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Công nghệ quan trắc KTTV phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai thời kỳ công nghệ số 

 

MỤC LỤC 
Tài liệu Hội thảo 

TT Tên đơn vị Nội dung 
Số 

trang 

1 
Trung tâm Quan trắc khí 

tượng thủy văn 

Báo cáo đánh giá thực trạng thiết bị, công nghệ 

quan trắc và khả năng định hướng ứng dụng 

vào mạng lưới phục vụ dự báo, cảnh báo thiên 

tai thời kỳ công nghệ số 

1 

2 

Viện Khoa học Khí 

tượng Thủy văn và Biến 

đổi khí hậu 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4.0 trong dự 

báo, cảnh báo thiên tai trong thời kỳ phát triển 

công nghệ quan trắc số 

32 

3 

Trung tâm Ứng dụng 

công nghệ khí tượng thủy 

văn 

Công nghệ AI tiên tiến của Weathernews Inc.: 

Ứng dụng Deep Learning trong phòng tránh 

thiên tai bằng Dự báo thời tiết cực ngắn và Kỹ 

thuật nhận dạng hình ảnh camera 

38 

4 
Công ty CP Giải pháp 

Thời tiết WeatherPlus 

Ứng dụng công nghệ quan trắc KTTV hiện đại 

trong hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 
48 

5 Cục Viễn thám quốc gia 
Ứng dụng dữ liệu quan trắc trái đất và web-gis 

trong giám sát nhanh hiện trạng ngập lụt 
54 

6 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường 

Hà Nội 

Đổi mới công tác đào tạo quan trắc khí tượng 

thủy văn đáp ứng yêu cầu nhân lực của thời đại 

công nghệ 4.0 

62 

7 

Công ty Cổ phần Thiết bị 

Khí tượng Thủy văn và 

Môi trường Việt Nam 

(Hymetco) 

Các hệ thống quan trắc thời tiết chính xác góp 

phần thúc đẩy cảnh báo và dự báo với độ tin 

cậy cao như thế nào? 

66 

8 

Trung tâm Quy hoạch và 

Điều tra tài nguyên nước 

quốc gia 

Nâng cao hiệu quả quan trắc và dự báo tài 

nguyên nước quốc gia phục vụ phát triển kinh 

tế-xã hội trong kỷ nguyên số 

71 

9 
Trường Đại học Khoa 

học tự nhiên 

Ứng dụng RADAR HF quan trắc sóng và dòng 

chảy ven bờ độ phân giải cao khu vực biển tỉnh 

Phú Yên 

81 

10 

Công ty TNHH Công 

nghệ Thương mại Sông 

Hồng (RedRiver) 

Ứng dụng kỹ thuật số trong công tác giám sát 

KTTV - khai thác sử dụng nước mặt hồ - đập  

nhà máy thủy điện 

90 

11 Viện Vật lý Địa cầu 

Quan trắc vật lý khí quyển phục vụ phòng 

chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu ở 

Viện Vật lý Địa cầu 

102 

12 
Viện Khoa học Tài 

nguyên nước 

Nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ viễn 

thám trong giám sát, dự báo tài nguyên nước 
107 
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TT Tên đơn vị Nội dung 
Số 

trang 

13 Công ty TNHH Triệu Hà 

Công nghệ đo đạc quan trắc vận tốc và lưu 

lượng tự động theo nguyên lý vô tuyến không 

tiếp xúc 

117 

14 
Cục Quản lý tài nguyên 

nước 

Thực trạng quan trắc, giám sát tài nguyên nước 

trong tình hình mới 
137 

15 
Công ty Cổ phần Vật tư 

Khoa học Kỹ thuật - Lasi 

Giới thiệu giải pháp tích hợp tự động quan trắc 

môi trường không khí và khí tượng 

Airpointer© thế hệ mới 

144 

16 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường 

Hà Nội 

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý rủi ro lũ 

lụt (frmis), áp dụng cho thành phố cần thơ 
150 

17 

Công ty Cổ phần Thiết bị 

Khí tượng Thủy văn và 

Môi trường Việt Nam 

(Hymetco) 

Ứng dụng phương pháp sai rối trong nghiên 

cứu biến đổi khí hậu 
157 

18 

Công ty Cổ phần Tích 

hợp Hệ thống Thông tin 

Toàn Cầu GB 

Giải pháp kỹ thuật xây dựng hệ thống dự báo, 

cảnh báo lũ 
163 
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Tài liệu Hội thảo 

Ứng dụng kỹ thuật số trong công tác giám sát khí tượng thủy 

văn - khai thác sử dụng nước mặt hồ - đập nhà máy thủy điện 

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng (RedRiver) 

Tóm tắt: Theo Báo cáo đánh giá của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc 

gia (TTDBQG) thì Việt Nam là một phần của nghiên cứu nhằm tăng cường các dịch vụ 

KTTV ở Đông Nam Á. Đây là kết quả của sự nỗ lực hợp tác giữa Ngân hàng Thế giới, 

Văn phòng Liên hợp quốc về Giảm thiểu rủi ro thiên tai (UNISDR), TTDBQG và Tổ chức 

Khí tượng Thế giới (WMO) và với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Toàn cầu về Giảm nhẹ 

Thiên tai và Phục hồi (GFDRR). 

TTDBQG thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã rất nỗ lực hỗ trợ trong việc 

đánh giá năng lực Dự báo KTTV và có sự phối hợp tham gia của các ban, ngành, trong đó 

có Cục Biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Viện Thủy văn và Môi 

trường, Ủy ban Phòng chống lụt bão Trung ương, Cục Hàng không, Cục Đường sắt, Hội 

Chữ thập đỏ Việt Nam cũng như các cơ quan truyền thông khác. 

Nghiên cứu đã khảo sát năng lực hoạt động thực tiễn của TTDBQG ở 5 nước thành viên 

ASEAN là CHDCND Lào, Campuchia, Indonesia, Philippines và Việt Nam - trong việc 

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thông tin KTTV liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã 

hội khác nhau. Với cách tiếp cận mang tính chất khu vực, nghiên cứu khuyến nghị cần 

phải có kế hoạch đầu tư và cải thiện chất lượng dịch vụ của TTDBQG với mục tiêu cuối 

cùng là cảnh báo sớm nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, tăng trưởng kinh tế bền 

vững và khả năng ứng phó của Quốc gia với sự biến đổi khí hậu. 

Sự xuất hiện của các hệ thống dự báo tích hợp hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) kỹ 

thuật số, sáng tạo và tiên tiến đã và đang mang đến các cơ hội cảnh báo sớm về KTTV và 

môi trường công cộng đang từng bước được áp dụng trên toàn thế giới. 

Hệ thống các trạm quan trắc dự báo KTTV thế hệ công nghệ số thu thập các thông tin về 

thời tiết và môi trường đã được số hoá từ các thiết bị đo, sensor cảm biến, camera quan 

sát… Các dữ liệu số này được truyền tải bằng hệ thống CNTT tiên tiến về TTDBQG và tại 

đây chúng được phân tích, giải mã để đưa ra các cảnh báo sớm về tình trạng thời tiết và 

môi trường một cách nhanh chóng với độ tin cậy cao, từ đó có biện pháp phòng ngừa và 

nâng cao, cải thiện đáng kể các vấn đề về thời tiết và môi trường công cộng. 

Tuy nhiên về vấn đề đầu tư kỹ thuật công nghệ số trong công tác Dự báo KTTV phải phù 

hợp với điều kiện môi trường trong từng khu vực cụ thể, nhằm đảm bảo: Giải pháp tối ưu 

về kỹ thuật (đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai); giảm chi phí ngân sách; nâng cao 

chất lượng dịch vụ. 

 

1. Phương án kỹ thuật 

1.1. Căn cứ và mục đích 

1.1.1. Căn cứ 

Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật KTTV. 

Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về Quản lý an 

toàn đập, hồ chứa nước. 

Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 
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Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đối 

với trạm KTTV chuyên dụng. 

1.1.2. Mục đích 

Giám sát tự động, trực tuyến, theo dõi số liệu đo đạc quan trắc thuỷ văn tại nhà máy 

Thuỷ điện, liên tục được kết nối và đảm bảo số liệu được truyền trực tiếp về Trung tâm cơ 

sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước theo đúng quy định.  

Nâng cao công tác quản lý vận hành hồ, đập Nhà máy Thủy điện. 

1.1.3. Nguyên tắc giám sát 

Bảo đảm chính xác, trung thực khách quan và thuận tiện cho việc cung cấp, khai thác, 

sử dụng thông tin, dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

Bảo đảm tính hệ thống, kịp thời, đầy đủ và liên tục nhằm cung cấp đầy đủ thông tin các 

hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ thông tin, dữ liệu về mặt không gian và thời gian, 

giữa hệ thống và trung tâm cơ sở dữ liệu. 

Bảo đảm tính thống nhất giữa yêu cầu về giám sát với hoạt động quan trắc của Công 

ty.  

1.1.4. Các hạng mục cần giám sát theo phương án 

- Theo Thông tư 47/2017/TT-BTNMT ngày 7 tháng 11 năm 2017 Quy định về giám 

sát và khai thác sử dụng tài nguyên nước các thủy điện phải quan trắc các yếu tố sau: 

Mực nước hồ; 

Lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu; 

Lưu lượng xả qua nhà máy; 

Lưu lượng xả qua tràn. 

- Theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy điện cần 

quan trắc các yêu tố như sau: 

Quan trắc lượng mưa trên lưu vực; 

Quan trắc mực nước tại thượng lưu, hạ lưu đập; 

Tính toán lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả;  

Dự báo lưu lượng đến hồ, khả năng gia tăng mực nước. 

- Theo Nghị đinh 38/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV phải 

quan trắc các yếu tố sau: 

Quan trắc mưa tại đập chính; 

Quan trắc mực nước tại thượng lưu, hạ lưu đập; 

Tính toán lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả, lưu lượng tháo qua tuabin; 

Dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ. 

1.1.5. Yêu cầu chung với các thiết bị đo đạc, kết nối, kênh truyền 

Có dải đo phù hợp với giá trị cần đo. 

Hoạt động liên tục, kết nối, truyền thông tin, số liệu tới thiết bị thu nhận, lưu trữ cơ sở 

dữ liệu của hệ thống giám sát. 

Có sai số tuyệt đối không vượt quá 01 cm đối với thiết bị đo mực nước; sai số tương 

đối không vượt quá 5% so với giá trị thực đo đối với thiết bị đo lưu lượng. 

Đối với các thiết bị đo đạc tự động mực nước, lưu lượng, dải đo phải đảm bảo không 

quá 15 phút 01 lần; đối với camera giám sát, tốc độ ghi hình không nhỏ hơn 01 khung 

hình/phút. 

Các thiết bị đo đạc phải thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định theo đúng quy định.  
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1.2. Tình trạng kỹ thuật hiện tại của một số nhà máy thủy điện ở Việt Nam 

- Kiểm tra hệ thống giám sát mực nước Nhà máy Thủy điện. 

- Kiểm tra hệ thống đo lưu lượng qua tổ máy. 

- Kiểm tra hệ thống các trạm đo mưa. 

- Kiểm tra hệ thống đo lưu lượng qua các cửa xả tràn. 

- Xác định các thông số khác tại Nhà máy Thủy điện: 

+ Mực nước thượng lưu hồ thủy điện như sau: 

Mực nước dâng bình thường ▼m. 

Mực nước chết ▼m. 

Mực nước dâng gia cường ứng với lũ kiểm tra tần suất 0,02% ▼m. 

+ Mực nước hạ lưu Nhà máy:  

Mực nước thấp nhất ▼m. 

Mực nước cao nhất ▼m. 

+ Lưu lượng nước lớn nhất qua 1 tổ máy: m3/s. 

1.3. Phương án kỹ thuật 

1.3.1. Mục tiêu 

Đảm bảo giám sát theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc tự động mực nước, lưu lượng xả, 

lượng mưa, trong mọi điều kiện thời tiết.  

Các số liệu liên tục được truyền trực tiếp vào hệ thống giám sát tại Nhà máy và các Cơ 

quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước. 

Thông số có thể tra cứu dễ dàng dữ liệu quá khứ phục vụ công tác giám sát, kiểm tra. 

Các thiết bị, số liệu đáp ứng yêu cầu theo thông tư 47/2017/TT-BTNMT; Nghị định 

38/2016/NĐ-CP; Nghị định 114/2018/NĐ-CP. 

1.3.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo và hệ thống đo lường, giám sát 

- Các đại lượng cần đo và giám sát (Thông tư 47, Nghị định 38, Nghị định 11): 

Mực nước thượng lưu. 

Mực nước hạ lưu. 

Lưu lượng nước về hồ. 

Lưu lượng nước qua cửa xả. 

Lưu lượng nước qua từng tổ máy. 

Lượng mưa tại Nhà máy. 

Tổng lưu lượng xả. 

Dung tích hồ chứa. 

Dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ theo lưu lượng đến hồ. 

- Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đo tại Nhà máy 

Thiết bị đo có dải đo phù hợp với hiện trạng Nhà máy, cụ thể: 

Thiết bị đo mực nước thượng lưu có dải đo từ 0 –A m, sai số tuyệt đối không quá 2%; 

Thiết bị đo mực nước hạ lưu có dải đo từ 0 – B m, sai số tuyệt đối không quá 2%; 

Thiết bị đo lưu lượng qua tổ máy có dải đo từ 0 đến trên m3/s. Sai số tương đối không 

vượt quá 5% so với giá trị thực đo đối với thiết bị đo lưu lượng; 

Thiết bị đo mưa có độ chính xác ± 0,4 mm khi lượng mưa ≤ 10 mm; 4% khi lượng mưa 

> 10 mm; 

Camera hỗ trợ chức năng zoom, quét 360, Outdoor. Đầu ghi Camera hỗ trợ chức năng 

Onvif để truyền dữ liệu về hệ thống CSDL Cơ quan quản lý; 

Đối với các thiết bị đo đạc tự động mực nước, lưu lượng, dải đo phải đảm bảo không 

quá 15 phút 01 lần; đối với camera giám sát, tốc độ ghi hình không nhỏ hơn 01 khung 

hình/phút; 
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Các thông số theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP: Quan trắc 2 lần một ngày vào 07 giờ, 

19 giờ trong mùa kiệt; 4 lần một ngày vào 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ trong mùa lũ; 

trường hợp vận hành chống lũ, tần suất quan trắc, tính toán tối thiểu 01 giờ một lần, quan 

trắc 01 giờ 4 lần khi mực nước hồ chứa trên mực nước lũ thiết kế; 

Các thông số theo Nghị định 38/2016/NĐ-CP: Quan trắc tần suất 4 lần một ngày theo 

giờ Hà Nội vào 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ trong mùa lũ, 2 lần một ngày vào 07 giờ, 

19 giờ trong mùa cạn. Trường hợp vận hành chống lũ, tần suất quan trắc, tính toán tối thiểu 

một giờ một lần. 

- Yêu cầu chung đối với hệ thống thiết bị và phần mềm tại Nhà máy: 

Thiết bị đo hoạt động liên tục, tin cậy, kết nối và hiển thị dữ liệu đo lường trên phần 

mềm giám sát tại Nhà máy. 

Đảm bảo kết nối và lấy dữ liệu từ các thiết bị cảm biến. 

Tính toán, xử lý tín hiệu đo. 

Tự động cập nhật và lưu trữ dữ liệu vào CSDL. 

Hiển thị dữ liệu trên nền Web. 

Tự động gửi dữ liệu về CSDL của hệ thống giám sát Cơ quan quản lý theo đúng yêu 

cầu. 

Các loại thiết bị đo đạc phải thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định theo quy định. 

Hệ thống lắp đặt mới không ảnh hưởng đến các hệ thống hiện hữu tại Nhà máy. 

1.3.3. Giải pháp kỹ thuật 

 Tại nhà máy cần lắp đặt, thay thế các thiết bị: 

- Đo mực nước thượng lưu. 

Sử dụng thiết bị đo bằng phương pháp sóng Rađa lắp đặt trên đập thượng lưu để đo 

khoảng cách đến mặt nước. 

Dữ liệu truyền về hệ thống Nhận và truyền dữ liệu nêu trên tại phòng điều khiển trên 

đập tràn. Dữ liệu được phân tích và truyền về Datalogger đặt tại phòng điều khiển trung 

tâm Nhà máy. 

- Đo mực nước hạ lưu.  

Sử dụng thiết bị đo bằng phương pháp sóng Rađa lắp đặt trên đập hạ lưu để đo khoảng 

cách đến mặt nước. 

Dữ liệu truyền về hệ thống Nhận và truyền dữ liệu và được phân tích và truyền về 

Datalogger đặt tại phòng điều khiển trung tâm. 

- Đo lưu lượng nước qua tổ máy.  

+ Phương pháp đo: Thực hiện 02 giải pháp đo:  

Giải pháp 1: Lấy dữ liệu qua Thiết bị đo hiện hữu của nhà máy (hoặc đầu tư thiết bị đo 

mới).  

Giải pháp 2: Phần mềm tính toán lưu lượng qua từng tổ máy được tính toán trên quy 

đổi công suất phát điện của tổ máy. 

+ Truyền thông và giám sát dữ liệu: 

Giải pháp 1: Truyền dữ liệu về Hệ thống giám sát thông số lưu lượng qua tổ máy từ bộ 

AI/DI về thiết bị Datalogger đặt tại phòng điều khiển trung tâm. 

Giải pháp 2: Phần mềm tính toán dựa trên các số liệu đầu vào đã biết. 

Đối với dữ liệu truyền đi, có chức năng lựa chọn thông số từ Giải pháp 1 hoặc Giải 

pháp 2. 

- Đo lưu lượng nước qua cửa xả tràn. 

+ Phương pháp đo: 

Với đập xả tràn: 

Phương án 1: Phần mềm tự động tính toán lưu lượng nước xả tràn thông qua các thông 

số thiết kế và theo mực nước. 

Phương án 2: Sử dụng cảm biến đo lưu lượng kèm theo thông số thiết kế. 
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Với đập xả cánh cung: 

Phần mềm tự động tính toán lưu lượng nước xả tràn thông qua các thông số đầu vào là 

độ mở các cửa xả tràn.  

Độ mở cửa van được đọc từ cảm biến Encoder.  

+ Truyền thông và giám sát dữ liệu: 

Dữ liệu chuyển về bộ lưu nhận tại phòng điều khiển tại Đập tràn và về Datalogger tại 

phòng điều khiển trung tâm. 

Phần mềm hỗ trợ lấy dữ liệu độ mở cửa van tự động từ Encoder hoặc nhập bằng tay. 

- Đo mưa tại Nhà máy: Sử dụng bộ thiết bị đo mưa dạng gầu lật, tín hiệu thu về thiết bị 

Nhận và truyền dữ liệu tại Thượng lưu và các điểm cần đo lưu lượng mưa rồi truyền về 

Thiết bị datalogger, máy tính đặt tại Phòng điều khiển trung tâm lưu trữ dữ liệu. 

- Thiết bị truyền thông, xử lý số liệu. 

Thiết bị nhận và truyền dữ liệu: Lắp tại phòng điều khiển đập tràn và/hoặc phòng điều 

khiển trung tâm. Sử dụng IPC và các modul kèm theo trên nền tảng công nghệ TwinCat. Hệ 

thống đảm bảo theo chuẩn công nghiệp, đảm bảo độ ổn định. Kết nối với hệ thống 

datalogger và máy tính thông qua giao tiếp TCP/IP. 

Thiết bị datalogger, máy tính đặt tại Phòng điều khiển trung tâm lưu trữ dữ liệu, phần 

mềm xử lý, truyền, hiển thị nội dung: Là hệ thống máy tính công nghiệp, đảm bảo độ ổn 

định cao, có hệ thống dự phòng và có thể xuất backup dữ liệu ra thiết bị lưu trữ bên ngoài. 

- Hệ thống truyền dữ liệu bằng hình ảnh. 

Hệ thống camera: Camera IP, hỗ trợ hồng ngoại, chuẩn công nghiệp, lắp đặt ngoài trời, 

gồm: 

Camera giám sát cửa xả tràn để quan sát thước góc mở của cửa xả tràn và dòng chảy 

qua cửa xả tràn. 

Camera dùng quan sát mực nước thượng lưu được lắp theo dõi thước mực nước thượng 

lưu. 

Đầu ghi hình Channel, hỗ trợ chuẩn giao thức ONVIF, có ổ cứng đáp ứng lưu trữ dữ 

liệu tối thiểu 30 ngày cho Camera.  

Dữ liệu hình ảnh được lấy từ hệ thống camera, lưu trữ tại đầu ghi với thời gian lớn hơn 

1 tháng và có thể trích xuất lưu trữ ra ngoài đồng thời cho phép cấp tài khoản để các hệ 

thống Cơ sở dữ liệu khác truy cập theo đúng quy định. 

- Tính toán lưu lượng đến hồ, khả năng gia tăng mực nước: Phần mềm hệ thống sẽ tính 

toán và hiển thị, truyền số liệu (chi tiết có phụ lục kèm theo). 

 Giải pháp truyền dữ liệu về CSDL giám sát/Cơ quan quản lý 

Gửi dữ liệu về CSDL giám sát theo đường truyền internet ip tĩnh hiện hữu. 

Các thông số thiết lập để truyền dữ liệu đáp ứng đúng chuẩn web-request, dữ liệu dạng 

json, được mã hóa theo chuẩn UTF8. 

Hệ thống phải đảm bảo có tính mở rộng trong việc truyền dữ liệu khi có thêm yêu cầu.  

 Mô hình tiêu biểu hệ thống 
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Hình 1. Mô hình lắp đặt thiết bị và truyền dữ liệu của hệ thống giám sát 

- Thiết kế mô hình tổng thể của hệ thống 

 

Hình 2. Mô hình tổng thể hệ thống quan trắc thủy văn nhà máy thủy điện 
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Hình 3. Cấu trúc tổng quát 

Hình 4. Cấu trúc tổng quát - IoT PlatForm 

- Mô hình tiêu biểu cách thức truyền dữ liệu 

+ Mô hình 

Gateway nhà máy: GGNM - Máy tính có phần mềm truyền dữ liệu tại PĐKTT. 

Gateway Sở Tài nguyên và Môi trường: GGS - Hệ thống thu thập dữ liệu tại Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh. 
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Gửi trạng thái theo interval 

Web request (JSON Data) 

Gửi dữ liệu backlog 

Web request (JSON Data) 

 

 

 

 

Server trả lời (OK, FAIL) 

 

 

 

 

Server trả lời (OK, FAIL) 

Server PLC 

Hình 5. Mô hình truyền dữ liệu 

Khi các GWNM cần gửi dữ liệu về GWS, các GWNM thiết lập giao thức web-request 

để upload các thông tin. Thông thường GWNM gửi dữ liệu về GWS trong các trường hợp 

sau: 

Theo thời gian định trước. 

Khi GWNM gửi lại dữ liệu không gửi được về GWS do mất kết nối. 

+ Cách thức truyền dữ liệu 

Định dạng URL: 

http://domainname/sensor_data?id=plcid&ver=1.0&time=ddMMyyyyHHmss&mode=

x 

Trong đó: 

Domainname là domain của máy chủ xử lý dữ liệu. 

Plcid: là id định danh của GWNM trong hệ thống. 

Ver: Phiên bản định dạng dữ liệu, hiện thời là phiên bản 1.0. 

time: Thời gian lấy số liệu theo định dạng ddMMyyyyHHmmss. 

mode: Loại dữ liệu, nhận 1 trong 2 dữ liệu: 

T: Dữ liệu realtime. 

B: Dữ liệu backlog. 

Định dạng dữ liệu upload: 

Dữ liệu upload sử dụng dạng json, mã hóa theo chuẩn UTF8, định dạng như sau: 

{ 

so_lieu_1 : gia_tri, 

so_lieu_2 : gia_tri, 

… 

so_lieu_n : gia_tri, 

} 

Trong đó các so_lieu_1,…, so_lieu_n là những chỉ số cần đo đạc một số thông số cho 

bởi bảng sau: 

 

 

http://domainname/sensor_data?id=plcid&ver=1.0&time=ddMMyyyyHH
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Bảng 1. Chỉ số đo đạc 

STT Mã số liệu Mô tả Kiểu dữ liệu Đơn vị 

1 MN_TL Mực nước thượng lưu Double Mét 

2 MN_HL Mực nước hạ lưu tại nhà máy Double Mét 

3 MN_HO Dự báo lưu lượng về hồ Double Mét 

4 DT_HO Dung tích hồ chứa hiện tại Double M
3 

5 LL_TUABIN Lưu lượng qua tua-bin Double M3/s 

6 LL_VE Lưu lượng về hồ Double M3/s 

7 LL_XATRAN Lưu lượng xả tràn Double M3/s 

8 LUONG_MUA Lượng mưa hiện tại Double Mm 

Lưu ý: 

- Gateway nhận tín hiệu từ PLC/Datalogger thượng/hạ lưu, lưu lượng xả qua nhà máy 

cần phải có vùng lưu trữ dữ liệu tạm thời tại nhà máy (RAM/thẻ nhớ) trong ít nhất 3 ngày 

trong trường hợp có sự cố làm gián đoạn khả năng thu nhận. 

- Các số liệu trên nếu không có thì không thêm vào dữ liệu json. Những số liệu nếu 

không được tính toán từ GWNM sẽ được tính trên GWS. Trả lời của GWS: Khi nhận được 

dữ liệu từ GWNM, GWS sẽ trả lời dưới dạng text như sau: 

OK: Bản ghi dữ liệu phù hợp GWS đã tiếp nhận và xử lý. 

E001: Lỗi sai định dạng dữ liệu. 

E002: ID không phù hợp. 

2. Vật tư thiết bị 

2.1. Vật tư thiết bị và phần mềm 

Để đáp ứng các giải pháp kỹ thuật nêu trên cần trang bị thiết bị, vật tư như bảng dưới 

đây: 

Bảng 2. Danh mục vật tư, trang thiết bị 

STT Tên vật tư thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 

1 Thiết bị đo mực nước thượng lưu Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

2 Cảm biến đo độ mở cửa van xả tràn Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

3 Cảm biến đo lưu lượng qua tổ máy Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

4 Trạm đo mưa  Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

5 Số liệu đo mưa Theo yêu cầu kỹ thuật Trạm 

6 Đường truyền quang nội bộ, vị trí lắp đặt Theo yêu cầu kỹ thuật Hệ thống 

7 Bộ nhận và truyền dữ liệu thượng lưu và hạ lưu Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

8 Cảm biến đo lường mực nước hạ lưu Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

9 Bộ biến đổi tín hiệu AI/DI Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

10 
Bộ đọc và truyền dữ liệu từ  Encoder cửa van 

xả tràn 
Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 
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STT Tên vật tư thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 

11 Tủ lắp đặt  Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

12 Máy tính chủ Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

13 Tủ Rack  Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

14 

Phần mềm (PMIS, HMI…) phục vụ kết nối, 

tính toán, hiển thị dữ liệu, lưu trữ, phân tích và 

gửi dữ liệu theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước 

Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

15 Cáp cấp nguồn  Theo yêu cầu kỹ thuật m 

16 Áp tô mát cấp nguồn Theo yêu cầu kỹ thuật Cái 

17 Dây cắm chuyền Theo yêu cầu kỹ thuật Cái 

18 Cáp truyền thông RS485 Theo yêu cầu kỹ thuật m 

19 Dây nhảy quang Theo yêu cầu kỹ thuật Cái 

20 Bộ biến đổi quang điện Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

21 CAMERA IP  Theo yêu cầu kỹ thuật Cái 

22 Đầu ghi Camera Theo yêu cầu kỹ thuật Cái 

23 Hộp đấu dây điện ngoài trời Theo yêu cầu kỹ thuật Cái 

24 Dây quang 4 sợi Theo yêu cầu kỹ thuật m 

25 Switch Theo yêu cầu kỹ thuật 
Theo yêu 

cầu 

26 Dây mạng Theo yêu cầu kỹ thuật Hộp 

27 Gói phụ kiện lắp đặt Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

28 Lắp đặt, kết nối toàn bộ hệ thống Theo yêu cầu kỹ thuật HT 

29 Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị Theo yêu cầu kỹ thuật Gói 

2.2. Các bước thực hiện 

Bảng 3. Vật tư thiết bị trong các bước thực hiện 

STT Tên vật tư thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 

1 Thiết bị đo mực nước thượng lưu Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

2 Cảm biến đo độ mở cửa van xả tràn Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

3 Cảm biến đo lưu lượng qua tổ máy Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

4 Trạm đo mưa  Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

5 Số liệu đo mưa Theo yêu cầu kỹ thuật Trạm 

6 Đường truyền quang nội bộ, vị trí lắp đặt Theo yêu cầu kỹ thuật Hệ thống 

7 Bộ nhận và truyền dữ liệu thượng lưu và hạ lưu Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 
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STT Tên vật tư thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị 

8 Cảm biến đo lường mực nước hạ lưu Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

9 Bộ biến đổi tín hiệu AI/DI Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

10 
Bộ đọc và truyền dữ liệu từ  Encoder cửa van 

xả tràn 
Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

11 Tủ lắp đặt  Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

12 Máy tính chủ Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

13 Tủ Rack  Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

14 

Phần mềm (PMIS, HMI…) phục vụ kết nối, 

tính toán, hiển thị dữ liệu, lưu trữ, phân tích và 

gửi dữ liệu theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước 

Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

15 Cáp cấp nguồn  Theo yêu cầu kỹ thuật m 

16 Áp tô mát cấp nguồn Theo yêu cầu kỹ thuật Cái 

17 Dây cắm chuyền Theo yêu cầu kỹ thuật Cái 

18 Cáp truyền thông RS485 Theo yêu cầu kỹ thuật m 

19 Dây nhảy quang Theo yêu cầu kỹ thuật Cái 

20 Bộ biến đổi quang điện Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

21 CAMERA IP  Theo yêu cầu kỹ thuật Cái 

22 Đầu ghi Camera Theo yêu cầu kỹ thuật Cái 

23 Hộp đấu dây điện ngoài trời Theo yêu cầu kỹ thuật Cái 

24 Dây quang 4 sợi Theo yêu cầu kỹ thuật m 

25 Switch Theo yêu cầu kỹ thuật 
Theo yêu 

cầu 

26 Dây mạng Theo yêu cầu kỹ thuật Hộp 

27 Gói phụ kiện lắp đặt Theo yêu cầu kỹ thuật Bộ 

28 Lắp đặt, kết nối toàn bộ hệ thống Theo yêu cầu kỹ thuật HT 

29 Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị Theo yêu cầu kỹ thuật Gói 

2.3. Các rủi ro và giải pháp khắc phục trong quá trình thi công 

- Rủi ro: 

Các trạm quan trắc KTTV thường ở vùng sâu vùng xa, do vậy việc vận chuyển lắp đặt 

thiết bị rất khó khăn. 

Chưa phủ sóng 3G, 4G. 

Địa hình hiểm trở phức tạp nên rất khó khăn cho việc xây dựng và lắp đặt trạm quan 

trắc KTTV, lắp đặt các cảm biến. 

Thu thập dữ liệu phân bố trong một khoảng không gian rộng với nhiều điểm cách xa 

nhau 

Và các khó khăn khác. 

- Giải pháp: 

Lựa chọn đồng bộ thiết bị và phần mềm giám sát thu thập dữ liệu KTTV đơn giản hiệu 

quả và dễ vận hành. 

Thiết bị dễ dàng thay thế và thông dụng trên thị trường Việt Nam. 
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Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm KTTV bài bản đúng chất lượng và tiêu chuẩn. 

Yếu tố con người và nhân lực thi công chất lượng luôn được Sông Hồng đặt lên hàng 

đầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


