QUAN TR•C NHI!T (THERMAL MONITORING) – M"T PH#$NG PHÁP T%I #U QUAN TR•C
HI!N T#&NG TH'M TRONG LÒNG *Ê VÀ *+P *'T
Krzysztof Radzicki1
Tóm t•t: Quan tr•c nhi•t (thermal monitoring) thân •ê, ••p •ã nâng cao ch!t l"#ng công tác
quan tr•c các công trình •ê, ••p •!t nh$m phát hi•n s%m c&ng nh" phân tích s' bi*n •+i và phát
tri-n c.a hi•n t"#ng th!m và xói trong lòng •ê, ••p/ 0i-m m!u ch1t 2 •ây là 3ng d4ng các c5m
bi*n nhi•t •6 phân b+ (eng/ Distributed Temperature Sensing) cùng v%i s' phát tri-n c.a các
ph"7ng pháp và mô hình phân tích tính toán hi•n t"#ng truy8n nhi•t cùng dòng n"%c ch5y/ Hi•n
t"#ng xói và th!m bên trong thân •ê ••p là m6t trong nh9ng nguyên nhân chính 5nh h"2ng t%i k*t
c!u và •6 an toàn c.a các công trình •ê, •âp •!t/ Quan tr•c m6t cách chính xác hi•n t"#ng này là
chìa khóa •- •5m b5o và nâng cao •ô an toàn •1i v%i các công trình •ê ••p, •:ng th;i gi5m thi-u
t1i •a các chi phí v•n hành khai thác và duy tu s<a ch9a c.a công trình.
Trong bài chúng tôi gi%i thi•u nh9ng thông tin s7 b6 v8 các ph"7ng pháp quan tr•c nhi•t c&ng
nh" các v!n •8 c=n quan tâm trong công tác quan tr•c nhi•t/ Ngoài ra chúng tôi c&ng gi%i thi•u
các mô hình quan tr•c nhi•t b$ng ph"7ng pháp th4 •6ng dành cho các công trình •ê, ••p th.y l#i/
0>c bi•t trong bài tác gi5 •>t tr?ng tâm vào vi•c 3ng d4ng c.a ph"7ng pháp quan tr•c nhi•t trong
th'c t*/
T !khóa: Quan tr•c, quan tr•c nhi•t, •ê, ••p, xói, rò r!, th"m
1. Gi"i!thi#u!chung1
Th"m bên trong thân •ê, ••p là m#t trong
nh$ng nguyên nhân chính g"y m"t an toàn và %n
•&nh c'a •ê, ••p. Quan tr•c chính xác và tri•t •(
hi•n t)*ng này là chìa khóa •( •+m b+o •# an
toàn c'a •ê, ••p c-ng nh) gi+m thi(u t/i •a các
chi phí khai thác v•n hành, duy tu s0a ch$a các
công trình này. Các tai h1a x+y ra v2i các công
trình th'y l*i lo3i này trong th4i gian v5a qua 6
n)2c ta và trên th7 gi2i •ã gây ra nhi8u t%n th"t
v8 ng)4i và c'a. M#t trong nh$ng ph)9ng pháp
quan tr•c các hi•n t)*ng th"m và xói •ang •)*c
quan tâm và •ánh giá r"t cao v2i •# chính xác
v)*t tr#i so v2i các ph)9ng pháp c% •i(n •ó
chính là quan tr•c nhi•t – thermal monitoring.
2. Nh$ng!nguyên t•c!c%!b&n!c'a!quan!tr•c
nhi#t!nh(m!phát!hi#n!th)m!và xói
2.1 T••ng tác trong truy•n nhi•t v•i dòng
n••c ch!y
Ph)9ng pháp phân tích nhi•t trong dòng ch+y
c'a n)2c ng:m trong •"t d;a trên s; t)9ng tác
gi$a hi•n t)*ng truy8n nhi•t v2i dòng ch+y c'a
1
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n)2c. S; t)9ng tác này •)*c th( hi•n trong •&nh
lu•t b+o toàn n<ng l)*ng. Khi t/c •# dòng ch+y
là b=ng không thì ch! x+y ra hi•n t)*ng truy8n
nhi•t m#t cách t; do, r"t ch•m. Nh)ng ch! c:n
m#t s; thay •%i nh> trong •# ?m c'a môi tr)4ng
•"t •ã có th( có +nh h)6ng t2i t/c •# truy8n
nhi•t. M@t khác trong tr)4ng h*p chuy(n •#ng
c'a n)2c Ath"m, rò r!B thì nhi•t l)*ng c-ng •)*c
truy8n theo cùng v2i dòng ch+y. Hi•n t)*ng này
•)*c g1i là hi•n t)*ng lan t>a nhi•t (eng.
advection) và hi•n t)*ng này t3o ra mCc •#
truy8n nhi•t l2n h9n nhi8u so v2i hi•n t)*ng
truy8n dDn nhi•t Aeng. thermal conduction), và
khi t/c •# dòng ch+y c'a n)2c càng l2n thì •#
lan t>a nhi•t c-ng càng l2n h9n.
Quá trình xói và th"m bên trong thân •ê ••p
sE +nh h)6ng tr;c ti7p giá tr& và h)2ng •i c'a
các véc t9 dòng ch+y và qua •ó +nh h)6ng gián
ti7p •7n truy8n nhi•t. Ngoài ra các hi•n t)*ng
xói khác nhau (xói theo l2p AsuffosionB, xói theo
các khe rãnh, xói 6 các b8 m@t ti7p xúc…B có
các •@c •i(m •@c tr)ng phát tri(n khác nhau
trong không gian và theo th4i gian, •i8u này
c-ng sE •)*c th( hi•n qua ph% nhi•t ARadzicki
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and Bonelli, 2010 and 2012). S• t••ng tác gi•a
hi!n t•"ng truy#n nhi!t và dòng n•$c ch%y &ã
cho phép ph••ng pháp quan tr'c nhi!t có th(
phát hi!n và phân tích các hi!n t•"ng th)m, rò rì
và xói trong thân &ê &*p m+t cách hi!u qu%.
M+t ví d- phân tích s• %nh h•/ng c0a quá trình
phát tri(n hi!n t•"ng xói, th)m theo l$p &1n ph2

quang nhi!t trong m3t c't thân &ê trong cùng m+t
th4i &i(m và d•$i %nh h•/ng c0a cùng m+t
gradien nhi!t và áp l•c c0a c+t n•$c t••ng t•
&•"c th( hi!n trong hình 1. Qua các hình %nh ta
th)y s• phát tri(n c0a hi!n t•"ng truy#n nhi!t vào
sâu trong thân &ê t5i khu v•c có &+ &6c l$n nh)t
cùng v$i hi!n t•"ng th)m trong thân &ê, &*p.

A) ••p không b! xói, th"m

B) #$ d%n th&y l'c c&a l(p b! th"m K=1e-4 ms-1; C) #$ d%n th&y l'c c&a l(p b! th"m K=1e-3 ms-1;
l(p b! th"m •ã l"n sâu •*n n+a m,t c-t ngang
l(p b! th"m •ã l"n sâu •*n n+a m,t c-t ngang

D) #$ d%n th&y l'c c&a l(p b! th"m K=1e-4 ms-1; E) #$ d%n th&y l'c c&a l(p b! th"m K=1e-3 ms-1;
L(p b! th"m •ã xuyên th"u toàn b$ chi.u dài m,t L(p b! th"m •ã xuyên th"u toàn b$ chi.u dài m,t
c-t ngang.
c-t ngang.

Hình 1: Ph/ nhi0t c&a m,t c-t ngang ••p •12c xác •!nh cùng lúc cho các •$ dài khác nhau c&a l(p b!
th"m và cho các giá tr! khác nhau c&a •$ d%n th&y l'c l(p b! th"m (Radzicki and Bonelli, 2012).

2.2 Ph••ng pháp quan tr•c nhi•t
Trong th4i gian &7u, khi ph••ng pháp quan
tr'c nhi!t b't &7u phát tri(n thì công tác quan
tr'c &•"c th•c hi!n b/i các c%m bi1n &•n l8, l'p
&3t bên trong thân ho3c trong n#n móng c0a &ê,
&*p trong quá trình thi công ho3c duy tu b%o
d•9ng c0a công trình ho3c b:ng cách &o nhi!t
&+ c0a n•$c trong các 6ng piezometer ;&o áp<.
Trong tr•4ng h"p các c%m bi1n nhi!t &•"c l'p
trong các 6ng piezometer thì nhi!t &+ &o &•"c
trong c+t n•$c c0a piezometer s= ph%n ánh nhi!t
&+ trong thân &ê, &*p t5i khu v•c xung quanhc+t
piezometer v$i m+t &i#u ki!n là s• %nh h•/ng
c0a hi!n t•"ng l•u chuy(n n•$c trong thân &ê
&*p là r)t nh> và có th( b> qua.

?i#u mang l5i s• thành công c0a ph••ng
pháp quan tr'c nhi!t là vi!c @ng d-ng ph••ng
pháp quan tr'c tuy1n tính. Kh% nAng quan tr'c
liên t-c nhi!t &+ thân &ê &*p su6t chi#u dài c0a
&ê &*p &ã mang l5i m+t ch)t l•"ng m$i trong
vi!c quan tr'c và phát hi!n các hi!n t•"ng rò rB
và th)m so v$i ph••ng pháp truy#n th6ng quan
tr'c tCng &i(m tr•$c &ó.
M+t trong nh•ng công ngh! &•"c @ng d-ng
trong quan tr'c tuy1n tính &ó là công ngh! c%m
bi1n cáp quang (Fiber Optic Sensor). Tín hi!u
laser s= &•"c truy#n vào trong c%m bi1n cáp
quang và trong quá trình phát tín hi!u trong cáp
quang s= x%y ra hi!n t•"ng phân tán các h5t
foton ánh sáng. M+t s6 h5t foton s= quay ng•"c
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l•i •i•m xu•t phát và hi!n t"#ng này •"#c g$i là
phân tán ng"#c. Vi!c phân tích ph% ánh sáng
phân tán ng"#c và so sánh v&i ph% ánh sáng
phát •i cho phép xác •'nh •"#c chính xác nhi!t
•( c)a cáp quang * v' trí b' phân tán +Vogel,
2001). Hi!n nay các thi-t b' •"#c /ng d0ng
trong công ngh! này cho phép quan tr1c và •o
••c nhi!t •( trong ph•m vi 2m cách cáp quang
v&i •( chính xác là 0,1oC v&i chi3u dài c)a c4m
bi-n cáp quang lên •-n 56km. Cáp quang s7
d0ng làm c4m bi-n trong công ngh! quan tr1c
nhi!t có v8 b$c ch9ng th•m và ch9ng va •:p,
•i3u này cho phép d; dàng l1p •<t chúng trong
thân •ê, •:p v&i nhi3u •i3u ki!n kh1c nghi!t và
•4m b4o •( b3n, •( %n •'nh lên •-n hàng ch0c
n=m +Radzicki, 566>?.
M(t công ngh! khác n@a là •9i tr$ng c)a
công ngh! cáp quang •ó là công ngh! cáp •a
c4m bi-n (Multi Sensor Cables). Aó là m(t dây
cáp mà bên trong nó •"#c tích h#p nhi3u c4m
bi-n •Bn lD su9t theo chi3u dài c)a cáp cùng v&i
các dây truy3n phát tín hi!u. Các c4m bi-n c)a
cáp này sE •"#c phân b% theo su9t chi3u dài c)a
cáp v&i m(t kho4ng cách nh•t •'nh. Các kho4ng
cách •ó ph4i •"#c xác •'nh m(t cách chính xác
•• •4m b4o quan tr1c liên t0c su9t chi3u dài c)a
cáp, t"Bng /ng v&i công ngh! c4m bi-n cáp
quang. Fu •i•m l&n nh•t c)a công ngh! này
/ng d0ng cho các công trình •ê •:p ng1n và chi
phí cho công ngh! này v&i nh@ng công trình •ó
là ít hBn vài lGn so v&i công ngh! c4m bi-n cáp
quang. Cáp •a c4m bi-n MCableS© c)a công ty
NeoStrain là m(t ví d0 •i•n hình c)a công ngh!
này. Công ngh! cáp •a c4m bi-n “multi sensor
cables” ngoài vi!c l1p •<t d$c theo chi3u dài các
•ê •:p còn có th• l1p •<t •• quan quan tr1c
nhi!t •( c)a n"&c theo chu kH •'nh sIn t•i các
9ng •o áp piezometer. V&i kích th"&c nh8 g$n
thì các cáp •a c4m bi-n không c4n tr* vi!c quan
tr1c •'nh kH t•i các 9ng piezometer •• xác minh
•( chính xác c)a các phép •o tJ •(ng.
Vi!c k-t h#p các phép •o tJ •(ng theo su9t
chi3u dài •:p cùng v&i các phép •o t•i các 9ng
piezometer t•i các m<t c1t •<c tr"ng c)a •:p
cho phép chúng ta phân tích m(t cách kK l"Lng
quá trình th•m và rò rN trên su9t chi3u dài c)a
30

•:p. Sau khi phát hi!n nh@ng v' trí phát tri•n
c)a quá trình th•m và rò rN trong thân •ê •:p
chúng ta có th• l1p •<t * nh@ng v' •ó nh@ng 9ng
piezometer •• quan tr1c ph% nhi!t theo ph"Bng
thOng •/ng.
2.3. Xác ••nh v• trí c!a các c"m bi#n trong
thân công trình th!y l$i
Thông th"Png các c4m bi-t nhi!t •"#c l1p
•<t trJc ti-p t•i nh@ng khi vJc có kh4 n=ng x4y
ra hi!n t"#ng rò rN l&n nh•t, •<c bi!t t•i nh@ng
•<c bi!t là nh@ng v' trí xung quanh h! th9ng
thoát n"&c và các thi-t b' l$c cQng nh" các
thành phGn kín, ch9ng th•m ví d0 lõi c)a thân
•:p.
Vì các công trình th)y l#i có các kích th"&c
khác nhau v&i nhi3u k-t c•u khác nhau trên các
n3n ••t vì th- các vi!c xác •'nh các v' trí l1p •1t
các c4m bi-n quan tr1c nhi!t cGn •"#c phân tích
và tính toán b*i các chuyên gia có nhi3u kinh
nghi!m trong lUnh vJc quan tr1c nhi!t •9i v&i
các công trình th)y l#i, th)y •i!n. Vi!c phân
tích •"#c dJa trên cB s* thi-t l:p các mô hình
tính toán các hi!n t"#ng truy3n dWn nhi!t c)a
n"&c.
Xh"ng v3 cB b4n chúng ta có th• chia ra làm
3 khu vJc cB b4n •• l1p •<t thi-t b' quan tr1c
(hình 2). Vi!c tri•n khai l1p •<t các thi-t b' quan
tr1c * nhi3u khu vJc cùng m(t lúc sE nâng cao
kh4 n=ng s&m phát hi!n chính xác v' trí xu•t
hi!n th•m và rò rì trong thân •ê •:p.
M(t •i3u n@a cGn ph4i nh•n m•nh rYng, giá
thành c)a các thi-t b' quan tr1c và c4m bi-n là
nh8 hBn nhi3u so v&i giá tr' s7a ch@a •ê •:p.
Các h! th9ng này •"#c khuy-n cáo l1p •<t *
nh@ng công trình •ê •:p •"#c xây dJng m&i
ho<c * nh@ng công trình •ang ti-n hành thi công
s7a ch@a, •<c bi!t nh@ng công trình •ang s7a
ch@a h! th9ng thoát n"&c hay l&p ch9ng th•m
b3 m<t.
Vùng A – Quan tr1c * vùng này có th• •"#c
áp d0ng cho t•t c4 các công trình •ê •:p ••t có
t"Png ch1n ch9ng th•m bên phía hZ n"&c. Các
c4m bi-n nhi!t có th• •"#c l1p •<t trong thPi
gian s7a ch@a ho<c thi công công trình m&i, các
c4m bi-n •"#c l1p •<t bên d"&i t"Png ch1n
ch9ng th•m •• k'p thPi phát hi!n các hi!n t"#ng
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rò r• ngay phái sau l•p ch•ng th•m. Quan tr•c
nhi!t trong khu v"c này cho phép s•m phát hi!n
hi!n t#$ng rò r• th%m chí là r•t nh&, kho'ng 0,2
l/min/1m dài (Cunat 2010, Radzicki 2009).
S• •• •ê, ••p ch•ng l• v!i t"#ng ch$n ch•ng
th%m & phía h• n"!c

(ê, )%p có lõi

Kênh

Hình 2. Nh'ng vùng khác nhau nh(m xác •)nh v) trí
c*a các c+m bi-n nhi.t trong ph"•ng pháp quan
tr$c nhi.t/

Vùng B – vi!c l•p )*t câc thi+t b- quan tr•c
trong khu v"c này có th/ )#1c th"c hi!n trong
quá trình xây m•i công trình ho*c trong quá
trình )3i tu công trình. N+u nh# trong khu v"c
này có các c•u ki!n ch•ng th•m nh# lõi thân )ê
)%p thì các thi+t b- quan tr•c )#1c l•p )*t phía
sau c4a các c•u ki!n )ó, thông tr#5ng trong khu
v"c b6 l7c ho*c h! th•ng thoát n#•c. Còn n+u
trong tr#5ng h1p không th/ l•p )*t )#1c các
thi+t b- quan tr•c tuy+n tính thì quan tr•c nhi!t
có th/ th"c hi!n )#1c b8ng cách d9n các thi+c bquan tr•c vào trong các c6t piezometer.
Vùng C – trong tr#5ng h1p v•i các công
trình )ã )#1c xây d"ng, các thi+t b- quan tr•c

nhi!t tuy+n tính có th/ )#1c l•p )*t t3i chân )ê
)%p. (ó là gi'i pháp kinh t+ nh•t cho phép quan
tr•c ph: nhi!t liên t;c su•t chi<u dài )ê )%p v•i
kh•i l#1ng thi công xây l•p và )ào )•p th•p
nh•t, vì th+ c=ng ít chi phí nh•t. Thông th#5ng
)ây là khu v"c t; )i/m c4a các hi!n t#1ng rò r•,
)*c bi!t n+u nh# > )ó có các h! th•ng thoát
n#•c. Các nghiên c?u trên công trình th@
nghi!m v•i t• l! ABA )ã cho th•y kh' nDng phát
hi!n )#1c r& r• v•i t•c )6 2lEminEm dài (Cunat,
2010; Radzicki and Bonelli, 2010a).
2.4. Quan tr•c nhi•t th• ••ng và ch! ••ng
Trong quan tr•c nhi!t có hai bi!n pháp c$
b'n )/ )o )3c và quan tr•c nhi!t )6 trong lòng
)ê, )%p )ó là ph#$ng pháp th; )6ng và ch4
)6ng. F8ng ph#$ng pháp th; )6ng thì chúng ta
phân tích nhi!t )6 t" nhiên c4a công trình. Nhi!t
)6 t3i v- trí )o )3c )#1c c•u thành tr#•c h+t tG
'nh h#>ng c4a nhi!t )6 bên ngoài và khi nhi!t
)6 )o )3c )#1c > ví trí cHn )o )3c )ã bi+n ):i
khi truy<n qua thân )ê, )i<u này còn thu6c vào
môi tr#5ng v%t li!u c4a thân )ê và các y+u t•
khác nIa, vì th+ s" thay ):i nhi!t )6 trong thân
)ê ph'n 'nh các )i<u ki!n môi tr#5ng, v%t li!u
c=ng nh# các hi!n t#1ng x'y ra trong thân )ê.
B8ng cách này ph#$ng pháp quan tr•c nhi!t th;
)6ng cho phép chúng ta quan tr•c toàn b6 thân
)ê và phân tích các hi!n t#1ng rò r• và xói trong
thân )ê hay )%p JRadzicki 200KL.
Trong quan tr•c nhi!t b8ng ph#$ng pháp ch4
)6ng thì ngoài các c'm bi+n nhi!t b8ng cáp
quang )#1c thi công trong thân )ê còn có thêm
thi+t b- phát nhi!t, )ó có th/ là là m6t thanh s•t
)#1c làm nóng lên b8ng )i!n tr>. Vi!c áp d;ng
các ph#$ng pháp hi!u ch•nh thích h1p trong
nghiên c?u truy<n nhi!t cho phép chúng ta xác
)-nh t•c )6 th•m n#•c xung quanh cáp quang
JPelzmaier et al. 200ML. Nh#ng ph3m vi ho3t
)ông c4a ph#$ng pháp này b- h3n ch+ b>i nhi<u
y+u t•, nh# môi tr#5ng c4a thân )ê, )%p hay
nguyên li!u c4a thân )ê )%p và tr#•c h+t )ó là
th5i gian )o )3c và quan tr•c. Thông th#5ng
ph3m vi ho3t )6ng c4a ph#$ng pháp ch4 )6ng
ch• là vài cm, n+u th5i gian phát nhi!t dài thì
ph3m vi có th/ lên t•i vài ch;c cm.
Vi!c l"a ch7n ph#$ng pháp quan tr•c – ch•
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áp d•ng ph••ng pháp th• ••ng hay ph••ng
pháp th• ••ng b! sung ph••ng pháp ch" ••ng
c#n ••$c nghiên c%u, phân tích m•t cách k&
l•'ng b(i các chuyên gia trong l)nh v*c này k+t
h$p v-i các mô hình chuyên d•ng •. phân tích
các bi+n •!i c/ng nh• các hi0n t•$ng th"y-nhi0t
c"a công trình ••$c quan tr1c2

Hình 3. Mô hình so sánh ph•m vi phát hi•n và ho•t
!"ng c#a ph$%ng pháp th& !"ng và ph$%ng pháp
ch# !"ng quan tr'c nhi•t

2.5 Ph••ng pháp th• ••ng và mô hình •!
phân tích •o l•"ng
Quan tr1c các hi0n t•$ng th3m, rò r4 trong
•5p •3t b6ng ph••ng pháp nhi0t •ã ••$c s7
d•ng trong h•n hai m••i n8m qua(Johansson,
1997). Tuy nhiên, trong m•t th9i gian dài %ng
d•ng này b: h;n ch+, ch" y+u dùng •. phân tích
các kh<i lõi n6m sâu bên trong •5p2 S* tác ••ng
•=ng th9i c"a nhi0t •• n•-c và nhi0t •• không

khí >nh h•(ng không nh? •+n •• chính xác c"a
nhi0t •• •o ••$c trong thân •ê •5p2 Vi0c phân
tích các phép •o nhi0t •• ch" y+u d*a trên các
ph••ng pháp ••n gi>n, cho phép so sánh các d@
li0u •o ••$c ( nh@ng v: trí khác nhau c"a các
c>m bi+n hoAc s* khác bi0t c"a nhi0t •• •o
••$c trong các chuBi th9i gian khác nhau2 Sau
•ó nh@ng k+t qu> này ••$c so sánh v-i nhi0t ••
thân •5p ••$c tính toán trong tr•9ng h$p không
có th3m, rò r4 (Konrad et al. 2000). K+t qu> là,
các ph••ng pháp phân tích tín hi0u thu ••$c
ch•a tiên ti+n kéo theo nh@ng h;n ch+ •áng k.
>nh h•(ng •+n kh> n8ng phân tích các d@ li0u
•ã thu ••$c (Radzicki, 2009).
Hi0n nay, ph••ng pháp quan trCng •. phân
tích các phép •o nhi0t •• bao g=m các mô hình
chuyên gia h#u h+t trong s< •ó ••$c xây d*ng
trong sáu n8m qua. S* khác bi0t c• b>n gi@a các
mô hình liên quan •+n •• dài t<i thi.u c"a lo;t
•o nhi0t •• và ph;m vi phân tích k+t qu>. B>ng
1 th. hi0n phân lo;i m•t cách có h0 th<ng các
mô hình ••$c xem xét nh• •D xu3t c"a Radzicki
(2010) và các •Ac tr•ng c• b>n c"a chúng.

B(ng 1. Phân lo•i và các !)c !i*m chính c#a các mô hình phân tích nhi•t !" th& !"ng +Radzicki, 2010-

Ph;m vi %ng d•ng

Phân lo•i các
mô hình ph! Các mô hình x# lý tín hi$u
Các mô hình v%i ý ngh&a c'a các thông s( v)t lý
bi"n
Mô
hình Mô hình phân tích Mô hình tách Mô hình phân tích ch%c n8ng Mô hình biên ••
Nazwa
hàng ngày
ngu=n
ph>n %ng xung l*c
IRFTA
MORITO
Th9i gian thu Kho>ng E ngày
Kho>ng F-3 tháng
E n8m
d@ li0u nhi0t
•• t<i thi.u
Lo;i
k+t Gê •5p •3t c"a các /ê và !3p !4t c#a các sông
c3u
th"y sông và các •ê
l*c
ch<ng l/
Hác •iDu Vùng bão hòa và ch•a bão hòa
Ch4 vùng bão hòa
ki0n th"y
l*c
Phân tích d@ li0u liên quan •+n Phân tích liên quan •+n nhi0t •• Ch4 phân tích >nh
nhi0t •• h= ch%a và nhi0t •• không h= ch%a và nhi0t •• không khí2
h•(ng c"a nhi0t ••
GiDu ki0n
khí c/ng nh• là các ngu=n nhi0t
h= ch%aI b? qua
nhi0t
khác.
>nh h•(ng c"a
nhi0t •• không khí
Phân tích d@ li0u Ph••ng pháp Mô hình hóa v-i k+t qu> •ánh giá Gánh giá gi>i pháp
Nguyên t1c c•
hàng ngày s7 d•ng tách ngu=n
g#n •úng theo lu5t s< m/ c"a •úng cho v3n •D
b>n
ph••ng pháp phân
ch%c n8ng ph>n %ng xung l*c c"a liên quan •<i v-i
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Phân lo•i các
mô hình ph! Các mô hình x# lý tín hi$u
bi"n
tích tín hi•u
Ph$'ng pháp phát Ph$'ng pháp
hi•n rò r# nhanh phát hi•n rò r#
nh(t. Có kh• n*ng
Các $u %i&m
c•nh báo s"m, l+p
chính
%-t h• th!ng phát
hi•n rò r# t/ %0ng
Beck et al., 2010
Ví d= mô t•
6ng d=ng mô
hình

Các mô hình v%i ý ngh&a c'a các thông s( v)t lý

h• th!ng.
1ánh giá Parametrical c2a nhi•t
%$3c ghép và v4n chuy&n n$"c,
bao g5m kh• n*ng phát hi•n rò r#
và %ánh giá m6c %0 c2a nó
Mô hình MORITO cho phép l7c
ra các bi8n %9i nhi•t %0 theo hình
sin, theo mùa và theo n*m
Beck et al., Radzicki, 2009; Beck et al.,
2010;
Radzicki
and 2010;
Cunat, 2012
Khan et al., Bonelli, 2010;
Artières et al.,
2008
2007

3. S* c+n thi"t c'a vi$c ,ng d-ng ph./ng
pháp quan tr0c nhi$t
Tính hi•u qu• và th/c ti>n c2a ph$'ng pháp
quan tr+c nhi•t %ã %$3c ch6ng minh b?i s!
l$3ng l"n các áp d=ng c2a công ngh• này trên
nhi@u công trình th2y l3i %ã và %ang v4n hành
cAng nh$ trong nghiên c6u thB nghi•m. Các ví
d= áp d=ng c2a ph$'ng pháp quan tr+c nhi•t %ã
%$3c trình bày trong nhi@u tài li•u nghiên c6u
chuyên ngành.
Các cáp quang c•m bi8n nhi•t %$3c b! tr; tDi
v; trí chân sDt l? c2a công trình %ê, %4p En'i mà
t!n ít chi phí và d> dàng l+p %-t, %-c bi•t là %!i
v"i các công trình %ã xây d/ngF %ã ch6ng minh
s/ hi•u qu• trong vi•c phát hi•n và phân tích
quá trinh th(m, xói. 15ng thGi %ây cAng là khu
v/c có %0 th(m ch$a bão hòa ho-c bão hòa m0t
ph<n và sH không b; •nh
h$?ng l"n b?i nhi•t %0 c2a
n$"c.
Vi•c 6ng d=ng mô hình
IRJTK %& phân tích quá
trình và di>n bi8n th(m, rò
r# trong các công trình th2y
l3i %ã %$3c trình bày b?i
Radzicki
và
Bonelli
(2010). H7 %ã phân tích
các dL li•u nhi•t %0 %$3c
%o tDi m0t công trình kênh
thB nghi•m tDi Oraison ?
Pháp, c2a Công ty MNJ.

l"p rò r#
:"c tính t!c %0
th(m trong l"p b;
xói ng<m

Johansson, 1997

Qênh %ã l+p %-t h• th!ng c•m bi8n cáp quang
tDi v; trí chân c2a k8t c(u. Theo k8t qu• phân
tích c2a mô hình, su!t chi@u dài c2a ph<n kênh
%$3c quan tr+c thì có n*m khu v/c %ã %$3c xác
%;nh có liên quan tr/c ti8p %8n quá trình th(m
v"i m6c %0 ti8n tri&n khác nhau. Phân tích các
thông s! c2a mô hình cho phép gi•i thích các
hi•n t$3ng v4t lý c2a quá trình phát tri&n hi•n
t$3ng th(m và tDo %i@u ki•n nhSm xác %;nh m6c
%0 th(m c2a công trình.
Hình 5 mô t• m0t ví d= c2a quá trình phát
hi•n th(m bSng cách sB d=ng mô hình IRFTA
trong các cu0c thB nghi•m %$3c th/c hi•n tDi
khu v/c thí nghi•m PMMRIUM EIrstea, Kix-en
Provence, Pháp). Quan tr7ng h'n, trong tr$Gng
h3p này Radzicki và Vonelli EWXYXF %ã ch6ng
minh rSng mô hình này cho phép phát hi•n m0t

Hình 5. Phát hi•n rò r! và th"m d#a vào mô hình IRFTA t•i khu v#c th%
nghi•m PEERINE (Radzicki và Bonelli 2010)
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cách hi•u qu• các rò r! th"m chí r#t nh$ ch! gây
ra m%t s& thay '(i v) '% *m c+a '#t n)n trong
khu v&c b, xói.
M%t thí nghi•m r#t quan tr-ng là d& án
IjkDijk th&c hi•n t.i Hà Lan vào n/m 20091
Trong d& án này các ph34ng pháp quan tr5c
th#m và rò r! khác nhau '36c áp d7ng '8 phát
hi•n th#m qua m%t h• th:ng '3;ng :ng 'ã '36c
thi<t k< s=ng t34ng t& nh3 trong th&c t<. Mô
hình phân tích 'ê th&c t< 'ã '36c áp d7ng '8
ki8m tra di>n bi<n c+a hi•n t36ng th#m qua h•
th:ng '3;ng :ng l5p '?t t.i khu v&c ti<p xúc
gi@a thân 'ê và n)n móng. B:n thA nghi•m, dài
tB 4-C ngày 'ã '36c ti<n hành, mDi thA nghi•m
'36c th&c hi•n cho '<n khi k<t c#u b, phá h+y,
tEc là 'ê b, vF. Vi•c Eng d7ng các c•m bi<n
nhi•t bGng cáp quang trong các thA nghi•m này
cho phép hình dung m%t cách chính xác di>n
bi<n c+a quá trình th#m và rò r! qua h• th:ng
'3;ng :ng H quy mô th&c c+a m%t công 'ê '"p.
Vi•c phân tích d@ li•u 'o nhi•t '% bGng m%t s6i
c•m bi<n cáp quang '36c l5p '?t t.i v, trí chân
s.t lH c+a k<t c#u (Beck et al., 2010) theo Mô
hình Phân tích Hàng ngày '36c phát tri8n bHi
IJK LPhápMN '36c chEng minh là '?c bi•t có giá
tr,. Mô hình Phân tích Hàng ngày có th8 ho.t
'%ng theo ch< '% t& '%ng, các v, trí x•y ra th#m,
xói '36c xác ',nh sOm, th"m chí vài ngày tr3Oc
khi k<t c#u b, phá h+y.
TB nh@ng thA nghi•m kh• quan trong vi•c
Eng d7ng và thí nghi•m ph34ng pháp quan tr5c
nhi•tN các ph34ng pháp này 'ã '36c ') xu#t bHi
H%i Q"p lOn Th< giOi LRSUVJM trong W•n tin
c+a mình (ICOLD, 2013) s: XCYN '36c chu*n b,
bHi Zhóm Zghiên cEu Shâu Âu LI[\M v) ]i•n
t36ng xói c+a RSUVJ^ “…các ph••ng pháp c•
•i•n có hi!u qu" •#i v$i xói ng•%c, xói ng&m và
xói ti'p xúc. Xói, rò r( t)p trung có th• phát
tri•n nhanh chóng trong nhi*u tr•+ng h%p. Hi!n
nay có nhi*u ph••ng pháp •• phát hi!n rò r(.
Tri•n v-ng nh/t là •o nhi!t •0, ph••ng pháp
này có th• ••%c s1 d2ng •• xác •3nh dòng ch"y
c2c b0. C"m bi'n cáp quang cho phép thu th)p
d4 li!u su#t chi*u dài thân •)p._1 ]4n n@aN
\iáo s3 KryN ng3;i 'ã có nhi)u n/m làm Sh+
t,ch c+a Zhóm nghiên cEu này 'ã vi<t rGng LKryN
34

2012) " ... m0t ph••ng pháp thích h%p •• phát
hi!n xói trong bao g5m th6c hi!n m0t lo7t các
phép •o trong th+i gian th6c d-c theo toàn b0
chi*u dài c8a •ê •)p. M2c •ích là •• phát hi!n
ra t/t c" các v/n •* b/t th•+ng và làm sáng t9
nh4ng b/t th•+ng này trong th+i gian th6c v$i s6
tham gia c8a các chuyên gia, sau •ó so sánh
chúng v$i m0t s# các tiêu chí an toàn ... theo
quan •i•m c8a chúng tôi, phép •o ph• nhi!t b:ng
c"m bi'n cáp quang là ph••ng pháp thích h%p
nh/t •• •7t ••%c nh4ng m2c tiêu này … •o nhi!t
•0 trong thân •)p là cách t#t nh/t •• phát hi!n
các rò r( ; •0 sâu nh9 và v<a”. Các trích d`n H
trên giOi thi•u ph34ng pháp quan tr5c nhi•t '8
phát hi•n c• hai quá trình th#m Lrò r!M và xói.
Vi•c phát hi•n sOm và chính xác các quá
trình phá ho.i có tem quan tr-ng then ch:t nhGm
gi•m thi8u nguy c4 s7p '( và h3 h$ng k<t c#u.
Qfng th;i nó cjng góp phen r#t lOn làm gi•m
chi phí sAa ch@a có th8 có mà ch! giOi h.n trong
khu v&c xác ',nh chính xác c+a quá trình xói có
ti<n tri8n ch"m. Phân tích v) mEc '% ti<n tri8n
và '%ng l&c h-c c+a quá trình xói m%t cách k,p
th;iN '36c th&c hi•n bHi chuyên gia kw thu"t 'ê
'"pN sA d7ng ph34ng pháp quan tr5c nhi•t, cho
phép 'ánh giá chính xác h4n tr3Oc khi tình
tr.ng này x•y ra d-c thzo toàn b% chi)u dài c+a
k<t c#u. Vi•c Eng d7ng các ph34ng pháp quan
tr5c nhi•t trên m%t nhóm ho?c h• th:ng k<t c#u
th+y l&c 'ê '"p '36c qu•n lý bHi m%t '4n v,
ho?c c4 quan 'i)u hành s{ cho phép t:i 3u hóa
và gi•m chi phí quy ho.ch và qu•n lý v"n hành
và sAa ch@a các k<t c#u này.
4. K•t lu•n
Hi•u qu• c+a các ph34ng pháp quan tr5c
nhi•t 'ã trình bày H trong bài có '36c là nh; s&
phát tri8n 'fng b% các ph34ng pháp 'o nhi•t '%,
cjng nh3 các mô hình '8 phân tích các d@ li•u
'o nhi•t '%. |u 'i8m c4 b•n c+a ph34ng pháp
này là sOm phát hi•n rò r! m%t cách chính xác và
quan tr5c liên t7c d-c thzo k<t c#u1 Qfng th;i có
kh• n/ng thi<t l"p m%t h• th:ng quan tr5c nhi•t
H các công trình 'ã xây d&ng, '?c bi•t là H v, trí
chân s.t lH c+a công trình. VOi s: l36ng l5p '?t
h• th:ng này ngày càng t/ng trên toàn th< giOi
và th&c t< là nó 'ã '36c khuy<n cáo bHi ICOLD
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(H•i ••p l•n Th• gi•i), chúng ta có th! k" v#ng
m•t s$ gia t%ng l•n v& s' l(*ng các +ng d,ng và
s$ ph- bi•n c.a ph(/ng pháp quan tr0c nhi1t
trong công tác quan tr0c các công trình •ê2 ••p
th.y l*i và th.y •i1n3 Hi1n nay 4 Vi1t Nam2
Trung tâm Công ngh1 và Môi tr(5ng 6TIE) c.a
công ty Hòa Phong E&C là •/n v7 ph'i h*p
cùng Công ty NeoStrain 6Ba Lan) •ang ti•n

hành các d7ch v, t( v8n liên quan ••n vi1c tri!n
khai và l0p •9t công ngh1 quan tr0c nhi1t này
cho các công trình •ê ••p3
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Summary
THE THERMAL MONITORING METHOD – A QUALITY CHANGE
IN THE MONITORING OF SEEPAGE AND EROSION PROCESSES
IN DIKES AND EARTH DAMS
The thermal method for monitoring seepage and erosion processes qualitatively changed the
monitoring of earth hydraulic structures in the scope of the detection and analysis of seepage and
erosion processes. The introduction of Distributed Temperature Sensing and the development of
new methods and models for temperature analysis were particularly important. Internal erosion is
one of the basic threats for dams and dikes. Appropriate monitoring of this process is of key
importance for ensuring the safety of these structures and minimising the costs of their possible
repairs. This article describes the basics and most important issues of the thermal method for
monitoring seepage and erosion processes. Inter alia, it presents a classification of models for
passive analysis of temperature measurements in earth hydraulic structures. Particular
consideration is given to essential aspects of the application of the thermal monitoring method and
related recommendations.
Keywords: monitoring, thermal monitoring, dam, dyke, thermal monitoring method, erosion,
seepage proces, leakage.
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