc được gắn trên trụ của cửa tràn. 

 - Khu vực nhà máy: Mốc quan trắc được gắn ở các cột chịu lực theo chu 

vi của nhà máy thủy điện. 
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2.1.2. Cấu trúc hệ thống lưới quan trắc 

 Hệ thống lưới quan trắc lún tuyến đập công trình thủy điện gồm hai bậc: 

lưới cơ sở và lưới quan trắc. 

a. Lưới cơ sở 

 Lưới cơ sở gồm các mốc có yêu cầu độ ổn định cao. Vì vậy các mốc này 

thường được bố trí ở nơi có điều kiện địa chất tốt, ngoài phạm vi ảnh hưởng 

lún của công trình, nhưng cũng không cách quá xa công trình. Đối với tuyến 

đập công trình thủy điện, mốc cơ sở thường được bố trí ở hai bên bờ phía hạ 

lưu tuyến đập tiện cho công tác đo đạc và vận chuyển đi lại.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Hình 2.3 là ví dụ điển hình về lưới cơ sở quan trắc lún tuyến đập thủy 

điện trong đó các mốc cơ sở được bố trí thành hai cụm, mỗi cụm gồm 3 mốc 

tạo thành vòng khép (CD1-CD2-CD3-CD1 và CD4-CD5-CD6-CD4). Ngoài ra 

lưới còn có hai điểm CD7 và CD8 là hai điểm công tác nằm trên vai đập.  

b. Lưới quan trắc 

 Lưới quan trắc gồm các mốc quan trắc (mốc kiểm tra) được gắn trên đỉnh 

đập và các tuyến cơ. Lưới này được đo nối với các mốc độ cao cơ sở. 

CD1   

   CD3 

 

  CD2 

CD4   

  CD6 

  CD5 

CD8 CD7 

Hình 2.3: Lưới độ cao cơ sở quan trắc lún 
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 Hình 2.4 là ví dụ thể hiện hệ thống lưới độ cao quan trắc lún gồm các 

mốc quan trắc M1 – M5 nằm trên đỉnh tuyến đập, M6 – M10 nằm trên các tuyến 

cơ của đập. Các mốc quan trắc trên thân đập được đo nối với các mốc cơ sở 

(CD1 và CD5) bố trí ngoài tuyến đập.         

c. Yêu cầu độ chính xác các bậc lưới  

 Nếu kí hiệu: 𝑚𝐻1  là sai số độ cao lưới khống chế cơ sở, 𝑚𝐻2   là sai số độ 

cao lưới quan trắc, 𝑚𝐻  là sai số độ cao tổng hợp của 2 cấp lưới, thì 

 𝑚𝐻
2 = 𝑚𝐻1

2 +𝑚𝐻2
2  (2.1) 

 Do độ lún của 1 điểm được tính là hiệu độ cao của điểm đó trong 2 chu 

kì quan trắc i và j, nên  

 𝑆 = 𝐻𝑗 −𝐻𝑖 (2.2) 

Sai số trung phương của độ lún (mS) được xác định theo công thức: 

 𝑚𝑆
2 = 𝑚

𝐻𝑗
2 +𝑚

𝐻𝑖
2  (2.3) 

Các chu kì quan trắc được thiết kế đo với cùng độ chính xác, nên sai số độ cao 

tổng hợp của cả hai cấp lưới sẽ là: 

 𝑚𝐻 =
𝑚𝑆

√2
 

(2.4) 

Hình 2.4: Sơ đồ lưới quan trắc lún 
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M5 

M10 M9 
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M3 M2 
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CD1 
CD5 
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 K là hệ số suy giảm độ chính xác giữa 2 bậc lưới, nên 

 𝑚𝐻2 = 𝐾𝑚𝐻1  (2.5) 

  Thay (2.5) vào (2.1) kết hợp với (2.4), xác định được các sai số thành phần: 

      - Sai số trung phương độ cao bậc lưới cơ sở 

 𝑚𝐻1 =
𝑚𝐻

√1 + 𝐾2
=

𝑚𝑆

√2(1 + 𝐾2)
 

(2.6) 

      - Sai số trung phương độ cao lưới quan trắc 

 
𝑚𝐻2 =

𝐾𝑚𝐻

√1 + 𝐾2
=

𝐾𝑚𝑆

√2(1 + 𝐾2)
 

(2.7) 

2.2. Ước tính độ chính xác lưới  

 Để công tác đo đạc ngoại nghiệp đạt hiệu quả và kết quả quan trắc đảm 

bảo yêu cầu độ chính xác thì ngoài việc bố trí mốc và thiết kế các tuyến đo hợp 

lý còn cần phải đánh giá đồ hình lưới. Thực hiện quy trình ước tính chặt chẽ 

lưới không chỉ đánh giá được sự phù hợp của bản thiết kế so với yêu cầu quan 

trắc mà còn xác định được tiêu chuẩn đo đạc của lưới và lựa chọn thiết bị đo 

đảm bảo độ chính xác. Quy trình ước tính lưới được thực hiện theo các bước 

sau: 

Bước 1: Chọn ẩn 

 Chọn ẩn số là độ cao các điểm trong lưới.  

Bước 2: Lập ma trận hệ số (A) của hệ phương trình số hiệu chỉnh 

 Hệ phương trình số hiệu chỉnh dạng tổng quát  

 𝑉 = 𝐴𝑋 + 𝐿 (2.8) 

     Bước 3: Lập ma trận hệ số (R) của hệ phương trình chuẩn 

 Ma trận hệ số của hệ phương trình chuẩn được tính theo công thức: 

 𝑅 = 𝐴𝑇𝑃𝐴 (2.9) 

 trong đó P là ma trận trọng số trị đo  
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𝑃 =

1

𝑛𝑖
 

(2.10) 

 𝑛𝑖 là số trạm đo của tuyến chênh cao i. 

Bước 4: Tính ma trận nghịch đảo 

 - Đối với lưới tự do có số khuyết d > 0 (lưới cơ sở): det(R) = 0 nên 

không thể nghịch đảo ma trận R, cần đưa thêm điều kiện bổ sung 

 𝐶𝑇𝑋 = 0 (2.11) 

trong đó  𝐶𝑇 = (𝑐1   𝑐2… 𝑐𝑛). Các phần tử ci được chọn theo quy tắc: 

  ci = 0 - nếu i là điểm khác  

  ci = 1 - nếu i là điểm cơ sở  

 Như vậy ma trận giả nghịch đảo được tính theo công thức: 

 𝑅~ = (𝑅 + 𝐶𝐶𝑇)−1 − 𝑇𝑇𝑇 (2.12) 

 Với   𝑇 = 𝐵(𝐶𝑇𝐵)−1     𝐵𝑇 = (1   1…1)  

 - Đối với lưới tự do không có số khuyết hoặc lưới phụ thuộc (lưới quan 

trắc) thì ma trận nghịch đảo được tính theo công thức (2.13): 

 𝑄 = 𝑅−1 (2.13) 

Bước 5: Xác định cấp hạng lưới 

Với yêu cầu độ chính xác quan trắc đã xác định, tính được sai số trung 

phương độ cao nên sai số chênh cao trên một trạm đo được tính như sau:  

 
𝑚ℎ

𝑡𝑟⁄
=
𝑚𝐻𝑦𝑒𝑢

√𝑄𝐻𝑦𝑒𝑢

 
(2.14) 

 Trên cơ sở kết quả tính được theo công thức (2.14) xác định cấp hạng 

và chỉ tiêu kỹ thuật đo đạc của lưới. 

2.3. Tiêu chuẩn đánh giá độ ổn định mốc độ cao cơ sở  

2.3.1. Một số yêu cầu kỹ thuật đối với lưới độ cao cơ sở 

 - Đối với công trình thủy điện, do được xây dựng ở vùng núi nên tầng đá 

gốc thường rất gần mặt đất. Chính vì vậy, khi bố trí các mốc độ cao cơ sở, 
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không cần phải khoan quá sâu, thường khoảng 6m là tới tầng đá gốc, do đó mốc 

được sử dụng là dạng mốc chôn nông có cấu tạo như Hình 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 - Mốc cơ sở đòi hỏi phải có độ ổn định cao, được bố trí thành 2 cụm ở hạ 

lưu tuyến đập để tránh ảnh hưởng của mực nước hồ chứa và tiện cho công tác 

vận chuyển, đi lại. 

 - Độ ổn định của các mốc độ cao cơ sở phải được kiểm tra thường xuyên 

trong mỗi chu kỳ quan trắc do đó ở tất cả các chu kỳ, lưới cơ sở đều được đo và 

đánh giá độ ổn định của các mốc. 

2.3.2. Tiêu chuẩn độ ổn định 

 Có hai nhóm phương pháp phân tích độ ổn định, đó là: 

 - Nhóm 1: Các phương pháp dựa trên nguyên tắc định vị theo độ cao trung 

bình không đổi của một nhóm hoặc toàn bộ các mốc (đại diện của nhóm này là 

phương pháp Trernhicov) 

 - Nhóm 2: Các phương pháp có nguyên tắc định vị dựa vào độ cao của 

một điểm ổn định nhất trong lưới (đại diện là phương pháp Costekhel) 

2.3.2.1. Xác định tiêu chuẩn mốc khống chế cơ sở theo sai số giới hạn 

 Tiêu chuẩn độ ổn định theo sai số giới hạn được phát biểu như sau:  

  
 1 

 2 

 6  7 

 3 

 4 

 5 

 

1- Đầu mốc 

2- Lõi mốc 

3- Ống bảo vệ 

4- Bê tông 

5- Đế mốc 

6- Nắp bảo vệ đầu mốc 

7- Hố bảo vệ mốc 

8-Lớp bê tông lót 

 8 

1
0
0

 

Hình 2.5: Kết cấu mốc cơ sở dạng mốc chôn nông 
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  “Điểm khống chế được coi là ổn định nếu chênh lệch độ cao của điểm ở 

chu kỳ đang xét so với chu kỳ được chọn làm cơ sở so sánh không vượt quá sai 

số giới hạn xác định độ chênh lệch đó”. 

  Tiêu chuẩn nêu trên được cụ thể hoá bằng biểu thức: 

 |𝛿𝐻𝑖| ≤ 𝑡𝑚𝑆𝑖 (2.15) 

trong đó: 𝛿𝐻𝑖 = 𝑆𝑖 là độ lún của mốc i; 𝑚𝑆𝑖 là sai số trung phương xác định lún 

của điểm thứ i; t là hệ số xác định tiêu chuẩn sai số giới hạn. 

 Theo nguyên tắc thống kê, các điểm trong lưới có độ chính xác khác nhau 

thì tiêu chuẩn độ ổn định cho mỗi điểm sẽ khác nhau. Tuy nhiên để đảm bảo 

khách quan thì cần phải so sánh độ ổn định của các điểm lưới với cùng một tiêu 

chuẩn thống nhất, do đó (2.15) được viết lại như sau: 

 |𝛿𝐻𝑖| ≤ 𝑡𝑚𝑆1 (2.16) 

trong đó,  𝑚𝑆1 là sai số trung phương quan trắc lún của cấp lưới cơ sở. 

 Trong công thức (2.16), thành phần 𝑚𝑆1 được xác định dựa vào yêu cầu 

độ chính xác quan trắc lún công trình, còn t là giá trị tùy chọn, vì vậy xây dựng 

một tiêu chuẩn độ ổn định phù hợp phụ thuộc vào giá trị t. Thông thường, lấy t 

trong khoảng từ 2 đến 3, tương ứng với xác xuất độ tin cậy từ 95% đến 99,7% 

[13, 47]. 

2.3.2.2. Một số đề xuất về xác định tiêu chuẩn độ ổn định của mốc cơ sở 

     a. Xác định tiêu chuẩn trong trường hợp định vị lưới theo cụm mốc ổn định 

 Nếu chọn t = 3, xác xuất độ tin cậy gần như tuyệt đối thì tiêu chuẩn độ 

ổn định là  

 |𝛿𝐻𝑖| = |𝑆𝑖| ≤ 3𝑚𝑆1 (2.17) 

 Với tiêu chuẩn độ ổn định như công thức (2.17), nếu trong lưới có một 

số điểm ổn định, sau khi phân tích có thể xảy ra mâu thuẫn như sau: Chênh lệch 

độ lún giữa hai điểm có giá trị âm (-) và dương (+) sát với tiêu chuẩn (độ lún 
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lớn nhất và nhỏ nhất) bằng 6𝑚𝑆1 

  𝑆𝑚𝑎𝑥 = 3𝑚𝑆1;  𝑆𝑚𝑖𝑛 = −3𝑚𝑆1, nên 

 |𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑚𝑖𝑛| = 6𝑚𝑆1 (2.18) 

 Như vậy, hiệu độ lún này vượt tiêu chuẩn cho phép, không thể coi hai 

điểm đều ổn định. Với mâu thuẫn như trên, luận án đề xuất nguyên tắc xác định 

hệ số t như sau: 

“ Chênh lệch độ lún giữa hai điểm ổn định bất kỳ không được vượt quá sai số 

giới hạn xác định độ lún” 

 |2𝑆| ≤ 3𝑚𝑆1 (2.19) 

suy ra |𝑆| ≤ 1.5𝑚𝑆1 (2.20) 

 Tiêu chuẩn độ ổn định được đề xuất theo công thức (2.20)  

 b. Xây dựng tiêu chuẩn để xác định điểm ổn định nhất  

  Xác định mốc ổn định nhất theo các bước như sau: 

 - Tính chênh lệch chênh cao sau bình sai của hai điểm i và j giữa chu kỳ 

đang xét và chu kỳ được chọn làm cơ sở so sánh ∆ℎ𝑖𝑗 

 ∆ℎ𝑖𝑗 = 𝑆𝑗 − 𝑆𝑖 (2.21) 

 trong đó: 𝑆𝑗 là độ lún của điểm j và 𝑆𝑖 là độ lún của điểm i 

 - Tính các chênh lệch chênh cao của điểm i và các điểm còn lại trong 

lưới (j = 1÷k, k là số điểm trong lưới). 

 - Tính tổng bình phương các giá trị chênh lệch ở bước 2, mốc ổn định 

nhất là mốc thỏa mãn điều kiện: 

 [∆ℎ𝑖𝑗∆ℎ𝑖𝑗] = 𝑚𝑖𝑛 (2.22) 

2.4. Phương pháp bình sai lưới độ cao tự do  

2.4.1. Khái niệm về lưới độ cao tự do 

 Lưới tự do là lưới mà trong đó không có đủ số liệu gốc tối thiểu cần thiết 

cho việc định vị lưới. Nếu trong lưới trắc địa mà số liệu gốc có sai số vượt quá 
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sai số đo thì  mạng lưới cũng được coi là lưới tự do, trong trường hợp này số 

liệu gốc chỉ có tác dụng là cơ sở cho việc định vị lưới. Lưới độ cao tự do là lưới 

không có độ cao gốc. 

Những số liệu gốc tối thiểu còn thiếu trong lưới gọi là số khuyết, ký hiệu 

là d, bản thân lưới đó gọi là lưới tự do bậc d. Như vậy đối với lưới độ cao có số 

khuyết d = 1. Trường hợp đặc biệt khi trong lưới có vừa đủ số liệu gốc tối thiểu 

thì có thể xem lưới đó là lưới tự do bậc 0.  

Khi bình sai, các điểm có số liệu gốc được gọi là điểm định vị. Bình sai 

lưới tự do có bản chất là quá trình xử lý cấu trúc nội tại và định vị mạng lưới. 

Phương pháp bình sai này cho phép loại trừ được ảnh hưởng của sai số số liệu 

gốc đến các yếu tố tương hỗ và định vị mạng lưới theo tiêu chuẩn phù hợp với 

đặc điểm, nội dung của từng bài toán cụ thể. 

2.4.2. Thuật toán bình sai lưới tự do 

 Thuật toán bình sai lưới tự do được xây dựng trên cơ sở của phương pháp 

bình sai gián tiếp kèm điều kiện với trình tự thực hiện như sau [3, 34, 46]: 

 Chọn ẩn số là vector số hiệu chỉnh độ cao 𝛿𝐻 = (𝛿𝐻1   𝛿𝐻2   …   𝛿𝐻𝑘)
𝑇 

với vector độ cao gần đúng  𝐻𝑜 = (𝐻1
𝑜   𝐻2

𝑜   …   𝐻𝑘
𝑜)𝑇 

   1. Hệ phương trình số hiệu chỉnh 

 𝑉 = 𝐴𝛿𝐻 + 𝐿 (2.23) 

trong đó: A là ma trận hệ số của hệ phương trình số hiệu chỉnh 

     H là vector ẩn số  

     V, L lần lượt là vector số hiệu chỉnh và số hạng tự do. 

   2. Hệ phương trình chuẩn    

 𝑅𝛿𝐻 + 𝑏 = 0 (2.24) 

Với 𝑅 = 𝐴𝑇𝑃𝐴 ; 𝑏 = 𝐴𝑇𝑃𝐿 (2.25) 

   3. Lập hệ điều kiện ràng buộc 
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            Ma trận R trong hệ phương trình chuẩn (2.24) có det (R) = 0 nên không 

thể nghịch đảo được, vì vậy cần đưa vào một hệ điều kiện ràng buộc đối với 

vector ẩn số gồm d phương trình có dạng: 

 𝐶𝑇𝛿𝐻 = 0 (2.26) 

    hoặc viết dưới dạng triển khai là 

 𝐶1𝛿𝐻1 + 𝐶2𝛿𝐻2 +⋯+ 𝐶𝑘𝛿𝐻𝑘 = 0 (2.27) 

   4. Tính nghiệm:  

 Kết hợp (2.24) và (2.27) được hệ phương trình chuẩn mở rộng: 

 
[
𝑅 𝐶
𝐶𝑇 0

] [
𝛿𝐻
𝐾
] + [

𝑏
𝐿𝑐
] = 0 

(2.28) 

 Khi đó nghiệm được tính theo công thức 

 𝛿𝐻 = −𝑅~𝑏  (2.29) 

      R~ : là ma trận giả nghịch đảo của R 

 𝑅~ = (𝑅 + 𝐶𝐶𝑇)−1 − 𝑇𝑇𝑇  (2.30) 

Với          𝑇 = 𝐵(𝐶𝑇𝐵)−1,     𝐵 = (1 1 1…1)𝑇 

   5. Đánh giá độ chính xác 

 - Sai số trung phương trọng số đơn vị 

 

𝜇 = √
𝑉𝑇𝑃𝑉

𝑛 − 𝑘 + 𝑑
 

 

(2.31) 

 trong đó: n là tổng số trị đo trong mạng lưới 

       k là số điểm cần phải xác định độ cao trong lưới 

       d là số khuyết (với lưới độ cao, d = 1). 

 - Sai số trung phương của hàm số 

 

𝑚𝐹 = 𝜇√
1

𝑃𝐹
 

 

(2.32) 

 trong đó 1 𝑃𝐹
⁄ = 𝐹𝑇𝑅~𝐹 (Với  F là vector hệ số khai triển của hàm số). 
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2.4.3. Tính chất nghiệm của bài toán bình sai lưới độ cao tự do  

 Bài toán bình sai lưới độ cao tự do được chứng minh có hai tính chất cơ 

bản được tổng quát lại như sau [10]: 

 1.  Vector trị đo bình sai trong lưới độ cao tự do là duy nhất, không phụ 

thuộc vào độ cao gần đúng và cách lựa chọn vector C, điều này chứng tỏ rằng 

tương hỗ độ cao giữa các điểm trong lưới không phụ thuộc vào số liệu khởi 

tính. 

 2. Vector độ cao bình sai phụ thuộc vào độ cao khởi tính (gần đúng) của 

các điểm có C ≠ 0 và không phụ thuộc vào độ cao khởi tính của các điểm có     

C = 0. 

2.4.4. Định vị lưới độ cao tự do   

 Giả sử trong lưới có các điểm 𝛿𝐻𝑖 , 𝛿𝐻𝑗 , 𝛿𝐻𝑘 ổn định và được chọn làm 

các điểm định vị như Hình 2.6 

 

  

  

 

 

 

 

  Tổng bình phương độ lệch độ cao của các điểm ổn định trong lưới là nhỏ 

nhất nên: 

 [𝛿𝐻2] = 𝛿𝐻𝑖
2 + 𝛿𝐻𝑗

2 + 𝛿𝐻𝑘
2 = 𝑚𝑖𝑛 (2.33) 

 Khi bình sai lưới theo nguyên lý số bình phương nhỏ nhất với điều kiện 

[𝑝𝑣𝑣] = 𝑚𝑖𝑛, thì [𝑣] = 0 [4, 38, 52], khi đó [𝛿𝐻] = 0, nên: 

 [𝛿𝐻] = 𝛿𝐻𝑖 + 𝛿𝐻𝑗 + 𝛿𝐻𝑘 = 0 (2.34) 

So sánh (2.34) với công thức (2.27) xác định được hằng số C như sau:  

i 

 

  

j 

 

k 

H 

 

Hình 2.6: Định vị lưới độ cao cơ sở 
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 - Đối với các điểm định vị C = 1 

 - Đối với các điểm không tham gia định vị C = 0 

 Phương pháp Trernhicov và Costekhel là trường hợp riêng của bình sai 

lưới độ cao tự do, dựa vào nguyên tắc định vị của mỗi phương pháp có thể xác 

định được hệ số của hệ phương trình điều kiện như sau:  

       - Phương pháp Trernhicov chọn điều kiện định vị: C1 = C2 = …= Ck =1 

       - Phương pháp Costekhel chọn điều kiện định vị là  Ci = 1 còn  C
ij 
= 0  

2.5. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp bình sai lưới tự do trong xử lý số 

liệu lưới độ cao cơ sở quan trắc lún công trình   

2.5.1. Cơ sở lý luận 

  Phân tích đặc điểm các phương pháp xử lý số liệu lưới trắc địa và đối 

chiếu với bản chất của lưới khống chế cơ sở trong quan trắc chuyển dịch biến 

dạng công trình, có thể nhận thấy: 

 - Không thể áp dụng phương pháp bình sai cho lưới phụ thuộc để xử lý 

số liệu lưới bởi vì các chu kỳ đo lưới được triển khai với cùng độ chính xác, số 

liệu ở chu kỳ đầu không thể là số liệu gốc cho các chu kỳ tiếp theo, hơn nữa 

phương pháp bình sai cho lưới phụ thuộc không cho phép đánh giá, xác định độ 

ổn định các điểm trong lưới. 

 - Phương pháp bình sai với sai số số liệu gốc trong trường hợp này cũng 

không phù hợp bởi vì xét về bản chất, nguyên nhân gây ra sự thay đổi của số 

liệu gốc so với số liệu chu kỳ đầu không chỉ là do sai số đo trong các chu kỳ mà 

còn do sự chuyển dịch cơ học của các điểm trong lưới. Mà phương pháp này chỉ 

giải quyết được vấn đề loại bỏ ảnh hưởng của sai số số liệu gốc còn sự dịch 

chuyển cơ học thì không giải quyết được. 

 - Phương pháp bình sai lưới tự do có đặc điểm và tính chất rất phù hợp 

với việc xử lý số liệu lưới cơ sở. Việc áp dụng phương pháp bình sai này với 
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lựa chọn điều kiện bổ xung thích hợp sẽ cho phép định vị lưới ở các chu kỳ 

trong một hệ độ cao thống nhất và xác định được độ trồi lún của các điểm trong 

lưới. Phương pháp bình sai tự do cho phép giải quyết đồng thời 2 nhiệm vụ đặt 

ra khi xử lý số liệu lưới khống chế cơ sở quan trắc lún là: đánh giá độ ổn định 

các điểm mốc và định vị mạng lưới. 

2.5.2. Quy trình xử lý số liệu lưới độ cao cơ sở quan trắc lún 

a. Bình sai và định vị lưới cơ sở theo nhóm mốc ổn định 

 Khi ứng dụng phương pháp bình sai lưới tự do để phân tích độ ổn định 

các mốc khống chế cơ sở, quy trình tính đã được xây dựng theo các bước sau 

[13, 39, 47]:   

 Bước 1: Trong chu kỳ đầu thực hiện xử lý mạng lưới khống chế  theo 

phương pháp bình sai tự do (với hệ độ cao gần đúng tự chọn). 

 Bước 2: Trong chu kỳ đang xét (chu kỳ n), giả định tất cả các điểm khống 

chế trong lưới đều ổn định, chọn điều kiện định vị CT = ( 1  1  1… 1)nx1 (với n 

là tổng số điểm trong lưới). 

 Bước 3: Với ma trận C đã chọn, thực hiện tính toán bình sai và định vị 

mạng lưới với vectơ độ cao gần đúng được chọn bằng độ cao bình sai của chu 

kỳ một. Tính giá trị chênh lệch độ cao của tất cả các điểm trong lưới và áp dụng 

tiêu chuẩn |𝛿𝐻| ≤ 𝑡𝑚𝑆1 để xác định các điểm ổn định.  

 Bước 4: Có thể xảy ra một trong hai khả năng sau: 

 - Nếu phát hiện một số mốc khống chế không ổn định theo tiêu chuẩn 

|𝛿𝐻| ≤ 𝑡𝑚𝑆1 thì sẽ loại điểm có độ lệch lớn nhất (gán cho điểm đó C = 0) ra 

khỏi tập hợp điểm khống chế và quay lại bước 3. 

 - Nếu các điểm mốc khống chế còn lại đều ổn định thì việc kiểm tra được 

dừng lại và thực hiện định vị lưới theo các mốc ổn định. 

Các bước tính toán trên được thể hiện trong sơ đồ Hình 2.7 
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 Nhược điểm của quy trình tính Hình 2.7 là chỉ áp dụng một phương án 

định vị duy nhất (theo cụm mốc ổn định) cho mọi lưới cơ sở quan trắc lún trong 

khi luôn tồn tại 2 nguyên tắc định vị (theo cụm mốc và theo mốc ổn định nhất). 

Để khắc phục và giải quyết linh hoạt nhiệm vụ định vị lưới, luận án đã đề xuất 

quy trình xử lý số liệu trong đó kết hợp cả hai phương án định vị lưới sau khi 

đã phân tích độ ổn định các mốc cơ sở.  

b. Bình sai và định vị lưới cơ sở theo mốc ổn định nhất 

 Sau khi tìm được cụm mốc ổn định, xác định mốc ổn định nhất là mốc 

có [∆ℎ𝑖𝑗∆ℎ𝑖𝑗] = 𝑚𝑖𝑛 (∆ℎ𝑖𝑗 được tính theo công thức (2.21). Định vị lưới theo 

điểm ổn định nhất vừa tìm được và tính độ cao cho các điểm còn lại trong lưới.  

 Quy trình xử lý số liệu lưới khống chế cơ sở quan trắc lún theo phương 

án đề xuất được thể hiện trong sơ đồ Hình 2.8 

  

Bắt đầu 

Lập hệ 

𝑅𝛿𝐻 + 𝑏 = 0 

Chọn Ci = 1 

(i = 1÷k) 
Tìm nghiệm 

𝛿𝐻 = −𝑅~𝑏 
|𝛿𝐻𝑖| ≤ 𝑡𝑚𝑆1  

 Cj = 1 

(j ∈ (1÷k)) 

Kết thúc 

Đúng 

Điểm j không ổn định 

Sai 

Hình 2.7: Sơ đồ tính toán 
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 Phương án định vị lưới theo mốc ổn định nhất được đề xuất trong quy 

trình xử lý số liệu Hình 2.8 có nguyên tắc định vị giống phương pháp Costekhel 

tuy nhiên cách tìm mốc ổn định nhất hoàn toàn khác nhau. Ở phương án đề 

xuất, mốc ổn định nhất được xác định từ nhóm mốc ổn định. Trong khi đó, 

Hình 2.8: Quy trình xử lý số liệu lưới cơ sở  

Đúng 

Chọn lại Ci 

Ci = 0 

Sai (Điểm i  

 

không ổn định) 

Bắt đầu 

Tính chuyển dịch 

 

Lập hệ PTC 

 

Chọn ma trận 

C0 = 1 

PA2: Chọn một mốc 

ổn định nhất 

PA1: Chọn cụm mốc 

ổn định 

Tính [vv] và chọn 

điểm ổn định nhất 
Chọn cụm mốc 

 ổn định  

Đánh giá đcx  

Kết thúc 

Đánh giá đcx  

Chọn phương 

án định vị 

|𝛿𝐻| ≤ 𝑡𝑚𝑆1 
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phương pháp Costekhel lại tìm mốc ổn định nhất trong tất cả các điểm của lưới 

(bao gồm cả các điểm không ổn định), như vậy cho kết quả không khách quan. 

2.6. Bình sai bậc lưới quan trắc và tính toán độ lún công trình  

2.6.1. Bình sai lưới quan trắc 

 Bậc lưới quan trắc được đo nối với các mốc lưới cơ sở. Do đó, sau khi 

xử lý số liệu lưới cơ sở xong, bậc lưới quan trắc là lưới phụ thuộc vì vậy được 

bình sai theo phương pháp bình sai gián tiếp theo quy trình gồm các bước sau: 

 - Chọn ẩn số là vector số hiệu chỉnh độ cao 

 - Lập hệ phương trình số hiệu chỉnh V = AX + L 

 - Lập hệ phương trình chuẩn thường RX + b = 0 

 - Tìm nghiệm X = -R-1b  

 - Đánh giá độ chính xác: Tính sai số trung phương trọng số đơn vị 

 𝜇 = √
𝑉𝑇𝑃𝑉

𝑛−𝑘
  và sai số của các hàm số 

2.6.2. Tính toán các thông số độ lún 

a. Độ lún của các điểm 

 𝑆𝑖 = 𝐻𝑖
𝑗
−𝐻𝑖

𝑗−1
 (2.35) 

trong đó, iS là độ lún của điểm i ở chu kỳ thứ j 

                
1

,
j

i

j

i HH là độ cao của điểm i ở chu kỳ j, j-1 

b. Độ lún trung bình của toàn công trình 

 
𝑆𝑇𝐵
𝑗
=
∑ 𝑆𝑖

𝑗𝑛
1

𝑛
 

(2.36) 

           n là số lượng điểm quan trắc 

c. Tốc độ lún của công trình 

 
𝑉 =

𝑆𝑇𝐵
𝑗

𝑡
 

(2.37) 

 t: khoảng thời gian tính từ chu kỳ được đem ra so sánh 
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d. Độ lún lệch và độ nghiêng nền móng công trình theo hướng trục 

 - Độ lún lệch giữa 2 điểm 1 và 2 

 ∆𝑆1−2 = 𝑆2 − 𝑆1 (2.38) 

 - Độ nghiêng của nền công trình trên hướng trục 1-2  

 
𝛼 = 𝑎𝑡𝑎𝑛

∆𝑆1−2
𝐿1−2

 
(2.39) 

 

Hình 2.9: Độ lún lệch và độ nghiêng công trình 

 Độ lún công trình có thể được biểu diễn bằng đồ họa theo các dạng sau: 

Mặt cắt lún dọc trục công trình, biểu đồ lún theo thời gian.  

 

Hình 2.10: Biểu đồ lún theo thời gian 
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 Các tham số lún, mặt cắt và biểu đồ lún cho phép đánh giá trực quan xu 

hướng lún của công trình trong không gian và theo thời gian, tuy nhiên, nếu chỉ 

căn cứ vào các tham số phụ trợ kể trên thì chưa thể định lượng được sự biến 

đổi của độ lún. Chính vì vậy cần phải phân tích kết quả quan trắc. Vấn đề này 

sẽ được nghiên cứu làm rõ trong chương 3. 

 

Kết luận chương 2 

Chương 2 đã nghiên cứu, làm rõ các vấn đề sau: 

      - Đề xuất tiêu chuẩn độ ổn định trong các trường hợp định vị lưới khác nhau 

      - Xây dựng quy trình xử lý số liệu với các phương án định vị theo nhóm 

mốc và theo mốc ổn định nhất. 

  

S 

80 

60 

20 

40 

0 

M6 

M4 

M5 

M1 

M3 M2 

M7 

M8 

Hình 2.11: Mặt cắt lún 



39 

 

Chương 3 

 PHÂN TÍCH ĐỘ LÚN TUYẾN ĐẬP THỦY ĐIỆN 

Sau khi xử lý số liệu hệ thống lưới quan trắc lún chỉ xác định được độ 

lún của từng điểm. Vì vậy để đánh giá được xu hướng lún tổng thể của toàn bộ 

công trình trong không gian và theo thời gian cần phải thực hiện phân tích kết 

quả quan trắc. “Phân tích kết quả quan trắc” chính là giải pháp nâng cao chất 

lượng của công tác xử lý số liệu, giúp đánh giá độ an toàn của công trình và 

cảnh báo sớm các biến cố có thể xảy ra. 

 Các nhiệm vụ được đặt ra trong khi phân tích độ lún là: 

- Xác định xu hướng lún của công trình trong không gian và theo thời 

gian (phân tích mô hình hình học và dự báo lún). 

- Xác định và đánh giá mức độ phụ thuộc độ lún công trình vào một số 

yếu tố ngoại cảnh. Đối với tuyến đập thủy điện, yếu tố tác động lớn nhất gây 

chuyển dịch công trình là độ cao mực nước hồ chứa. 

Để thực hiện được các nhiệm vụ này cần phải lập các mô hình lún. 

3.1. Phân tích hình học độ lún tuyến đập thủy điện  

 Phân tích hình học là mô tả trạng thái hình học của chuyển dịch, xác định 

sự thay đổi về hình dạng và kích thước cũng như xu hướng chuyển dịch của 

công trình trong không gian. Vì vậy để thực hiện được nhiệm vụ này cần phải 

thành lập các mô hình lún trong không gian như phương trình đường thẳng, mặt 

phẳng lún....[13] 

3.1.1. Phương pháp đường thẳng xác suất 

 Mô hình này được ứng dụng phù hợp cho tuyến đập có kết cấu bê tông 

cốt thép như tuyến đập tràn, đập bê tông trọng lực. 

 Nếu dọc theo tuyến công trình bố trí và thực hiện quan trắc n mốc lún 

như Hình 3.1 với vector tọa độ theo hướng ngang của các điểm quan trắc là  X 

= (x1,x2,...xN), vector độ lún tương ứng là S = (S1, S2,...SN). Tại chu kỳ đang xét 
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các mốc đã bị lún xuống một đại lượng nào đó và có vị trí tương ứng là 1', 2', 

3',....n'. Vậy đường gấp khúc G = {1'-2'-3'-...n'} biểu thị cho đặc tính lún của 

công trình dọc theo trục OX.  

Nếu xấp xỉ (G) bằng một đường thẳng (L) sao cho tổng bình phương độ lệch 

các đỉnh của G so với đường thẳng L là nhỏ nhất: VS
2  Min thì L được gọi 

là đường thẳng lún xác suất hoặc đơn giản là đường thẳng lún.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 Phương trình đường thẳng L có thể được viết dưới dạng: 

 𝑆 = 𝑎𝑋 + 𝑏 𝑣ớ𝑖 𝑎 = 𝑡𝑔𝛼 (3.1) 

trong đó: 

  - Góc nghiêng của đường thẳng so với phương nằm ngang (thể hiện độ 

nghiêng tổng thể của công trình). 

 b - Giá trị lún của công trình tại điểm gốc tọa độ, nếu gốc tọa độ lấy trùng 

với trọng tâm công trình thì b sẽ là độ lún tại trọng tâm công trình. 

 Cần có ít nhất 2 điểm quan trắc lún để xác định một hệ gồm 2 phương 

trình tuyến tính (3.1) và tìm được 2 tham số a, b. Nếu số điểm quan trắc nhiều 

hơn 2, thì đường thẳng L xác suất nhất được xác định theo nguyên lý số bình 

phương nhỏ nhất với điều kiện VS 2  Min, trong trường hợp này bài toán 

được giải theo trình tự sau: 

Trên cơ sở các vector X và S lập được hệ phương trình số hiệu chỉnh 

S 

X

C O 

 

b 
S1 S2 S3 

S4 Si Sn 

 1  

  

 2 

  

 3  

  

 4  

  

 i  

  

 n  

  

 O 

 1' 
 O 

 2' 

 O 

3' 
 O 

 4' 

 O 

 i' 
 O 

n' 

L 

Hình 3.1: Mô hình đường thẳng xác suất 
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 𝑉𝑆 = 𝐴𝑧 + 𝑆 (3.2) 

với:    

 

𝐴 = [

𝑥1 1
𝑥2 1
… …
𝑥𝑛 1

] ; 𝑧 = [
𝑎
𝑏
] ; 𝑆 = [

−𝑆1
−𝑆2…
−𝑆𝑛

] ; 𝑉𝑆 = [

𝑉𝑆1
𝑉𝑆2…
𝑉𝑆𝑛

]

 
Từ đó thành lập được hệ phương trình chuẩn 

 𝐴𝑇𝐴𝑧 + 𝐴𝑇𝑆 = 0 (3.3) 

và xác định được vector tham số  z theo công thức 

 𝑧 = −(𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇𝑆 (3.4) 

Nếu chuyển điểm gốc O về vị trí trọng tâm công trình (sao cho x=0), 

khi đó sẽ tính được: 

 
(𝐴𝑇𝐴) = (

[𝑥2] [𝑥]
[𝑥] 𝑛

) = (
[𝑥2] 0
0 𝑛

) 

(𝐴𝑇𝑆) = (
[𝑥𝑆]
[𝑆]

) 

 

(3.5) 

Trong trường hợp này vector tham số z được xác định theo công thức: 

 
𝑎 =

[𝑥𝑆]

[𝑥2]
 

𝑏 =
[𝑆]

𝑛
 

 

(3.6) 

3.1.2. Phương pháp đường cong 

 Phương trình đường cong là mô hình đặc trưng của công trình tuyến đập 

đất đá đổ. Vị trí ở giữa của những tuyến đập dạng này sẽ chịu tải trọng và áp 

lực lớn nhất vì vậy độ lún tại đó sẽ lớn hơn nhiều so với hai đầu tuyến đập nên 

xảy ra hiện tượng bị cong võng của công trình. 

 Giả thiết S1, S2, ….Sn là độ lún của các mốc quan trắc được gắn trên trục 

công trình thì phương trình đường cong thể hiện độ lún của các điểm đó được 

viết dưới dạng tổng quát sau: 

 𝑆𝑛 = 𝑎𝑥𝑛
2 + 𝑏𝑥𝑛 + 𝑐 (3.7) 
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 Các hệ số a, b, c của phương trình (3.7) được xác định dựa theo nguyên 

lý số bình phương nhỏ nhất bởi mỗi trị đo lún lập được một phương trình số 

hiệu chỉnh dạng: 

 𝑣𝑖 = 𝑎𝑥𝑖
2 + 𝑏𝑥𝑖 + 𝑐 − 𝑆𝑖 (3.8) 

 - Viết dưới dạng ma trận với n điểm quan trắc 

 𝑉 = 𝐴𝑋 + 𝐿 (3.9) 

trong đó  

𝑉 = [

𝑣1
𝑣2…
𝑣3

]     𝐴 = [

𝑥1
2

𝑥2
2

𝑥1
𝑥2

1
1

…
𝑥𝑛
2

…
𝑥𝑛
2

…
1

]   𝑋 = [
𝑎
𝑏
𝑐
]   𝐿 = [

−𝑆1
−𝑆2…
−𝑆𝑛

] 

 

(3.10) 

 - Lập hệ phương trình chuẩn 

 𝐴𝑇𝐴𝑋 + 𝐴𝑇𝐿 = 0 (3.11) 

 - Tham số của phương trình đường cong 

 𝑋 = −(𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇𝐿 (3.12) 

 - Sai số thành lập mô hình 

 

𝜇 = ±√
[𝑣𝑣]

𝑛 − 3
 

 

(3.13) 

… 

… 

15 

20 

Sn 

5 

10 

0 1 2 -b/2a n X 

20 

X1 X2 

Độ cong 

(f) 
20 

Vị trí có độ lún lớn nhất Trục công trình 

Hình 3.2: Độ cong của tuyến đập được biểu diễn bằng đường parabol 
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3.1.3. Mặt phẳng xác suất 

 Mặt phẳng xác suất là mô hình lún trong không gian biểu diễn độ lún của 

công trình có dạng vùng, các điểm quan trắc phân bố không cùng trên một 

đường thẳng mà trên toàn bộ diện tích công trình. Vì vậy ở mỗi chu kỳ quan 

trắc sẽ tồn tại một bề mặt lún thể hiện đặc tính lún của các điểm đó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương trình của mặt phẳng  lún có thể được viết dưới dạng 

 𝑆𝑖 = 𝑎𝑥𝑖 + 𝑏𝑦𝑖 + 𝑐 (3.14) 

Với n điểm quan trắc (n ≥ 3), thành lập được hệ phương trình số hiệu chỉnh 

 𝑉 = 𝐴𝑍 + 𝐿 (3.15) 

trong đó 𝑍 = (𝑎 𝑏 𝑐)𝑇 

𝐴 = [

𝑥1
𝑥2
…
𝑥𝑛

𝑦1
𝑦2
…
𝑦𝑛

1
1
…
1

] 

𝐿 = (𝑆1 𝑆2 … 𝑆𝑛)
𝑇 

 

 

(3.16) 

Áp dụng nguyên lý số bình phương nhỏ nhất, xác định được vector Z  

 𝑍 = (𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇𝐿 (3.17) 

Từ đó tính được hệ tham số lún tổng quát của mặt phẳng lún  

S 
X 

Y 
O 

  

c 

Hình 3.3: Tham số lún của công trình dạng vùng 
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- Độ lún tại gốc tọa độ (thường là điểm trọng tâm công trình) 

 𝑆𝑇𝑇 = 𝑐 (3.18) 

- Góc nghiêng lớn nhất của mặt phẳng lún 

 𝛽 = arctan (√𝑎2 + 𝑏2) (3.19) 

- Hướng nghiêng lớn nhất (tính từ trục OX theo chiều kim đồng hồ) 

 
𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

𝑏

𝑎
 

(3.20) 

Ví dụ tính toán  

 Để hiểu rõ hơn về cách thành lập mặt phẳng lún công trình, thực nghiệm 

tính toán với số liệu quan trắc tại nhà máy thủy điện Sê San 3. Thủy điện Sê 

San 3 được xây dựng trên dòng Krông B'Lah, tỉnh Gia Lai với công suất 260 

MW, cách thủy điện Yaly 15 km. Độ lún và tọa độ các điểm quan trắc của nhà 

máy ở  chu kỳ 4 được cho trong Bảng 3.1. 

Bảng 3.1: Độ lún và vị trí điểm quan trắc của nhà mày thủy điện Sê San 3 

TT Tên điểm X(m) Y(m) S(mm) 

1 M16 1572314.09 469900.98 -5.81 

2 M17 1572329.52 469896.83 -4.47 

3 M18 1572344.94 469892.56 -3.57 

4 M19 1572297.55 469860.53 -3.52 

5 M20 1572317.13 469855.46 -4.71 

6 M21 1572342.52 469848.61 -5.41 

 Mô hình lún của nhà máy thủy điện Sê San 3 được thể hiện dưới dạng 

phương trình mặt phẳng như công thức (3.14). Với số điểm quan trắc là 6 lớn 

hơn số ẩn số cần xác định trong phương trình mặt phẳng nên lập được hệ 

phương trình theo (3.15) và tìm ẩn theo công thức (3.17).  

 Chọn gốc tọa độ là điểm trọng tâm công trình 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B4ng_B%27Lah
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_Lai
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  Xo = 1572324.29, Yo = 469875.8 

 - Tham số a, b, c 

 
𝑍 = [

𝑎
𝑏
𝑐
] = [

−0.00000509
−0.00000051
−0.00458167

] 
  

 - Sai số thành lập mô hình 

 𝜇 = ±0.0012 (𝑚)   

 - Góc nghiêng lớn nhất 

 𝛽 = 1.06"   

 - Hướng nghiêng lớn nhất  

 𝜑 = 5°43′18.26"   

 Các thông số lún được biểu diễn trên mô hình như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Phân tích độ lún tuyến đập thủy điện theo thời gian  

3.2.1. Cơ sở lý thuyết 

 Giả sử mô hình lún công trình theo thời gian được thể hiện thông qua 

hàm số ở dạng tổng quát 

X 

1.06” 

5o 

Y 

O 
-1 

-2 

-5 

-4 

-3 

Hình 3.4: Mô hình lún của nhà máy thủy điện Sê San 3 
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 𝑆 = 𝑓(𝑡) (3.21) 

với vector tham số 

 𝑍 = (𝑧1  𝑧2… 𝑧𝑘)
𝑇 (3.22) 

 Bài toán đặt ra là, cần dựa vào chuỗi kết quả đo chuyển dịch trong n chu 

kỳ để xác định vector tham số của hàm (3.21). Kí hiệu dãy thời gian và giá trị 

lún thu được trong các chu kỳ quan trắc bằng các vector 𝑇 = (𝑡1 𝑡2… 𝑡𝑛)
𝑇; 𝑆 =

(𝑆1  𝑆2… 𝑆𝑛)
𝑇. Khi số chu kỳ quan trắc lớn hơn số luợng tham số (n > k), bài 

toán được giải theo nguyên lý số bình phương nhỏ nhất với thời gian là các hệ 

số của phương trình gồm k biến zi cần xác định, độ lún S là vector trị đo.  

 Hệ phương trình số hiệu chỉnh có dạng 

 𝑉 = 𝐴𝑍 + 𝐿 (3.23) 

trong đó, vector số hạng tự do . 

 Các tham số của mô hình được tính theo công thức: 

 𝑍 = −(𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇𝐿 (3.24) 

Sai số mô hình  

 

𝑚𝑀𝐻 = √
[𝑣2]

𝑛 − 𝑘
 

(3.25) 

3.2.2. Một số mô hình lún công trình theo thời gian [5] 

 a. Hàm số mũ: thường ứng dụng cho công trình dân dụng (nhà cao tầng) 

 𝑆 = 𝑆𝑇𝑃(1 − 𝑒
−𝛼𝑡) (3.26) 

 b. Hàm đa thức 

 𝑆𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑡 + 𝑎2𝑡
2 +⋯+ 𝑎𝑛𝑡

𝑛 (3.27) 

trong đó: St - Giá trị chuyển dịch công trình ở thời điểm t 

      t - Thời điểm xảy ra chuyển dịch St 

      a0, a1, a2, ....an - Hệ số của đa thức 

      n - số bậc của đa thức.  
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c. Hàm Asaoka 

Công thức tổng quát của hàm Asaoka có dạng: 

 𝑆𝑡𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝑡𝑖−1 (3.28) 

trong đó: 𝑆𝑡𝑖, 𝑆𝑡𝑖−1 là độ lún tại thời điểm ti  và ti-1 

       𝛽0, 𝛽1 là các hệ số của hàm 

 d. Hàm hyperbolic 

 
𝑆𝑡𝑖 = 𝑆0 +

𝑡𝑖
𝛼 + 𝛽𝑡𝑖

 
(3.29) 

trong đó: 𝑆𝑡𝑖, 𝑆0 tương ứng là độ lún tại thời điểm ti và thời điểm ban đầu 

      𝛼, 𝛽 là hệ số của hàm 

 Mỗi hàm lún phù hợp riêng với từng loại công trình hoặc một bộ phận 

thuộc công trình tùy vào đặc điểm kết cấu của bộ phận đó. Tuy nhiên, trong số 

các mô hình lún kể trên, hàm đa thức được gọi là “hàm toàn năng” có thể thay 

thế cho bất kỳ hàm nào. Nếu không xác định được quy luật biến đổi độ lún của 

công trình thì có thể chọn hàm đa thức làm hàm xấp xỉ [42]. Chính vì vậy, luận 

án đã chọn hàm đa thức làm mô hình trong phân tích và dự báo lún công trình. 

3.3. Đề xuất phương pháp xác định ảnh hưởng của độ cao mực nước hồ tới 

độ lún tuyến đập công trình thủy điện  

 Độ cao mực nước hồ chứa là một trong các yếu tố ngoại cảnh được khẳng 

định có ảnh hưởng tới độ lún tuyến đập công trình thủy điện [19, 36, 39]. Hơn 

nữa, ngoài thực tiễn sản xuất, việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của độ cao mực 

nước hồ tới độ lún tuyến đập mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Xác định và 

dự báo được sự phụ thuộc của độ lún tuyến đập vào yếu tố này giúp các nhà 

quản lý vận hành công trình hiệu quả hơn, có thể kiểm soát mức nước làm chậm 

quá trình chuyển dịch nhằm đảm bảo sự an toàn cho công trình. Tuy nhiên, 

trong các nghiên cứu [2, 36] giải pháp để xác định giá trị ảnh hưởng lún do độ 

cao mực nước gây ra chỉ áp dụng được trong trường hợp giữa chúng tồn tại một 
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mối quan hệ tuyến tính. Chính vì vậy, mục đích của luận án là đề xuất phương 

pháp thực hiện với quy trình tính toán phù hợp, có thể áp dụng để xác định mức 

độ ảnh hưởng của mực nước hồ tới độ lún tuyến đập trong trường hợp hàm 

quan hệ là dạng phi tuyến.   

3.3.1. Cơ sở lý luận của bài toán 

 Độ lún theo thời gian của thuyến đập công trình thủy điện được tính theo 

hàm đa thức có dạng (3.27). Ở thời điểm ban đầu t0 = 0, công trình chưa bị trồi 

lún (S0 = 0) nên a0 = 0. Vì vậy hàm lún theo thời gian có dạng: 

  𝑆𝑡 = 𝑎1𝑡 + 𝑎2𝑡
2 +⋯+ 𝑎𝑛𝑡

𝑛 (3.30) 

 Đối với tuyến đập thủy điện, ngoài độ lún theo thời gian còn chịu ảnh 

hưởng lún do độ cao mực nước hồ chứa gây ra. Ảnh hưởng của độ cao mực 

nước hồ tới độ lún tuyến đập được xác định theo công thức sau [39] 

 𝑆𝐻 = 𝑢0 + 𝑢1𝐻 + 𝑢2𝐻
2 +⋯+ 𝑢𝑚𝐻

𝑚 (3.31) 

trong đó:  u0, u1,……, um là hệ số trong hàm đa thức 

        H là độ cao mực nước của hồ chứa ở thời điểm t 

                 m là bậc của đa thức. 

 Như vậy, độ lún đo là tổng hợp của độ lún theo thời gian (𝑆𝑡) và độ lún 

theo độ cao mực nước hồ (𝑆𝐻), nên: 

 𝑆 = 𝑆𝑡 + 𝑆𝐻 (3.32) 

 Do độ cao mực nước hồ chứa thay đổi theo chu kỳ hằng năm nên dễ dàng 

tìm được các chu kỳ có độ cao mực nước tương đương nhau. Và khi ở các thời 

điểm đo khác nhau, độ cao mực nước hồ bằng nhau thì ảnh hưởng của nó tới 

độ lún công trình là như nhau. Dựa trên tính chất này, cơ sở của bài toán xác 

định giá trị ảnh hưởng lún do độ cao mực nước gây ra được xây dựng như sau: 

 Giả sử xét hai chu kỳ quan trắc i và j có độ cao mực nước gần bằng nhau 
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(tức là 𝑆𝐻
𝑖 ≈ 𝑆𝐻

𝑗
). Trong các chu kỳ i, j độ lún đo được tính lần lượt theo các 

công thức: 

  𝑆𝑖 = 𝑆𝑡
𝑖 + 𝑆𝐻

𝑖  (3.33) 

  𝑆𝑗 = 𝑆𝑡
𝑗
+ 𝑆𝐻

𝑗
 (3.34) 

 Tìm chênh lệch độ lún giữa hai chu kỳ tức là tính hiệu của hai biểu thức 

(3.34) và (3.33), được 

 ∆𝑆𝑖𝑗 = (𝑆𝑗 − 𝑆𝑖) = 𝑆𝑡
𝑗
− 𝑆𝑡

𝑖 (3.35) 

 Như vậy trong (3.35), hiệu độ lún giữa hai chu kỳ không còn chịu ảnh 

hưởng của độ lún do độ cao mực nước hồ gây ra nữa. Khai triển (3.35) được 

biểu thức 

 ∆𝑆𝑖𝑗 = 𝑎1(𝑡𝑗 − 𝑡𝑖) + 𝑎2(𝑡𝑗
2 − 𝑡𝑖

2) + ⋯+ 𝑎𝑛(𝑡𝑗
𝑛 − 𝑡𝑖

𝑛) (3.36) 

 Nếu coi ∆𝑆𝑖𝑗 là trị đo và chọn được các chu kỳ có độ cao mực nước tương 

đương nhau thì thành lập được hệ phương trình số hiệu chỉnh dạng: 

 

{
 
 

 
  𝑉∆𝑆1 = 𝑎1(𝑡𝑗 − 𝑡𝑖)1 + 𝑎2(𝑡𝑗

2 − 𝑡𝑖
2)
1
+. . +𝑎𝑛(𝑡𝑗

𝑛 − 𝑡𝑖
𝑛)
1
− ∆𝑆1

𝑖𝑗

 𝑉∆𝑆2 = 𝑎1(𝑡𝑗 − 𝑡𝑖)2 + 𝑎2(𝑡𝑗
2 − 𝑡𝑖

2)
2
+. .+𝑎𝑛(𝑡𝑗

𝑛 − 𝑡𝑖
𝑛)
2
− ∆𝑆2

𝑖𝑗

……………………………………………… .……………………

 𝑉∆𝑆𝑘 = 𝑎1(𝑡𝑗 − 𝑡𝑖)𝑘 + 𝑎2(𝑡𝑗
2 − 𝑡𝑖

2)
𝑘
+. . +𝑎𝑛(𝑡𝑗

𝑛 − 𝑡𝑖
𝑛)
𝑘
− ∆𝑆𝑘

𝑖𝑗

 

 

 

(3.37) 

 Hoặc viết dưới dạng ma trận V = AX + L, trong đó 

 

𝐴 =

[
 
 
 
 
(𝑡𝑗 − 𝑡𝑖)1
(𝑡𝑗 − 𝑡𝑖)2

…
(𝑡𝑗 − 𝑡𝑖)𝑘

(𝑡𝑗
2 − 𝑡𝑗

2)1

(𝑡𝑗
2 − 𝑡𝑗

2)2
…

(𝑡𝑗
2 − 𝑡𝑗

2)𝑘

… (𝑡𝑗
𝑛 − 𝑡𝑖

𝑛)1
… (𝑡𝑗

𝑛 − 𝑡𝑖
𝑛)2

…
… (𝑡𝑗

𝑛 − 𝑡𝑖
𝑛)𝑘]

 
 
 
 

 

𝑋 = (𝑎1  𝑎2…  𝑎𝑛)
𝑇 

𝐿 = (−∆𝑆1
𝑖𝑗

−∆𝑆2
𝑖𝑗 … −∆𝑆𝑘

𝑖𝑗)
𝑇
 

(3.38) 

 

 

(3.39) 

 

 Nếu k > n thì hệ (3.37) được giải theo nguyên lý số bình phương nhỏ 
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nhất với điều kiện [𝑉∆𝑆
2 ] = 𝑚𝑖𝑛. Các hệ số (a) trong vector ẩn số được xác định 

theo công thức: 

 𝑋 = −(𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇𝐿 (3.40) 

 Sau khi xác định sơ bộ được các hệ số (a), tính độ lún St theo (3.30). Tính 

ảnh hưởng của độ cao mực nước tới độ lún công trình cho tất cả các chu kỳ 

theo công thức: 

 𝑆𝐻 = 𝑆đ𝑜 − 𝑆𝑡 (3.41) 

Dựa vào (3.31) và (3.41), áp dụng nguyên lý số bình phương nhỏ nhất xác 

định các hệ số (u) của hàm lún theo độ cao mực nước hồ theo trình tự: 

 - Lập hệ phương trình số hiệu chỉnh dạng 

  𝑉𝑆𝐻 = 𝑢0 + 𝑢1𝐻 + 𝑢2𝐻
2 +⋯+ 𝑢𝑚𝐻

𝑚 − 𝑆𝐻 (3.42) 

 Hoặc viết dưới dạng ma trận  

  𝑉′ = 𝐴′𝑈 + 𝐿′ (3.43) 

 trong đó: 

 

𝐴′ = [

1
1
…
1

𝐻1
𝐻2
…
𝐻𝑡

… 𝐻1
𝑚

… 𝐻2
𝑚

…
… 𝐻𝑡

𝑚

] 

𝑈 = (𝑢0       𝑢1     𝑢2…  𝑢𝑚)
𝑇 

𝐿′ = (−𝑆𝐻1 −𝑆𝐻2 … −𝑆𝐻𝑡)
𝑇 

 

 

(3.44) 

 

 

 - Lập hệ phương trình chuẩn 

 (𝐴′)𝑇𝐴′𝑈 + (𝐴′)𝑇𝐿′ = 0 (3.45) 

 - Tính nghiệm 

 𝑈 = −((𝐴′)𝑇𝐴′)−1(𝐴′)𝑇𝐿′ (3.46) 

 - Sai số mô hình 
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𝜇 = √
[𝑣𝑣]

𝑁 − (𝑚 + 1)
 

(3.47) 

3.3.2. Quy trình tính toán 

 Trên cơ sở lý luận của bài toán, quy trình tính được xây dựng gồm 2 bước 

như sau: 

 Bước 1: Xác định gần đúng các hệ số u trong hàm độ lún theo độ cao 

mực nước hồ với điều kiện [V∆S
2 ] = min 

 - Chọn các chu kỳ có độ cao mực nước gần bằng nhau 

        - Xác định hệ số (a) của hàm lún theo thời gian, tính S
t
 với các chu kỳ có 

độ cao mực nước xấp xỉ bằng nhau 

 
      - Tính SH = Sđo − St cho tất cả các chu kỳ 

       - Tìm hệ số (u) của hàm lún theo độ cao mực nước hồ  

   Bước 2: Tính hệ số (u) với điều kiện [VS
2] = min. Sử dụng tất cả các chu 

kỳ đã có trong tập dữ liệu. 

 - Tính hệ số (a) của hàm lún theo thời gian 

 - Tính SH 

 - Tìm hệ số (u) của hàm lún theo độ cao mực nước hồ 

 - Sau khi xác định được ảnh hưởng của độ cao mực nước hồ chứa tới độ 

lún công trình, tính St = Sđo − SH, tiếp tục quá trình tìm a, u. Thực hiện tính 

lặp đi lặp lại cho tới khi a, u hội tụ.       

3.3.3. Cách chọn bậc đa thức 

 - Thay bậc đa thức lần lượt từ bậc nhỏ nhất (n = 1, m = 1) cho các hàm 

lún theo thời gian và hàm lún theo độ cao mực nước hồ chứa. 

 - Với mỗi đa thức được đã được gán bậc, thực hiện tính toán theo 2 bước 

như trên, xác định các hệ số a, u và sai số mô hình.  
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 - Bậc đa thức được chọn là khi đa thức đó có sai số mô hình tương đương 

với sai số đo [13].  

3.3.4. Ví dụ tính toán  

 Áp dụng quy trình tính đã được xây dựng trong 3.3.2, xác định ảnh hưởng 

của độ cao mực nước hồ tới độ lún của một điểm quan trắc trên tuyến đập thủy 

điện với số liệu được cho trong Bảng 3.2. 

Bảng 3.2: Độ lún và độ cao mực nước hồ của điểm quan trắc 

Chu 

kỳ 

Thời gian 

quan trắc 

Chênh lệch thời 

gian (so với ck 0) 

Sđo (m) 

(so với ck 0) 

Hm.nước 

(m) 

0 01/11/2006 0.00 0.0000 116.85 

1 06/02/2007 0.26 -0.0059 111.76 

2 10/04/2007 0.44 -0.0128 101.68 

3 09/05/2007 0.52 -0.0149 98.10 

4 20/06/2007 0.64 -0.0214 89.26 

5 18/07/2007 0.71 -0.0191 100.40 

6 15/11/2007 1.04 -0.0144 116.76 

7 30/01/2008 1.25 -0.0195 108.59 

8 18/04/2008 1.46 -0.0262 101.04 

9 01/07/2008 1.67 -0.0307 101.74 

10 08/08/2008 1.77 -0.0331 95.50 

11 18/09/2008 1.88 -0.0258 116.47 

12 16/10/2008 1.96 -0.0258 116.77 

13 14/11/2008 2.04 -0.0261 117.22 

14 11/02/2009 2.28 -0.0287 111.92 

15 04/05/2009 2.51 -0.0358 102.95 

16 04/06/2009 2.59 -0.0415 91.65 
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 Từ số liệu quan trắc trong Bảng 3.2, vẽ được biểu đồ thể hiện mối tương 

quan giữa độ lún và độ cao mực nước hồ theo Hình 3.5 

 

Hình 3.5: Biểu đồ thể hiện mối tương quan giữa độ lún và độ cao mực nước 

 Để xác định được thành phần lún theo độ cao mực nước hồ trong độ lún 

đo, cần thực hiện quá trình tính lặp, tìm hệ số a và u của phương trình lún theo 

thời gian và theo độ cao mực nước hồ chứa như Bảng 3.3  

Bảng 3.3: Tiến trình tính lặp xác định hàm lún theo độ cao mực nước hồ  

Lần 

lặp 

Mô hình lún  

theo mực nước 

Sai số 

(mm) 

Mô hình lún 

theo thời gian 

Sai số 

(mm) 

Sơ bộ -0.107906 + 0.0009235H 5.92 - 0.004986T 0.16 

1 -0.088814 + 0.0007601H 3.88 - 0.007993T 4.54 

2 -0.076534 + 0.0006550H 2.60 - 0.009927T 3.00 

3 -0.068635 + 0.0005874H 1.82 - 0.011170T 2.05 

4 -0.063554 + 0.0005439H 1.38 - 0.011971T 1.49 

5 -0.060286 + 0.0005159H 1.15 - 0.012485T 1.18 

6 -0.058184 + 0.0004979H 1.04 - 0.012816T 1.03 

7 -0.056831 + 0.0004864H 0.99 - 0.013029T 0.96 
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Lần 

lặp 

Mô hình lún  

theo mực nước 

Sai số 

(mm) 

Mô hình lún 

theo thời gian 

Sai số 

(mm) 

8 -0.055962 + 0.0004789H 0.97 - 0.013166T 0.93 

9 -0.055402+ 0.0004741H 0.96 - 0.013254T 0.92 

10 -0.055042+ 0.0004711H 0.96 - 0.013311T 0.91 

11 -0.054811 + 0.0004691H 0.96 - 0.013348T 0.91 

12 -0.054662 + 0.0004678H 0.96 - 0.013371T 0.91 

13 -0.054566+ 0.0004670H 0.96 - 0.013386T 0.91 

14 -0.054505+ 0.0004664H 0.96 - 0.013396T 0.91 

15 -0.054465 + 0.0004661H 0.95 - 0.013402T 0.91 

16 -0.054439 + 0.0004659H 0.95 - 0.013406T 0.91 

17 -0.054423 + 0.0004658H 0.95 - 0.013409T 0.91 

18 -0.054413 + 0.0004657H 0.95 - 0.013410T 0.91 

19 -0.054406 + 0.0004656H 0.95 - 0.013411T 0.91 

20 -0.054401 + 0.0004656H 0.95 - 0.013412T 0.91 

21 -0054399 + 0.0004655H 0.95 - 0.013412T 0.91 

22 -0054397 + 0.0004655H 0.95 - 0.013413T 0.91 

23 -0.054396 + 0.0004655H 0.95 - 0.013413T 0.91 

24 -0.054395 + 0.0004655H 0.95 - 0.013413T 0.91 

25 -0.054394 + 0.0004655H 0.95 - 0.013413T 0.91 

26 -0.054394 + 0.0004655H 0.95 - 0.013413T 0.91 

27 -0.054394 + 0.0004655H 0.95 - 0.013413T 0.91 

28 -0.054394 + 0.0004655H 0.95 - 0.013413T 0.91 

29 -0.054394 + 0.0004655H 0.95 - 0.013413T 0.91 

  

 Sau quá trình tính lặp xác định được phương trình lún theo thời gian và 

phương trình lún theo độ cao mực nước hồ chứa lần lượt như sau: 
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𝑆𝑡 = −0.013413𝑡 

𝑆𝐻 = −0.054394 + 0.0004655𝐻 

(3.48) 

 Từ các phương trình lún ở (3.48), tính độ lún theo thời gian và độ lún 

theo độ cao mực nước hồ chứa trong 10 chu kỳ.  

Bảng 3.4: Độ lún theo độ cao mực nước và theo thời gian  

CK Sđo (m) SH (m) St (m) CK Sđo (m) SH (m) St (m) 

0 0.0000 0.0000 0.0000 6 -0.0144 0.0000 -0.0144 

1 -0.0059 -0.0024 -0.0035 7 -0.0195 -0.0038 -0.0157 

2 -0.0128 -0.0071 -0.0057 8 -0.0262 -0.0074 -0.0188 

3 -0.0149 -0.0087 -0.0062 9 -0.0307 -0.0070 -0.0237 

4 -0.0214 -0.0128 -0.0086 10 -0.0331 -0.0099 -0.0232 

5 -0.0191 -0.0077 -0.0114     

 Kết quả tính toán được thể hiện trên biểu đồ Hình 3.6 

 

Hình 3.6: Biểu đồ thể hiện ảnh hưởng của độ cao mực nước hồ tới độ lún 

điểm quan trắc 
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 Nhận xét: Kết quả tính toán và biểu đồ độ lún Hình 3.6 đã khẳng định 

độ cao mực nước hồ chứa có ảnh hưởng tới độ lún tuyến đập công trình thủy 

điện. Thành phần độ lún theo mực nước hồ có thể được xác định và tách ra khỏi 

độ lún đo thông qua quy trình tính được xây dựng ở mục 3.3.2. Như vậy, cơ sở 

của bài toán được đề xuất là hoàn toàn đúng đắn và có độ tin cậy cao. 

3.4. Ứng dụng phép lọc Kalman trong dự báo độ lún tuyến đập công trình 

thuỷ  điện  

 Một số phương pháp thường được ứng dụng trong dự báo lún công trình, 

như các hàm đa thức, hàm số mũ, phương pháp tự hồi quy, mô hình xám...Lọc 

Kalman cũng là một phương pháp phổ biến được sử dụng để dự báo chuyển 

dịch công trình, nhưng các nghiên cứu chủ yếu đều hướng về ứng dụng trong 

dự báo chuyển dịch ngang [7, 8, 28, 38]. Như vậy, dự báo lún bằng phương 

pháp lọc Kalman vẫn chưa dành được nhiều sự quan tâm. Do đó, mục đích của 

luận án là nghiên cứu xem xét khả năng ứng dụng của lọc Kalman trong phân 

tích và dự báo lún tuyến đập công trình thủy điện. 

3.4.1. Tổng quan về lọc Kalman 

 Lọc là một thuật toán xử lý số liệu đệ quy tối ưu dùng để ước lượng 

vector trạng thái (các biến số trạng thái) của một hệ thống động được tạo bởi 

dãy số liệu chứa sai số ngẫu nhiên. Có nhiều kỹ thuật lọc, trong đó phép lọc 

điển hình được đề cập tới nhiều nhất là lọc Kalman.  

 Mô hình lọc dạng động là đối tượng được tìm hiểu, nghiên cứu để ứng 

dụng trong dự báo độ lún công trình. Hệ thống động là một hệ thống phản hồi 

nguyên nhân. Nó có bộ nhớ lưu trữ trạng thái của hệ thống gọi là hàm theo thời 

gian, hàm này được sử dụng để dự báo trạng thái tiếp theo của hệ thống trong 

tương lai. Coi hệ thống động lực như một chiếc xe đang chạy, những biến chưa 

biết sẽ cấu thành các yếu tố của vector trạng thái phụ thuộc vào thời gian. 

Những vector phụ thuộc vào thời gian này dự báo cho bất kỳ thời điểm nào 

file:///F:/tài%20liệu%20NCS/luận%20án%20tiến%20sỹ(thanh)/Luận%20án%20Thanh.doc%23_Toc35249091
file:///F:/tài%20liệu%20NCS/luận%20án%20tiến%20sỹ(thanh)/Luận%20án%20Thanh.doc%23_Toc35249091
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thông qua các mô hình động hoặc các phương trình dự báo. Giá trị dự báo từ 

mô hình động được cập nhật bằng các trị đo chứa thông tin về những thành 

phần của vector trạng thái. Lọc Kalman có thể được xem như là một dạng của 

số bình phương nhỏ nhất cho phép các tham số biến đổi theo thời gian. 

 Dự báo và lọc liên quan mật thiết với nhau. Dạng toán học của phép lọc 

bao gồm 2 mô hình độc lập: mô hình động (dành cho dự báo) và mô hình trị đo 

(dùng cho cập nhật những dự báo). Hai mô hình này được thiết lập thông qua 

các bước tính như sau [34, 35]: 

a. Mô hình dự đoán 

 Thực hiện dự báo ở chu kỳ sau bằng cách sử dụng vector trạng thái đã 

được hiệu chỉnh ở chu kỳ trước (vector trạng thái lọc) 

  - Giá trị dự đoán trạng thái tại thời điểm i được xác định theo công thức: 

 �̅�𝑖 = 𝐻𝑖�̂�𝑖−1 + 𝐵𝑖𝑢𝑖 +𝑤𝑖 (3.49) 

trong đó: 

  – Vector trạng thái dự báo ở thời điểm ti 

 – Vector trạng thái lọc ở thời điểm ti-1 

 Hi - Ma trận mô hình chuyển đổi trạng thái từ thời điểm ti-1 đến ti, hay 

còn gọi là ma trận Jacobian của mô hình động. 

 Bi - Ma trận điều khiển tác động của các yếu tố đầu vào trong vector ui 

 ui - Vector các tác nhân (nhiễu) gây ảnh hưởng tới hệ thống động.  

 Các yếu tố điều khiển hệ thống động trong vector ui không thể xác định 

được nếu không biết điều kiện và quy luật tác động của chúng. 𝐵𝑖𝑢𝑖 đại diện 

cho phần thông tin bổ sung dù không liên quan đến bản thân trạng thái nhưng 

có ảnh hưởng tới hệ thống vì vậy cần phải được hiệu chỉnh vào cho giá trị dự 

báo. Tuy nhiên thành phần này có thể được bỏ qua đối với một hệ thống đơn 

giản khi không có lực tác động bên ngoài nào tác động lên hệ thống. 
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 wi – vector nhiễu đại diện cho mô hình động, chính là sai số ngẫu nhiên 

của mô hình không phụ thuộc vào chu kỳ trước hay chu kỳ sau, có giá trị trung 

bình bằng 0, có thể đặt w = 0, khi đó công thức tính giá trị dự báo được viết lại 

như sau:  

 �̅�𝑖 = 𝐻𝑖�̂�𝑖−1 + 𝐵𝑖𝑢𝑖 (3.50) 

 - Ma trận hiệp phương sai của vector trạng thái dự báo được hình thành 

theo luật lan truyền của hàm hiệp phương sai có dạng sau: 

 𝑄�̅�𝑖 = 𝐻𝑖𝑄�̂�𝑖−1𝐻𝑖
𝑇 + 𝐵𝑖𝑄𝑢𝑖𝐵𝑖

𝑇 (3.51) 

b. Mô hình lọc 

 Hiệu chỉnh vào giá trị dự báo theo 4 bước sau: 

 - Thành lập mô hình trị đo: 

 𝑙𝑖 = 𝐴𝑖�̂�𝑖 + 𝑣𝑖 (3.52) 

 trong đó:  

 li là vector trị đo ở chu kỳ thứ i 

 Ai là ma trận hệ số của mô hình trị đo 

 vi là vector nhiễu của mô hình trị đo  

 - Tính hệ số Kalman gain 

 𝐾𝑖 = 𝑄�̅�𝑖𝐴𝑖
𝑇(𝐴𝑖𝑄�̅�𝑖𝐴𝑖

𝑇 + 𝑄𝑙𝑖)
−1 (3.53) 

 - Cập nhật vector trạng thái dự báo sẽ thu được vector lọc 

 �̂�𝑖 = �̅�𝑖 + 𝐾𝑖(𝑙𝑖 − 𝐴𝑖�̅�𝑖) (3.54) 

 - Cập nhật ma trận hiệp phương sai của vector trạng thái dự báo và thu 

được ma trận hiệp phương sai của vector trạng thái lọc 

 𝑄�̂�𝑖 = (𝐸 − 𝐾𝑖𝐴𝑖)𝑄�̂�𝑖
𝑇  (3.55) 

 Quá trình lọc Kalman được minh họa trong sơ đồ sau: 

 



59 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

  

 

 

  

 Đây là quy trình tính lặp nhích dần, giá trị lọc sau khi đã được tính bằng 

cách hiệu chỉnh trị đo vào giá trị dự báo, được sử dụng để xác định giá trị dự 

báo ở chu kỳ sau thông qua hàm (mô hình) đã chọn. 

3.4.2. Ứng dụng phép lọc Kalman trong dự báo độ lún tuyến đập thủy điện 

a. Xác lập mô hình dự báo 

 Theo nghiên cứu trong mục 3.3 của luận án, độ lún tuyến đập thủy điện 

ngoài phụ thuộc vào yếu tố thời gian còn chịu tác động của một số yếu tố ngoại 

cảnh khác trong đó đáng kể nhất là độ cao mực nước hồ chứa. Như vậy, thời 

gian (t) và độ cao mực nước hồ (H) được coi là hai yếu tố chính gây nên độ lún 

tuyến đập, khi đó độ lún ở thời điểm i sẽ là:  

 𝑆𝑖 = 𝑆𝑡𝑖 + 𝑆𝐻𝑖  (3.56) 

 Các thành phần độ lún theo thời gian 𝑆𝑡𝑖 và độ lún theo độ cao mực nước 

hồ 𝑆𝐻𝑖  trong công thức (3.56) lần lượt được xác định như sau  

- Thành phần độ lún theo thời gian được viết dưới dạng: 

Giá trị ban đầu �̂�𝑖−1, 𝑄�̂�𝑖−1  

 

 

1. Dự báo trạng thái tương lai 

        �̅�𝑖 = 𝐻𝑖�̂�𝑖−1 + 𝐵𝑖𝑢𝑖  

2. Dự báo ma trận hiệp phương sai 

    𝑄�̅�𝑖 = 𝐻𝑖𝑄�̂�𝑖−1𝐻𝑖
𝑇 + 𝐵𝑖𝑄𝑢𝑖𝐵𝑖

𝑇  

Dự đoán tương lai Hiệu chỉnh phép đo 

1. Tính hệ số Kalman gain  

𝐾𝑖 = 𝑄�̅�𝑖𝐴𝑖
𝑇(𝐴𝑖𝑄�̅�𝑖𝐴𝑖

𝑇 + 𝑄𝑙𝑖)
−1 

 2. Cập nhật vector trạng thái 

�̂�𝑖 = �̅�𝑖 + 𝐾𝑖(𝐿𝑖 − 𝐴𝑖�̅�𝑖) 

 3. Cập nhật ma trận hiệp phương sai 

𝑄�̂�𝑖 = (𝐸 − 𝐾𝑖𝐴𝑖)𝑄�̅�𝑖
𝑇  

Hình 3.7: Sơ đồ quy trình tính toán của phép lọc Kalman 
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 𝑆𝑡𝑖 = 𝑎1𝑡𝑖 (3.57) 

 trong đó hệ số 𝑎1 có vai trò là vận tốc của độ lún theo thời gian bởi ở 

thời điểm ti  vận tốc lún theo thời gian là: 

 
𝑣𝑡𝑖 =

𝜕𝑆𝑡𝑖
𝜕𝑡

= 𝑎1 
(3.58) 

 Theo (3.57), hiệu độ lún theo thời gian giữa hai thời điểm i và (i -1) là 

 𝑆𝑡𝑖 − 𝑆𝑡𝑖−1 = 𝑎1(𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1) (3.59) 

 Từ (3.58), (3.59) suy ra 

 𝑆𝑡𝑖 = 𝑆𝑡𝑖−1 + (𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1)𝑎1(𝑖−1) (3.60) 

- Thành phần lún theo độ cao mực nước hồ có dạng: 

 𝑆𝐻𝑖 = 𝑢0 + 𝑢1𝐻𝑖 (3.61) 

 Trong khoảng thời gian từ chu kỳ (i-1) đến chu kỳ i, độ cao mực nước 

hồ được coi là thay đổi tuyến tính, do đó độ cao mực nước hồ ở thời điểm t giữa 

hai chu kỳ này được tính theo công thức: 

  
𝐻𝑡 =

(𝐻𝑖 −𝐻𝑖−1)

(𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1)
(𝑡 − 𝑡𝑖−1) + 𝐻𝑖−1 

(3.62) 

 Từ công thức (3.61), (3.62) xác định được vận tốc của độ lún theo độ cao 

mực nước hồ: 

 
𝑣𝑆𝐻𝑖

=
𝜕𝑆𝐻𝑖
𝜕𝑡

= 𝑢1
(𝐻𝑖 −𝐻𝑖−1)

(𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1)
= 𝑢1

∆𝐻𝑖,𝑖−1
∆𝑡𝑖,𝑖−1

 
(3.63) 

 Theo công thức (3.61), tính hiệu độ lún theo độ cao mực nước hồ giữa 

hai chu kỳ i và (i-1), khi đó độ lún theo mực nước hồ ở chu kỳ i được viết lại 

như sau: 

 𝑆𝐻𝑖 = 𝑆𝐻𝑖−1 + 𝑢1(𝐻𝑖 −𝐻𝑖−1) (3.64) 

 Vận tốc của độ lún theo độ cao mực nước hồ ở thời điểm t là: 

 
𝑣𝑆𝐻 = 𝑢1 (

∆𝐻𝑖,𝑖−1
∆𝑡𝑖,𝑖−1

−
∆𝐻𝑖−1,𝑖−2
∆𝑡𝑖−1,𝑖−2

) 
(3.65) 
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Ký hiệu vector trạng thái lọc ở thời điểm (i-1) là �̂�𝑖−1 = [�̂�𝑖−1 �̂�𝑖−1]
𝑇 

Ký hiệu vector trạng thái dự báo ở thời điểm i là �̅�𝑖 = [𝑆�̅� �̅�𝑖]
𝑇 

Bộ lọc Kalman được xây dựng dựa vào độ lún và vận tốc lún theo thời gian 

được xác định như sau: 

 Từ công thức (3.56), (3.60), (3.64), suy ra độ lún ở chu kỳ i là: 

 𝑆�̅� = �̂�𝑖−1 + �̂�1(𝑖−1)(𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1) + 𝑢1(𝐻𝑖 −𝐻𝑖−1) (3.66) 

 Dựa vào (3.58), (3.65), vận tốc lún theo thời gian giữa hai chu kỳ i và (i-

1) được thiết lập bằng biểu thức sau: 

 
�̅�𝑖 = �̂�𝑖−1 + 𝑢1 (

∆𝐻𝑖,𝑖−1
∆𝑡𝑖,𝑖−1

−
∆𝐻𝑖−1,𝑖−2
∆𝑡𝑖−1,𝑖−2

) 
(3.67) 

 Vì không xác định được điều kiện tác động của thành phần 𝑢1 tới hệ 

thống, cho nên độ lún do ảnh hưởng của độ cao mực nước hồ chứa đã được lọc 

ra khỏi độ lún đo (mục 3.3), khi đó giá trị dự báo theo (3.50) sẽ được tính lại 

theo công thức: 

 �̅�𝑖 = 𝐻𝑖�̂�𝑖−1 (3.68) 

 Ma trận chuyển đổi trạng thái H được xác định như sau: 

 

𝐻 =

[
 
 
 
 
𝜕𝑆�̅�

𝜕�̂�𝑖−1

𝜕𝑆�̅�
𝜕�̂�𝑖−1

𝜕�̅�𝑖

𝜕�̂�𝑖−1

𝜕�̅�𝑖
𝜕�̂�𝑖−1]

 
 
 
 

= [
1 ∆𝑡𝑖,𝑖−1
0 1

] 

 

(3.69) 

 Ma trận điều khiển đầu vào B của các tham số trong vector u được tính: 

 

𝐵 =

[
 
 
 
 
𝜕𝑆�̅�
𝜕𝑢1
𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑢1]

 
 
 
 

= [

∆𝐻𝑖,𝑖−1
∆𝐻𝑖,𝑖−1
∆𝑡𝑖,𝑖−1

−
∆𝐻𝑖−1,𝑖−2
∆𝑡𝑖−1,𝑖−2

] 

 

(3.70) 

 Dù không xác định được điều kiện tác động nhưng trong quá trình đánh 

giá ảnh hưởng của độ cao mực nước hồ tới độ lún, đã tính được sai số của thành 

phần 𝑢1, vì vậy sai số này sẽ được hiệu chỉnh vào ma trận hiệp phương sai của 
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vector trạng thái dự báo theo công thức (3.51). 

b. Thành lập mô hình trị đo 

 Trong mỗi chu kỳ quan trắc, đo được độ lún của tuyến đập nên phương 

trình trị đo có dạng:  

 𝑙𝑖 = 𝑆𝑖 (3.71) 

 Ma trận hệ số A trong công thức (3.52) được xác định như sau: 

 
𝐴 = [

𝜕𝑙𝑖

𝜕𝑆�̅�

𝜕𝑙𝑖
𝜕�̅�𝑖

] = [1 0] 
(3.72) 

3.4.3. Ví dụ tính toán 

       a. Tính giá trị lọc ban đầu �̂�0, 𝑄�̂�0  

 Như trong ví dụ tính toán 3.3.3, hàm lún theo thời gian của một điểm 

quan trắc trên tuyến đập có dạng: 𝑆𝑖 = 𝑎1𝑡𝑖 

 Cần ít nhất 1 chu kỳ để xác định các hệ số a1  của phương trình trên. Sau 

khi xác định được phương trình lún, sử dụng mô hình này để tiến hành quá trình 

lọc Kalman từ chu kỳ thứ 2. Như vậy, cần phải xác định �̂�1, 𝑄�̂�1 là giá trị lọc 

khởi đầu (quy trình Hình 3.7), trong đó �̂�1 = (�̂�1   𝑎1)
𝑇 

 Giá trị lọc khởi đầu được xác định theo các bước sau: 

- Lập hệ phương trình tính độ lún trong chu kỳ 1 

 𝑆1 = 𝑎1𝑡1 (3.73) 

Tìm vector nghiệm �̂�1 = (�̂�1   𝑎1)
𝑇 thỏa mãn điều kiện 

 �̂�1 = 𝑎1𝑡1 (3.74) 

- Kết hợp hệ phương trình (3.73) và (3.74) được hệ phương trình mới: 

 
{
𝑆1 = 𝑎1𝑡1
�̂�1 = 𝑎1𝑡1

 
(3.75) 

Hệ (3.75) được viết dưới dạng ma trận: V = AX + L 

  𝐴 = [
0 𝑡1
1 −𝑡1

];   𝑋 = [
�̂�1
 𝑎1
];  𝐿 = [

−𝑆1
0
] ;    𝑃 = [

1 0
0 10𝑚

], chọn m=4 
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 𝑅 = 𝐴𝑇𝑃𝐴 vậy 𝑄�̂�1 = 𝑅
−1 

Theo số liệu trong Bảng 3.2, tính được giá trị lọc khởi đầu như sau 

  𝑄�̂�1 = [
0.009 0.031
0.031 0.118

] 

  �̂�1 = 𝑋 = −𝑅
−1𝐴𝑇𝑃𝐿 = [

−0.0035
−0.0134

] 

      b. Tính giá trị lọc và dự báo theo quy trình lọc Kalman  

 Trong tệp số liệu quan trắc ở Bảng 3.2, sử dụng 11 chu kỳ đầu (chu kỳ 

0 đến chu kỳ 10) thực hiện quy trình lọc Kalman và dự báo cho 6 chu kỳ sau 

 Với giá trị lọc khởi đầu đã tính được, dự báo lún cho chu kỳ thứ 2 

 - Tính giá trị dự đoán của chu kỳ 2: X, Q 

  𝐻2 = [
1 0.178
0 1

] 

  𝐵2 = [−10.080 −37.446] 

  𝑋2̅̅ ̅ = 𝐻2. 𝑋1̂ = [
−0.0059
−0.0134

] 

  𝑄𝑋2̅̅̅̅ = 𝐻2𝑄𝑋1̂𝐻2
𝑇 + 𝐵2𝑄𝑢1𝐵2

𝑇 = [
0.023 0.053
0.053 0.123

] 

 - Tính hệ số K 

 Phương trình trị đo li = Si, ma trận hệ số A = [1  0] 

  𝐾𝑖 = 𝑄�̅�𝑖𝐴𝑖
𝑇(𝐴𝑖𝑄�̅�𝑖𝐴𝑖

𝑇 + 𝑄𝑙𝑖)
−1 = [0.7407 1.6872]𝑇  

 - Tính giá trị lọc của chu kỳ 2 

  𝑋2̂ = [
−0.0058
−0.0131

] 

  𝑄𝑋2̂ = [
0.006 0.014
0.014 0.033

] 

Tương tự các bước tính như vậy lặp nhích dần cho tới chu kỳ 10 

- Giá trị dự đoán của chu kỳ 10: X, Q 

 𝑋10̅̅ ̅̅̅ = 𝐻10. 𝑋9̂ = [
−0.0240
−0.0140

];    𝑄𝑋9̅̅̅̅ = 𝐻𝑄𝑋8̂𝐻
𝑇 = [

0.007 0.012
0.012 0.041

] 

- Giá trị lọc của chu kỳ 10 
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 𝑋10̂ = [
−0.0236
−0.0133

];       𝑄𝑋10̂ = [
0.004 0.007
0.007 0.032

] 

Kết quả dự báo lún cho 6 chu kỳ tiếp theo thể hiện trong Bảng 3.5 

Bảng 3.5: Kết quả dự báo lún cho 2 chu kỳ cuối 

Chu 

kỳ 

Thời gian 

đo 

Hnước Độ lún  

dự báo (m) 

Độ lún đo 

(m) 

Chênh lệch 

(m) 

11 09/2008 116.47 -0.0253 -0.0258 0.0005 

12 10/2008 116.77 -0.0262 -0.0258 -0.0004 

13 11/2008 117.22 -0.0270 -0.0261 -0.0009 

14 02/2009 111.92 -0.0327 -0.0287 -0.0040 

15 05/2009 102.95 -0.0399 -0.0358 -0.0041 

16 06/2009 91.65 -0.0463 -0.0415 -0.0048 

 Kết quả lọc và dự báo lún của điểm quan trắc trên tuyến đập được biểu 

diễn trong biểu đồ Hình 3.8 

 

Hình 3.8: Biểu đồ thể hiện độ lún dự báo của điểm quan trắc 

Nhận xét: Qua ví dụ tính toán trên, có thể thấy rằng 

 - Giá trị ban đầu của lọc Kalman được xác định dựa vào thuật toán của 
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bài toán bình sai gián tiếp kèm điều kiện. 

 - Quy trình tính toán được xây dựng trên cơ sở lý thuyết của phép lọc 

Kalman hoàn toàn ứng dụng phù hợp trong dự báo độ lún tuyến đập công trình 

thủy điện. Độ lún dự báo có độ tin cậy cao, độ lệch không đáng kể so với trị đo 

nhất là ở 3 chu kỳ gần nhất. 

 

 

Kết luận chương 3 

Các vấn đề đã được giải quyết trong chương này gồm: 

 - Xây dựng cơ sở toán học và quy trình tính toán xác định giá trị ảnh 

hưởng của độ cao mực nước hồ chứa tới độ lún tuyến đập công trình thủy điện. 

 - Nghiên cứu tổng quan mô hình động của phép lọc Kalman. Trên cơ sở 

đó, xây dựng quy trình tính toán phù hợp ứng dụng trong dự báo lún tuyến đập 

công trình thủy điện. 
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Chương 4 

 THỰC NGHIỆM XỬ LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC ĐỘ LÚN  

TUYẾN ĐẬP THỦY ĐIỆN 

4.1. Thiết kế lưới cơ sở quan trắc lún tại công trình thủy điện Sơn La  

 Nhà máy thủy điện Sơn La  nằm trên sông Đà tại vùng đất xã Ít Ong, 

huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam.  

 Nhà máy có công suất lắp máy 2.400 MW, với 6 tổ máy, khởi công xây 

dựng ngày 2 tháng 12 năm 2005. Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện Sơn La được 

khánh thành vào ngày 23 tháng 12 năm 2012, sớm hơn kế hoạch 3 năm, trở 

thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á tại 

thời điểm đó 

  - Diện tích hồ chứa: 224km2.  

- Dung tích toàn bộ hồ chứa: 9,26 tỉ mét khối nước. 

- Công suất lắp máy: 2 400 MW, gồm 6 tổ máy. 

- Điện lượng bình quân hằng năm: 10,2 tỉ KWh 

 

Hình 4.1: Tuyến đập thủy điện Sơn La 

Công tác quan trắc lún được quan tâm thực hiện tại công trình thủy điện 

Sơn La. Lưới cơ sở quan trắc lún tuyến đập được thiết kế phù hợp với đặc điểm 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_%C4%90%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dt_Ong
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0%E1%BB%9Dng_La
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C6%A1n_La
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/MW
https://vi.wikipedia.org/wiki/2_th%C3%A1ng_12
https://vi.wikipedia.org/wiki/2005
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_%C3%81
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B4watt_gi%E1%BB%9D
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và yêu cầu của công trình.  

4.1.1. Thiết kế lưới độ cao cơ sở 

 Lưới cơ sở quan trắc lún có 12 điểm gồm 6 mốc được bố trí thành 2 cụm 

ở hai bên bờ trái và bờ phải tuyến đập, 4 mốc rơ pe công tác, và liên kết với hai 

điểm quan trắc CT3 và QT12 ở vai đập, có 18 tuyến đo và 7 vòng khép. Sơ đồ 

lưới thiết kế được thể hiện trong Hình 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2: Lưới độ cao cơ sở quan trắc lún tuyến đập thủy điện Sơn La 

4.1.2. Ước tính độ chính xác lưới 

 Yêu cầu độ chính xác quan trắc lún của đập thủy điện Sơn La theo đề 

xuất của bên tư vấn thiết kế là mS = 2mm. Sai số trung phương độ cao của lưới 

cơ sở được tính theo công thức (2.6), mH1 = 0.4 mm. Như vậy, cần phải xác 

định tiêu chuẩn kỹ thuật đo đạc nhằm đảm bảo yêu cầu độ chính xác quan trắc. 

Tìm sai số trung phương chênh cao trên một trạm đo (mh/tr) sao cho khi ước 

tính, sai số độ cao các điểm trong lưới phải nằm trong giới hạn sai số của bậc 

lưới cơ sở mH1.  

RP2   

   RP1 

 

  RP3 

CT1  
CT5    

   CT2 
 CT4 

CT3 

RP5    RP4 

  RP6 

QT12 

1 

1 1 

16 59 

1 

45 

1 

32 87 

1 

23 

23 

66 

49 

56 
43 

66 

   

Sông 

Đà 
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 Quy trình ước tính độ chính xác lưới được thực hiện theo các bước đã 

trình bày tại mục 2.2 chương 2. Kết quả ước tính thể hiện trong Bảng 4.1: 

Bảng 4.1: Kết quả ước tính độ chính xác lưới cơ sở tại đập thủy điện Sơn La 

Số 

TT 
Tên điểm 

Độ  cao thiết kế 

H (m) 

Sai số độ cao 

mH (mm) 

1 CT3 231.24 0.3 

2 QT12 229.78 0.3 

3 RP1 141.18 0.4 

4 RP2 141.30 0.4 

5 RP3 141.32 0.4 

6 RP4 189.92 0.4 

7 RP5 190.30 0.4 

8 RP6 190.40 0.4 

9 CT1 218.84 0.3 

10 CT2 142.13 0.3 

11 CT4 261.80 0.4 

12 CT5 193.89 0.3 

 Sai số trung phương trọng số đơn vị mh/tr =   0.08 mm 

Kết luận: Lưới khống chế cơ sở quan trắc lún công trình thủy điện Sơn 

La được đo theo tiêu chuẩn kỹ thuật của thủy chuẩn hạng I. 

4.2. Xử lý số liệu lưới độ cao cơ sở tại công trình thủy điện Sơn La  

 Số liệu đo tại chu kỳ 2 được thể hiện trong Bảng 4.2.  

 Tiến hành phân tích độ ổn định các mốc cơ sở (10 mốc trừ CT3 và QT12 

là hai điểm quan trắc) và định vị lưới trong chu kỳ đang xét bằng phương pháp 

bình sai lưới tự do theo quy trình tính toán được đề xuất như Hình 2.8. 
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Bảng 4.2: Số liệu đo lưới độ cao cơ sở trong chu kỳ 2 

Số 

TT 

Tuyến đo Ch. cao 

đo (m) 

Số 

trạm 

Số 

TT 

Tuyến đo Ch. cao 

đo (m) 

Số 

trạm Đầu Cuối Đầu Cuối 

1 RP1 RP3 0.1366 1 10 CT5 QT12 35.8903 49 

2 RP3 RP2 -0.0133 1 11 CT5 CT2 -51.7644 66 

3 RP2 RP1 -0.1232 1 12 QT12 CT4 32.0143 23 

4 RP1 CT1 77.6584 56 13 CT4 CT5 -67.9044 66 

5 CT1 CT3 12.3973 16 14 CT4 RP4 -71.8784 87 

6 CT3 CT2 -89.1093 59 15 RP4 RP5 0.3813 1 

7 CT2 CT1 76.7110 45 16 RP5 RP6 0.0980 1 

8 CT2 RP3 -0.8094 43 17 RP6 RP4 -0.4793 1 

9 CT3 QT12 -1.4553 23 18 RP5 CT5 3.5934 32 

  

 Xử lý số liệu lưới theo phương pháp bình sai lưới tự do với độ cao gần 

đúng được chọn là độ cao sau bình sai của các điểm ở chu kỳ 1 thể hiện trong 

Bảng 4.3 

Bảng 4.3: Độ cao bình sai các điểm mốc cơ sở ở chu kỳ 1 

STT Tên điểm Độ  cao H (m) STT Tên điểm Độ  cao H (m) 

1 RP1 141.1848 6 RP6 190.4009 

2 RP2 141.3095 7 CT1 218.8444 

3 RP3 141.3228 8 CT2 142.1339 

4 RP4 189.9213 9 CT4 261.8024 

5 RP5 190.3027 10 CT5 193.8964 

 mS = 2mm, vậy tiêu chuẩn độ ổn định là:  

 
|𝛿𝐻𝑖| ≤

𝑡𝑚𝑆

√1 + 𝐾2
=

1,5.2

√1 + 9
= 0,95(𝑚𝑚) 

(4.1) 
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Bảng 4.4: Quy trình bình sai và đánh giá độ cao điểm sau bình sai 

Số 

TT 

Tên 

điểm 

Tính lặp lần 1 Tính lặp lần 2 Tính lặp lần 3 Tính lặp lần 4 

C Độ lún (m) C Độ lún (m) C Độ lún (m) C Độ lún (m) 

1 RP3 1 0.0000 1 -0.0001 1 -0.0004 1 -0.0002 

2 RP4 1 0.0007 1 0.0005 1 0.0003 1 0.0005 

3 RP5 1 0.0006 1 0.0004 1 0.0002 1 0.0004 

4 RP6 1 0.0004 1 0.0002 1 0.0000 1 0.0002 

5 CT1 1 -0.0002 1 -0.0003 1 -0.0005 1 -0.0004 

6 CT2 1 -0.0014 1 -0.0015 0 -0.0018 0 -0.0016 

7 RP1 1 0.0014 1 0.0013 1 0.0011 0 0.0012 

8 CT4 1 -0.0016 0 -0.0018 0 -0.0020 0 -0.0019 

9 CT5 1 0.0001 1 0.0000 1 -0.0002 1 -0.0003 

10 RP2 1 0.0000 1 -0.0002 1 -0.0004 1 -0.0003 

Phương án định vị 1  

 Sau khi bình sai (4 lần tính lặp), dựa vào tiêu chuẩn (4.1) xác định 7 mốc 

ổn định gồm RP2, RP3, RP4, RP5, RP6, CT1, CT5, lưới được định vị theo cụm 

mốc này. Độ cao các điểm sau bình sai được tính trong Bảng 4.5. 

Bảng 4.5: Độ cao sau bình sai của các điểm 

Số TT Tên 

điểm 

Độ cao 

(m) 

Sai số 

(mm) 

Số TT Tên 

điểm 

Độ cao 

(m) 

Sai số 

(mm) 

1 RP1 141.18601 0.34 6 RP6 190.40105 0.25 

2 RP2 141.30924 0.34 7 CT1 218.84400 0.3 

3 RP3 141.32258 0.33 8 CT2 142.13229 0.3 

4 RP4 189.92176 0.25 9 CT4 261.80053 0.32 

5 RP5 190.30305 0.25 10 CT5 193.89632 0.24 
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Phương án định vị 2  

 Mốc ổn định nhất được xác định từ nhóm mốc ổn định: RP2, RP3, RP4, 

RP5, RP6, CT1, CT5 theo các bước trong phần 2.3.2.2. Kết quả tìm mốc ổn 

định nhất thể hiện trong Bảng 4.6.  

Bảng 4.6: Xác định mốc ổn định nhất 

STT Tên 

điểm 

[∆ℎ𝑖𝑗∆ℎ𝑖𝑗] 

(mm2) 

Đánh giá STT Tên 

điểm 

[∆ℎ𝑖𝑗∆ℎ𝑖𝑗] 

(mm2) 

Đánh giá 

1 RP2 1.104 ổn định 5 RP6 0.690 Ổn định nhất 

2 RP3 0.984 ổn định 6 CT1 1.769 ổn định 

3 RP4 2.098 ổn định 7 CT5 0.808 ổn định 

4 RP5 1.515 ổn định     

 

 Mốc RP6 là mốc ổn định nhất nên được chọn làm điểm định vị lưới. Khi 

đó, độ cao sau bình sai của các mốc trong lưới được tính theo công thức (4.2)  

 𝐻𝑖 = 𝐻𝑜𝑖 + 𝛿𝐻𝑖 − 𝛿𝐻𝑚 (4.2) 

 trong đó: 𝐻𝑖 là độ cao sau bình sai của điểm i; 𝐻𝑜𝑖 là độ cao gần đúng 

của điểm i; 𝛿𝐻𝑖 là độ lún của điểm i ở chu kỳ đang xét; 𝛿𝐻𝑚 là độ lún của điểm 

ổn định nhất 

Bảng 4.7: Độ cao các điểm sau bình sai 

Số TT Tên 

điểm 

Độ cao 

(m) 

Sai số 

(mm) 

Số TT Tên 

điểm 

Độ cao 

(m) 

Sai số 

(mm) 

1 RP1 141.18600 0.34 6 RP6 190.40104 0.25 

2 RP2 141.30923 0.34 7 CT1 218.84399 0.3 

3 RP3 141.32257 0.33 8 CT2 142.13228 0.3 

4 RP4 189.92175 0.25 9 CT4 261.80052 0.32 

5 RP5 190.30304 0.25 10 CT5 193.89631 0.24 

 So sánh độ cao sau bình sai tính được theo hai phương án định vị, kết 
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quả được thể hiện trong Bảng 4.8    

Bảng 4.8: So sánh độ cao sau bình sai tính được từ hai phương án định vị 

Số 

TT 

Tên 

điểm 

Định vị theo cụm mốc 

H (m) 

Định vị theo mốc Rp6 

H (m) 

Độ lệch 

(mm) 

1 RP1 141.18601 141.18600 0.01 

2 RP2 141.30924 141.30923 0.01 

3 RP3 141.32258 141.32257 0.01 

4 RP4 189.92176 189.92175 0.01 

5 RP5 190.30305 190.30304 0.01 

6 RP6 190.40105 190.40104 0.01 

7 CT1 218.84400 218.84399 0.01 

8 CT2 142.13229 142.13228 0.01 

9 CT4 261.80053 261.80052 0.01 

10 CT5 193.89632 193.89631 0.01 

  

 Xác định mốc ổn định nhất theo phương pháp Costekhel và so sánh với 

phương án đề xuất để chứng minh cho sự khác nhau giữa hai phương pháp 

Bảng 4.9: Xác định mốc ổn định nhất bằng phương pháp Costekhel 

STT Tên 

điểm 

[∆ℎ𝑖𝑗∆ℎ𝑖𝑗] 

(mm2) 

Đánh giá STT Tên 

điểm 

[∆ℎ𝑖𝑗∆ℎ𝑖𝑗] 

(mm2) 

Đánh giá 

1 RP01 28.23 ----- 6 RP06 9.12 ----- 

2 RP02 7.67 ------ 7 CT1 7.97 ------- 

3 RP03 7.66 ổn định nhất 8 CT2 26.73 -------- 

4 RP04 12.33 -------- 9 CT4 34.66 --------- 

5 RP05 11.03 --------- 10 CT5 7.87 ---------- 
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Nhận xét:  

 - Ứng dụng quy trình tính (Hình 2.8) để xử lý số liệu lưới cơ sở quan trắc 

lún có thể giải quyết linh hoạt vấn đề định vị lưới với hai phương án: định vị 

theo cụm mốc và định vị theo mốc ổn định nhất. 

 - Kết quả tính độ cao sau bình sai của các điểm lưới theo hai phương án 

định vị có độ lệch không đáng kể, nghĩa là hai phương án định vị này có độ tin 

cậy và có khả năng ứng dụng như nhau trong bài toán xử lý số liệu lưới cơ sở 

quan trắc lún công trình.  

 - Xác định điểm ổn định nhất theo phương án được đề xuất trong quy 

trình Hình 2.8 cho kết quả khách quan hơn so với phương pháp Costekhel bởi 

trước đó các điểm kém ổn định đã được loại ra.  

4.3 Thực nghiệm thành lập mô hình độ lún tuyến đập thuỷ điện Sơn La  

 Đập thủy điện Sơn La là đập bê tông trọng lực nên giả định rằng mô hình 

hình học thể hiện độ lún của công trình này được biểu diễn xấp xỉ dưới dạng 

đường thẳng:   

  S = aX + b  

 Số liệu được sử dụng tính toán thực nghiệm là kết quả quan trắc lún của 

đập thủy điện Sơn La (10 điểm) tại chu kỳ 6 [22] được cho trong Bảng 4.10 

Bảng 4.10: Vị trí và độ lún các điểm quan trắc tại đập thủy điện Sơn La 

Tên mốc Tọa độ X (m) Độ lún (mm) Tên mốc Tọa độ X (m) Độ lún (mm) 

M37 2378512.70 -4.0 M47 2378223.05 -10.3 

M40 2378437.16 -5.7 M49 2378165.97 -8.9 

M42 2378390.88 -6.2 M54 2378002.87 -9.6 

M43 2378340.10 -8.2 M61 2377846.32 -2.0 

M45 2378282.06 -8.9 M64 2377734.97 -0.2 
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 Áp dụng nguyên lý số bình phương nhỏ nhất tìm hệ số a và b trong 

phương trình đường thẳng 

  𝑎 = −0.00000554 

  𝑏 = −6.4  

 Vậy đường thẳng thể hiện độ lún của đập thủy điện Sơn La có dạng  

  S = -0.00000554X – 6.4  

 Góc nghiêng: 

   α = arctg (- 0.00000554) = -1.14” 

 Sai số thành lập mô hình:  

  𝜇 = ±√
[𝑣𝑣]

𝑛−2
= ±0.0033 (𝑚) 

 Nếu dịch chuyển điểm gốc tọa độ O về vị trí trong tâm công trình thì tọa 

độ X và độ lún các điểm quan trắc được tính lại trong Bảng 4.11  

Bảng 4.11: Vị trí và độ lún các điểm quan trắc sau dịch chuyển gốc tọa độ 

Tên mốc Tọa độ X 

(m) 

Độ lún 

(mm) 

Tên mốc Tọa độ X 

(m) 

Độ lún 

(mm) 

M37 319.09 -8.2 M47 29.44 -6.3 

M40 243.55 -7.5 M49 -27.64 -6.2 

M42 197.27 -7.4 M54 -190.74 -5.3 

M43 146.29 -7.2 M61 -347.29 -4.5 

M45 88.45 -6.9 M64 -458.64 -3.9 

 

 Từ các thông số của đường thẳng lún đã được xác định, kết hợp với dữ 

liệu tọa độ và độ lún trong Bảng 4.11, biểu diễn mô hình lún tổng quan của đập 

thủy điện Sơn La theo Hình 4.3 
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 Nhận xét: Dựa vào tính chất, đặc điểm của công trình, lựa chọn mô 

hình lún phù hợp để phân tích hình học. Thông qua mô hình lún đó, có thể 

đánh giá một cách tổng thể độ lún của công trình trong không gian. 

4.4. Thực nghiệm xác định ảnh hưởng của độ cao mực nước hồ tới độ lún 

tuyến đập công trình thủy điện  

 Số liệu được sử dụng trong thực nghiệm xác định giá trị ảnh hưởng của 

độ cao mực nước hồ tới độ lún tuyến đập được thu thập tại đập thủy điện Hòa 

Bình [24]. Thủy điện Hòa Bình được xây dựng tại tỉnh Hòa Bình, trên 

dòng sông Đà thuộc miền bắc Việt Nam. Đập thủy điện Hòa Bình có 12 cửa xả 

và 8 tổ máy phát điện. Diện tích hồ chứa là 208 km2 với dung tích 9,45 tỉ mét 

khối nước.  

 Yêu cầu độ chính xác quan trắc lún tổng hợp của tuyến đập là 5mm. Đập 

thủy điện Hòa Bình được quan trắc lún từ năm 1989 đến 2020 có khoảng 235 

chu kỳ. Tuy nhiên, luận án chỉ chọn ra một số chu kỳ của hai điểm PVM8 (điểm 

S 

- 1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 
M37 

M40 

M42 

M43 
M45 

M47 

M49 

M54 

M61 

M64 

30

C 
-450 -330 -210 -30 90

C 
150 210 270 330 

X

C 

O 
60 -90 -150 -270 -390 

Hình 4.3: Đồ thị biểu diễn độ lún tuyến đập thủy điện Sơn La 

file:///F:/tài%20liệu%20NCS/luận%20án%20tiến%20sỹ(thanh)/Luận%20án%20Thanh.doc%23_Toc35249101
file:///F:/tài%20liệu%20NCS/luận%20án%20tiến%20sỹ(thanh)/Luận%20án%20Thanh.doc%23_Toc35249101
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B2a_B%C3%ACnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_%C4%90%C3%A0
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_B%E1%BA%AFc_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
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nằm trên đỉnh đập) và SM8 (điểm thuộc tuyến cơ đập) trong hai giai đoạn đầu 

vận hành và khi công trình đi vào ổn định để tính toán thực nghiệm.  

 Bảng 4.12 và Bảng 4.13 lần lượt thể hiện số liệu quan trắc của hai điểm 

tại hai giai đoạn 2000 - 2003 và 2013 - 2015 

Bảng 4.12: Kết quả quan trắc lún điểm PVM8 và SM8 giai đoạn 2000-2003 

Chu 

kỳ 

Thời gian 

quan trắc 

Độ lún (m) Đ.cao m/nước hồ 

(m) PVM8 SM8 

79 10/1/2000 0.0000 0.0000 115.07 

80 15/2/2000 -0.0042 -0.0028 110.31 

81 03/4/2000 -0.0125 -0.0067 100.92 

82 10/5/2000 -0.0219 -0.0143 86.77 

83 03/8/2000 -0.0237 -0.0148 90.61 

84 10/11/2000 -0.0191 -0.0133 116.36 

85 01/2/2001 -0.0209 -0.0157 112.87 

86 10/5/2001 -0.0361 -0.0241 90.87 

87 06/8/2001 -0.0354 -0.0258 90.15 

88 2/11/2001 -0.0313 -0.0261 116.73 

89 01/2/2002 -0.0384 -0.0276 111.53 

90 02/4/2002 -0.0462 -0.0328 100.08 

91 07/5/2002 -0.0558 -0.0361 87.82 

92 09/8/2002 -0.0565 -0.0396 90.64 

93 7/11/2002 -0.0477 -0.0383 116.28 

94 11/2/2003 -0.0528 -0.0406 114.84 

95 15/5/2003 -0.0707 -0.0506 85.89 

96 01/8/2003 -0.0757 -0.0505 92.19 

97 6/11/2003 -0.0673 -0.0509 116.24 
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Bảng 4.13: Kết quả quan trắc lún điểm PVM8 và SM8 giai đoạn 2013-2015 

Chu 

kỳ 

Thời gian 

quan trắc 

Độ lún (m) Đ.cao m/nước hồ 

(m) PVM8 SM8 

159 29/1/2013 0.0000 0.0000 111.51 

160 22/2/2013 -0.0041 -0.0012 102.71 

161 2/5/2013 -0.0074 -0.0023 101.82 

162 11/6/2013 -0.0119 -0.0038 89.62 

163 15/8/2013 -0.0074 -0.0029 109.80 

164 19/9/2013 -0.0035 -0.0036 117.20 

165 `12/11/2013 -0.0041 -0.0039 116.41 

166 14/2/2014 -0.0140 -0.0063 101.86 

167 28/3/2014 -0.0134 -0.0076 109.91 

168 13/5/2014 -0.0184 -0.0090 101.85 

169 25/6/2014 -0.0248 -0.0109 86.84 

170 31/7/2014 -0.0210 -0.0108 104.09 

171 15/8/2014 -0.0195 -0.0103 107.59 

172 26/9/2014 -0.0160 -0.0105 115.40 

173 10/11/2014 -0.0156 -0.0106 116.72 

174 2/2/2015 -0.0207 -0.0134 114.32 

175 10/4/2015 -0.0231 -0.0159 111.60 

176 11/5/2015 -0.0241 -0.0160 109.11 

177 19/6/2015 -0.0356 -0.0197 85.83 

178 5/8/2015 -0.0320 -0.0186 104.68 

179 3/9/2015 -0.0288 -0.0183 110.82 

180 6/10/2015 -0.0266 -0.0182 115.85 

181 13/11/2015 -0.0242 -0.0163 116.38 



78 

 

 Vị trí của hai điểm PVM8 và SM8 trên tuyến đập thủy điện Hòa Bình 

được thể hiện trong Hình 4.4 

 

Hình 4.4: Vị trí PVM8 và SM8 trên tuyến đập thủy điện Hòa Bình 

 Theo cơ sở lý thuyết mục 3.3, tại điểm quan trắc, độ lún đo là tổng hợp 

của thành phần lún theo thời gian và lún theo độ cao mực nước hồ có dạng tổng 

quát như sau: 

 - Hàm lún theo thời gian có dạng: 

                 𝑆𝑡 = 𝑎1𝑡 + 𝑎2𝑡
2 +⋯+ 𝑎𝑛𝑡

𝑛 

 - Hàm lún theo độ cao mực nước có dạng: 

 𝑆𝐻𝑖 = 𝑢0 + 𝑢1𝐻𝑖 + 𝑢2𝐻𝑖
2 +⋯+ 𝑢𝑚𝐻𝑖

𝑚 

 Ảnh hưởng lún của độ cao mực nước tới độ lún của hai điểm PVM8 và 

SM8 được xác định theo quy trình tính mục 3.3.2. Tiến trình tính được trình 

bày tại các phụ lục 3, 4, 5, 6 của luận án. Sau đây là các kết quả thực nghiệm:  

a. Kết quả xác định độ lún theo độ cao mực nước tại điểm PVM8 (2000-2003).  

 Sau tiến trình tính lặp (phụ lục 3), xác định được hàm lún theo độ cao 

mực nước hồ là:  

 𝑆𝐻 = −0.058625 + 0.0005905𝐻 (4.3) 

    Sai số của hệ số u1 trong phương trình (4.3) là 𝑚𝑢1 = 0.03 

 Dựa vào phương trình (4.3), tính giá trị SH như Bảng 4.14. 

SM8 

PVM8 
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Bảng 4.14: Độ lún theo độ cao mực nước tại PVM8 (2000-2003) 

Chu 

kỳ 

Thời gian 

quan trắc 

M. nước 

hồ (m) 

Độ lún 

SH  (m) 

Chu 

kỳ 

Thời gian 

quan trắc 

M. nước 

hồ (m) 

Độ lún 

SH (m) 

79 10/1/2000 115.07 0.0000 89 01/2/2002 111.53 -0.0018 

80 15/2/2000 110.31 -0.0024 90 02/4/2002 100.08 -0.0076 

81 03/4/2000 100.92 -0.0072 91 07/5/2002 87.82 -0.0139 

82 10/5/2000 86.77 -0.0144 92 09/8/2002 90.64 -0.0124 

83 03/8/2000 90.61 -0.0125 93 7/11/2002 116.28 0.0006 

84 10/11/2000 116.36 0.0007 94 11/2/2003 114.84 -0.0001 

85 01/2/2001 112.87 -0.0011 95 15/5/2003 85.89 -0.0149 

86 10/5/2001 90.87 -0.0123 96 01/8/2003 92.19 -0.0116 

87 06/8/2001 90.15 -0.0127 97 6/11/2003 116.24 0.0006 

88 2/11/2001 116.73 0.0008     

Kết quả tính được biểu diễn trên biểu đồ Hình 4.5 

 

Hình 4.5: Biểu đồ lún điểm PVM8 theo độ cao mực nước hồ 2000-2003 
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b. Điểm SM8 (2000-2003) (phụ lục 5) 

 𝑆𝐻 = −0.028348 + 0.0002464𝐻 (4.4) 

 Bảng 4.15: Độ lún theo độ cao mực nước tại SM8 (2000-2003) 

Chu 

kỳ 

Thời gian 

quan trắc 

M. nước 

hồ (m) 

Độ lún 

SH  (m) 

Chu 

kỳ 

Thời gian 

quan trắc 

M. nước 

hồ (m) 

Độ lún 

SH (m) 

79 10/1/2000 115.07 0.0000 89 01/2/2002 111.53 -0.0009 

80 15/2/2000 110.31 -0.0012 90 02/4/2002 100.08 -0.0037 

81 03/4/2000 100.92 -0.0035 91 07/5/2002 87.82 -0.0067 

82 10/5/2000 86.77 -0.0070 92 09/8/2002 90.64 -0.0060 

83 03/8/2000 90.61 -0.0060 93 7/11/2002 116.28 0.0003 

84 10/11/2000 116.36 0.0003 94 11/2/2003 114.84 -0.0001 

85 01/2/2001 112.87 -0.0005 95 15/5/2003 85.89 -0.0072 

86 10/5/2001 90.87 -0.0060 96 01/8/2003 92.19 -0.0056 

87 06/8/2001 90.15 -0.0061 97 6/11/2003 116.24 0.0003 

88 2/11/2001 116.73 0.0004     

 

Hình 4.6: Biểu đồ lún điểm SM8 theo độ cao mực nước hồ 2000-2003 
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c. Điểm PVM8 (2013-2015) (phụ lục 4) 

  𝑆𝐻 = −0.047032 + 0.0004218𝐻 (4.5) 

Bảng 4.16: Độ lún theo độ cao mực nước tại PVM8 (2013-2015) 

Chu kỳ Thời gian quan trắc Mực nước hồ (m) Độ lún SH  (m) 

159 29/1/2013 111.51 0.0000 

160 22/2/2013 102.71 -0.0037 

161 2/5/2013 101.82 -0.0041 

162 11/6/2013 89.62 -0.0092 

163 15/8/2013 109.80 -0.0007 

164 19/9/2013 117.20 0.0024 

165 `12/11/2013 116.41 0.0021 

166 14/2/2014 101.86 -0.0041 

167 28/3/2014 109.91 -0.0007 

168 13/5/2014 101.85 -0.0041 

169 25/6/2014 86.84 -0.0104 

170 31/7/2014 104.09 -0.0031 

171 15/8/2014 107.59 -0.0017 

172 26/9/2014 115.40 0.0016 

173 10/11/2014 116.72 0.0022 

174 2/2/2015 114.32 0.0012 

175 10/4/2015 111.60 0.0001 

176 11/5/2015 109.11 -0.0010 

177 19/6/2015 85.83 -0.0108 

178 5/8/2015 104.68 -0.0029 

179 3/9/2015 110.82 -0.0003 

180 6/10/2015 115.85 0.0018 

181 13/11/2015 116.38 0.0021 
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Hình 4.7: Biểu đồ lún điểm PVM8 theo độ cao mực nước hồ (2013-2015) 

d. Điểm SM8 (2013-2015)  

  𝑆𝐻 = −0.008495 + 0.0000762𝐻 (4.6) 

Bảng 4.17: Độ lún theo độ cao mực nước tại SM8 (2013-2015) 

Chu 

kỳ 

Thời gian 

quan trắc 

M. nước 

hồ (m) 

Độ lún 

SH  (m) 

Chu 

kỳ 

Thời gian 

quan trắc 

M. nước 

hồ (m) 

Độ lún 

SH (m) 

159 29/1/2013 111.51 0.0000 171 15/8/2014 107.59 -0.0003 

160 22/2/2013 102.71 -0.0007 172 26/9/2014 115.40 0.0003 

161 2/5/2013 101.82 -0.0007 173 10/11/2014 116.72 0.0004 

162 11/6/2013 89.62 -0.0017 174 2/2/2015 114.32 0.0002 

163 15/8/2013 109.80 -0.0001 175 10/4/2015 111.60 0.0000 

164 19/9/2013 117.20 0.0004 176 11/5/2015 109.11 -0.0002 

165 `12/11/2013 116.41 0.0004 177 19/6/2015 85.83 -0.0019 

166 14/2/2014 101.86 -0.0007 178 5/8/2015 104.68 -0.0005 

167 28/3/2014 109.91 -0.0001 179 3/9/2015 110.82 -0.0001 

168 13/5/2014 101.85 -0.0007 180 6/10/2015 115.85 0.0003 

169 25/6/2014 86.84 -0.0019 181 13/11/2015 116.38 0.0004 

170 31/7/2014 104.09 -0.0006     
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Hình 4.8: Biểu đồ lún điểm SM8 theo độ cao mực nước hồ (2013-2015) 

 Nhận xét: Ở hai giai đoạn khác nhau (2000-2003 và 2013-2015) ảnh 

hưởng của độ cao mực nước hồ tới độ lún tại mỗi điểm trên tuyến đập khác 

nhau, thậm chí trong cùng một giai đoạn, sự ảnh hưởng của yếu tố này tới độ 

lún các điểm trên tuyến đập cũng không giống nhau.  

4.5. Thực nghiệm ứng dụng phép lọc Kalman trong dự báo độ lún tuyến 

đập công trình thủy điện  

 Như đã đề cập trong phần nghiên cứu lý thuyết ở mục 3.4, do không xác 

định được điều kiện tác động của tham số u trong hàm lún theo độ cao mực 

nước hồ chưa nên độ lún SH đã được lọc ra khỏi trị đo. Vì vậy số liệu được sử 

dụng trong thực nghiệm dự báo độ lún của 2 điểm PVM8 và SM8 trên đập thủy 

điện Hòa Bình là độ lún theo thời gian [24] 

 𝑆𝑡 = 𝑆đ𝑜 − 𝑆𝐻 (4.7) 

 Hàm lún theo thời gian có dạng:   

 𝑆𝑡 = 𝑎1𝑡 (4.8) 

 Quá trình tình toán thực nghiệm như sau: 

file:///F:/tài%20liệu%20NCS/luận%20án%20tiến%20sỹ(thanh)/Luận%20án%20Thanh.doc%23_Toc35249102
file:///F:/tài%20liệu%20NCS/luận%20án%20tiến%20sỹ(thanh)/Luận%20án%20Thanh.doc%23_Toc35249102
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 - Trước tiên, tính giá trị lọc khởi đầu. 

 - Thực hiện tiến trình lọc Kalman theo quy trình Hình 3.7 ở các chu kỳ 

tiếp theo (13 chu kỳ) 

 - Dự báo lún cho các chu kỳ trong 1 năm tiếp theo 

  Giai đoạn 2000-2003: dự báo cho 4 chu kỳ của năm 2003. 

  Giai đoạn 2013-2015: dự báo cho 8 chu kỳ năm 2015.  

 Tiến trình tính được thể hiện đầy đủ trong các phụ lục 7, 8, 9, 10. Sau 

đây là các kết quả dự báo lún của hai điểm PVM8 và SM8 ở hai giai đoạn: 

1. Điểm PVM8 (2002-2003) – phụ lục 7 

Độ lún theo thời gian của điểm PVM8 được tính trong Bảng 4.18.  

Bảng 4.18: Độ lún tính theo thời gian của điểm PVM8 

Chu 

kỳ 

Th. gian 

(năm) 

Sđo 

(mm) 

SH 

(mm) 

ST 

(mm) 

Chu 

kỳ 

Th. gian 

(năm) 

Sđo 

(mm) 

SH 

(mm) 

ST 

(mm) 

79 0.0000 0.0 0.0 0.0 87 1.5724 -35.4 - 12.7 -22.7 

80 0.0970 - 4.2 - 2.4 - 1.8 88 1.8114 -31.3 0.8 -32.1 

81 0.2308 -12.5 - 7.2 - 5.3 89 2.0587 -38.4 - 1.8 -36.6 

82 0.3333 -21.9 - 14.4 -7.5 90 2.2281 -46.2 - 7.6 -38.6 

83 0.5642 -23.7 - 12.5 -11.2 91 2.3251 -55.8 - 13.9 -41.9 

84 0.8333 -19.1 0.7 -19.8 92 2.5806 -56.5 - 12.4 -44.1 

85 1.0587 -20.9 - 1.1 -19.8 93 2.8251 -47.7 0.6 -48.3 

86 1.3333 -36.1 - 12.3 -23.8      

 

a. Tính giá trị lọc ban đầu  

- Ma trận �̂�:            �̂� = [
0.044 0.460
0.460 4.737

] 

      - Vector �̂�  

                       �̂�1 = [−0.0018 −0.0183]𝑇  
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b. Thực hiện tiến trình lọc Kalman ở 13 chu kỳ tiếp theo 

Bảng 4.19: Tiến trình lọc Kalman 

Chu 

kỳ 

�̅�- Dự báo �̂�- Lọc 

𝑆̅ = �̅�1𝑇 �̂� = �̂�1𝑇 

𝑆̅ �̅�1 �̂� �̂�1 

2 -0.0042 -0.0183 -0.0051 -0.0222 

3 -0.0074 -0.0222 -0.0075 -0.0224 

4 -0.0126 -0.0224 -0.0117 -0.0207 

5 -0.0173 -0.0207 -0.0189 -0.0238 

6 -0.0243 -0.0238 -0.0216 -0.0195 

7 -0.0270 -0.0195 -0.0250 -0.0161 

8 -0.0288 -0.0161 -0.0254 -0.0113 

9 -0.0280 -0.0113 -0.0304 -0.0154 

10 -0.0342 -0.0154 -0.0356 -0.0177 

11 -0.0386 -0.0177 -0.0386 -0.0177 

12 -0.0403 -0.0177 -0.0410 -0.0192 

13 -0.0459 -0.0192 -0.0449 -0.0175 

14 -0.0492 -0.0175 -0.0487 -0.0164 

 

 Xác định được vector lọc và phương trình lún theo thời gian của điểm 

PVM8 có dạng 

 𝑆 = −0.0164𝑡 (4.9) 

c. Dự báo lún cho 4 chu kỳ tiếp theo trong năm 2003  

 Độ lún dự báo được tính theo công thức (3.68), hiệu chỉnh vào độ lún do 

ảnh hưởng của độ cao mực nước, sau đó so sánh với độ lún đo. Kết quả thể hiện 

trong Bảng 4.20.  
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Bảng 4.20: Độ lún dự báo của 4 chu kỳ trong năm 2003 

 

 

 

 

 

 

  

 Kết quả dự báo lún cho điểm PVM8 bằng phép lọc Kalman được thể hiện 

trong biểu đồ sau: 

 

Hình 4.9: Biểu đồ độ lún dự báo điểm PVM8 (2000 – 2003) 

 Thực hiện tương tự khi ứng dụng phép lọc Kalman dự báo lún cho điểm 

SM8 tại hai giai đoạn và PVM8 (2013-2015), xác định được hàm lún theo thời 

gian và kết quả dự báo như sau: 

Chu 

kỳ 

Thời gian 

quan trắc 

Lún dự 

báo (m) 

Độ chính 

xác dự báo 

Độ lún đo 

(m) 

Độ lệch 

(m) 

94 11/2/ 2003 -0.0531 0.0027 -0.0528 - 0.0003 

95 15/5/2003 -0.0721 0.0054 -0.0707 - 0.0014 

96 1/8/2003 -0.0723 0.0114 -0.0757 0.0034 

97 6/11/2003 -0.0644 0.0205 -0.0673 0.0029 
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2. Đối với điểm SM8 (giai đoạn 2000-2003) – phụ lục 9 

 𝑆 = −0.0148𝑡 (4.10) 

Bảng 4.21: Độ lún dự báo 4 chu kỳ năm 2003 của điểm SM8 

 

 

 

Hình 4.10: Biểu đồ độ lún dự báo điểm SM8 (2000- 2003) 

3. Đối với điểm PVM8 (giai đoạn 2013-2015) – phụ lục 8 

Chu 

kỳ 

Thời gian 

quan trắc 

Lún dự 

báo (m) 

Độ chính 

xác dự báo 

Độ lún đo 

(m) 

Độ lệch 

(m) 

94 11/2/ 2003 -0.0415 0.0018 -0.0406 - 0.0009 

95 15/5/2003 -0.0525 0.0038 -0.0506 - 0.0019 

96 1/8/2003 -0.0541 0.0079 -0.0505 - 0.0036 

97 6/11/2003 -0.0520 0.0141 -0.0509 - 0.00011 
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 Phương trình lún theo thời gian 

 𝑆 = −0.0070𝑡 (4.11) 

Bảng 4.22: Độ lún dự báo năm 2015 

Chu 

Kỳ 

Thời gian 

quan trắc 

Độ lún  

dự báo (m) 

Độ chính 

xác dự báo 

Độ lún  

đo (m) 

Độ lệch 

(m) 

174 2/2/2015 -0.0190 0.0017 -0.0207 0.0017 

175 10/4/2015 -0.0214 0.0034 -0.0231 0.0017 

176 11/5/2015 -0.0231 0.0055 -0.0241 0.0010 

177 19/6/2015 -0.0336 0.0081 -0.0356 0.0020 

178 5/8/ 2015 -0.0266 0.0126 -0.0320 0.0054 

179 3/9/ 2015 -0.0245 0.0189 -0.0288 0.0043 

180 6/10/2015 -0.0231 0.0265 -0.0266 0.0035 

181 13/11/2015 -0.0236 0.0353 -0.0242 0.0006 

 

 

Hình 4.11: Biểu đồ độ lún dự báo điểm PVM8 (2013 -2015) 
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4. Đối với điểm SM8 (2013-2015) – phụ lục 10 

 Phương trình lún theo thời gian 

 𝑆 = −0.0055𝑡 (4.12) 

Bảng 4.23: Kết quả dự báo lún năm 2015 

Chu 

Kỳ 

Thời gian 

quan trắc 

Độ lún  

dự báo (m) 

Độ chính 

xác dự báo 

Độ lún  

đo (m) 

Độ lệch 

(m) 

174 2/2/2015 -0.0123 0.0007 -0.0134 0.0011 

175 10/4/2015 -0.0136 0.0014 -0.0159 0.0023 

176 11/5/2015 -0.0142 0.0022 -0.0160 0.0018 

177 19/6/2015 -0.0166 0.0033 -0.0197 0.0031 

178 5/8/ 2015 -0.0159 0.0051 -0.0186 0.0027 

179 3/9/ 2015 -0.0158 0.0076 -0.0183 0.0025 

180 6/10/2015 -0.0159 0.0107 -0.0182 0.0023 

181 13/11/2015 -0.0165 0.0143 -0.0163 -0.0002 

 

 

Hình 4.12: Biểu đồ độ lún dự báo điểm SM8 
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Nhận xét: 

 Khi ứng dụng phép lọc Kalman vào dự báo độ lún của các điểm quan 

trắc trên tuyến đập thuỷ điện nhận thấy rằng:  

 - Phép lọc Kalman hoàn toàn đáp ứng được công tác dự báo độ lún tại 

tuyến đập công trình thủy điện  

 - Kết quả thu được có độ tin cậy cao và khả năng dự báo tốt nhất trong 

khoảng 6 tháng.  

  

  



91 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

 1. Luận án đã đề xuất tiêu chuẩn đánh giá độ ổn định trong hai trường 

hợp: định vị theo cụm mốc và định vị theo mốc ổn định nhất. Trên cơ sở đó, 

xây dựng quy trình xử lý số liệu phù hợp góp phần giải quyết linh hoạt nhiệm 

vụ định vị lưới cơ sở quan trắc lún công trình.  

 2. Độ cao mực nước hồ chứa là yếu tố tác động lớn nhất tới độ lún tuyến 

đập thủy điện. Luận án đã xây dựng cơ sở toán học và quy trình tính nhằm xác 

định ảnh hưởng của tác nhân này tới độ lún công trình. Kết quả thực nghiệm 

trong luận án đã chứng minh quy trình tính hoàn toàn đúng đắn và có độ tin cậy 

cao. Phương thức tính được thiết lập trong luận án cũng thích hợp để áp dụng 

cho đánh giá ảnh hưởng lún của những yếu tố ngoại cảnh khác có quy luật biến 

đổi theo chu kỳ. 

 3. Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về mô hình động của phép lọc 

Kalman, luận án đã thiết lập quy trình tính phù hợp để ứng dụng trong dự báo 

độ lún tuyến đập công trình thủy điện. Kết quả thực nghiệm dự báo lún tại hai 

điểm quan trắc trên tuyến đập thủy điện Hòa Bình đã chứng minh phép lọc 

Kalman có thể đáp ứng tốt công tác dự báo.  

 4. Xác định ảnh hưởng của yếu tố ngoại cảnh tới độ lún công trình và 

phân tích tổng thể xu hướng lún trong không gian, theo thời gian là hai nhiệm 

vụ của phân tích độ lún tuyến đập thủy điện. Đây chính là các giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác xử lý số liệu quan trắc bởi kết quả thu được từ phân tích 

độ lún có ý nghĩa quan trọng trong công tác giám sát an toàn tuyến đập và cảnh 

báo sớm các nguy cơ có thể xảy ra. 

KIẾN NGHỊ 

 1. Trong quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình thủy điện, quy trình, 
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quy phạm cần được xác định rõ ràng, phải thống nhất tiêu chuẩn đánh giá độ 

ổn định của các mốc khi xử lý số liệu lưới cơ sở. 

 2. Hiện nay trong thực tế sản xuất, số lượng chu kỳ quan trắc lún tại các 

đập thủy điện không giống nhau (thủy điện Hòa Bình quan trắc 7-8 chu kỳ/năm; 

thủy điện Sơn La 1-2 chu kỳ/năm…). Do vậy, để có cơ sở phân tích độ lún 

nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác đánh giá an toàn tuyến đập thì chu kỳ quan 

trắc cần được thực hiện theo biến động của độ cao mực nước hồ chứa, tối thiểu 

4 chu kỳ một năm.  
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Phụ lục 1 

KẾT QUẢ ƯỚC TÍNH LƯỚI ĐỘ CAO 

LƯỚI  KHỐNG CHẾ DỘ CAO THỦY ĐIỆN SƠN LA 

======================================== 

 

Bảng 1: Chỉ tiêu kỹ thuật lưới 

STT Tên tham số Giá trị 

1 Tổng số điểm 12 

2 Số điểm gốc 10 

3 Số điểm mới lập 2 

4 Số chênh cao đo 18 

5 Sai số đo chệnh cao trên 1 trạm đo 0.08mm 

6 Sai số đđộ cao điểm yếu nhất ≤ 0.6mm 

7 Phương pháp tính Tự do 

 

Bảng 2: Số liệu khởi tính  

Số TT Tên điểm Độ  cao H (m) 

1 RP01 141.1848 

2 RP02 141.3095 

3 RP03 141.3228 

4 RP04 189.9213 

5 RP05 190.3027 

6 RP06 190.4009 

7 CT1 218.8444 

8 CT2 142.1339 

9 CT4 261.8024 

10 CT5 193.8964 
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Bảng 3: Kết quả ước tính độ chính xác lưới 

Số 

TT 
Tên điểm 

Độ  cao thiết kế 

H (m) 

Sai số độ cao 

mH(mm) 

1 CT3 231.24 0.3 

2 QT12 229.78 0.3 

3 RP01 141.18 0.4 

4 RP02 141.30 0.4 

5 RP03 141.32 0.4 

6 RP04 189.92 0.4 

7 RP05 190.30 0.4 

8 RP06 190.40 0.4 

9 CT1 218.84 0.3 

10 CT2 142.13 0.3 

11 CT4 261.80 0.4 

12 CT5 193.89 0.3 

Bảng 4: Tuyến đo chênh cao thiết kế 

Số 

TT 

Tuyến đo thiết kế 
Số 

trạm 

Số 

TT 

Tuyến đo thiết kế 
Số 

trạm Điểm đầu 
Điểm 

cuối 
Điểm đầu 

Điểm 

cuối 

1 RP01 RP03 1 10 CT5 QT12 49 

2 RP03 RP02 1 11 CT5 CT2 66 

3 RP02 RP01     1     12 QT12 CT4 23 

4 RP01 CT1    56     13 CT4 CT5 66 

5 CT1 CT3 16 14 CT4 RP04 87 

6 CT3 CT2 59 15 RP04 RP05 1 

7 CT2 CT1 45 16 RP05 RP06 1 

8 CT2 RP03 43 17 RP06 RP04 1 

9 CT3 QT12 23 18 RP05 CT5 32 

Sai số trọng số đơn vị Mh =   0.08 mm/Trạm 
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Phụ lục 2 

KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU LƯỚI CƠ SỞ QUAN TRẮC LÚN ĐẬP 

THỦY ĐIỆN SƠN LA 

 

Bảng 1: Thông số của mạng lưới 

So diem moi: 2    

So tuyen do: 18 

So diem dinh vi: 10       

Tieu chuan on dinh:  ≤ 0.95 mm 

 

   

Bảng 2: Độ cao các điểm định vị 

Số TT Tên điểm Độ cao (m) Số TT Tên điểm Độ cao 

1 Rp3 141.32280 6 CT2 142.13390 

2 Rp4 189.92130 7 CT4 261.80240 

3 Rp5 190.30270 8 CT5 193.89640 

4 Rp6 190.40090 9 Rp1 141.18480 

5 CT1 218.84440 10 Rp2 141.30950 

 

    

Bảng 3: Đánh giá độ ổn định điểm cơ sở 

Số TT Tên điểm Độ lún (m) S giới hạn (m) Đánh giá 

1 Rp3 -0.0002 0.00095 ổn định 

2 Rp4 0.0005  ổn định 

3 Rp5 0.0004  ổn định 

4 Rp6 0.0002  ổn định 

5 CT1 -0.0004  ổn định 

6 CT2 -0.0016  Không ổn định 

7 CT4 -0.0019  Không ổn định 

8 CT5 -0.0003  ổn định 

9 Rp1 0.0012  Không ổn định 

10 Rp2 -0.0003  ổn định 
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Bảng 4: Định vị lưới theo độ cao nhóm điểm ổn định 

Số 

TT 

Tên 

điểm 

Độ cao 

(m) 

Sai số 

(m) 

Số 

TT 

Tên 

điểm 

Độ cao 

(m) 

Sai số 

(m) 

1 CT3 231.24143 0.00029 7 CT1 218.84400 0.00030 

2 QT12 229.78626 0.00029 8 CT2 142.13229 0.00030 

3 Rp3 141.32258 0.00033 9 CT4 261.80053 0.00032 

4 Rp4 189.92176 0.00025 10 CT5 193.89632 0.00024 

5 Rp5 190.30305 0.00025 11 Rp1 141.18601 0.00034 

6 Rp6 190.40105 0.00025 12 Rp2 141.30924 0.00034 

 

Bảng 5: Xác định điểm ổn định nhất 

Số 

TT 

Tên 

điểm 

[vv] 

mm2 

Đánh giá Số 

TT 

Tên 

điểm 

[vv] 

mm2 

Đánh giá 

1 Rp3 0.984 ổn định 2 Rp4 2.098 ổn định 

3 Rp5 1.515 ổn định 4 CT5 0.808 ổn định 

5 CT1  1.769 ổn định 6 CT2 ----- không ổn 

định 

7 CT4 ----- không ổn định 8 Rp6 0.690 ổn định nhất 

9 Rp1 ----- không ổn định 10 Rp2 1.104 ổn định 

 

Bảng 6: Định vị lưới theo độ cao điểm ổn định nhất (điểm Rp6) 

Số 

TT 

Tên 

điểm 

Độ cao 

(m) 

Sai số 

(m) 

Số 

TT 

Tên 

điểm 

Độ cao 

(m) 

Sai số 

(m) 

1 CT3 231.24142 0.00029 7 CT1 218.84399 0.00030 

2 QT12 229.78625 0.00029 8 CT2 142.13228 0.00030 

3 Rp3 141.32257 0.00033 9 CT4 261.80052 0.00032 

4 Rp4 189.92175 0.00025 10 CT5 193.89631 0.00024 

5 Rp5 190.30304 0.00025 11 Rp1 141.18600 0.00034 

6 Rp6 190.40104 0.00025 12 Rp2 141.30923 0.00034 
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Bảng 7: Kết quả bình sai chênh cao 

Số 

TT 

Tên tuyến đo Chênh cao 

đo (m) 

Số 

trạm 

Số h/c (m) Chênh cao 

bs (m) Đầu Cuối 

1 Rp1 Rp3 0.13660 1 -0.00003 0.13657 

2 Rp3 Rp2 -0.01330 1 -0.00004 -0.01334 

3 Rp2 Rp1 -0.12320 1 -0.00004 -0.12324 

4 Rp1 CT1 77.65840 56 -0.00041 77.65799 

5 CT1 CT3 12.39730 16 0.00013 12.39743 

6 CT3 CT2 -89.10930 59 0.00016 -89.10914 

7 CT2 CT1 76.71100 44 0.00071 76.71171 

8 CT2 Rp3 -0.80940 43 -0.00031 -0.80971 

9 CT3 QT12 -1.45530 23 0.00013 -1.45517 

10 CT5 QT12 35.89030 49 -0.00035 35.88995 

11 CT5 CT2 -51.76440 65 0.00038 -51.76402 

12 QT12 CT4 32.01430 23 -0.00003 32.01427 

13 CT4 CT5 -67.90440 65 0.00019 -67.90421 

14 CT4 Rp4 -71.87840 87 -0.00037 -71.87877 

15 Rp4 Rp5 0.38130 1 0.00000 0.38130 

16 Rp5 Rp6 0.09800 1 0.00000 0.09800 

17 Rp6 Rp4 -0.47930 1 0.00000 -0.47930 

18 Rp5 CT5 3.59340 32 -0.00014 3.59326 

 

Sai số trung phương đo chênh cao trên một trạm: mh/tr = 0.06 mm/trạm 

Xác định điểm ổn định nhất theo phương pháp Kostekhel 

Số 

TT 

Tên 

điểm 

[vv] 

mm2 

Đánh giá Số 

TT 

Tên 

điểm 

[vv] 

mm2 

Đánh giá 

1 Rp3 7.664 ổn định nhất 2 Rp4 12.333 ----- 

3 Rp5 11.033 ----- 4 CT5 9.122 ----- 

5 CT1  7.968 ----- 6 CT2 26.728 ----- 

7 CT4 34.656 ----- 8 Rp6 7.868 ----- 

9 Rp1 28.229 ----- 10 Rp2 7.673 ----- 

 

 

    



107 

 

Phụ lục 3 

XÁC ĐỊNH ĐỘ LÚN THEO ĐỘ CAO MỰC NƯỚC (PVM8; 2000-2002) 

 

1. Số liệu quan trắc lún và độ cao mực nước hồ 

Chu 

kỳ 

Thời gian quan trắc Độ lún đo so 

với ck 0 (m) 

Độ cao mực 

nước hồ (m) Ngày tháng năm so với ck 0 (năm) 

79 10     1     2000 0.00 0.0000 115.07 

80 15     2     2000 0.10 -0.0042 110.31 

81   3     4     2000 0.23 -0.0125 100.92 

82 10     5     2000 0.33 -0.0219 86.77 

83   3     8     2000 0.56 -0.0237 90.61 

84  10    11    2000 0.83 -0.0191 116.36 

85   1      2     2001 1.06 -0.0209 112.87 

86  10     5     2001 1.33 -0.0361 90.87 

87   6      8     2001 1.57 -0.0354 90.15 

88   2    11     2001 1.81 -0.0313 116.73 

89   1      2     2002 2.06 -0.0384 111.53 

90   2      4     2002 2.23 -0.0462 100.08 

91   7      5     2002 2.33 -0.0558 87.82 

92   9     8     2002 2.58 -0.0565 90.64 

93   7    11     2002 2.83 -0.0477 116.28 

94 11     2     2003 3.09 -0.0528 114.84 

95 15     5     2003 3.35 -0.0707 85.89 

96 1      8      2003 3.56 -0.0757 92.19 

97 6     11     2003 3.82 -0.0673 116.24 
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2. Tiến trình tính lặp xác định hàm lún theo độ cao mực nước hồ 

Lần 

lặp 

Mô hình lún theo thời gian Mô hình lún theo mực nước 

St (m) = aT(năm) Sai số 

(mm) 

SH (m) = u0+u1H(m) Sai số 

(mm) 

Sơ bộ - 0.014719T 0.23 -0.077159 + 0.0006705H 4.29 

1 - 0.016379T 3.07 -0.065902 + 0.0005727H 2.63 

2 - 0.017031T 2.29 -0.061482 + 0.0005343H 2.26 

3 - 0.017286T 2.14 -0.059747 + 0.0005192H 2.20 

4 - 0.017387T 2.12 -0.059066 + 0.0005133H 2.19 

5 - 0.017426T 2.11 -0.058798+ 0.0005110H 2.19 

6 - 0.017442T 2.11 -0.058693 + 0.0005101H 2.19 

7 - 0.017448T 2.11 -0.058652 + 0.0005097H 2.19 

8 - 0.017450T 2.11 -0.058636 + 0.0005096H 2.19 

9 - 0.017451T 2.11 -0.058629+ 0.0005095H 2.19 

10 - 0.017452T 2.11 -0.058627+ 0.0005095H 2.19 

11 - 0.017452T 2.11 -0.058626 + 0.0005095H 2.19 

12 - 0.017452T 2.11 -0.058625 + 0.0005095H 2.19 

13 - 0.017452T 2.11 -0.058625 + 0.0005095H 2.19 

14 - 0.017452T 2.11 -0.058625 + 0.0005095H 2.19 

 

- Sai số mô hình lún theo thời gian: mS = 2.11 mm 

- Sai số hệ số u1:  mu1 =   0.003 
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3. Tính độ lún theo mực nước và theo thời gian 

 

Chu 

kỳ 

Thời gian 

(năm) 

Độ lún 

đo (m) 

Độ lún theo 

mực nước (m) 

Độ lún theo 

th. gian (m) 

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

1 0.0970 - 0.0042 - 0.0024 - 0.0018 

2 0.2308 -0.0125 - 0.0072 - 0.0053 

3 0.3333 -0.0219 - 0.0144 -0.0075 

4 0.5642 -0.0237 - 0.0125 -0.0112 

5 0.8333 -0.0191 0.0007 -0.0198 

6 1.0587 -0.0209 - 0.0011 -0.0198 

7 1.3333 -0.0361 - 0.0123 -0.0238 

8 1.5724 -0.0354 - 0.0127 -0.0227 

9 1.8114 -0.0313 0.0008 -0.0321 

10 2.0587 -0.0384 - 0.0018 -0.0366 

11 2.2281 -0.0462 - 0.0076 -0.0386 

12 2.3251 -0.0558 - 0.0139 -0.0419 

13 2.5806 -0.0565 - 0.0124 -0.0441 

14 2.8251 -0.0477 0.0006 -0.0483 
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Phụ lục 4 

XÁC ĐỊNH ĐỘ LÚN THEO ĐỘ CAO MỰC NƯỚC (PVM8; 2013-2014) 

 

1. Số liệu quan trắc lún và độ cao mực nước hồ 

Chu 

kỳ 

Thời gian quan trắc Độ lún đo so 

với ck 0 (m) 

Độ cao mực 

nước hồ (m) Ngày tháng năm so với ck 0 (năm) 

159 29     1     2013 0.00 0.0000 111.51 

160 22     2     2013 0.06 -0.0041 102.71 

161   2     5     2013 0.26 -0.0074 101.82 

162 11     6     2013 0.37 -0.0119 89.62 

163 15     8     2013 0.54 -0.0074 109.80 

164 19     9     2013 0.64 -0.0035 117.20 

165  12     11   2013 0.79 -0.0041 116.41 

166  14     2     2014 1.04 -0.0140 101.86 

167   28     3     2014 1.16 -0.0134 109.91 

168   13     5     2114 1.29 -0.0184 101.85 

169   25     6     2014 1.41 -0.0248 86.84 

170   31      7     2014 1.51 -0.0210 104.09 

171   15      8     2014 1.54 -0.0195 107.59 

172   26      9     2014 1.66 -0.0160 115.40 

173   10     11    2014 1.78 -0.0156 116.72 

174    2       2     2015 2.01 -0.0207 114.32 

175  10       4     2015 2.20 -0.0231 111.60 

176  11       5     2015 2.28 -0.0241 109.11 

177  19       6     2015 2.39 -0.0356 85.83 

178    5       8     2015 2.52 -0.0320 104.68 

179    3       9     2015 2.60 -0.0288 110.82 

180    6      10    2015 2.69 -0.0266 115.85 

181  13      11    2015 2.79 -0.0242 116.38 
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2. Tiến trình tính lặp xác định hàm lún theo độ cao mực nước hồ 

Lần 

lặp 

Mô hình lún theo thời gian Mô hình lún theo mực nước 

St (m) = aT(năm) Sai số 

(mm) 

SH (m) = u0+u1H(m) Sai số 

(mm) 

Sơ bộ -0.019595xT 0.11 -0.006886 + 0.0000618xH 9.87 

1 -0.011925xT 3.75 -0.041253 + 0.0003700xH 1.82 

2 -0.010821xT 1.22  -0.046200 + 0.0004143xH 1.17 

3 -0.010662xT 1.11 -0.046912 + 0.0004207xH 1.15 

4 -0.010639xT 1.11 -0.047014 + 0.0004216xH 1.15 

5 -0.010636xT 1.11 -0.047029 + 0.0004217xH 1.15 

6 -0.010635xT 1.11 -0.047031 + 0.0004218xH 1.15 

7 -0.010635xT 1.11 -0.047032 + 0.0004218xH 1.15 

8 -0.010635xT 1.11 -0.047032 + 0.0004218xH 1.15 

 

- Sai số mô hình lún theo thời gian: mS = 1.11 mm 

- Sai số hệ số u1:  mu1 =   0.03 

 

3. Tính độ lún theo mực nước và theo thời gian 

 

Chu 

kỳ 

Thời gian 

(năm) 

Độ lún 

đo (m) 

Độ lún theo 

mực nước (m) 

Độ lún theo 

th. gian (m) 

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

1 0.0642 - 0.0041 - 0.0037 - 0.0004 

2 0.2594 -0.0074 - 0.0041 - 0.0033 

3 0.3674 -0.0119 - 0.0092 -0.0027 

4 0.5450 -0.0074 - 0.0007 -0.0067 

5 0.6393 -0.0035 0.0024 -0.0059 
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6 0.7868 -0.0041  0.0021 -0.0062 

7 1.0422 -0.0140 - 0.0041 -0.0099 

8 1.1639 -0.0134 -0.0007 -0.0127 

9 1.2895 -0.0184 - 0.0041 -0.0143 

10 1.4057 -0.0248 - 0.0104 -0.0144 

11 1.5055 -0.0210 - 0.0031 -0.0179 

12 1.5450 -0.0195 - 0.0017 -0.0178 

13 1.6584 -0.0160  0.0016 -0.0176 

14 1.7813 -0.0156  0.0022 -0.0178 
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Phụ lục 5 

XÁC ĐỊNH ĐỘ LÚN THEO ĐỘ CAO MỰC NƯỚC (SM8; 2000-2002) 

 

1. Số liệu quan trắc lún và độ cao mực nước hồ 

Chu 

kỳ 

Thời gian quan trắc Độ lún đo so 

với ck 0 (m) 

Độ cao mực 

nước hồ (m) Ngày tháng năm so với ck 0 (năm) 

79 10     1     2000 0.00 0.0000 115.07 

80 15     2     2000 0.10 -0.0028 110.31 

81   3     4     2000 0.23 -0.0067 100.92 

82 10     5     2000 0.33 -0.0143 86.77 

83   3     8     2000 0.56 -0.0148 90.61 

84  10    11    2000 0.83 -0.0133 116.36 

85   1      2     2001 1.06 -0.0157 112.87 

86  10     5     2001 1.33 -0.0241 90.87 

87   6      8     2001 1.57 -0.0258 90.15 

88   2    11     2001 1.81 -0.0261 116.73 

89   1      2     2002 2.06 -0.0276 111.53 

90   2      4     2002 2.23 -0.0328 100.08 

91   7      5     2002 2.33 -0.0361 87.82 

92   9     8     2002 2.58 -0.0396 90.64 

93   7    11     2002 2.83 -0.0383 116.28 

94 11     2     2003 3.09 -0.0406 114.84 

95 15     5     2003 3.35 -0.0506 85.89 

96 1      8      2003 3.56 -0.0505 92.19 

97 6     11     2003 3.82 -0.0509 116.24 
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2. Tiến trình tính lặp xác định hàm lún theo độ cao mực nước hồ 

Lần 

lặp 

Mô hình lún theo thời gian Mô hình lún theo mực nước 

St (m) = aT(năm) Sai số 

(mm) 

SH (m) = u1+u2H(m) Sai số 

(mm) 

Sơ bộ -0.010708xT   0.12  -0.046426 + 0.0004035xH   3.91 

1    -0.012326xT   2.62 -0.035446 + 0.0003080xH   2.07 

2 -0.012962xT   1.69 -0.031135 + 0.0002706xH   1.61 

3 -0.013211xT   1.50 -0.029442 + 0.0002559xH   1.53 

4 -0.013309xT   1.46 -0.028777 + 0.0002501xH   1.52 

5    -0.013348xT   1.46 -0.028516 + 0.0002478xH   1.51 

6 -0.013363xT   1.46 -0.028414 + 0.0002469xH   1.51 

7 -0.013369xT   1.46 -0.028374 + 0.0002466xH   1.51 

8 -0.013371xT   1.46 -0.028358 + 0.0002464xH   1.51 

9    -0.013372xT   1.46 -0.028352 + 0.0002464xH   1.51 

10    -0.013372xT   1.46 -0.028349 + 0.0002464xH   1.51 

11    -0.013373xT   1.46 -0.028348 + 0.0002464xH   1.51 

12   -0.013373xT   1.46 -0.028348 + 0.0002464xH   1.51 

13 -0.013373xT   1.46 -0.028348 + 0.0002464xH   1.51 

14    -0.013373xT   1.46 -0.028348 + 0.0002464xH   1.51 

 

- Sai số mô hình lún theo thời gian: mS = 1.46 mm 

- Sai số hệ số u1:  mu1 =   0.02 
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3. Tính độ lún theo mực nước và theo thời gian 

 

Chu 

kỳ 

Thời gian 

(năm) 

Độ lún 

đo (m) 

Độ lún theo 

mực nước (m) 

Độ lún theo 

th. gian (m) 

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

1 0.0970 - 0.0028 - 0.0012 - 0.0016 

2 0.2308 -0.0067 - 0.0035 - 0.0032 

3 0.3333 -0.0143 - 0.0070 -0.0073 

4 0.5642 -0.0148 - 0.0060 -0.0088 

5 0.8333 -0.0133 0.0003 -0.0136 

6 1.0587 -0.0157 - 0.0005 -0.0152 

7 1.3333 -0.0241 - 0.0060 -0.0181 

8 1.5724 -0.0258 - 0.0061 -0.0197 

9 1.8114 -0.0261 0.0004 -0.0265 

10 2.0587 -0.0276 - 0.0009 -0.0267 

11 2.2281 -0.0328 - 0.0037 -0.0291 

12 2.3251 -0.0361 - 0.0067 -0.0294 

13 2.5806 -0.0396 - 0.0060 -0.0336 

14 2.8251 -0.0383 0.0003 -0.0386 
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Phụ lục 6 

XÁC ĐỊNH ĐỘ LÚN THEO ĐỘ CAO MỰC NƯỚC (SM8; 2013-2014) 

1. Số liệu quan trắc lún và độ cao mực nước hồ 

Chu 

kỳ 

Thời gian quan trắc Độ lún đo so 

với ck 0 (m) 

Độ cao mực 

nước hồ (m) Ngày tháng năm so với ck 0 (năm) 

159 29     1     2013 0.00 0.0000 111.51 

160 22     2     2013 0.06 -0.0012 102.71 

161   2     5     2013 0.26 -0.0023 101.82 

162 11     6     2013 0.37 -0.0038 89.62 

163 15     8     2013 0.54 -0.0029 109.80 

164 19     9     2013 0.64 -0.0036 117.20 

165  12     11   2013 0.79 -0.0039 116.41 

166  14     2     2014 1.04 -0.0063 101.86 

167   28     3     2014 1.16 -0.0076 109.91 

168   13     5     2114 1.29 -0.0090 101.85 

169   25     6     2014 1.41 -0.0109 86.84 

170   31      7     2014 1.51 -0.0108 104.09 

171   15      8     2014 1.54 -0.0103 107.59 

172   26      9     2014 1.66 -0.0105 115.40 

173   10     11    2014 1.78 -0.0106 116.72 

174    2       2     2015 2.01 -0.0134 114.32 

175  10       4     2015 2.20 -0.0159 111.60 

176  11       5     2015 2.28 -0.0160 109.11 

177  19       6     2015 2.39 -0.0197 85.83 

178    5       8     2015 2.52 -0.0186 104.68 

179    3       9     2015 2.60 -0.0183 110.82 

180    6      10    2015 2.69 -0.0182 115.85 

181  13      11    2015 2.79 -0.0163 116.38 
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2. Tiến trình tính lặp xác định hàm lún theo độ cao mực nước hồ 

Lần 

lặp 

Mô hình lún theo thời gian Mô hình lún theo mực nước 

St (m) = aT(năm) Sai số 

(mm) 

SH (m) = u0+u1H(m) Sai số 

(mm) 

Sơ bộ -0.007499xT   0.02 -0.003191 + 0.0000286xH   1.38 

1 -0.006486xT   0.65 -0.007732 + 0.0000693xH   0.50 

2    -0.006340xT 0.46 -0.008385 + 0.0000752xH   0.47 

3    -0.006319xT   0.45 -0.008480 + 0.0000760xH   0.47 

4 -0.006316xT   0.45 -0.008493 + 0.0000762xH   0.47 

5    -0.006316xT   0.45 -0.008495 + 0.0000762xH   0.47 

6    -0.006316xT   0.45 -0.008495 + 0.0000762xH   0.47 

7 -0.006316xT   0.45 -0.008495 + 0.0000762xH   0.47 

 

- Sai số mô hình lún theo thời gian: mS = 0.45 mm 

- Sai số hệ số u1:  mu1 =   0.01 

 

3. Tính độ lún theo mực nước và theo thời gian 

 

Chu 

kỳ 

Thời gian 

(năm) 

Độ lún 

đo (m) 

Độ lún theo 

mực nước (m) 

Độ lún theo 

th. gian (m) 

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

1 0.0642 - 0.0012 - 0.0007 - 0.0005 

2 0.2594 -0.0023 - 0.0007 - 0.0016 

3 0.3674 -0.0038 - 0.0017 -0.0021 

4 0.5450 -0.0029 - 0.0001 -0.0028 

5 0.6393 -0.0036 0.0004 -0.0040 

6 0.7868 -0.0039  0.0004 -0.0043 

7 1.0422 -0.0063 - 0.0007 -0.0056 
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8 1.1639 -0.0076 -0.0001 -0.0075 

9 1.2895 -0.0090 - 0.0007 -0.0083 

10 1.4057 -0.0109 - 0.0019 -0.0090 

11 1.5055 -0.0108 - 0.0006 -0.0102 

12 1.5450 -0.0103 - 0.0003 -0.0100 

13 1.6584 -0.0105  0.0003 -0.0108 

14 1.7813 -0.0106  0.0004 -0.0110 
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Phụ lục 7 

ỨNG DỤNG LỌC KALMAN DỰ BÁO LÚN ĐIỂM PVM8 (2000 – 2003)  

1. Giá trị ban đầu của bộ lọc (tính đến chu kỳ 1) 

1.1. Ma trận Q_lọc (nhân các hệ số với 104) 

𝑄 = [
0.044 0.460
0.460 4.737

] 

      1.2. Vector �̂�-Lọc  

                       �̂�1 = [−0.0018 −0.0183]𝑇  

2. Tiến trình lọc Kalman 

Chu 

kỳ 

Q_dự báo �̅�- Dự báo �̂�- Lọc Q_lọc 

𝑆̅ �̅�1 �̂� �̂�1  

2 [
0.253 1.096
1.096 4.743

] -0.0042 -0.0183 -0.0051 -0.0222 [
0.038 0.164
0.164 0.715

] 

3 [
0.081 0.248
0.248 0.765

] -0.0074 -0.0222 -0.0075 -0.0224 [
0.229 0.088
0.088 0.227

] 

4 [
0.084 0.158
0.158 0.538

] -0.0126 -0.0224 -0.0117 -0.0207 [
0.229 0.055
0.055 0.343

] 

5 [
0.091 0.169
0.169 0.411

] -0.0173 -0.0207 -0.0189 -0.0238 [
0.030 0.056
0.056 0.199

] 

6 [
0.065 0.105
0.105 0.334

] -0.0243 -0.0238 -0.0216 -0.0195 [
0.027 0.043
0.043 0.234

] 

7 [
0.073 0.122
0.122 0.279

] -0.0270 -0.0195 -0.0250 -0.0161 [
0.028 0.046
0.046 0.152

] 

8 [
0.059 0.082
0.082 0.216

] -0.0288 -0.0161 -0.0254 -0.0113 [
0.025 0.036
0.036 0.151

] 

9 [
0.059 0.105
0.105 0.293

] -0.0280 -0.0113 -0.0304 -0.0154 [
0.025 0.045
0.045 0.187

] 

10 [
0.059 0.099
0.099 0.377

] -0.0342 -0.0154 -0.0356 -0.0177 [
0.025 0.042
0.042 0.283

] 

11 [
0.049 0.096
0.096 0.307

] -0.0386 -0.0177 -0.0386 -0.0177 [
0.023 0.046
0.046 0.208

] 

12 [
0.036 0.074
0.074 0.246

] -0.0403 -0.0177 -0.0410 -0.0192 [
0.020 0.041
0.041 0.178

] 
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13 [
0.052 0.091
0.091 0.384

] -0.0459 -0.0192 -0.0449 -0.0175 [
0.024 0.042
0.042 0.299

] 

14 [
0.070 0.141
0.141 0.395

] -0.0492 -0.0175 -0.0487 -0.0164 [
0.027 0.055
0.055 0.221

] 

 

3. Dự báo lún 4 chu kỳ tiếp theo 

Chu 

kỳ 

Thời gian quan trắc Mực 

nước hồ 

(m) 

Lún dự 

báo (m) 

ĐCX 

dự báo 

(m) 

Độ lún 

đo (m) 

Độ lệch 

(m) Ng th năm so với 

ck14 

15 11-  2- 2003 3.13 114.84 -0.0531 0.0027 -0.0528 -0.0003 

16 15-  5- 2003 6.26   85.89 -0.0721 0.0054 -0.0707 -0.0014 

17 01-  8- 2003 8.80   92.19 -0.0723 0.0114 -0.0757 0.0034 

18 6- 11- 2003 11.97 116.24 -0.0644 0.0205 -0.0673 0.0029 
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Phụ lục 8 

ỨNG DỤNG LỌC KALMAN DỰ BÁO LÚN ĐIỂM PVM8 (2013 – 2015) 

1. Giá trị ban đầu của bộ lọc (tính đến chu kỳ 1) 

1.1. Ma trận Q_lọc  

  𝑄 = [
0.012 0.192
0.192 2.997

] 

         1.2. Vector �̂�-Lọc  

                       �̂�1 = [−0.0004 −0.0061]𝑇  

2. Tiến trình trình lọc Kalman 

Chu 

kỳ 

Q_dự báo �̅�- Dự báo �̂�- Lọc Q_lọc 

𝑆̅ �̅�1 �̂� �̂�1  

2 [
0.202 0.776
0.776 3.142

] -0.0016 -0.0061 -0.0032 -0.0124 [
0.012 0.045
0.045 0.325

] 

3 [
0.026 0.091
0.091 0,422

] 
-0.0045 -0.0124 -0.0033 -0.0080 [

0.008 0.029
0.029 0.209

] 

4 [
0.029 0.104
0.104 0.630

] -0.0047 -0.0080 -0.0061 -0.0130 [
0.009 0.031
0.031 0.368

] 

5 [
0.018 0.064
0.064 0.378

] -0.0073 -0.0130 -0.0065 -0.0101 [
0.007 0.026
0.026 0.245

] 

6 [
0.020 0.062
0.062 0.303

] -0.0080 -0.0101 -0.0068 -0.0067 [
0.008 0.024
0.024 0.183

] 

7 [
0.033 0.077
0.077 0.205

] -0.0085 -0.0067 -0.0096 -0.0090 [
0.009 0.021
0.021 0.077

] 

8 [
0.016 0.038
0.038 0.201

] -0.0106 -0.0090 -0.0118 -0.0118 [
0.007 0.017
0.017 0.149

] 

9 [
0.014 0.044
0.044 0.289

] -0.0133 -0.0118 -0.0138 -0.0135 [
0.007 0.021
0.021 0.215

] 

10 [
0.016 0.054
0.054 0.249

] -0.0154 -0.0135 -0.0148 -0.0116 [
0.007 0.023
0.023 0.148

] 

11 [
0.016 0.081
0.081 0.897

] -0.0160 -0.0116 -0.0170 -0.0170 [
0.007 0.036
0.036 0.662

] 

12 [
0.011 0.059
0.059 0.721

] -0.0177 -0.0170 -0.0178 -0.0174 [
0.006 0.032
0.032 0.568

] 
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13 [
0.021 0.095
0.095 0.571

] -0.0197 -0.0174 -0.0184 -0.0113 [
0.008 0.035
0.035 0.299

] 

14 [
0.021 0.071
0.071 0.327

] -0.0198 -0.0113 -0.0185 -0.0070 [
0.008 0.026
0.026 0.174

] 

 

3. Dự báo lún 8 chu kỳ tiếp theo 

Chu 

kỳ 

Thời gian quan trắc Mực 

nước hồ 

(m) 

Lún dự 

báo (m) 

ĐCX 

dự báo 

(m) 

Độ lún 

đo (m) 

Độ lệch 

(m) Ng th năm so với 

ck14 

15  2 – 2- 2015 2.74 114.32 -0.0190 0.0017 -0.0207 0.0017 

16 10- 4- 2015 5.00 111.60 -0.0214 0.0034 -0.0231 0.0017 

17 11- 5- 2015 6.03 109.11 -0.0231 0.0055 -0.0241 0.0010 

18 19-  6- 2015 7.30   85.83 -0.0336 0.0081 -0.0356 0.0020 

19   5-  8- 2015 8.84 104.68 -0.0266 0.0126 -0.0320 0.0054 

20   3– 9- 2015 9.77 110.82 -0.0245 0.0189 -0.0288 0.0043 

21  6- 10- 2015 10.87 115.85 -0.0231 0.0265 -0.0266 0.0035 

22 13-11- 2015 12.10 116.38 -0.0236 0.0353 -0.0242 0.0006 
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Phụ lục 9 

ỨNG DỤNG LỌC KALMAN DỰ BÁO LÚN ĐIỂM SM8 (2000 – 2003) 

1. Giá trị ban đầu của bộ lọc (tính đến chu kỳ 1) 

1.1. Ma trận Q_lọc  

𝑄 = [
0.021 0.219
0.219 2.257

] 

      1.2. Vector �̂�-Lọc  

                       �̂�1 = [−0.0016 −0.0168]𝑇  

2. Tiến trình trình lọc Kalman 

Chu 

kỳ 

Q_dự báo �̅�- Dự báo �̂�- Lọc Q_lọc 

𝑆̅ �̅�1 �̂� �̂�1  

2 [
0.121 0.522
0.522 2.259

] -0.0039 -0.0168 -0.0033 -0.0144 [
0018 0.078
0.078 0.341

] 

3 [
0.039 0.118
0.118 0.365

] -0.0048 -0.0144 -0.0064 -0.0194 [
0.013 0.042
0.042 0.133

] 

4 [
0.040 0.076
0.076 0.257

] -0.0109 -0.0194 -0.0095 -0.0168 [
0.014 0.026
0.026 0.164

] 

5 [
0.043 0.081
0.081 0.196

] -0.0140 -0.0168 -0.0137 -0.0163 [
0.014 0.027
0.027 0.095

] 

6 [
0.031 0.050
0.050 0.159

] -0.0174 -0.0163 -0.0161 -0.0141 [
0.013 0.020
0.020 0.111

] 

7 [
0.035 0.058
0.058 0.133

] -0.0199 -0.0141 -0.0188 -0.0122 [
0.013 0.022
0.022 0.072

] 

8 [
0.028 0.039
0.039 0.103

] -0.0217 -0.0122 -0.0206 -0.0106 [
0.012 0.017
0.017 0.072

] 

9 [
0.028 0.050
0.050 0.140

] -0.0231 -0.0106 -0.0250 -0.0140 [
0.012 0.022
0.022 0.089

] 

10 [
0.028 0.047
0.047 0.180

] -0.0285 -0.0140 -0.0275 -0.0123 [
0.012 0.020
0.020 0.135

] 

11 [
0.024 0.046
0.046 0.146

] -0.0296 -0.0123 -0.0293 -0.0119 [
0.011 0.022
0.022 0.099

] 

12 [
0.017 0.035
0.035 0.117

] -0.0305 -0.0119 -0.0300 -0.0109 [
0.009 0.019
0.019 0.085

] 
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13 [
0.025 0.043
0.043 0.183

] -0.0328 -0.0109 -0.0332 -0.0116 [
0.011 0.020
0.020 0.142

] 

14 [
0.033 0.067
0.067 0.188

] -0.0360 -0.0116 -0.0376 -0.0148 [
0.013 0.026
0.026 0.105

] 

3. Dự báo lún 4 chu kỳ tiếp theo 

Chu 

kỳ 

Thời gian quan trắc Mực 

nước hồ 

(m) 

Lún dự 

báo (m) 

ĐCX 

dự báo 

(m) 

Độ lún 

đo (m) 

Độ lệch 

(m) Ng th năm so với 

ck14 

15 11-  2- 2003 3.13 114.84 -0.0415 0.0018 -0.0406 -0.0009 

16 15-  5- 2003 6.26   85.89 -0.0525 0.0038 -0.0506 -0.0019 

17 01-  8- 2003 8.80   92.19 -0.0541 0.0079 -0.0505 -0.0026 

18 6- 11- 2003 11.97 116.24 -0.0520 0.0141 -0.0509 -0.0011 
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Phụ lục 10 

ỨNG DỤNG LỌC KALMAN DỰ BÁO LÚN ĐIỂM SM8 (2013 -2015) 

1. Giá trị ban đầu của bộ lọc (tính đến chu kỳ 1) 

1.1. Ma trận Q_lọc  

  𝑄 = [
0.002 0.032
0.032 0.492

] 

         1.2. Vector �̂�-Lọc  

                       �̂�1 = [−0.0005 −0.0083]𝑇  

2. Tiến trình trình lọc Kalman 

Chu 

kỳ 

Q_dự báo �̅�- Dự báo �̂�- Lọc Q_lọc 

𝑆̅ �̅�1 �̂� �̂�1  

2 [
0.033 0.127
0.127 0.515

] -0.0021 -0.0083 -0.0016 -0.0062 [
0.002 0.007
0.007 0.054

] 

3 [
0.004 0.015
0.015 0.070

] -0.0023 -0.0062 -0.0022 -0.0059 [
0.001 0.005
0.005 0.035

] 

4 [
0.005 0.017
0.017 0.104

] -0.0032 -0.0059 -0.0029 -0.0047 [
0.001 0.005
0.005 0.061

] 

5 [
0.003 0.010
0.010 0.062

] -0.0033 -0.0047 -0.0038 -0.0062 [
0.001 0.004
0.004 0.040

] 

6 [
0.003 0.010
0.010 0.050

] -0.0047 -0.0062 -0.0044 -0.0054 [
0.001 0.004
0.004 0.030

] 

7 [
0.005 0.013
0.013 0.034

] -0.0058 -0.0054 -0.0056 -0.0050 [
0.001 0.003
0.003 0.013

] 

8 [
0.003 0.006
0.006 0.033

] -0.0062 -0.0050 -0.0069 -0.0067 [
0.001 0.003
0.003 0.025

] 

9 [
0.002 0.007
0.007 0.047

] -0.0078 -0.0067 -0.0080 -0.0075 [
0.001 0.003
0.003 0.035

] 

10 [
0.003 0.009
0.009 0.041

] -0.0089 -0.0075 -0.0090 -0.0077 [
0.001 0.004
0.004 0.024

] 

11 [
0.003 0.013
0.013 0.147

] -0.0097 -0.0077 -0.0100 -0.0092 [
0.001 0.006
0.006 0.109

] 

12 [
0.002 0.010
0.010 0.118

] -0.0104 -0.0092 -0.0102 -0.0082 [
0.001 0.005
0.005 0.093

] 
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13 [
0.003 0.016
0.016 0.094

] -0.0111 -0.0082 -0.0109 -0.0072 [
0.001 0.006
0.006 0.049

] 

14 [
0.003 0.012
0.012 0.054

] -0.0118 -0.0072 -0.0113 -0.0055 [
0.001 0.004
0.004 0.028

] 

 

3. Dự báo lún 8 chu kỳ tiếp theo 

Chu 

kỳ 

Thời gian quan trắc Mực 

nước hồ 

(m) 

Lún dự 

báo (m) 

ĐCX 

dự báo 

(m) 

Độ lún 

đo (m) 

Độ lệch 

(m) Ng th năm so với 

ck14 

15  2 – 2- 2015 2.74 114.32 -0.0123 0.007 -0.0134 0.0011 

16 10- 4- 2015 5.00 111.60 -0.0136 0.0014 -0.0159 0.0023 

17 11- 5- 2015 6.03 109.11 -0.0142 0.0022 -0.0160 0.0018 

18 19-  6- 2015 7.30   85.83 -0.0166 0.0033 -0.0197 0.0031 

19   5-  8- 2015 8.84 104.68 -0.0159 0.0051 -0.0186 0.0027 

20   3– 9- 2015 9.77 110.82 -0.0158 0.0076 -0.0183 0.0025 

21  6- 10- 2015 10.87 115.85 -0.0159 0.0107 -0.0182 0.0023 

22 13-11- 2015 12.10 116.38 -0.0165 0.0143 -0.0163 - 0.0002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


