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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Đo đạc và chỉnh lý số liệu thuỷ văn là môn học cơ sở của ngành Thuỷ văn – Môi 
trường. Từ nhiều năm nay đã được giảng dạy trong chương trình đào tạo đại học của 
Trường Đại học Thuỷ lợi. 

Do nhu cầu nâng cấp và bổ sung, được sự hỗ trợ của  dự án” Tăng cường năng lực 
cho trường Đại học Thuỷ lợi” do chính phủ Đan Mạch tài trợ, giáo trình “Đo đạc và 
chỉnh lý số liệu thuỷ văn” đã được biên soạn lại và bổ sung một số nội dung như : Đo 
đạc chất lương nước và xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng  thuỷ văn. 

Nội dung giáo trình gồm những kiến thức cơ bản về đo đạc các yếu tố thuỷ văn và 
phương pháp chỉnh lý số liệu thuỷ văn . Giới thiệu các thiết bị , máy móc thường dùng 
hiện nay để quan trắc ở các trạm thuỷ văn hiện nay ở nước ta . 

Giáo trình gồm 5 chương : 

Chương 1 : Giới thiệu chung  

Chương 2 : Đo đạc và chỉnh lý số lượng nước  

Chương 3 : Đo chất lượng nước và chỉnh lý số liệu  

Chương 4 : Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thuỷ văn 

Chương 5 : Thực tập môn học đo đạc và chỉnh lý số liệu thuỷ văn  

Giáo trình do tập thể giáo viên bộ môn Chỉnh trị sông biên soạn. Do thời gian có 
hạn nên không thể tránh khỏi những sai sót, rất mong được sự góp ý của độc giả để nâng 
cao chất lượng của giáo trình trong những lần xuất bản sau. 

 
PGS. TS. Đỗ Tất Túc 
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Chương I 

GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. Tầm quan trọng và mục đích của việc quản lý và đo đạc số liệu thuỷ văn 

Nước là một loại tài nguyên  quý giá và được coi là vĩnh cửu. Không có nước thì 

không có sự sống trên hành tinh chúng ta. Nước là động lực chủ yếu chi phối mọi hoạt 

động về dân sinh, kinh tế của con người. Nước được sử dụng rộng rãi trong nông 

nghiệp, công nghiệp, thuỷ điện, giao thông vận tải, nuôi trồng thuỷ sản v v… 

Trên hành tinh chúng ta nước tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau: nước trên mặt 

đất, nước ngoài đại dương, nước trong sông, hồ, ao, nước ngầm, nước trong không khí, 

băng tuyết và các dạng khác. 

Nước có hai thuộc tính cơ bản, đó là gây lợi và gây hại. Nước là nguồn động lực 

cho hoạt động kinh tế nhưng nó cũng gây ra những hiểm hoạ ghê gớm cho con người, 

những trận lũ quét có sức phá huỷ rất lớn gây thiệt hại về người và tài sản cho một vùng 

dân cư và phá huỷ cân bằng sinh thái trên vùng lãnh thổ mà nó tràn qua. 

Tài nguyên nước được coi là vĩnh cửu nhưng không phải là vô tận, mặt khác tài 

nguyên nước phân bố cũng không đồng đều, trên hành tinh có những vùng khô hạn và 

những vùng phong phú về nước. Chẳng hạn trên lãnh thổ  nước ta lượng mưa vùng Bắc 

Quang – Hà Giang khoảng trên 3000 mm/năm, nhưng vùng Phan Thiết – Bình Thuận 

lượng mưa năm chỉ khoảng 600-700 mm. 

Đo đạc và chỉnh lý số liệu thuỷ văn là nội dung quan trọng trong công tác điều tra, 

quản lý tổng hợp tài nguyên nước. 

1.2. Số liệu thuỷ văn (số lượng, chất lượng) 

Tài nguyên nước được đánh giá bởi ba đặc trưng là lượng, chất lượng và động thái 

của nó. 

Lượng là đặc trưng biểu thị tiềm năng và mức độ phong phú của tài nguyên nước 

trên một vùng lãnh thổ.  

Chất lượng nước  bao gồm các đặc trưng về hàm lượng các chất hoà tan hoặc 

không hòa tan trong nước (có thể có lợi hoăc hại tuỳ theo tiêu chuẩn của đối tượng sử 

dụng nước) 
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Động thái của nước thể hiện bởi sự thay đổi các đặc trưng về lượng và chất theo 

thời gian và không gian, sự trao đổi nước giữa các vùng lãnh thổ, quy luật vận động của 

nước trong sông, trao đổi nước mặt và nước ngầm, quá trình trao đổi các chất hoà tan 

(truyền mặn) vv… 

Chẳng hạn nguồn nước sông Hồng chảy qua mặt cắt Sơn Tây với tổng lượng nước 

trung bình hàng năm khoảng 120 tỷ m3 (lượng) và trong mỗi mét khối nước đó chứa 

khoảng 200 gam bùn cát lơ lửng (chất lượng). Trong số 120 tỷ m3/năm thì sông Đà đóng 

góp xấp xỉ 50% còn lại là sông Lô và sông Thao chuyển tiếp xuống hạ lưu tổng lượng 

nước đó lại chuyển qua sông Đuống khoảng 35% hoà nhập với nguồn nước hệ thống 

sông Thái Bình (đó là quy luật vận động). 

Những số liệu đặc trưng của tài nguyên nước nêu trên là cơ sở cho công tác quy 

hoạch lợi dụng, khai thác nguồn nước sao cho có hiệu quả nhất, đồng thời có biện pháp 

hạn chế “thuỷ tai “ tới mức thấp nhất. 

1.3. Hệ thống trạm đo (tiêu chuẩn và hệ thống trạm đo hện nay của Việt Nam) 

Để có được số liệu về đặc trưng tài nguyên nước như nêu trên cần thiết phải có 

các trạm đo phân bố trên toàn hệ thống sông, các trạm đo được trang bị các phương tiện 

kĩ thuật thích hợp để thu thập số liệu cụ thể về số lượng, chất lượng và quy luật vận động 

của nguồn nước.  

Các đặc trưng của tài nguyên nước không ngừng thay đổi theo thời gian (theo 

mùa, theo năm và nhiều năm) và không gian (từ nguồn sông đến trung du, đồng bằng, 

cửa sông)  

Vì vậy vấn để đặt ra là trên một hệ thống sông cần bao nhiêu trạm đo, phân bố ở 

những vùng nào, đo những yếu tố gì, cần thiết phải có thiết bị đo thế nào, phương pháp 

đo và tính toán ra sao để có được  số liệu về tài nguyên nước của cả hệ sông với chi phí 

thấp nhất và số liệu chính xác và đầy đủ nhất. 

Đó chính là những nội dung môn học đo đạc và chỉnh lý số liệu thuỷ văn. 

1.3.1.  Mạng lưới trạm thuỷ văn 

Mạng lưới trạm thuỷ văn do nhà nước thành lập để làm nhiệm vụ đo đạc thu thập 

số liệu về mực nước, lưu lượng nước, hàm lượng bùn cát trong hệ thống sông nhằm phục 

vụ dân sinh  và xây dựng phát triển kinh tế. 

 1.3.1.1.  Phân cấp các trạm thuỷ văn 
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 Căn cứ theo số lượng yếu tố đo đạc có thể chia ra ba cấp trạm thuỷ văn sau đây: 

 1). Trạm thuỷ văn cấp I: có nhiệm vụ đo ba yếu tố là mực nước, lưu lượng nước 

và  bùn cát lơ lửng. 

 2). Trạm thuỷ văn cấp II: cũng có nhiệm vụ đo ba yếu như trạm thuỷ văn cấp I 

nhưng chủ yếu là đo mực nước còn lưu lượng nước và bùn cát chỉ đo một số thời đoạn 

nhất định trong năm (trạm cấp I đo suốt cả năm) 

 3). Trạm thuỷ văn cấp III: chỉ đo mực nước . 

 1.3.1.2 Phân loại trạm thuỷ văn 

Căn cứ đối tượng phục vụ và thời gian hoạt động có thể chia ra hai loại trạm như sau: 

1) Trạm thuỷ văn cơ bản 

Loại trạm cơ bản thu thập số liệu nhằm phục vụ cho nhiều đối tượng (thuỷ lợi, 

giao thông thuỷ, phòng chống lũ lụt…) và thời gian hoạt động thường xuyên trên 20 năm 

và không khống chế thời gian tối đa (càng lâu năm càng tốt. 

2) Trạm thuỷ văn chuyên dùng 

Loại trạm này đo đạc để có số liệu phục vụ cho một đối tượng cụ thể và thời gian 

hoạt động tuỳ thuộc yêu cầu của đối tượng sử dụng số liệu. 

Chẳng hạn một trạm cấp III chuyên dùng chỉ đo  mực nước phục vụ công tác thi 

công một nhà máy thuỷ điện trong thời giam  bảy năm. 

Ngoài cách phân loại trên còn có thể phân loại theo nhân tố ảnh hưởng. 

Chẳng hạn trạm thuỷ văn vùng ảnh hưởng triều và trạm thuỷ văn không ảnh 

hưởng triều. 

 1.3.1.3. Phân bố các trạm thuỷ văn trên hệ thống sông 

1) Về số lượng trạm thuỷ văn 

Xét theo yêu cầu kĩ thuật có thể  nói rằng trên  một hệ thống sông không hạn chế 

số lượng trạm thuỷ văn, có nghĩa càng có nhiều trmạ đo thì số liệu sẽ thể hiện đầy đủ chi 

tiết quy luật vận động của nguồn nước. Điều này giúp cho công tác quy hoạch sử dụng 

nước hợp lí, hiệu quả hơn, giúp cho thiết kế công trình giảm nhỏ hệ số an toàn tăng hiệu 

ích kinh tế. Tuy nhiên bố trí nhiều trạm đo sẽ tăng chi phí thiết bị đo đạc, nhân lực và công 

tác quản lí vv… 

Do đó quy hoạch về số lượng trạm thuỷ văn trên hệ thống sông tuỳ thuộc sự tính 

toán cân đối giữa quy hoạch sử dụng nguồn nước (thuỷ lợi, thuỷ điện, công nghiệp, giao 
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thông thuỷ vv…) với những lợi ích kinh tế và chi phí đầu tư xây dựng mạng lưới trạm 

mà lựa chọn cho phù hợp. 

2) Về phân bố trạm đo trên hệ thống sông 

Với cùng số lượng trạm đo nếu phân bố hợp lí thì số liệu thu được của mạng lưới 

trạm sẽ có tính đại biểu cao và sử dụng có hiệu quả, ngược lại nếu phân bố không hợp lí 

sẽ hạn chế giá trị sử dụng. 

Bố trí các trạm thuỷ văn trên hệ thống sông cần phải đạt mấy yêu cầu sau: 

a) Khống chế được nguồn nước của sông chính và các sông nhánh cấp I (sông 

nhánh chảy trực tiếp vào sông chính) kể cả nhập lưu và phân lưu. 

b) Lưu vực tương ứng của các trạm phải bao gồm nhiều cỡ khác nhau: Trạm 

đo lưu vực nhỏ (F < 100 km2); Trạm đo lưu vực vừa 100 km2 ≤ F ≤ 5000 km2 trạm đo 

mưa lưu vực lớn F > 5000 km2 .[5] 

c) Bố trí trạm đo đại biểu vùng núi: trung du, đồng bằng; trmạ đo vùng đá vôi 

(nếu có) tram đo vùng rừng nguyên sinh; vùng đồi nuí trọc phong hoá vv…  

Mạng lưới trạm đạt ba yêu cầu nêu trên sẽ rất thuận lợi cho công tác quy hoạch 

sử dụng nguồn nước, tính toán đặc trưng thuỷ văn thiết kế, đặc biệt trong trường hợp 

không có số liệu phải chọn lưu vực tương tự. 
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Hình 1-1: Mạng lưới trạm thuỷ văn hệ thống sông Cả- Nghệ an 

1.3.2. Sơ lược về mạng lưới trạm thuỷ văn ở nước ta 

Mạng lưới trạm thuỷ văn ở nước ta được hình thành từ đầu thế kỉ XX do các kĩ sư 

người Pháp xây dựng trên hệ thống sông Hồng chủ yếu phục vụ cho phòng chống lũ lụt 

vùng đồng bằng Bắc Bộ thời đó. 

Theo số liệu của cơ quan lưu trữ cho thấy trạm thuỷ văn Sơn Tây và Hà Nội trên 

sông Hồng đã đo được mực nước từ năm 1902. 

Từ năm 1956 nhà nước ta đã bước đầu khôi phục và phát triển mạng lưới trạm 

trên các hệ thống sông thuộc miền Bắc và tới năm 1960 mạng lưới trạm đã tương đối 

hoàn chỉnh từ vùng núi tớ đồng bằng ven biển ảnh hưởng triều. Mạng lưới này đã góp 

phàn tích cực trong công tác phòng chống lũ lụt và khai thác trị thuỷ sông Hồng. 

Điển hình là các nhà máy thuỷ điện lớn như  Hoà Bình, Sơn La, Tuyên Quang đều 

được thiết kế dựa theo số liệu của các trạm thuỷ văn Hoà Bình, Tạ Bú, Hàm Yên. Đến 

nay các trạm thuỷ văn trên các hệ thống sông lớn như  sông Hồng, sông Thái Bình, sông 
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Mã, sông Cả đều đã có chuỗi số liệu trên 40 năm và trạm có số liệu lâu năm nhất đã hơn 

100 năm. Đây là kho số liệu quý để các nhà khoa học tìm hiểu phân tích quy luật tự 

nhiên để phục vụ tốt hơn nữa cho xây dựng phát triển kinh tế. 

Đối với hệ thống sông miền Nam trước năm 1975 cũng có một số trạm đo trên 

những sông lớn và vùng hạ lưu sông Mê Kông thuộc đồng bằng nam bộ. 

Từ năm 1976 mạng lưới trạm thuỷ văn trên các hệ thống sông miền Nam được 

xây dựng tương đối đồng bộ và tới nay chuỗi số liệu của những trạm này đã hơn 20 năm, 

và bước đầu phát huy tác dụng phục vụ cho quy hoạch lợi dụng nguồn nước. 

Hiện nay mạng lưới trạm thuỷ văn trên toàn quốc vẫn được bổ sung điều chỉnh để 

đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển kinh tế và phòng chông thiên tai. 

1.4. Khảo sát và lựa chọn đoạn sông đặt tuyến đo trạm thuỷ văn 

Việc phân bố các trạm thuỷ văn như  trình bày ở tiết trên mới chỉ có tính chất định 

hướng về số lượng trạm, về phân vùng đặt trạm nhưng chưa xác định cụ thể vị trí ứng 

với kinh độ, vĩ độ nào và thuộc địa phương nào vv… 

Vấn đề chọn đoạn sông đặt tuyến đo cho trạm thuỷ văn phải đáp ứng một số điều 

kiện kĩ thuật sau đây: 

1.4.1 Điều kiện địa hình, địa mạo 

1.4.1.1. Cao trình bờ sông 

Yêu cầu cao trình hai bờ sông phải vượt trên mực nước lũ lịch sử, không xảy ra 

hiện tượng chảy tràn  bờ (mất nước). Điều kiện này đảm bảo cho số liệu lưu lượng nước, 

tổng lượng nước đo được tại trạm phản ảnh đúng khả năng cấp nước của lưu vực trạm đo 

(không sai lệch vì mất nước), khống chế được lưu lượng nước qua trạm. 

1.4.1.2. Cao trình đáy sông 

Yêu cầu cao trình đáy sông thấp dần theo chiều dòng chảy và hình thành độ dốc 

xuôi thuận. Điều kiện này tạo cho hướng chảy đồng nhất theo chiều sâu, hạn chế hiện 

tượng rối động, giúp cho việc đo lưu tốc dễ dàng, chính xác. Trái lại, nếu cao trình đáy 

sông hình thành độ dốc ngược sẽ tạo nên hướng chảy không đồng nhất giữa tầng mặt và 

tầng đáy (hướng chảy chéo nhau) dễ tạo nên hiện tượng rối động gây nên sai số khi đo 

lưu tốc. 

1.4.1.3. Hình dạng sông 
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Yêu cầu đoạn sông đặt tuyến đo phải có dạng tương đối thẳng với chiều dài L gấp 

ba đến năm lần chiều rộng trung bình B  [L = (3÷5)B]. Mặt khác theo chiều dòng chảy 

độ rộng sông tương đối đồng đều không mở rộng hoặc thu hẹp đột ngột. 

Với hình dạng sông như trên sẽ tạo nên hướng chảy đồng nhất trên toàn mặt cắt và 

có phương gần song song với đường mép nước. Từ đó  dễ dàng xác định được mặt cắt 

tuyến đo vuông góc với hướng chảy  toàn dòng. Mặt khác hướng chảy song song với 

mép nước hạn chế được hiện tượng xói lở giữ ổn định cho công trình đo và quan hệ 

tương quan lưu lượng ~ mực nước. 

Ngược lại nếu hình dạng sông cong hoặc thu hẹp hay mở rộng sẽ phát sinh hướng 

chảy vòng chảy xiên rất khó xác định mặt cắt tuyến đo vuông góc, mặt khác hiện tượng 

chảy vòng chảy xiên sẽ gây nên xói lở và  bồi lắng hai  bờ, tạo ra những vùng chảy xoáy 

xâm hại đến công trình đo đồng thời làm cho quan hệ lưu lượng và mực nước không ổn 

định. 

Lưu ý rằng yêu cầu hình dạng đoạn sông tương đối thẳng với chiều dài tối đa đến 

năm lần chiều rộng trung bình là xuất phát từ điều kiện thực tế rất khó tìm được đoạn 

sông thẳng với độ dài vượt quá năm lần độ rộng. Chẳng hạn với đoạn sông đồng bằng có 

chiều rộng 1 km thì chiều dài đoạn sông thảng cần thiết là 5 km, điều này rất khó hình 

thành trong thực tế. 

Xét với trường hợp bất lợi nhất đoạn sông thẳng nối tiếp giữa hai đoạn sông cong 

và có thể phát sinh hướng chảy xiên, tuy nhiên với chiều dài gấp ba đến năm lần chiều 

rộng thì góc lệch xiên không lớn và sai số do hướng chảy xiên gây ra có thể chấp nhận 

được. 

1.1.1.4. Hình dạng mặt cắt ngang 

Yêu cầu mặt cắt ngang có dạng mở rộng dần, không mở rộng đột ngột (có bãi 

tràn), lòng sông thoai thoải và không có thực vật thuỷ sinh cản trở đo đạc. 

Điều kiện này tạo cho phân bố lưu tốc theo chiều rộng sông biến đổi đều, phù hợp 

với phương pháp trung bình cộng để tính lưu tốc bình quân bộ phận gữa hai thuỷ trực. 

Tuy nhiên, đối với sông đồng bằng rất khó đáp ứng yêu cầu này vì sông đồng 

bằng thường có bãi tràn hoặc bãi ngầm giữa dòng làm cho sự phân bố lưu tốc theo độ 

rộng  biến đổi phức tạp hơn. 
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1.4.2 Điều kiện về địa chất 

 Chọn đoạn sông có kết cấu điạ chất tốt kể cả lòng sông và bờ sông nhằm hạn chế  

xói lở đồng thời đảm bảo sự  bền vững cho công trình đo như cáp treo, hệ thống thước 

nước, máy tự ghi vv… 

1.4.3 Điều kiện về các nhân tố ảnh hưởng khác 

 Các nhân tố ảnh hưởng khác gồm có: Hiện tượng nước dâng (nước dồn ứ, nước 

vật lại) do tổ hợp lũ giữa các nhánh sông (khu vực ngã ba sông);  nước dâng do vận hành 

đập điều tiết nước. Tác động của hiện tượng nước dâng làm cho mực nước dâng cao 

nhưng lưu lượng lại giảm nhỏ, thậm chí ngừng chảy hoặc chảy ngược cục bộ trong một 

đoạn sông ngắn. Điều này gây khó khăn cho đo đạc (vì lưu tốc quá nhỏ đo không chính 

xác) đồng thời hình thành quan hệ mực nước và lưu lượng trái quy luật thông thường 

(nghịch biến) rất khó khăn cho công tác chỉnh lí số liệu vì hiện tượng nước dâng biến đổi 

không có quy luật. 

 Do đó không nên chọn đoạn sông đặt trạm trong khu vực ảnh hưởng nước dâng. 

 Đối với sông miền núi còn có tác động của thác nước gây nên hiện tượng nước 

nhảy, sóng và các xáo động mạnh trong dòng chảy. Với dòng sông vùng đồng bằng có 

tác động của giao thông thuỷ, các bến cảng xếp dỡ hàng hoá, có nhiều phương tiện giao 

thông thuỷ neo đậu, những hoạt động này làm rối động dòng chảy và cản trở đo đạc, vì 

vậy không chọn đoạn sông đặt tuyến đo trong phạm vi ảnh hưởng của các bến cảng, của 

thác nước. 

 Ngoài những điều kiện có tính chất kĩ thuật nêu trên cũng cần lưu ý tới điều kiện 

sinh hoạt của nhân viên, nên đo đạc đặc biệt đối với trạm đo trên sông suối vùng núi hẻo 

lánh.  Kinh nghiệm thực tế cho thấy nếu không quan tâm đúng mức tới yếu tố con người 

thì chất lượng của số liệu đo đạc khó đạt yêu cầu. Vì vậy có những trường hợp phải châm 

chước đối với điều kiện kĩ thuật mà chọn đoạn sông gần bản làng, gần đường giao thông, 

bưu điện vv… để hạn chế những khó khăn trong đời sôngs của nhân viên trạm đo. 
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Hình 1-2 a: Hướng chảy thay đổi theo hình dạng sông 

 

Hình 1-2 b: Hướng chảy thay đổi theo độ dốc đáy sông 

 

1.4.4 Khảo sát thực địa lập hồ sơ kĩ thuật đoạn sông đặt trạm 

 Căn cứ những điều kiện đã nêu ở mục trên tiến hành khảo sát thực địa lập hồ sơ kĩ 

thuật xét chọn đoạn sông cụ thể để đặt tuyến đo cho trạm. 

 Để công tác khảo sát kĩ thuật có hiệu quả cần phải thựchiện khảo sát sơ bộ trên 

bản đồ địa hình thông dụng với tỷ lệ 1/50000 hoặc tỷ lệ lớn hơn. 

 Qua khảo sát sơ bộ xác định giới hạn đoạn sông cần phải khảo sát kĩ thuật với 

chiều dài khoảng 3÷5 km (giới hạn đoạn sông được xác định theo kinh độ, vĩ độ hoặc 

theo địa danh). 

 Hồ sơ kĩ thuật của đoạn sông gồm có: 

1) Bản đồ điạ hình sông với tỷ lệ 1/1000 hoặc lớn hơn (gồm cả điạ hình lòng 

sông và bờ sông). 

2) Bản đồ mặt cắt dọc hai bờ sông và đáy sông. 

3) Bản đồ hệ thống mặt cắt ngang sông (gồm nhiều mặt cắt) 
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4) Bản đồ hướng chảy trong sông. 

5) Tài liệu khảo sát điạ chất. 

6) Tài liệu điều tra mực nước kiệt và lũ lịch sử. 

7) Tài liệu về dân sinh kinh tế trong vùng và các tài liệu liên quan cần thiết khác. 

Công tác khảo sát lập hồ sơ kĩ thuật đoạn sông do các đoàn khảo sát chuyên 

nghành thực hiện. 

1.4.4.1  Xác định tuyến đo cho trạm cấp I 

 Căn cứ theo hồ sơ kĩ thuật đoạn sông dài 3÷5 km với điều kiện về điạ hình, địa 

chất đã được định lượng (bản đồ, số liệu) với độ chính xác cần thiết, từ đó phân tích, so 

sánh và xác định giới hạn cụ thể đoạn sống đủ dài và đạt yêu cầu đặt tuyến đo. 

 Trạm thuỷ văn cấp I gồm các tuyến đo sau: 

1) Tuyến chính (tuyến cơ bản) 

Tuyến chính là một mặt cắt ngang sông vuông góc với hướng chảy bình quân toàn 

dòng và được định vị tại khoảng giữa đoạn sông đã chọn. 

Trường hơp chưa có điều kiện xác định hướng chảy bình quân toàn dòng có thể 

định vị mặt cắt ngang tuyến chính vuông góc với những đường đồng mức trong lòng 

sông có phương song song với nhau. 

Tại tuyến chính sẽ xây dựng công trình đo mực nước, công trình đo lưu lượng 

nước và bùn cát. 

Trên thực địa, mặt cắt ngang tuyến chính được định vị bằng bốn cột tiêu thẳng 

hàng (mỗi bờ có hai cột). 

2) Tuyến đo phao 

Tuyến đo phao gồm hai mặt cắt ngang song song với tuyến chính và cách đều 

tuyến chính về hai phía thượng và hạ lưu. Khoảng cách giữa hai tuyến đo phao phải đủ 

dài sao cho thời gian phao trôi từ tuyến thượng lưu tới tuyến hạ lưu không nhỏ hơn 20 

giây (xét với lưu tốc lớn nhất). 

Mỗi tuyến đo phao cũng được định vị  bằng bốn cột tiêu thẳng hàng tương tự 

tuyến chính. 

Tuyến đo phao là tuyến dự phòng. Trong trường hợp công trình đo lưu tốc  bằng 

máy có sự cố, không sử dụng được sẽ tiến hành đo lưu tốc bằng phao. 

3) Tuyến đo độ dốc mặt nước 
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Tuyến đo độ dốc gồm hai mặt cắt song song và cách đều tuyến chính về hai phía 

tương tự hai tuyến đo phao, nhưng khoảng cách hai tuyến độ dốc phải đủ dài sao cho 

chênh lệch mực nước giữa hai tuyến không nhỏ dưới 20 cm. (Mục này chỉ giới thiệu để 

tham khảo). 

Thực trạng tuyến đo độ dốc hiện nay của các trạm thuỷ văn không có tính thực 

dụng mà chỉ có tính hình thức. Có thể lý giải điều này như sau: 

Nếu đặt hai tuyến với khoảng cách đủ dài để có chênh lệch trên 20 cm thì đối với 

sông miền núi hai tuyến phải cách nhau xấp xỉ 1km, còn đối với sông đồng bằng khoảng 

cách đó chừng 2÷3 km. 

Như vậy mỗi khi đo độ dốc cần phải hai người kèm theo phương tiện di chuyển 

dọc sông về hai phía thượng và hạ lưu đr đo mực nước tại cùng thời điểm, điều này có 

nghĩa phải tăng biên chế và trang thiết bị rất khó chấp nhận (trong khi đó yếu tố độ dốc 

mặt nước chỉ là yếu tố phụ trợ). 

Mặt khác nếu xây dựng hai tuyến đo mực nước cách xa tuyến chính rất khó khăn 

cho việc kiểm tra  bảo quản công trình đo hàng ngày. 

Trái lại nếu xây dựng hai tuyến đo mực nước cách xa tuyến chính để thuận lợi cho 

di chuyển đo đạc và quản lí công trình thì chênh lệch mực nước hai tuyến nhỏ ( khoảng 

3÷4cm  với đồng bằng và khoảng 6÷7 cm với sông miền núi) trong khi sai số đo mực 

nước có thể tới ±2cm (nếu hai tuyến sai 1cm và ngược chiều ) và sai số dẫn cao độ 

khoảng ± 2cm. 

Như vậy sai số đo mực nước và sai số dẫn cao độ sẽ làm sai lệch độ dốc khoảng 

50 ÷ 100%, thậm chí có trường hợp phát sinh độ dốc ngược. 

 

Hình 1-3 a: Tuyến đo trạm thuỷ văn cấp I 
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H×nh 1-3 b: X¸c ®Þnh vÞ trÝ tr¹m vµ diÖn tÝch l−u vùc 

Mặt cắt ngang tuyến chính được định vị trên bản đồ địa hình thông dụng với tỷ lệ 

1/50000 tương ứng với toạ độ địa lý cụ thể (kinh độ, vĩ độ) từ đó xác định đường chia 

nước (phân thuỷ) và tính diện tích lưu vực của trạm đo bằng máy đo diện tích hoặc đếm 

ô vuông theo tỷ lệ bản đồ. 

Đối với lưu vực lớn có thể sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000 hoặc 

1/250.000. 

Mặt khác cần đặt tên trạm đo theo tên địa phương sao cho dễ liên hệ giao dịch. 
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Tiếp theo là công tác xây dựng các công trình đo mực nước, lưu lượng nước, bùn 

cát cùng với nhà ở và làm việc của trạm. 

1.4.4.2  Xác định tuyến đo cho trạm cấp III 

 Quy trình xác định tuyến đo cho trạm cấp III cũng tương tự như trạm cấp I, tuy 

nhiên do trạm cấp III chỉ đo mực nước nên các điều kiện về địa hình, địa mạo không đòi 

hỏi khắt khe như  trạm cấp I. Chẳng hạn mặt cắt ngang có thể chấp nhận dạng bãi tràn 

rộng, độ dốc lòng sông ngược hướng chảy ảnh hưởng cũng không đáng kể vv… 

 Do đó công tác khảo sát thực địa lập hồ sơ kĩ thuật của đoạn sông cũng đơn giản 

hơn nhiều và phạm vi khảo sát chỉ khoảng 1÷2 km. 
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Chương II 

ĐO ĐẠC VÀ CHỈNH LÝ SỐ LƯỢNG NƯỚC 

 

2-1 ĐO MỰC NƯỚC  

2.1.1 Tầm quan trọng của việc đo mực nước  

 Mực nước là cao trình mặt nước so với mặt chuẩn quy ước có cao trình “0”. Mặt 

chuẩn này được quy định cho từng vùng lãnh thổ. Miền Bắc nước ta chọn mực nước biển 

trung bình nhiều năm tại đảo Dấu (Hải Phòng), vùng đồng bằng sông Cửu Long chọn 

mực nước biển trung bình tại mũi Nai (Kiên Giang) làm chuẩn và coi đó là hệ cao độ 

quốc gia. 

 Kí hiệu biểu thị mực nước thường dùng là chữ  H. 

 Đơn vị đo thông dụng trong ngành thuỷ văn là cm. 

Nước ta thuộc vùng nhiệt đới và có điạ  hình tiếp giáp với biển Đông, do đó mưa lũ 

và thuỷ triều là hai nhân tố chủ yếu tạo nên dao động mực nước sông. 

+ Ảnh hưởng của mưa lũ 

 Vùng trung và thượng lưu các hệ thống sông không chịu ảnh hưởng triều mà chỉ 

thuần tuý chịu ảnh hưởng mưa lũ. 

 Theo chu kì  khí hậu, mỗi năm có một mùa mưa và một mùa khô kế tiếp, tương 

ứng với mùa mưa là mùa lũ và tương ứng với mùa khô là muà kiệt. 

 Mực nước trong mùa lũ dao động tuỳ thuộc sự phân phối mưa sinh lũ (vượt thấm) 

trên lưu vực theo thời gian. Mực nước trong mùa kiệt dao động tuỳ thuộc khả năng cấp 

nước ngầm của lưu vực. 

 Tương ứng với một trận mưa trên lưu vực thì mực nước trong sông hình thành 

một trận lũ, trong đó gồm một pha nước lên và một pha nước xuống kế tiếp. Mực nước 

thấp nhất tại thời điểm  bắt đầu pha nước lên gọi là chân lũ lên, mực nước cao nhất trong 

trận lũ gọi là đỉnh lũ, mực nước thấp nhất tại thời điểm kết thúc pha nước xuống gọi là 

chân lũ xuống. Hiệu số mực nước đỉnh lũ và chân lũ gọi là biên độ lũ (lên hoặc xuống). 

 Thời gian từ chân lên đến đỉnh lũ gọi là thời gian lũ lên, từ đỉnh tới chân xuống 

gọi là thời gian lũ xuống. 
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 Nếu có nhiều trận mưa kế tiếp nhau thì mực nước hình thành dạng lũ nhiều đỉnh 

(lũ kép). 

 Số lượng trận lũ trong một mùa nhiều hay ít, cường suất lũ mạnh hay yếu, thời 

gian lũ dài, ngắn đều tuỳ thuộc tính chất ngẫu nhiên của mưa sinh lũ.  

+ Ảnh hưởng của thuỷ triều 

 Thuỷ triều là hiện tượng mực nước biển dao động lên xuống có tính chất chu kì. 

Thuỷ triều hình thành ngoài biển và truyền vào cửa sông tiếp giáp biển làm cho mực 

nước vùng hạ lưu gần cửa sông cũng dao động có tính chất chu kì tương ứng với thuỷ 

triều biển. 

 Chế độ nhật triều mỗi chu kì khoảng 24h50 phút, chế độ bán nhật triều khoảng 

12h25 phút. Mỗi chu kì triều gồm một pha triều lên và một pha triều xuống kế tiếp. 

 Đặc trưng mực nước của chu kì triều cũng tương tự đặc trưng một trận lũ, theo đó  

gồm có mực nước chân triều lên, mực nước đỉnh triều, mực nước chân triều xuống, biên 

độ triều (lên, xuống). 

 Thực chất vùng hạ lưu gần cửa sông không chỉ ảnh hưởng triều mà còn chịu ảnh 

hưởng của mưa lũ thượng nguồn. Do đó dao động mực nước phụ thuộc tổ hợp lũ và 

triều. 

 

Hình 2-1 a: Quá trình mực nước lũ trong tháng 

 

 
Hình 2-1 b: Quá trình mực nước triều trong tháng 
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+ Ảnh hưởng của các nhân tố khác 

 Ngoài tác động của hai nhân tố chủ yếu là mưa lũ và thuỷ triều, sự dao động  mực 

nước sông còn chịu ảnh hưởng của điều kiện điạ hình và lớp phủ bề mặt lưu vực, điều 

kiện điạ hình lòng sông và hoạt động của con người. 

 Chẳng hạn với lưu vực nhỏ miền núi mực nước dao động lên xuống với cường 

suất lớn, thời gian lũ ngắn, với lưu vực lớn mực nước dao động điều hoà hơn. 

 Địa hình sông mở rộng hoặc thu hẹp cũng làm biến dạng lũ và triều theo hướng 

dòng chảy. 

 Hoạt động của con người như trồng rừng, khai thác rừng, xây dựng đập dâng, xây 

dựng nhà máy thuỷ điện, cống ngăn triều, trạm bơm tiêu úng, đắp đê bao vv... đều làm 

biến dạng lũ và triều. 

 Tuy nhiên ảnh hưởng của điều kiện địa hình và hoạt động của con người chỉ có 

thể chi phối ít nhiều sự dao động mực nước sông mà không thể làm thay đổi quy luật dao 

động theo chu kì ngày, nửa ngày của thuỷ triều. 

2.1.2 Chế độ đo mực nước 

 Chế độ đo mực nước là những quy định về số lần đo và phân phối lần đo mực 

nước trong ngày nhằm mục đích thu được số liệu tương đối đầy đủ, chính xác về sự thay 

đổi mực nước theo thời gian nhưng không đòi hỏi quá nhiều nhân lực (biên chế nhân sự, 

lương bổng) hoặc cường độ làm việc quá căng thẳng (ca, kíp ngày đêm). 

 Điều đó có nghĩa là quy định chế độ đo cần phải hài hoà giữa yêu cầu kĩ thuật và 

chi phí đo đạc. 

 Theo quy phạm đo đạc thuỷ văn hiện hành có những quy định về chế độ đo như 

sau: 

 Đo hai lần trong ngày vào các thời điểm 7 và 19 giờ. 

 Đo bồn lần trong ngày vào các thời điểm 1, 7, 13, 19 giờ. 

 Đo tám lần trong ngày vào các thời điểm 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 giờ. 

 Đo mười hai lần trong ngày vào các giờ lẻ 1, 3, 5, 7, 9….21, 23 giờ. 

 Đo hai tư lần trong ngày vào các thời điểm 1, 2, 3, 4…23, 24 giờ. 

 Nguyên tắc áp dụng các chế độ là: cường suất mực nước lớn đo nhiều lần trong 

ngày và ngược lại (cường suất mực nước là mức độ thay đổi mực nước trong một đơn vị 
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thời gian  dH / dt (cmm/giờ). Trên thực tế thường vận dụng các chế độ đo mực nước như 

sau: Đối với vùng sông ảnh hưởng triều áp dụng chế độ đo đồng nhất 24 lần trong ngày 

vì mực nước vùng triều dao động liên tục với cường suất tương đối lớn. 

 Đối với vùng sông không ảnh hưởng triều áp dụng chế độ đo 2 lần trong ngày 

trong mùa kiệt, nếu có lũ nhỏ áp dụng chế độ đo 4 lần trong ngày. 

 Trong mùa lũ tuỳ theo cường suất mực nước mà thay đổi chế độ đo cho phù hợp 

nhưng ít nhất cũng phải đo 4 lần trong ngày. 

2.1.3. Dụng cụ đo đạc và trang thiết bị đo mực nước 

 Phương tiện đo mực nước được dùng rộng rãi tại nhiều trạm thuỷ văn hiện nay là 

hệ thống cọc và hệ thống thuỷ chí đo mực nước. 

 Ưu điểm cơ bản của loại phương tiện này là chi phí đầu tư xây dựng thấp, cách sử 

dụng đơn giản. 

1) Hệ thống cọc đo mực nước 

a) Cấu tạo 

Hệ thống cọc đo mực nước gồm nhiều cọc có thể bằng gỗ, bệ tông hoặc kim loại. 

Hệ thống cọc được chôn vững chắc, thẳng hàng theo tuyến đo của trạm thuỷ văn sao 

cho có thể đo được mực nước từ thấp nhất đến cao nhất. Đầu cọc cao hơn mặt đất 

khoảng 10cm và cao trình đầu cọc được xác định theo hệ cao độ quốc gia.  

Khoảng cách giữa các cọc không quá gần hoặc quá xa sao cho với mọi cấp mực nước 

có thề lội sông đo trực tiếp trên đầu cọc được an toàn và thuận tiện (hình 2-2a). Hệ thống 

cọc được đánh số thứ tự lần lượt từ vị trí cao nhất tới thấp nhất. 

b) Cách sử dụng 

Người đo mực nước lội tới gần cọc, sử dụng thước cầm tay chuyên dùng đo độ sâu từ 

mặt nước tới đầu cọc và ghi vào sổ đo mực nước. Trị số độ sâu này thường quen gọi là 

“số đọc”. Mực nước tại thời điểm đo được tính như sau: 

H = Δ1 + S1                   (2-1) 

Trong đó  H : Mực nước tức thời 

  Δ1 : Cao trình đầu cọc  

  S1 : Số đọc độ sâu trên đầu cọc 

c) Điều kiện sử dụng 
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Hệ thống cọc đo mực nước chi phí đầu tư thấp, không cản trở  giao thông thuỷ vì vậy 

có thể sử dụng cho trạm đo có nhiều phương tiện giao thông thuỷ hoạt động. Mặt khác 

hệ thống này phải lội đo trực tiếp do đó chỉ phù hợp với địa hình lòng sông có độ dốc 

nhỏ mới đảm bảo an toàn. 

2) Hệ thống thuỷ chí đo mực nước 

a) Cấu tạo 

Thuỷ chí là một loại thước chuyên dùng đo mực nước trong ngành thuỷ văn và 

thường làm bằng gỗ chịu nước.  

Hình dạng thủy chí có số đo như sau: Chiều dài khoảng 2÷3 m, chiều rộng từ 10÷20 

cm, chiều rộng từ  3÷4 cm. Thuỷ chí được sơn kẻ vạch với độ chính xác 1 cm.  

Thuỷ chí được dựng theo phương thẳng đứng trên giá đỡ bằng kim loại có kết cấu 

móng bê tông. 

Hệ thống thuỷ chí dựng thẳng hàng theo tuyến đo mực nước của trạm sao cho có thể 

đo được mọi cấp mực nước từ thấp nhất đến cao nhất. Cao trình vạch số 0 của thuỷ chí 

(gốc thuỷ chí) được xác định theo hệ cao độ quốc gia. Hệ thống thuỷ chí được đánh số 

thứ  tự  lần lượt từ cao nhất tới thấp nhất. 

 

Hình 2-2 a: Hệ thống cọc đo mực nước 
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Hình 2-2b: Thuỷ chí                Hình 2-2c: Hệ thống thuỷ chí đo mực nước 

 

b) Cách sử dụng 

 Sử dụng thuỷ chí đo mực nước tương đối đơn giản, từ trên bờ quan sát vị trí 

đường mặt nước cắt ngang thuỷ chí và đọc được độ sâu thì mặt nước tới vạch số 0 thuỷ 

chí. Trị số độ sâu còn quen gọi là số đọc. Mực nước tại thời điểm đo được tính như sau: 

H = Δ2 + S2      (2-2) 

 Trong đó  H : Mực nước tức thời  

   Δ2 : Cao trình vạch số 0 của thuỷ chí 

   S2 : Số đọc độ sâu từ mặt nước tới vạch số 0 thuỷ chí 

c) Điều kiện sử dụng 

Hệ thống thủy chí  đầu tư xây dựng không lớn nhưng có nhược điểm là cản trở giao 

thông thuỷ và dễ bị hư hỏng vì va đập bởi các vật nổi trên sông. Vì vậy không thích hợp 

với trạm đo có nhiều phương tiện vận tải thuỷ hoạt động hoặc vật trôi nổi (cây trôi, bèo 

nổi vv …) 

Điạ hình lòng sông dốc, không phù hợp với hệ thống cọc nhưng rất phù hợp với hệ 

thống thuỷ chí vì chỉ cần ba thuỷ chí đã có thể đo được mực nước với biên độ dao động 8 

÷ 9 m, mặt khác địa hình dốc thì khoảng cách quan sát thuỷ chí ngắn tạo điều kiện đọc số 
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chiính xác. Trường hợp địa hình lòng sông không đồng nhất nghĩa là có đoạn độ dốc 

nhỏ, có đoạn độ dốc lớn thì có thể sử dụng hệ thống hỗn hợp cả thuỷ chí và cọc. 

3) Đo mực nước bằng máy tự ghi 

 Hiện nay có nhiều loại máy tự ghi mực nước nhưng đại thể chia ra làm hai loại 

như  sau: 

 Máy tự ghi mực nước vận hành theo cơ học. 

 Máy tự ghi mực nước vận hành nhờ thiết  bị điện tử. 

 Loại máy thế hệ mới hoạt động nhờ thiết bị điện tử có thể tự động vận hành theo 

chế độ cài đặt sẵn, có thể hiện số, lưu trữ số liệu đo và truyền số liệu theo mạng thông tin  

chuyên dùng. Tuy nhiên ngành thuỷ văn nước ta mới bước đầu tiếp cận với những loại 

máy này. 

 Loại máy tự ghi vận hành theo cơ học được dùng nhiều ở nước ta. Dưới đây mô tả 

sơ lược về loại máy này. 

 Cấu tạo máy tự  ghi 

 Trên hình (2-3) là sơ đồ mô tả cấu tạo máy tự ghi mực nước kiểu cơ học, các bộ 

phận chính gồm có: 

1- Phao 

2- Đối trọng của phao 

3- Đĩa lớn 

4- Đĩa tỉ lệ vẽ 

5- Giây truyền 

6- Bút ghi 

7- Trống quấn giấy ghi 

8- Đồng hồ 

Các bộ phận từ 1 đến 6 liên kết với nhau thành hệ thống liên hoàn vận hành như sau: 

Phao nổi lên trên mặt nước và giữ cân bằng bởi đối trọng. 

Mực nước dao động lên xuống làm phao và đối trọng cũng dao động theo. Tác động 

này làm đĩa lớn, đĩa tỷ lệ cùng quay và nhờ dây truyền dịch chuyển bút ghi lên xuống 

theo dao động mực nước. 

Đồng hồ gắn với trống quấn giấy ghi luôn luôn dịch chuyển theo thời gian nhờ đó bút 

ghi lên xuống và vẽ được đồ thị đường quá trình mực nước. 
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Tỷ lệ vẽ của đồ thị được xác định bởi tỷ số giữa chu vi đĩa tỷ lệ và chu vi đĩa lớn (đĩa 

lớn quay một vòng thì đĩa nhỏ cũng quay một vòng tương ứng) 

 

Hình 2-3 a: Sơ đồ cấu tạo máy tự ghi 

 

Hình 2-3 b: Máy tự ghi mực nước 
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 Công trình lắp đặt máy tự  ghi mực nước 

-Công trình đặt ngoài sông 

 Kết cấu gồm có : ống chắn sóng để đặt phao và đối trọng (có lỗ thông nước với ngoài 

sông) nhà đặt máy và cầu đi lại. 

-Công trình đặt trong bờ 

 Kết cấu gồm có: giếng có ống dẫn nước thông với ngoài sông (phao và đối trọng đặt 

trong giếng) và nhà đặt máy. 

 

Hình 2-4 a: Công trình đặt máy tự ghi ngoài sông 

Hình 2-4 b: Đặt máy trong bờ 

 

 Sử dụng đồ thị của máy tự ghi mực nước 

 Máy tự ghi không cho kết quả số đo cụ thể mà chỉ cho đồ thị qua trình mực nước 

với tỷ lệ nhất định. Cao trình trên đồ thị cũng do người đo trực tiếp xác định khi thay 

băng giấy và đặt bút ghi cho đúng thời điểm, đúng cao trình. Do đó trạm  đo đã đặt máy 

tự ghi nhưng vẫn phải có phương tiện đo mực nước thông dụng là hệ thống cọc hoặc 

thủy chí đẻ làm chuẩn xác định cao trình trên đồ thị của máy và kiểm tra phát hiện sai số 

của máy. Thông thường cứ  sau 24 giờ phải đổi băng giấy ghi mới. 
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 Căn cứ đồ thị máy tự ghi trên băng giấy, nhân viên đo đạc trực tiếp suy tìm mực 

nước tương ứng với thời điểm đã quy định và ghi số liệu theo dạng bảng (2-1) 

 Tính mực nước bình quân và xác định trị số đặc trưng 

 Dựa theo số liệu mực nước trong bảng (2-3) tiến hành tính mực nước bình quân 

ngày, tháng, năm theo các biểu thức đã giới thiệu trong mục đo mực nước bằng phương 

tiện thông dụng. 

 Các trị số đặc trưng cao nhất thấp nhất xét chọn theo số liệu đọc trên đồ thị máy tự 

ghi. 

 Tập hợp mực nước bình quân ngày trong năm và các đặc trưng thống kê theo dạng 

bảng (2-1). 

 

Bảng 2-1: Mực nước thực đo tháng....Năm..... 

Trạm ....    Sông:...... 

Đơn vị (cm)   (Đọc theo sô máy tự ghi) 

giờ      

Ngày 

3 10……..….23  

24 

Mực 

nước 

1 

2 

3 

. 

. 

. 

 

28 

29 

30 

31 

   

Đặc 

trưng trong 

tháng 

Mực nước bình quân ……………………………………………. 

Mực nước cao nhất ngày……………………Ngày……………... 

Mực nước thấp nhất ngày……………………Ngày…………….. 
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Điều kiện ứng dụng 

 Đo mực nước bằng máy tự ghi có hai ưu điểm cơ bản là: có được số liệu liên tục 

theo thời gian do đó phản ánh tương đối chính xác quá trình mực nước. Thao tác kĩ thuật 

nhẹ nhàng, không phải đo theo ca kíp nên giảm đưdợc nhân lực. Tuy nhiên chi phí đầu tư 

xây dựng công trình đặt máy  và trang thiết bị (máy tự ghi, băng giấy chuyên dùng, mực 

ghi) khá tốn kém. Nếểutạm đo có biên độ mực nước dao động lớn (trên 6 m) thì công 

trình đặt máy khá cao (nếu đặt ngoài sông) hoặc giếng đo khá sâu (nếu đặt trong bờ). 

Điều này đòi hỏi kĩ thuật xây dựng chất lượng cao. 

 Mặt khác vẫn phải tồn tại phương tiện đo thông dụng để làm chuẩn kiểm tra và 

xác định cao trình, điều này làm gia tăng chi phí đo đạc. 

 Qua những phân tích trên cho thấy máy tự ghi mực nước phù hợp với trạm đo có 

biên độ dao động mực nước nhỏ (khoảng dưới 3 m) để giảm chi phí xây dựng công trình. 

Mặt khác máy tự ghi mực nước đặt cho trạm đo vùng ảnh hưởng triều đạt hiệu quả kinh 

tế cao vì nếu đo theo cọc hoặc thuỷ chí mỗi trạm phải biên chế ít nhất 3 người (theo 3 

ca). Nếu đo máy tự ghi chỉ cần một người theo dõi – quản lý. 

2.1.4  Chỉnh lý số liệu mực nước 

2.1.4.1 Mục đích chỉnh lý số liệu 

 Quá trình đo mực nước trong năm có thể  bị gián đoạn vì lý do bất khả kháng nào 

đó. Trường hợp này phải bổ sung số liệu cho những ngày bị gián đoạn (trong giới hạn 

theo quy phạm đo đạc). 

 Mặt khác trong những số liệu đo và tính toán còn ẩn chứa sai số, chẳng hạn cọc 

hoặc thuỷ chí bị lún, dẫn cao độ sai, đọc đồ thị máy tự ghi không đúng vv…Những sai số 

này rất khó phát nếu chỉ quan sát, phân tích những chuỗi số liệu đã thống kê trong các 

bảng 2-1, 2-2, 2-3. 

 Do đó phải thông qua công tác chỉnh lí, phân tích nhận xét trên  biểu đồ để phát 

hiện sai số và sửa chữa. 

2.1.4.2 Nội dung chỉnh lý số liệu mực nước 

- Bổ sung mực nước bình quân những ngày không đo. 

- Bổ sung mực nước cực trị. 

- Kiểm tra phát hiện sai số đo đạc và tính toán. 
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- Hoàn chỉnh số liệu và thuyết minh đánh giá chất lượng. Nội dung chi tiết được trình 

bày trong các tiết dưới đây. 

2.1.4.3 Tính bổ sung mực nước bình quân ngày 

1. Phương pháp nội suy tuyến tính 

 Căn cứ mực nước bình quân của hai ngày trước và sau cận kề với ngày cần tính bổ 

sung, sử dụng phương pháp nội suy tuyến tính xác định mực nước bình quân cho những 

ngày cần bổ sung, phương pháp này sử dụng để tính bổ sung không quá hai ngày liên 

tiếp và thích hợp trong mùa kiệt, cũng có thể  sử dụng trong ngày đo thiếu mực nước chỉ 

thay đổi ột chiều (tăng dần hoặc giảm dần). Vấn đề này có thể xem xét qua số liệu mực 

nước của trạm phía trên hoặc phía dưới trong cùng một hệ thống sông. 

2. Phương pháp tương quan mực nước bình quân ngày 

Sử dụng số liệu   của trạm cần bổ sung lập tương quan với mực nước   

tương ứng của trạm phía trên (thượng lưu) hoặc phía dưới (hạ lưu) cùng trong hệ thống 

sông. 

 (trạm bổ sung) ~   (trạm trên, dưới) 

Căn cứ sai số tương quan để xét chọn và sử dụng tương quan nào tốt hơn. Từ số liệu 

 trên, dưới sẽ có thiếu. 

Phương pháp này có thể sử dụng cho cả mùa kiệt và mùa lũ với mực nước thay đổi đa 

dạng (ảnh hưởng triều). 

2.1.4.4 Tính bổ sung mực nước cực trị (Hmax , Hmin) 

 Trong trường hợp công trình đo, máy tự ghi có sự cố, hoặc do điều kiện thời tiết 

(bão lũ lớn) không thể đo được mực nước cực trị, hoặc đo được nhưng không chính xác, 

không phản ánh đúng điều kiện tự nhiên có thể sử dụng phương pháp tương quan để tính 

bổ sung, hiệu chỉnh. 

 Căn cứ số liệu đo trong nhiều năm của các trạm đo trên cùng một hệ thống sông 

bao gồm trạm cần bổ sung và trạm phía trên, phía dưới để lập tương quan. 

  Hmax (trạm bổ sung) ~ Hmax (trạm trên, dưới) 

Hmin (trạm bổ sung) ~ Hmin (trạm trên, dưới) 

Có thể xác định Hmax, Hmin dựa theo các số liệu đo khác như lưu lượng thông qua việc 

xác định quan hệ tương quan mực nước, lưu lượng tại trạm đo. 
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Hình 2-5: Biểu đồ tương quan mực nước lớn nhất giữa Bái thượng và Xuân Khánh 

(1964-1995) 

Trong đó các trị số Hmax , Hmin là những mực nước cực trị tương ứng trạm trên, 

trạm dưới. Có thể chọn cực trị tương ứng từng trận lũ, từng chu kỳ triều hoặc chọn cực 

trị tương ứng trong năm (cao nhất, thấp nhất trong năm). 

Trên hình 2-5 là tương quan mực nước cao nhất trong từng năm (HMAX –NĂM) của 

hai trạm Bái Thượng (phía trên) và Xuân Khánh (phía dưới) trên sông Chu – Thanh Hoá. 

 Năm 1996 lũ lớn trên sông Chu xuất hiện vào ban đêm, trạm Xuân Khánh bị gẫy 

thước  nước nên không đo được mực nước cao nhất trong năm. Người ta sử dụng tương 

quan trên và tính được mực nước cao nhất của trạm Xuân Khánh năm 1996 là 14.70m 

ứng với mực nước cao nhất ở Bái Thượng năm 1996 là 21.40m. 

2.1.4.5 Kiểm tra phát hiện sai số 

 Phương pháp kiểm tra thông dụng là so sánh, phân tích dạng đường quá trình mực 

nước của nhiều trạm đo trên cùng một hệ thống sông, đối chiếu với các tính chất thay đổi 

mực nước để phát hiện sai số. Do đó căn cứ số liệu mực nước đo hàng giờ vẽ đường quá 

trình mực nước Hgiờ ~t của nhiều trạm trên cùng biểu đồ làm cơ sở kiểm tra. 

 Để dễ phân tích, nhận xét, nên vẽ tỉ lệ mực nước không nhỏ dưới 1/20 và tỷ lệ thời 

gian không nhỏ hơn mức 1mm ≈2 giờ. Trên thực tế thường chỉ vẽ đường quá trình mực 

nước trong mùa lũ (mùa kiệt mực nước dao động nhỏ hơn, đo đạc thuận lợi, xác suất 

phạm sai số nhỏ). 

 Quan sát biểu đồ tổng hợp nhiều đường quá trình mực nước của nhiều trạm đo 

trong năm cho thấy diễn biến tổng quát của mực nước theo thời gian trong năm và theo 

không gian từ thượng lưu đến hạ lưu sông. 
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 Trên hình 2-6 thể hiện sự thay đổi mực nước trong trận lũ từ 14 đến 29 tháng 

VIII/1971 của ba trạm đo trên sông Lô lần lượt từ thượng lưu xuống hạ lưu là Tuyên 

Quang - Đoan Hùng – Phù Ninh. 

 
Hình 2-6: Biểu đồ quá trình mực nước H = f(t) 

 Phân tích, so sánh ba đường quá trình mực nước của ba trạm đo nêu trên có thể 

nhận biết tình hình diễn biến lũ từ  Tuyên Quang về Phù Ninh, qua đố có thể đánh giá 

chất lượng đo mực nước của từng trạm. 

 Tiêu chí để phân tích, nhận xét đánh giá số liệu mực nước là dựa theo các tính 

chất chung và tính chất đặc  biệt của sự thay đổi mực nước trong sông mà các tính chất 

đó được thể hiện trên dạng đường quá trình mực nước. 

2.1.4.6 Tính chất chung của sự thay đổi mực nước sông 

 Tính chất của sự thay đổi mực nước sông chủ yếu vào nguồn cấp nước  (mưa lũ, 

hoặc thuỷ triều) và điều kiện địa hình lưu vực, địa hình lòng sông, ngòai ra còn chịu tác 

động bởi hoạt động của con người như vận hành nhà máy thuỷ điện, mở cống xả lũ vv… 

Có thể khái quát một số tính chất chung của sự thay đổi mực nước sông như sau: 

1. Tính chất đổi dần 

 Quá trình thay đổi mực nước trong một trận lũ, trong một chu kỳ triều theo trình 

tự sau: 

- Nước đứng (dH / dt = 0) ứng với chân lũ, chân triều trước; 

- Nước lên (dH / dt > 0) ứng với chân lũ, chân triều trước; 

- Nước đứng (dH / dt = 0) ứng với đỉnh lũ, đỉnh triều; 



 - 30 - 

- Nước rút (dH / dt < 0) ứng với nhánh lũ xuống, triều xuống; 

- Nước đứng (dH / dt = 0) ứng với chân lũ, chân triều sau; 

Thời gian từng giai đoạn dài, ngắn tuỳ thuộc đặc điểm lũ, đặc điểm triều từng vùng 

nhưng tính chất chung nhất là quá trình chuyển tiếp từ nước dâng sang nước rút và ngựơc 

lại bao giờ cũng có  giai đoạn nước đứng. Vì vậy đường quá trình mực nước là đường 

cong liên tục đổi dần không có bước nhảy đột biến. 

2. Tính chất điều tiết 

Do tác động điều tiết của lưu vực và điều tiết của lòng sông (vừa trữ nước vừa 

thoát nước nên sóng lũ, sóng triều bị biến dạng theo dọc sông. Sự biến dạng đó thể hiện 

như sau: Xét trong từng trận lũ, từng chu kỳ triều cho thấy thời gian lũ lên luôn ngắn hơn 

thời gian lũ xuống và cũng tương tự với thời gian triều lên và triều xuống. 

Cùng một trận lũ nhưng biên độ lũ (chênh lệch đỉnh lũ – chân lũ) giảm dần và 

thời gian lũ tăng dần theo hướng truyền sóng lũ từ  nguồn sông về hạ lưu. 

Cùng một chu kỳ triều nhưng biên độ triều (chênh lệch đỉnh và chân triều) giảm 

dần theo hướng truyền sóng triều từ của sông về phía thượng lưu còn thời gian chu kỳ 

triều không đổi. Tính chất điều tiết ổn định khi khu giữa hai trạm không có phân, nhập 

lưu lớn. 

3. . Tính chất tương ứng lệch pha 

Sóng lũ truyền theo dọc sông tạo nên sự thay đổi  mực nước tương ứng từ nguồn 

sông về hạ lưu. Vì vậy dạng đường quá trình mực nước của các trạm đo từ phía thượng 

nguồn về hạ lưu có xu thế  thay đổi tương ứng nhưng lệch pha, có nghĩa thời điểm xuất 

hiện chân lũ, đỉnh lũ của trạm phía hạ lưu luôn xuất hiện tương ứng sau chân, sau đỉnh 

của trạm phía thượng lưu. Khoảng  thời gian lệch chân, lệch đỉnh đó gọi là thời gian 

truyền lũ và trong thời gan đó mực nước phía thượng lưu và hạ lưu thay đổi lệch pha, có 

nghĩa mực nước phía thượng lưu đã chuyển sang nhánh xuống nhưng mực nước phía hạ 

lưu vẫn đang ở nhánh nước lên hoặc ngược lại. 

Đối với sóng triều truyền theo hướng từ cửa sông về phía thượng lưu vì vậy mực 

nước thay đổi tương ứng lệch pha ngược với sóng lũ, có nghĩa là chân và đỉnh triều trạm 

phía thượng lưu luôn xuất hiện sau chân và đỉnh triều của trạm hạ lưu gần cửa sông. 

Khoảng thời gian lệch đỉnh, lệch chân gọi là thời gian truyền triều và trong thời gian đó 

xu thế thay đổi mực nước phía thượng lưu và cửa sông lệch pha. 
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4. Tính chất chênh lệch 

Nước chảy trong lòng sông là do có chênh lệch mực nước theo chiều dọc sông. 

Do đó mực nước của các trạm đo theo chiều nước chảy sẽ thấp dần, có nghĩa là đường 

quá trình mực nước của các trạm trên cùng hệ sông không bao giờ cắt nhau nếu vẽ cùng 

một mặt chuẩn, cùng thời gian, cùng tỷ lệ. 

Tuy nhiên đối với vùng sông ảnh hưởng triều mạng có hiện tượng đổi hướng từ 

chảy xuôi (nguồn về cửa sông) sang chảy ngược (cửa sông lên thượng lưu) và ngược lại. 

Vì vậy chênh lệch mực nước cũng luôn đổi chiều, khi dòng triều lên (chảy ngược) mực 

nước trạm đo phía cửa sông cao hơn mực nước cũng luôn đổi chiều, khi dòng triều lên 

(chảy ngược) mực nước trạm đo phía cửa sông cao hơn mực nước phía thượng lưu (xét 

trong đoạn sông có hưóng chảy ngược) khi dòng triều xuống có chênh lệch  ngược lại. 

Hiện tượng này cũng xảy ra tương tự đối với nước vật. Trong trường hợp này đường quá 

trình mực nước của các trạm ảnh hưởng triều mạnh sẽ cắt nhau nếu vẽ cùng mặt chuẩn. 

Tại thời điểm hai đường quá trình mực nước cắt nhau chính là thời điểm chuyển triều (Q 

= 0 không có chênh lệch mực nước). 

5. Tính chất đặc biệt của sự thay đổi mực nước sông 

Tính chất đặc biệt là chỉ mhững tính chất xuất hiện trông điểu kiện địa hình sông, 

điều kiện thời tiết khác biệt so với dạng chung – dạng phổ biến. 

-  Tính chất thay đổi gấp 

 Tính chất này thể hiện trên đường quá trình mực nước có những bước nhảy đột 

biến khi chuyển từ pha nước dâng sang pha nước rút hoặc ngược lại, có nghĩa là chuyển 

tiếp bỏ qua  gia đoạn nước đứng (dH / dt = 0). Tính chất này chỉ xuất hiện trên đoạn sông  

mà mực nước chịu ảnh hưởng của sự vận hành nhà máy thuỷ điện, vận hành cống ngăn 

triều, cống xả lũ hoặc hiện tượng vỡ đê. 

Tuy nhiên do điều kiện địa chất, địa hình cục bộ hình thành lòng sông có dạng 

thu hẹp tại một vị trí nào đó. Với đoạn sông thu hẹp khả năng thoát lũ chậm, tạo nên 

hiện tượng nước dâng (dồn ứ) vì vậy biên độ lũ tại đoạn sông này lớn hơn biên độ lũ 

đoạn sông phía thượng lưu. 

Tương tự như vậy với đoạn sông thu hẹp ở gần cửa sông, khi sóng triều tới đoạn 

này cũng tạo nên vùng nước dâng làm cho biên độ triều tại  đoạn sông thu hẹp lớn hơn 

biên độ triều phía cửa sông. 
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Những tính chất thay đổi trên có chiều hướng ngược lại tính chất điều tiết nên gọi 

là điều tiết yếu. 

 

 

Hình 2.7 Thể hiện các tính chất chung của sự thay đổi mực nước sông 

- Tính chất không tương ứng 

Trên hệ thống sông gồm nhiều sông nhánh lớn nhập lưu, khi lũ của các nhánh 

lệch pha có thể phá vỡ tính chất tương ứng mực nước và  hình thành dạng lũ tổ hợp có 

thời gian nước lên dài hơn thời gian nước xuống. 

Tại đoạn sông tiếp giáp giữa hai vùng ảnh hưởng triều và không ảnh hưởng triều 

cũng xảy ra hiện tượng không tương ứng của mực nước. Với đoạn sông không dài mà 

phía thượng lưu mực nước dao động thưo dạng lũ thuần tuý còn phía hạ lưu lại dao động 

theo cả dạng lũ và dạng triều. 
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Hình 2.8 Dạng đường quá trình mực nước không tương ứng 

 

2.1.4.7  Nhận dạng sai số và cách xử lý 

Sai số của mực nước thực đo hàng giờ (Hgiờ) có thể chia ra hai loại sau: 
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Sai số chủ quan gồm: Đo sai (đọc trên thước nước), tính sai (cộng, trừ số đọc với cao 

trình thước nước), sao chép sai, dẫn cao độ sai, ghi sai số hiệu cọc, thuỷ chí… 

Sai số khách quan gồm có : Công trình đo, thước nước có sự cố (lún nghiêng vv..) 

máy tự ghi vận hành không tốtm thời tiết không thuận lợi (bão, lũ lớn). 

Phân tích dạng đường mực nước giờ và đối chiếu với tính chất thay đổi mực nước có 

thể nhận dạng những sai số thường gặp dưới đây: 

Nếu trên đường quá trình mực nước xuất hiện hai bước nhảy liên tiếp (lên – xuống 

hoặc ngược lại) mà đoạn sông đo không có công trình thuỷ lợi lớn vận hành, có thể kết 

luận mực nước giờ tại thời điểm giữa hai bước nhảy đó sai do nguyên nhân đo, tính hoặc 

sao chép. Sở dĩ có thể kết luận như trên vì hiện tượng đo, tính hoặc sao chép sai thường 

xảy ra tại những thời điểm ngẫu nhiên không liên tục. Trường hợp này loai bỏ mực nước 

giờ sai và tính lại mực nước  bình quân ngày theo chế độ đo không đều giờ (vì loại bỏ 

giờ sai). Nếu mực nước giờ đo sai trùng với thời điểm xuất hiện mực nước cực trị (cao 

nhất - thấp nhất) phải tính bổ sung và sau đó tính lại (phương pháp bổ sung xem 

2.9). 

Nếu dạng đường quá trình mực nước xuất hiện hai bước nhảy gián đoạn mà trong thời 

đoạn giữa hai bước nhảy đó tính chất tương ứng trạm trên, dưới không bị phá vỡ, chứng 

tỏ mực nước giờ giữa hai bước nhảy có sai số do dẫn cao độ hoặc ghi sai số hiệu thước 

nước. Khi dẫn dai cao độ hoặc ghi sai số hiệu cọc (thuỷ chí) sẽ tạo sai số cố định và xuất 

hiện liên tiếp trong nhiều giờ nên đường quá trình mực nước có dạng như nêu trên. 

Trường hợp này chỉ cần hiệu chỉnh trị số mực nước giờ sai sẽ có trị số đúng (Hđúng = Hsai 

±  sai số cố định) và tính lại  

 

Hình 2.9 Sai số đo mực nước 
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 Đối với vùng ảnh hưởng triều còn kiểm tra thêm tính chất tương ứng giữa mực 

nước bình quân ngày với mực nước chân triều và đỉnh triều. 

 Tiến hành vẽ ba đường quá trình mực nước trên cùng biểu đồ, bao gồm đường quá 

trình mực nước đinh rtriều (Hđ ~ t), chân triều (Hc ~ t), đương quá trình mực nước trung 

bình ngày ( ~ t). Nếu không có diễn biến bất thường và sai số do tính toán thì 

đường quá trình mực nước trung bình sẽ nằm khoảng giữa hai đường quá trình đỉnh và 

chân triều. Ba đường qúa trình này kkhông bao giờ cắt nhau và có xu thế diễn biến đồng 

dạng. Căn cứ  sự tương ứng đó để xét tính hợp lý của mực nước. 

2.1.4.8 Hoàn chỉnh số liệu và thuyết minh đánh giá chất lượng 

Sau khi hoàn tất việc tính bổ sung mực nước và sửa chữa sai số (nếu có), số liệu 

đo trong năm được coi là đạt hai yêu cầu: đầy đủ và chính xác (số lượng và chất lượng). 

Số liệu mực nước bình quân ngày và các trị số đặc trưng cao nhất, thấp nhất trong 

từng tháng và toàn năm thống kê chính  thức theo bảng 2-2 trong đó có ghi ký hiệu (theo 

quy ước) cạnh các trị số bổ sung, hiệu chỉnh hoặc còn nghi ngờ (nếu có). Vùng ảnh 

hưởng triều có thêm đặc trưng đỉnh và chân triều như bảng 2-2. 

Toàn bộ số liệu đo trong năm gồm phần mực nước đo hàng ngày và phần mực 

nước bình quân đều được sao chép thành nhiều bản và lưu trữ tại cơ quan chuyên ngành 

theo ba cấp: Trung ương, tỉnh, thành phố và cấp vùng (đông bắc, duyên hải vv…). 

Kèm theo số liệu đã được chỉnh lý là phần thuyết minh nhằm nêu rõ những vấn 

đề về đo đạc và tính toán có ảnh hưởng về cao độ. Cuối cùng là những nhận xét đánh giá 

về chất lượng số liệu và những vấn đề cần lưu ý đối với người sử dụng số liệu. 

Bảng 2.2 Mực nước bình quân ngày – Trạm Xuân Mai 

Năm : 2003                           Đơn vị : cm 
                          

Tháng 

Ngày 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI 

1 309 278 280 298 321 350 512 760 803 637 520 498 

2 310 290 278 300 329 401 533 768 785 640 384 500 

3 311 291 275 312 325 412 520 780 799 622 460 497 

4 312 295 277 301 379 399 510 814 827 599 498 496 

5 309 303 270 3015 359 379 508 800 815 615 537 493 

6 308 315 269 367 362 400 521 778 815 632 584 492 

7 308 320 267 400 360 418 549 807 831 641 614 490 
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8 307 328 277 349 358 520 600 863 846 649 602 479 

9 305 330 285 370 379 478 590 915 848 601 597 476 

10 303 326 297 390 392 468 581 927 851 573 583 473 

11 300 220 288 410 396 499 670 963 813 564 595 470 

12 298 321 280 412 398 512 699 988 785 587 608 459 

13 297 321 287 409 412 607 718 1008 746 593 589 416 

14 295 318 300 440 403 712 790 976 692 600 601 460 

15 296 309 315 437 390 875 792 952 653 584 612 453 

16 295 306 376 428 380 98 800 900 611 563 618 451 

17 293 310 390 400 398 950 803 877 622 557 619 448 

18 290 307 408 397 399 899 805 892 603 540 611 444 

19 290 306 410 390 408 876 809 915 601 571 588 437 

20 289 305 400 386 415 869 789 957 600 602 572 428 

21 289 301 390 369 428 820 758 912 598 590 590 425 

22 287 300 381 350 420 710 732 892 617 577 610 418 

23 286 297 372 310 439 638 711 876 652 568 586 410 

24 285 293 350 300 458 598 687 895 703 559 572 412 

25 284 290 301 298 408 540 680 930 692 567 562 408 

26 283 288 287 297 382 501 392 899 666 577 561 400 

27 282 285 276 300 368 480 697 870 653 563 557 397 

28 281 283 269 301 342 460 688 861 627 559 548 392 

29 280  262 298 329 431 680 843 620 550 537 389 

30 279  260 299 320 409 679 827 618 547 518 390 

31 279  259  325  678 812  542  391 

Bình quân 

Cao nhất 

Ngày 

Thấp nhất 

Ngày 

296 

315 

4-1 

278 

31-1 

280 

339 

9-II 

276 

1-II 

305 

488 

18-

III 

258 

31-

III 

344 

447 

14-

IV 

299 

26-

IV 

360 

467 

24-

IV 

318 

30-V 

408 

969 

16 

344 

1 

550 

812 

19 

505 

5 

959 

1021 

13 

753 

1 

607 

860 

10 

594 

21 

546 

652 

8 

536 

18 

500 

632 

17 

458 

3 

433 

502 

2 

383 

29 

Mực nước cao nhất : 1021 cm ngày 13 tháng 8 
Thấp nhất : 258 cm 

Ngày 31 tháng 3 Trị số đặc trưng năm 

Mực nước bình quân : 465cm Mực nước giữa : 468cm Biên độ mực nước:763 cm 

Ký hiệu + Trị số hiệu chỉnh ∗ Trị số khả nghi • Trị số bổ sung 

 

2.1.5 Tập hợp và tính trị số đặc trưng mực nước 

 Số liệu mực nước tức thời đo hàng ngày được ghi chép theo biểu bảng quy định 

để dễ tính toán và trích dẫn số liệu khi cần thiết. 
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 Số liệu mực nước tức thời còn gọi là mực nước thực đo, mực nước giờ. 

 Căn cứ mực nước đo hàng ngày tiến hành xác định các trị số đặc trưng sau đây: 

1. Mực nước cao nhất, thấp nhất và biên độ mực nước 

Đặc trưng này chọn trong liệt số liệu thực đo và xác định trị số mực nước cao nhất, 

thấp nhất cho từng tháng và cao nhất, thấp nhất trong năm (Hmax, Hmin). 

Biên độ mực nước trong năm bằng hiệu số giữa mực nước cao nhất (Hmax) và thấp 

nhất trong năm (Hmin). 

Xét theo ý nghĩa khoa học phải: Xác định đặc trưng mực nước theo năm thuỷ văn mới 

phản ánh đúng quy luật tương quan và cân bằng nước trên lưu vực (năm thuỷ văn kể từ 

đầu mùa lũ đến cuối mùa kiệt kế tiếp). Vì lượng mưa thấm xuống đất trong mùa lũ trước 

là nguồn nước ngầm cấp cho mùa kiệt kế tiếp. 

Tuy nhiên trong thực tế  đo đạc thuỷ văn thường xác định đặc trưng theo năm lịch 

(dương lịch) 

2. Mực nước bình quân ngày 

Ta có công thức tổng quát: 

T1-T2=                         

 Mực nước bình quân ngày bằng trung bình cộng các mực nước thực đo trong ngày 

nếu các lần đo cách đều giờ. 

=
n

H
ni

n
i∑

=

               (2-3) 

Trong đó : Hi    mực nước đo tại giờ thứ i trong ngày. 

             n     Số lần đo trong ngày (cách đều giờ) 

 Nêú trong ngày phải thay đổi chế độ đo khác nhau thì các lần đo sẽ không cách 

đều giờ. Trường hợp này phải nội suy bổ sung mực nước sao cho cách đều giờ và tính 

theo (2-3). 

3. Mực nước bình quân tháng  

=            (2-4) 
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Trong đó là mực nước bình quân từng ngày trong tháng 

  N : Số ngày trong tháng 

4. Mực nước bình quân năm 

=                          (2-5) 

 Trong đó:   là mực nước bình quân từng ngày trong năm 

  N= 365 : số ngày trong năm thường.  

  N = 366 : số ngày trong năm nhuận. 

Có thể tính gần đúng  bằng trung bình cộng 12 trị số  

- Tập hợp số liệu trong năm 

 Sau một năm đo mực nước, trạm đo thu được hai loại số liệu như sau: 

1. Mực nước tức thời đo hằng ngày 

  Số liệu này được ghi chép hàng ngày theo dạng bảng 2-3 và tập hợp riêng từng 

tháng để dễ theo dõi: 

2. Mực nước bình quân ngày 

 Số liệu này tính toán từ mực nước tức thời, bao gồm 365-366 trị số bình quân ngày 

(nếu đo đầy đủ) và 12 trị số bình quân tháng. Số liệu mực nước bình quân được tập hợp 

theo dạng bảng 2-4. 

Bảng 2-3: Số liệu mực nước thực đo tháng V năm 2003 

Trạm A                        Sông B 
Tháng Ngày Giờ 

đo 

Số hiệu cọc 

hoặc thuỷ 

chí 

Cao trình 

đầu cọc hoặc 

số 0 thuỷ chí 

(cm) 

Số đọc 

(cm) 

Mực 

nước 

(cm) 

Mực 

nước 

bình 

quân 

ngày 

(cm) 

Ghi chú 

V 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

. 

. 

7 

19 

1 

7 

13 

19 

 

 

C9 

C9 

C8 

C8 

C7 

C8 

 

 

651 

 

688 

 

710 

688 

 

 

28 

29 

5 

18 

6 

20 

 

 

679 

680 

693 

706 

716 

708 

 

 

680 

 

706 
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V 

. 

29 

 

30 

 

31 

 

7 

19 

7 

19 

1 

7 

13 

19 

 

C9 

C9 

C9 

C9 

C8 

C8 

C9 

C9 

 

651 

- 

- 

- 

688 

- 

651 

- 

 

31 

30 

28 

30 

4 

12 

32 

26 

 

682 

681 

679 

681 

692 

700 

683 

677 

 

682 

 

680 

 

688 

 

 

 

Đặc trưng mực nước trong tháng 

Mực nước bình quân : …………………………………………………………. 

Mực nước cao nhất :……………………………… Ngày……………………... 

Mực nước thấp nhất :………………………………Ngày…………………….. 

 

Bảng 2-4:    MỰC NƯỚC BÌNH QUÂN NGÀY  NĂM 2003 

    TRẠM A                              SÔNG B 

Đơn vị (cm) 
Tháng 

 

Ngày 

I II III IV  V VI VII VIII IX X XI XII 

1 

2 

3 

4 

. 

. 

28 

29 

30 

31 

           

Tổng số 

Bình quân 

Cao nhất 

ngày 

Thấp nhất 

ngày 
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Đặc 

trưng 

toàn 

năm 

Mực nước bình quân: 

Mực nước cao nhất 

Mực nước thấp nhất: 

Biên độ mực nước:  

 

 

2.2 ĐO ĐỘ SÂU DÒNG NƯỚC 

2.2-1  Khái niệm 

- Độ sâu dòng nước tại một điểm nào đó là khoảng cách theo phương thẳng đứng từ 

mặt nước tới đáy sông tại điểm đó (1). 

- Theo ý nghĩa vật lý thì độ sâu là khoảng cách theo phương vuông góc với hướng 

chảy bình quân từ mặt nước tới đáy sông (2) 

- Trong thực tế độ sâu được xác định theo khái niệm (l)  độ sâu ký hiệu là h đơn vị 

thường dùng là mét (m) 

Trong đo đạc thuỷ văn độ sâu dùng để tính diện tích mặt  cắt ướt. Từ  đó tính lưu 

lượng nước. Lưu lượng bùn cát và các đặc trưng khác có liên quan tới chiều sâu dòng 

chảy.  

Từ độ sâu ứng với mực nước tính toán có thể xác định được cao trình đáy sông tại 

các điểm đo sâu, từ đó có thể có được mặt cắt ngang, mặt cắt dọc. lập bình đồ đoạn sông. 

Việc đo địa  hình lòng sông phần dưới nước được gắn với phần đo đạc trên cạn bằng cac 

tuyến dẫn hoặc toạ độ các tiêu hoặc toạ  độ điểm đặt máy đo góc ... Để hiểu rõ hơn về 

việc đo địa hình lòng sông tham khảo thêm “Giáo trình đo đạc phổ thông'' . Chương trình 

này chỉ đề cập tới các phương pháp đo sâu để phục vụ cho việc khảo sát, chọn vị trí đặt 

trạm, cung cấp độ sâu cho đo đạc và tính toán số liệu ở các trạm thuỷ văn .  

2.2-2  Dụng cụ và trang thiết bị đo sâu 

2.2-2-l. Dụng cụ đo sâu từng điểm  

1 Thuớc sắt và sào  

Thước làm bằng nhôm hoặc bằng hợp kim nhẹ không rỉ có dạng hình trụ rỗng, dài 

2 - 2,5m, đường kính 2 - 2,5cm được khắc vạch cm. Chân thước có đế để khi đo thước 

không ngập sâu trong bùn. Thước sắt có ưu điểm là đo nhanh, độ chính xác cao, nhưng 

nó chỉ được dùng để đo ở nơi có độ sâu nhỏ hơn 2m, lưu tốc nhỏ hơn l,5 m/s. 
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  Đối với nơi có độ sâu từ 3 - 5m và lưu tốc nhỏ hơn l ,5 m/s thì dùng sào đo sâu. 

Sào có thể làm bằng tre, nứa, gỗ thẳng, đường kính từ 4 - 5cm, dài 6 - 7m. Trên thân sào 

có khắc các vạch cách nhau 5cm hoặc lOcm, chân sào có lắp đế sắt nặng từ 0,5 - l,5kg để 

dễ dìm sào xuống nước. Dùng sào để đo sâu cho độ chính xác khá cao, nhưng chỉ dùng 

được ở nơi có độ sâu và lưu tốc nhỏ. 

2. Tời và tải trọng 

Tải trọng đo sâu có tác dụng giữ căng dây cáp và đo đúng vị trí điểm cần đo. Tải 

trọng được làm bằng các vật liệu có trọng lượng riêng lớn (sắt, gang, chì. ..), tải trọng 

phải có dạng sao cho ổn định nhất khi làm việc trong nước. Trong đo đạc thuỷ văn, tải 

trọng thường có hình dạng con cá và được gọi là ''cá sắt'' . Tuỳ theo điều kiện dòng chảy 

tại vị trí đo mà lựa chọn cá sắt có tải trọng thích hợp. Cá sắt có các loại: 25kg, 35kg, 

50kg, 75kg, lOOkg, l 20kg. . . 

Tời là phương tiện nâng tải trọng và treo các dụng cụ, máy móc đo đạc. Các bộ 

phận chính của tời gồm có: bàn tời ( l), cần tời (2), trục quấn cáp (3), tay quay (4), dây 

cáp (5), hộp số (7), ngoài ra còn các bộ phận phụ như ròng rọc (6), phanh v.v. . (hình 2-

10). 

 

    Hình 2-10: Tời Nêva                      Hình 2-11: Các trường hợp hiệu chỉnh độ sâu    

                                                                     a) a≤1m, b) a> 1m 

  Tời và tải trọng có thể dùng để đo sâu cho mọi trường hợp, thích hợp nhất là khi 

độ sâu và lưu tốc lớn. Khi lực tác dụng của dòng nước vào cá sắt và cáp lớn sẽ làm cho 
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dây cáp lệch khỏi phương thẳng đứng một góc ỏ Khi ỏ ≥ 100 thì phải hiệu chỉnh độ sâu 

đo được. 

+ Trường hợp  α > 300 thì phải thay cá sắt có trọng lượng lớn hơn và đo lại. Có thể 

chia ra hai trường hợp sau đây khi cần phải hiệu chỉnh độ sâu: 

+ Trường hợp α ≤ 1m (hình 2-11a) 

 Trường hợp này độ sâu hiệu chỉnh được tính theo công thức sau:  

h = l – a - Δ2                                                                   (2-6) 

Trong đó: 

h - độ sâu đã hiệu chỉnh; 

l - chiều dài của dây cáp kể từ ròng rọc đỡ cáp đầu cần tới bụng cá sắt đặt trên đáy 

sông 

a - khoảng cách từ ròng rọc tới mặt nước; 

Δ2 - trị số hiệu chỉnh độ sâu phụ thuộc vào góc lệch α  và chiều dài dây cáp ngập 

trong nước, như trong bảng 2.5 . 

Bảng 2.5. Trị số hiệu chỉnh độ sâu (m) 

Góc lệch của dây cáp 
chiều dài 

cáp ngập 

l1 (m) 
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 

1 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 

2 0,02 0,03 0,04 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18 

3 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,19 0,23 0,26 

4 0,04 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,17 0,19 0,22 0,24 0,28 0,32 

5 0,05 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,17 0,20 0,21 0,27 0,29 0,35 0,40 

6 0,05 0,05 0,10 0,10 0,15 0,15 0,20 0,25 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 

7 0,05 0,05 0,10 0,10 0,15 0,18 0,25 0,25 0,30 0,35 0,40 0,50 0,55 

8 0,05 0,10 0,10 0,15 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,55 0,60 

9 0,05 0,10 0,10 0,15 0,20 0,23 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 

10 0,5 0,10 0,15 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,45 0,50 0,56 0,65 0,75 

11 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,27 0,30 0,40 0,50 0,60 0,61 0,70 0,80 

12 0,10 0,10 0,20 0,20 0,30 0,29 0,40 0,40 0,50 0,60 0,66 0,80 0,90 

13 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,32 0,40 0,50 0,60 0,70 0,7 0,9 1,0 
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14 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,34 0,40 0,50 0,60 0,70 0,7 0,9 1,0 

15 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,36 0,50 0,50 0,60 0,70 0,8 1,0 1,1 

16 0,10 0,10 0,20 0,30 0,30 0,39 0,50 0,60 0,70 0,80 0,87 1,10 1,20 

17 0,10 0,20 0,20 0,30 0,30 0,41 0,50 0,60 0,70 0,80 0,92 1,10 1,20 

18 0,11 0,20 0,20 0,30 0,40 0,43 0,60 0,70 0,80 0,90 0,97 1,20 1,30 

19 0,11 0,20 0,20 0,30 0,40 0,45 0,60 0,70 0,80 0,90 1,03 1,25 1,40 

20 0,12 0,20 0,20 0,30 0,40 0,47 0,60 0,70 0,80 1,00 1,08 1,30 1,50 

- Trường hợp a > 1m (hình 2-11): Trường hợp này độ sâu hiệu chỉnh được xác định 

theo công thức: 

h = l2 -Δ 2 = Δ 1- Δ 2 

Trong đó: 

l1 – chiều dài của dây cáp ngập trong nước không thực tế (độ sâu giả); 

l2 - chiều dài của dây cáp ngập trong nước thực tế: 

l2 = l1 - Δ 1                                                                                                                                             (2-7) 

với Δ 1 là hệ số hiệu chỉnh được tính theo công thức: 

Δ 1 = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −1

cos
1
α

a                                                                          (2-8) 

Trong đó :  là góc lệch của dây cáp so với phương thẳng đứng. 

để hiệu chỉnh độ sâu ta tiến hành như sau: 

- xác định khoảng cách a; 

- Thả cá sắt trạm mặt nước, sau đó thả cá sắt chạm đáy sông, xác định chiều dài cáp 

ngập trong nước l1; 

- Đo góc lệch ; 

- Tính Δ 1 theo công thức (2-8) 

- Độ sâu hiệu chỉnh được tính theo công thức (2-6) 

2.2.2.2 Máy hồi âm đo sâu 

 Máy hồi âm đo sâu là thiết bị có thể đo được độ sâu từng điểm hoặc đo độ sâu liên 

tục trên tuyến đo. 

l. Nguyên lý chung của máy hồi âm  đo sâu 
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 Dựa vào thời gian truyền âm trong nước kể từ lúc phát sóng âm tới lúc sóng âm 

gặp đáy sông và phản lồi trở lại mà máy tính được độ sâu. Theo nguyên lý đó độ sâu 

được tính như sau (công thức lý thuyết). 

      h = dt
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅
Δ 22

2
LC

2                       (2-9)    
 

     Trong đó: 

h - độ sâu tại điểm đo: 

L - thời gian từ khi phát sóng âm tới khi thu được sóng âm phản hồi  

C - tốc độ truyền âm trong nước . C phụ thuộc vào nhiệt độ và độ mặn của nước. Khi 

nhiệt độ nước từ 0 : 300C và độ lặn từ 0 : 35%o thì C = 1400 - l550 m/s; 

L - khoảng cách giữa bộ phận thu và phát sóng âm ở đầu dò; 

d - khoảng cách từ mặt nước xuống tới đầu dò. Độ sâu này tuỳ thuộc trạng thái mặt 

nước lúc đo mà đặt. Trường hợp mặt nước tương đối yên lặng có thể chọn d từ 20:30cm, 

khi có sóng to, thuyền chòng chành mạnh có thể đặt độ sâu d lớn hơn. 

2. Các bộ phận cơ bản của máy hồi âm 

 a) Máy chủ có các chức năng sau 

     Tạo ra siêu âm với tần số nhất định (50, l 50, 200. . . Hz), khuếch đại và truyền tới 

đầu dò khi vận hành. 

- Nhận năng lượng âm phản xạ từ đầu dò; 

- Xác định thời gian từ lúc phát tới lúc thu sóng âm; 

- Tự động xác định độ sâu và truyền kết quả  tới bộ phận tự ghi hoặc màn hình hiển 

thị. 

b ) Đầu dò (transducer) 

     Sau khi sóng siêu âm được khuếch đại truyền tới bộ phận phát của đầu dò, ở đây 

năng lượng sóng siêu âm được phát vào nước dưới dạng chùm tia hình nón. Khi sóng âm 

gặp đáy sông (hoặc vật rắn trong dòng chảy) sẽ phản hồi trở lại bộ phận thu của đầu dò, 

năng lượng sóng phản hồi sẽ dược truyền tới máy chủ. 

      Bộ phận thu, phát sóng của đầu dò được lắp đặt gần nhau trên cùng một giá đỡ. 

Khi vận hành đầu dò được đặt ở độ sâu ngập hoàn toàn trong nước. 

c) Bộ phận tự ghi và hiển thị 
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     Độ sâu đo liên tục trên tuyến đo hoặc từng điểm sẽ được máy chủ tính toán và 

truyền tới bộ phận tự ghi dưới dạng tín hiệu điện. Kim tự ghi sẽ ghi độ sâu đã đo lên 

băng giấy chuyên dùng theo tỷ lệ nhất định. Riêng loại máy thế hệ giữa và sau còn có 

màn hình (L-CD Window) để hiển thị độ sâu và các thông số khác khi cần thiết. Loại 

máy hiện đại hơn có thể kết nối với máy tính và định vị được điểm đo. Việc vận hành 

máy nhờ các phím điều khiển lắp đặt trên mặt máy (hình 2-12). 

 

Hình2-12: Máy hồi âm đo sâu (FURUNOFE 6300)    Hình2-13: Băng tự ghi của máy 

hồi âm 

d) Nguồn điện 

Máy được cung cấp bởi nguồn điện một chiều điện áp l l . l 5V khi vận hành. 

3. Một số loại maý hồi âm đo sâu 

     Cùng với sự phát triển của các ngành khoa học, máy hồi âm đo sâu ngày nay đã có 

nhiều cải tiến quan trọng như kết cấu gọn nhẹ, tiêu thụ ít năng lượng, đo đạc thuận lợi và 

có độ chính xác ngày càng cao. Máy có thể đo được độ sâu liên tục trên tuyến đo. Số liệu 

có thể được ghi vào băng, lưu giữ vào đĩa từ hoặc kết nối với máy tính. 

     Sau đây sẽ giới thiệu một số loại máy FURUNO, JMC do Nhật Bản sản xuất đang 

được dùng rộng rãi ở nước ta và máy Bathy- l 500 của tổ  hợp Sản xuất thiết bị kháo sát 

đại dương (Mỹ). 

Bảng 2.6. Một số loại máy hồi âm đo sâu 
Độ sâu đo được 

(m) TT Loại máy 

Độ rộng 

băng ghi 

(inches) hmax hmin 

Màn hình 

CD.Window 

Số hiệu ra 

đĩa từ, băng 

Thế hệ 

máy 

1 FE 400A 4 180 1,80 Không Băng giấy điện đầu 

2 FE 600A 6 320 1,80 Không nt đầu 

3 FE 4300 4 640 0,70 Có nt Trung 

4 FE 6300 6 640 0,70 Có nt Trung 
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5 Jmc.F-840 8,0 1600 0,50 Có Băng giấy nhiệt Sau 

6 Barthy-1500 8,5 5000 < 5,0 có Băng, đĩa từ sau 

 

2.2-3 . Chế độ đo sâu 

 Việc quy định chế độ đo sâu tuỳ thuộc vào tình hình thay đổi của lòng sông, yêu 

cầu phục vụ của tài liệu và sai số cho phép trong đo đạc. Nói chung đo càng dày thì càng 

phản ánh chinh xác sự thay đổi của lòng sông nhưng tốn kém . Do vậy cần căn cứ vào 

yêu câù với số lần đo ít nhất . 

 - Đo sâu để phục vụ cho công tác lập bình đồ đoạn sông, ngiên cứu sự diễn biến 

dòng sông thì trong một năm có thể chỉ đo  một số lần vào những thời kỳ lòng sông có 

bồi, xói lớn (trước và sau mùa lũ). 

 -  Khi đo sâu phục vụ cho việc lập quy hoạch hoặc thiết kế công trình trên sông thì 

chế độ đo tuỳ thuộc yêu cầu mà định cho phù hợp. 

 -  Khi đo sâu để tính lưu lượng nước và lưu lượng bùn cát tại các trạm thuỷ văn thì 

yêu cầu số lần đo nhiều hơn. Số lần đo trong từng thời kỳ tuỳ thuộc vào hình thức và 

mức dộ bồi xói của mặt cắt ngang tại tuyến đo mà định. 

 - Ở các trạm thuỷ văn thuộc vùng không chịu ảnh hưởng thủy triều thì trong thời 

kỳ lòng sông ổn định, cứ 5 -10  lần đo lưu lượng phải đo độ sâu l lần, về mùa kiệt khoảng 

2- 3 tháng đo sâu một lần. 

 - Ở các trạm thủy văn thuộc vùng chịu ảnh hưởng thủy triều: thời kỳ lũ, khi diện 

tích thay đổi vượt quá 5% (cùng cấp mực nước) thì cần bố trí đo sâu. Về mùa kiệt cứ 2- 3 

tháng đo sâu l lần. Riêng khi đo chi tiết thì mỗi lần đo lưu lượng đều đồng thời đo sâu. 

2.2-4 Các phương pháp đo sâu 

2.2-4-1. Đo sâu theo mặt cắt ngang  

Số liệu đo sâu theo mặt cắt ngang được sử dụng để tính các yếu tố lưu lượng, bùn 

cát lập bình đồ đoạn sông... 

1.  Chọn vị trí mặt cắt ngang 

Số lượng mặt cắt và số điểm đo trên mỗi mặt cắt được quyết định bởi yêu cầu về 

độ chính xác của tài liệu. Càng nhiều mặt cắt và điểm đo thì địa hình. đáy sông sẽ được 

phản ánh càng chính xác. Vị trí mặt cắt và điểm đo được chọn ở những chỗ địa hình có 

sự thay đối đột biến. Khoảng cách giữa 2 mặt cắt ngang liên tiếp có thể căn cứ vào chỉ 

tiêu sau: 
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  Khi độ rộng sông B ≈ lOOm, khoảng cách giữa 2 mặt cắt ngang chọn trong 

khoảng B⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ÷

3
1

2
1 , khi B ≈  1000 m thì khoảng cách đó bằng B⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ÷

4
1

3
1 . 

2. Xác đinh điểm đo trên mặt cắt ngang (đo địa hình) 

Căn cứ vào chiều rộng sông và địa hình của đáy sông mà bố trí số điểm đo sâu 

trên mỗi mặt cắt ngang. Nói chung chỗ địa hình đáy sông ít thay đổi thì bố trí thưa điểm 

đo, chỗ thay đổi lớn thì bố trí dày, những chỗ địa hình đáy sông có thay đổi đột ngột cần 

có điểm đo, số điểm đo trên mặt cắt có thể tham khảo bảng 2.7. 

Bảng 2.7. Khoảng cách giữa các điểm đo sâu trên mặt cắt 

Chiều rộng sông (m) < 100 100÷200 200 ÷ 500 500 ÷  1000 

Khoảng cách giữa các điểm đo (m) 5 5 ÷  10 10 ÷  20 20 ÷  50 

 

3, Đo sâu mặt cắt ngang ở trạm thuỷ văn 

Độ sâu trên tuyến đo (mặt cắt ngang) dùng để tính lưu lượng nước, lưu lượng bùn 

cát và các yếu tố thuỷ văn khác có liên quan tới độ sâu. 

a) Thuỷ trực  đo sâu ở trạm mới thành lập 

Vị trí thuỷ trực đo sâu quyết định phần lớn độ chính xác của tài liệu. Vị trí đường 

thủy trực ngoài việc phản ánh được địa hình đáy sông còn cần chú ý tới sự thuận lợi 

'trong đo đạc và tính toán. Do đó khoảng cách giữa các thuỷ trực nên chọn là bội số của 

2, 5, lO đối với sông có độ rộng lớn và bội số của 0,2; 0,5 khi chiều rộng sông nhỏ (B < 

lOm). Đối với trạm mới thành lập, số đường thuỷ trực được bố trí như bảng 2.8. 

Bảng 2.8. Bố trí thuỷ trực đo sâu đối với trạm mới 

Độ rộng mặt nước (m) < 50 50÷100 100÷300 300÷1000  1000÷3000 

Số đường thuỷ trực đo sâu 20 20÷30  30÷  40 40 ÷  50  50 ÷  60 

 

b) Thuỷ trực đo sâu ở trạm đã qua trên 3 năm đo đạc 

Đối với trạm đã hoạt động trên 3 năm thì có thể giảm số đường thuỷ trực, nhưng 

không được giảm dưới một nửa số đường thuỷ trực quy định ở bảng 2.8. Số đường thuỷ 

trực còn lại trước hết cần ưu tiên cho các vị trí có địa hình đáy sông thay đổi đột biến. 

4. Xác định vị trí điểm đo trên mặt cắt ngang 

a) Phương pháp căng dây 
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Khi sông có chiều rộng không lớn (B < 200m) ít tàu thuyền qua lại, lưu tốc nhỏ 

thì có thể dùng dây (cáp, điện, ni lông.. .) có đành dấu khoảng cách căng qua sông để xác 

định vị trí điểm đo (hình 2.15). 

b) Dùng hai máy kinh vĩ giao hội 

Vị trí điểm đo có thể xác định bằng các tia ngắm do hai máy kinh vĩ đặt trên bờ 

(không trùng với mặt cắt ngang). Phương pháp này được áp dụng cả khi không đo sâu 

theo mặt cãt ngang, thuận lợi khi lập bình đồ đáy sông. 

Ngoài các phương pháp đã nêu ở trên còn có thể dùng tời (hình 2.14) hoặc cọc 

tiêu (hình 2.15) để xác định vị trí điểm đo. 

Phương pháp này được áp dụng đo sâu ở mặt cắt và điểm đo cố định như ở các 

trạm thuỷ văn. 

 

Hình2-14: Phương pháp xác định điểm đo 

sâu bằng tời    

Hình 2-15: Phương pháp xác định điểm đo sâu 

bằng cọc tiêu  

a. Hệ thống tiêu ngoài; b) Hệ thống tiêu trong 

 

c) Dùng máy Xêcshtăng (sextant) đặt trên thuyền 

Cấu tạo của máy Xêchtăng dựa lrên nguyên lý quang học sau đây: một tia sáng 

sau khi phản xạ 2 lần qua 2 gương phẳng sẽ tạo với tia tới đầu tiên một góc bằng hai lần 

trị số góc hợp bởi hai gương phẳng đó.  
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Hình 2-16: Sơ đồ làm việc của máy Xêchtăng 

Theo nguyên lý đó thì góc hợp bởi tia phản xạ lần thứ 2 ở gương (3) và tia tới đầu 

tiên (hướng AP) bằng 2 lần góc hợp bởi hai gương (2) và (3).  

Vậy β = 2  

Các bộ phận chính của máy Xêchtăng gồm: ống kính ngắm ( 1), gương phẳng di 

động (2), gương phẳng cố định(3). Gương (3) gồm nửa trên là kính trong suốt, nửa dưới 

là gương phẳng; vành độ và du tiêu để xác định góc β kẹp  bởi hai hướng cần đo (hình 2-

16).  

Dùng máy Xêchtăng có thể đo được những góc  dưới 1250. Độ chính xác của máy 

là l phút, nếu ước lượng bằng mắt thường thì độ chính xác có  thể đạt l/10 phút.  

Muốn đo góc kẹp giữa hai sào tiêu A-B nào đó (hình 2.14) thì ngắm qua ống kính 

hướng về sào tiêu B và đọc góc β1. Sau đó quay du tiêu cho gương phẳng (2) di động đến 

A, khi thấy ảnh của sào tiêu A trùng với sào B trên gương (3) thì đọc góc β2. Trị số góc 

kẹp giữa 2 hướng A và B là:    

           β  = β2 – β1                          (2-10) 

Và khoảng cách BM được tính theo công 

thức:  

               BM =AB.cotg β                 (2-11) 
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Hình 2-17: Xác định vị trí điểm đo bằng máy Xêchtăng 

2.2-4-2 Đo sâu theo hướng dọc sông 

Khi cần khảo sát địa hình đáy sông ở nơi 

sông rộng, lưu tốc lớn thì có thể đo sâu theo 

hướng dọc sông.  

1. Đo theo hướng dòng chảy 

Trên bờ đoạn sông cần đo bố trí các điểm  khống chế Tl, T2, T3..' (hình 2-18). Tại các 

điểm khống chế đó đặt máy kinh vĩ. Dùng phương pháp giao hội để xác định vị trí từng 

điểm đo sâu trên các tuyến theo hướng dòng chảy.  

 

Hình 2-18: Xác định vị trí điểm đo sâu theo hướng dòng chảy bằng phương pháp giao hội 

Khoảng cách giữa các điểm đo trên mỗi  tuyến được quy định tuỳ theo yêu cầu 

của tài liệu Thông thường khoảng cách đó lấy từ   
10
1

20
1
÷    độ rộng sông.      

2. Đo sâu theo hướng chéo dòng chảy 

Để đo theo phương pháp này trên bờ sông cũng được bố trí tuyến dẫn và đặt máy 

kinh vĩ như phương pháp đo theo hướng dòng chảy. Khi đo, cho thuyền di chuyển trên 
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các tuyến hợp với hướng chảy một góc từ 15 - 300. Các tuyến đo chọn cách nhau từ l/4 - 

l/2 chiều rộng sông. Vị trí điểm đo trên mỗi tuyến được xác định bằng phương pháp giao 

hội (hình 2-19). Khi đo có thể cho thuyền di chuyển theo các tuyến ABCD... (theo mũi 

tên). 

 

Hình 2-19: Xác định vị trí điểm đo sâu theo hướng chéo dòng chảy bằng phương pháp 

giao hội 

2.2-4-3. Đo sâu theo ô vuông 

Phương pháp này được dùng để đo sâu ở lòng hồ, kho nước, bãi chìm... Dựa vào bản đồ 

địa hình chia mặt hồ hoặc bãi cần đo thành các ô (hình 3. 14). Khoảng cách giữa các 

tuyến  dày hay thưa là tuỳ thuộc vào yêu cầu độ chính xác của tài liệu và địa hình đáy 

hồ, sông. Thông thường 2 điểm đo kề nhau trên mỗi tuyến cách nhau 5 - 10m. Vị trí các 

điểm đo  có thể được đánh dấu bằng phao nổi, tiêu trên bờ hoặc phương pháp giao hội 

như đã trình bày. Ngoài các phương pháp định vị điểm đo đã l l ' nêu, khi đo sâu lòng hồ 

rộng, hoặc biển có thể sử dụng máy định vị qua vệ tinh (GPS). Phương pháp này khá 

thuận lợi khi được trang bị máy định vị bảo đảm độ chính xác cần thiết. 
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Hình 2-20: Đo sâu theo ô vuông 

2.2.4.4. Chỉnh lý và tính toán tài liệu đo sâu 

Công tác chỉnh lý và tính toán tài liệu đo sâu được thực hiện nhằm phát hiện 

những sai sót trong đo đạc, ghi chép, tính toán ban đầu để nâng cao độ chính xác của số 

liệu và hệ thống dữ liệu dưới dạng gọn nhất tạo thuận lợi cho việc sử dụng và lưu trữ tài 

liệu. 

a. Sai số đo độ sâu 
Trường hợp sử dụng tời và tải trọng đo sâu nếu chọn tải trọng không tương xứng với 

lưu tốc dòng chảy sẽ có hiện tượng dây cáp treo tải trọng không căng theo phương thẳng 

đứng do tải trọng bị trôi về phía hạ lưu. 

Do đó độ sâu đọc trên hộp số của tời không đúng với độ sâu thực tại thuỷ trực mà có 

sai số thiên lớn do dây cáp treo tải trọng chì trong nước theo một đường cong. Sai số này 

tuỳ thuộc góc lệch dây cáp so với phương thẳng đứng và hiệu chỉnh như sau: 

                     hđúng = hsai - Δ1     (2-12) 

 Trong đó: hsai  - Độ sâu đcj trên hộp số tời khi có góc lệch. 

               Δ1 : trị số hiệu chỉnh độ sâu. Trị số hiệu chỉnh Δ1 tra bảng (3-5) theo độ 

sâu và góc lệch dây cáp. 

Công thức (2-12) sử dụng trong trường hợp khoảng cách từ ròng dọc của tời đến mặt 

nước nhỏ hơn hoặc bằng 1.00(m) 

Trường hợp khoảng cách từ ròng tọc của tời đến mặt nước lớn hơn 1.00(m) phải hiệu 

chỉnh theo công thức sau:  

                hđúng = hsai - Δ1 - Δ2                   (2-13) 
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                Δ2 = a ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −1
cos
1
α

                          (2-14) 

Trong đó: a - khoảng cách từ ròng rọc tới mặt nước. 

                   : góc lệch dây cáp so với phương thẳng đứng. 

  

Hình 2-21: Sai số đo sâu do góc lệch dây cáp 
Bảng 2.9: trị số hiệu chỉnh độ sâu Δ1 (m)  [3] 

GÓC LỆCH DÂY CÁP Độ sâu 

(m) 10° 15° 20° 25° 30° 35° 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

7.00 

8.00 

9.00 

10.0 

11.0 

12.0 

13.0 

14.0 

0.02 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.07 

0.08 

0.08 

0.09 

0.04 

0.05 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.12 

0.13 

0.14 

0.15 

0.17 

0.18 

0.19 

0.07 

0.09 

0.11 

0.13 

0.15 

0.18 

0.20 

0.23 

0.25 

0.27 

0.29 

0.32 

0.34 

0.10 

0.13 

0.17 

0.21 

0.24 

0.28 

0.31 

0.35 

0.39 

0.42 

0.46 

0.49 

0.53 

0.14 

0.19 

0.24 

0.29 

0.35 

0.40 

0.45 

0.50 

0.56 

0.61 

0.66 

0.71 

0.77 

0.18 

0.25 

0.33 

0.40 

0.47 

0.54 

0.61 

0.68 

0.76 

0.83 

0.90 

0.97 

1.04 
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15.0 

16.0 

17.0 

18.0 

19.0 

20.0 

0.09 

0.10 

0.10 

0.11 

0.11 

0.12 

0.20 

0.22 

0.23 

0.24 

0.26 

0.27 

0.36 

0.39 

0.41 

0.43 

0.45 

0.47 

0.57 

0.60 

0.63 

0.67 

0.71 

0.74 

0.82 

0.87 

0.92 

0.97 

1.03 

1.08 

1.11 

1.18 

1.25 

1.32 

1.39 

1.47 

Nói chung nếu góc lệch dây cáp vượt quá 10° cần phải thay tải trọng lớn hơn để hạn 

chế sai số. 

Sai số đo sâu còn có thể xảy ra do sự nhầm lẫn của nhân viên đo đạc. Sử dụng số liệu 

đo sâu vẽ biểu đồ mặt cắt ngang tổng hợp của nhiều lần đo, trên cơ sở phân tích biểu đồ 

này có thể phát hiện sai số chủ quan của người đo. 

b. Nội dung chỉnh lý số liệu đo sâu  
      Trước khi chỉnh lý số liệu cần thu thập các loại dữ liệu về mực nước, độ sâu, góc lệch 
dây cáp, tọa độ điểm đo, lưu tốc dòng nước nếu có) và các loại tài liệu khác có liên quan 
tới tài liệu đo sâu như sóng, gió, tình hình thời tiết và tài liệu đo sâu của các lần đo trước 
đó.  
      Nội dung công tác chỉnh lý, kiểm tra số liệu bao gồm:  
      Kiểm tra sự hợp lý của việc bố trí tuyến đo và điểm đo. Nếu thấy cần thiết thì có thể 
tổ chức đo bổ sung;  
-     Kiểm tra việc ghi chép độ sâu và tài liệu xác định vị trí điểm đo;  
-     Dựa vào tài liệu đo đạc tính độ sâu đã liệu chỉnh;  
-    Trường hợp có tài liệu đo sâu cũ, cần tiến hành so sánh độ sâu của các lần đo để phát 

hiện những sai sót trong đo đạc, ghi chép;  

-     Dựa vào các kết quả đo đạc, thiết lập mặt cắt dọc, mặt cắt ngang sông, lập bình đồ, 
tính toán các đặc trưng của mặt cắt;  
-      Thống kê tài liệu dưới dạng bảng biểu và bản vẽ… 
-     Cuối cùng là đánh giá mức độ tin cậy của tài liệu, những kiến nghị khi sử dụng tài 
liệu 
      c. Tính toán các số liệu độ sâu và các đặc trưng mặt cắt  

- Độ sâu của điểm đo  
    Độ sâu của điểm đo là độ sau đo tại các điểm bằng các phương tiện và máy móc đã 
nêu 
sau khi đã hiệu chỉnh (nếu có).  

- Mực nước tính toán  
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      Để sử dụng được tài liệu độ sâu trong tính toán thuỷ văn, trong việc lập bình đồ 
đoạn sông.. . độ sâu của một lần đo tại mỗi vị trí cần được gắn liền với một mực nước 
nhất định 
      Mực nước đó gọi là mực nước tính toán (Htt) hoặc mực nước tương ứng (Ht.ư). 
Mực nước tính toán được xác định theo 2 trường hợp sau đây:  
      Khi mực nước trong thời gian đo sâu thay đổi ít (Hđ - Hc ≤ 10cm) thì mực nước 
tính toán sẽ là: 

                      Htt =                                                  (2-15) 

     Trường hợp mực nước trong quá trình đo sâu thay đổi nhanh (Hđ - Hc > lOcm) thì 
mực nước tính toán sẽ là:  

                         Htt = 
B

bHbHbH nn ....... 2211 +++

                              (2-16) 
    Trong đó:  

Hđ, Hc - mực nước lúc bắt đầu đo và khi kết thúc đo; 
bl, bn - khoảng cách từ mép nước tới điểm giữa 2 thủy trực đo sâu sát bờ; 
b2, b3... là khoảng cách điểm giữa hai thuỷ trực đo sâu kề nhau.; 
B - chiều rộng mặt cắt ngang ứng với mực nước lính toán; 
Hl, H2...là mực nước khi đo sâu tại thuỷ trực l , 2... (hình 2-22). 
Từ mực nước tính toán Htt và độ sâu tại điểm đo (h) có thể tính được cao trình đáy 

sông (Z) như sau: 

 
Hình2-22: Sơ đồ biến thiên mực nước trong thời gian đo 

d. Tính các đặc trưng của mặt cắt ngang 
- Diện tích mặt cắt lướt 

Diện tích mặt cắt ướt là diện tích mặt cắt ngang lòng sông vuông góc với hướng 
chảy bình quân giới hạn bởi đường đáy sông và mực nước tính toán. Diện tích mặt cắt 
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ướt thường ký hiệu là ω (hoặc F, A) đơn vị là m2 . Diện tích mặt cắt ướt có thể gồm có 
một bộ phận nước không chảy. Diện tích phần nước chảy gọi là ''diện tích chảy'' ; diện 
tích phần nước không chảy gọi là diện tích tù''. 

Để tính diện tích mặt cắt ướt có thể dùng máy đo trực tiếp trên hình vẽ mặt cắt 
ngang hoặc tính bằng phương pháp gần đúng. Theo phương pháp gần đúng thì mặt cắt 
ngang được chia thành các tam giác và hình thang nhỏ giới hạn bởi các đường thuỷ trực 
đo sâu (hình 2-22) và khi đó diện tích mặt cắt sẽ bằng: 

ω = ω0 + ω1 + ω2 + ....+ ωn-1 + ωn 

ω = nnn
nn bhbhhbhhbhhbh .

2
1

2
1....

222
1

2
32

1
21

01 +
+−

++
+

+
+

+          (2-17) 

     Trong đó: 

ω1 - diện tích bộ phận thứ i (i - 0 : n); 
hj  - độ sâu tại thuỷ trực thứ  j (j = l - n); 
bi  - khoảng cách giữa hai thuỷ trực đo sâu kề nhau ở bộ phận thứ i . 

- Độ rộng mặt nước 

 Độ rộng mặt nước là khoảng cách giữa hai mép nước tại  mặt cắt ngang. Độ rộng 

ký hiệủ là B(m). 

- Độ sâu bình quân mặt cắt 

Độ sâu bình quân mặt cắt h(m) được tính theo công thức: 

B
h ω
=

                         (2-18)
 

    Trong đó: 

h  - độ sâu bình quân mặt cắt; 

ω - diện tích mặt cắt ứng với mực nước tính toán; 

B - chiều rộng mặt nước ứng với mực nước tính toán. 

 

Hình 2-23: Sơ đồ tính diện tích mặt cắt ngang 1,2,3... Số hiệu thuỷ trực đo sâu;I, II... 

số hiệu thuỷ trực đo lưu tốc  

- Chu vi ướt 
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Chu vi ướt ~ là chiều dài đáy sông giới hạn bởi hai mép nước được tính theo công 

thức:  
222

12
2

1
2

1
2
0 ...)( nn hhhhbhb −++−+++=χ                                 (2-19) 

- Bán kính thuỷ lực  

Bán kính thủy lực R (m) được tính theo công thức: 

χ
ω

=R                                                                                                (2-20) 

Trường hợp sông rộng thì  χ ≈  B, khi đó có thể thay bán kính thuỷ lực bằng độ sâu 

bình quân trong tính toán. 

2.3. Đo lưu tốc và dòng chảy 

2.3.1. Dụng cụ đo đạc và trang thiết bị 

Hiện nay các trạm thuỷ văn của nước ta thường sử dụng máy lưu tốc đếm vòng 

(quen gọi là máy cánh quạt) một số ít trạm sử dụng máy lưu tốc hiện số. 

- Cấu tạo máy lưu tốc đếm vòng 

Các bộ phận chính của máy gồm có: 

1- Cánh quạt 

2- Bánh răng đếm vòng 

3- Thân máy 

4- Đuôi máy 

5- Hai cực nối với chuông hoặc đèn báo hiệu 

 

Hình 2-24: Máy lưu tốc đếm vòng cánh quạt 

 

- Nguyên lý hoạt động 
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Đặt máy lưu tốc trong dòng nước chảy, cánh quạt của máy quay nhanh hay chậm tuỳ 

thuộc lưu tốc dòng nước lớn hay nhỏ, nếu nước ngừng chảy (lưu tốc bằng không) cánh 

quạt không quay. 

Mối liên hệ giữa lưu tốc dòng nước và vòng quay của cánh quạt được thể hiện bằng 

phương trình tương quan bậc nhất như sau: 

V = a.n + b           (2-21) 

v : lưu tốc nước tại điểm đặt máy đo (
s
m3

). 

n : số vòng quay cánh quạt trong một giây (
s

vßng ). 

a, b : thông số của máy. 

Mỗi máy lưu tốc có một phương trình tương quan riêng  và phương trình này được xác 

lập tại nhà máy chế tạo máy lưu tốc. Trong hồ sơ của từng máy có phương trình tương 

quan kèm theo cả đồ thị của phương trình. Tính lưu tốc từng điểm đo có thể sử dụng 

phương trình hoặc đồ thị. 

- Đo lưu tốc từng điểm bằng máy đếm vòng 

Cơ cấu đếm vòng của máy vạn hành như sau: Cánh quạt quay một vòng thì bánh răng 

đếm vòng dịch chuyển một bước răng. Cánh quạt quay 20 vòng, bánh răng đếm vòng 

dịch chuyển 20 bước răng và tại bước răng thứ 20 có tiếp điểm chập mạch báo tín hiệu 

bằng chuông hoặc đèn. Cánh quạt tiếp tục quay và chu kỳ phát tín hiệu lặp lại sau 20 

vòng quay. 

Đặt máy vào vị trí điểm đo trên đường thuỷ trực, nhân viên đo đạc theo dõi đến số lần 

máy phát tín hiệu và tính được tổng số vòng quay (N vòng) tương ứng với thời gian theo 

dõi máy đo từ tín hiệu đầu đến tín hiệu cuối (t giây). 

Tính tổng số vòng quay     N = số tín hiệu * 20 vòng. 

Tính số vòng quay trong một giây:    

                              n = 
t
N ;       )                           (2-22) 

Thay giá trị n vào  (2-22) và tính được lưu tốc nước tại điểm đặt máy đo. 

Thí dụ : Đặt máy lưu tốc tại điểm mặt nước của thuỷ trực số 1 và có số liệu đo như 

bảng sau: 
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Số tín hiệu của máy 0 1 2 3 4 5 6 

Thời gian theo dõi tín hiệu (giây) 0 8 16 23 31 39 47 

 

Theo số liệu trong bảng cho thấy máy đã 6 lần phát tính hiệu trong khoảng thời gian 47 

giây. 

Tổng số vòng quay của cánh quạt : N = 6*20 = 120 vòng. 

Số vòng quay trong một giây n = 
47
120  = 2.55 ( ). 

Thay vào phương trình tương quan của máy v = 0.2538 n +0.0046 tính được lưu tốc tại 

điểm mặt nước của thuỷ trực 1 là: 

v = 0.2538 * 2.55 + 0.0046 = 0.65 (m/s). 

- Đo lưu tốc từng điểm  bằng máy hiện số 

Hình thức cấu tạo bên ngoài của máy lưu tốc hiện số cũng có dạng tương tự máy đếm 

vòng. Về nguyên lý hoạt động cũng dựa trên cơ sở lưu tốc nước tỷ lệ thuận với vòng 

quay của cánh quạt. Tuy nhiên máy hiện số không thể hiện bằng thiết bị điện từ chuyển 

đổi từ tín hiệu vòng quay thành tín hiệu số hiện trên màn hình. Máy được thiết kế với hai 

mức thời gian đo là 50 giây và 100 giây, khi sử dụng đo lưu tốc tại một điểm chỉ cần 

bấm công tắc cho máy hoạt động và sau 50 giây hoặc 100 giây(tuỳ chọn mức đo máy 

báo tín hiệu kết thúc và hiện số đo lưu tốc trên màn hình. 

Máy lưu tốc hiệu số sử dụng rất đơn giản và cho kết quả trực tiếp. Tuy nhiên khi lưu 

tốc tại điểm đo có những rối động bất thường (tăng, giảm đột biến) thì không phát hiện 

được vì không theo dõi chi tiết từng tín hiệu như cách đo bằng máy đếm vòng. 

2.3.2 Phương pháp đo lưu tốc 

2.3.2.1 Công tác chuẩn bị 

• Về nhân lực 

Một kíp đo lưu lượng cần bố trí đủ người chuyên trách từng loại công việc; về số 

lượng tuỳ thuộc trạm đo sử dụng loại công trình nào; cầu treo, cáp treo thuyền; hệ thống 

cột tiêu và ca nô. . .Mặt khác còn phụ thuộc trình độ chuyên môn, thao tác kĩ thuật và 

sức khoẻ của nhân viên trong kíp đó. 

Căn cứ điều kiện thực tế để phân công từng người chuyên trách từng loại công việc 

như sau: 
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+ Điều khiển di chuyển phương tiện đo tới vị trí thuỷ trực (lái thuyền, lái ca nô, kéo 

nôi treo . . . ) 

+ Điều khiển tời, tải trọng đưa máy đo tới đúng độ sâu quy định. 

+ Theo dõi tín hiệu máy lưu tốc, đồng hồ bấm giây và ghi sổ đo sâu, đo lưu tốc. 

• Kiểm tra phương tiện phục vụ đo đạc 

 Các phương tiện phục vụ đo lưu lượng cần được kiểm tra trước mỗi lần đo nhằm 

đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Ca nô, thuyền, tời, máy lưu tốc. . .bảo đảm 

hoạt động tốt trong quá trình đo, đặc biệt quan tâm tới các phương tiện cứu hộ nếu xảy 

ra sự cố. Khi cần thiết đo vào ban đêm phải có đủ thiết bị chiếu sáng. 

• Chọn phương án đo 

 Căn cứ tình hình mưa lũ, thời tiết, nhân lực, phương tiện đo. . . có thể chọn một trong 

ba phương án đo sau: 

+ Đo chi tiết nhiều điểm trên thuỷ trực va fđo nhiều thuỷ trực trên mặt cắt ngang (đầy 

đủ và chính xác nhất). 

+ Đo đơn giản, rút gọn nghĩa là đo một hoặc hai điểm trên từng thuỷ trực (tất nhiên 

sai lệch so với đo chi tiết). 

+ Đo khẩn cấp, chỉ đo một thuỷ trực đại  biểu và trên thuỷ trực đó cũng chỉ đo một 

hoặc hai điểm. 

Với điều kiện mưa lũ bình thường và không có trở ngại về nhân lực, phương tiện đo 

thì chọn phương án đo chi tiết như sau: 

Gọi độ sâu thuỷ trực là “h”. Nếu h ≥ 3,0m  đo lưu tốc tại 5 điểm ứng với các độ sâu 

tương đối như nhau: 

1- Mặt nước (Ngập cánh quạt máy lưu tốc) 

2- 0.2h (Tính từ mặt nước xuống) 

3- 0.6h (Tính từ mặt nước xuống) 

4- 0.8h (Tính từ mặt nước xuống) 

5- Sát đáy sông (trên lưng cá sắt) 

Nếu 2 m ≤ h < 3 m đo tại 3 điểm : 0.2h, 0.6h, 0.8h. 

Nếu 1 m ≤ h < 2 m đo tại 2 điểm : 0.2h, 0.6h. 

Nếu h < 1 m đo tại 1 điểm : 0.2h. 
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Hình 2-25 : Máy lưu tốc và cá sắt 

 
H×nh 2-26 :  Ph©n bè l−u tèc theo ®é s©u 

Với điều kiện thời tiết xấu (mưa, giông . . ), cường suất lũ lớn có thể  chọn 

phương án đo rút gọn. Theo đó đo sâu thuỷ trực và mỗi thuỷ trực chỉ đo lưu tốc tại một 

điểm 0.6h hoặc hai điểm 0.2h và 0.8h. Mặt khác thời gian đo tại mỗi điểm  cũng rút 

ngắn xuống giới hạn cho phép (xấp xỉ 50 giây). 

Trường hợp đặc biệt mưa lũ lớn, thời điểm đo ban đêm có thể chọn phương án đo 

khẩn cấp, nghĩa là bỏ qua công đoạn đo sâu mà chỉ đo lưu tốc tại một hoặc hai thuỷ trực 

tiêu biểu đồng thời mỗi thuỷ trực cũng chỉ đo một hoặc hai điểm (phương án đo khẩn cấp 

sẽ trình bày trong tiết sau). 
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2.3.2.2 Trình tự thực hiện phương án đo 

 Sau khi đã chuản bị đầy đủ nhân lực, phương tiện và xác định phương án đo, việc 

thực hiện một lần đo lưu lượng nước tại trạm thuỷ văn với một máy đo lần lượt theo trình 

tự sau: 

Giả thiết trạm đo sử dụng công trình cáp treo thuyền và xuất phát đo từ phía bờ 

trái. 

1- Ghi thời điểm bắt đầu đo Tđ (giờ, phút, ngày, tháng, năm). 

2- Đo mực nước tại thời điểm bắt đầu Hđ. 

3- Định vị mép nước bời trái so với mốc khởi điểm bđ (căn cứ theo dấu 

trên cáp định vị thuỷ trực để nội suy). 

4- Di chuyển thuyền, tời đã treo tải trọng và máy đo tới thuỷ trực thứ 1 

(gần bờ nhất) và giữ thuyền ổn định tương đối tại đó. 

5- Đo độ sâu thuỷ trực thứ nhất h1 và đo lưu tốc 5 điểm trên thuỷ trực 

bắt đầu từ điểm đáy Vđ tiếp đến V0.8 và tiếp đến V0.6, V0.2, Vmặt. 

6- Tiếp tục di chuyển thuyền đến các thuỷ trực thứ 2, thứ 3. . .và lặp lại 

thao tác đo sâu h2, h3 . . . đo lưu tốc từ điểm đáy đến điểm mặt tương tự như đã đo ở thuỷ 

trực 1. 

7- Đo xong thuỷ trực cuối cùng, định vị mép nước bờ phải bf so với 

mốc khởi điểm (căn cứ theo dấu trên cáp định vị thuỷ trực mà nội suy và ghi thời điểm 

kết thúc lần đo Tk (giờ, phút). 

8- Đo mực nước tại thời điểm kết thúc Hk. 

 

Hình 2-27: Đo sâu và đo lưu tốc lần lượt từng thuỷ trực 
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Bảng 2.10 :  Số liệu đo sâu trên mặt cắt ngang 

Số thứ tự 
thuỷ trực 

Khoảng cách tới 
mốc khởi điểm (m) 

Độ rộng giữa 
hai thuỷ trực (m) 

Độ sâu tại 
thuỷ trực (m) 

Mép nước trái 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Mép nước phải 

37.5 
40.0 
44.0 
48.0 
52.0 
56.0 
60.0 
64.0 
68.0 
71.5 

2.5 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
3.5 

0.00 
2.10 
3.20 
3.50 
3.90 
4.00 
3.70 
2.90 
1.85 
0.00 

 

Bảng 2.11 Số liệu đo lưu tốc từng điểm trên thuỷ trực 

Phương trình tương quan : V = 0.2538 n + 0.0046 
Số 

Thứ 

Tự 

thuỷ 

trực 

Đọc theo đồng hồ bấm giây khi theo dõi 

tín hiệu (giây) 

Số:5 

Điểm 

đo 

Độ 

sâu 

điể

m 

đo 

(m) 

Số 

vòng 

quay 

một 

tín 

hiệu 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Tổng 

Số 

vòng 

quay 

(vòng) 

Số 

vòng 

quay 

trong 

một 

giây 

(v/s) 

Lưu tốc 

điểm 

đo 

(m/s) 

Lưu tốc 

bình 

quân 

thuỷ 

trực 

(m/s) 

Độ  

sâu  

thuỷ 

trực 

(m) 

 

Mặt 

0.2h 

0.6h 

0.8h 

đáy 

 

 

0.8

0 

2.4

0 

3.2

0 

 

 

 

20 

20 

20 

 

 

6 

8 

9 

 

 

12 

17 

18 

 

 

 

19 

25 

28 

 

 

25 

33 

37 

 

 

31 

41 

45 

 

 

38 

49 

54 

 

 

44 

 

 

 

55 

 

 

 

 

160 

120 

120 

 

 

3.13 

2.44 

2.22 

 

 

0.80 

0.62 

0.57 

 

 

 

0.65 

 

2.3.2.3 Đo lưu tốc thuỷ trực đại biểu 

 Đo lưu tốc trên thuỷ trực đại biểu là phương thức đo rút gọn được sử dụng trong 

trường hợp lũ cao mà thời tiết không thuận lợi hoặc phải đo vào ban đêm. 

 Mục đích của phương thức đo này là nhằm hạn chế thời gian đo và vận hành 

phương tiện và công trình đo nhưng vẫn có thể thu được số liệu lưu lượng nước ứng với 

lũ cao. 
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Nội dung khái quát như sau: 

• Về diện tích mặt cắt ngang 

Phương thức này bỏ qua công đoạn đo diện tích mà mượn số liệu đo sâu của lần đo 

lưu lượng gần nhất trước đó. Từ số liệu này hiệu chỉnh độ sâu theo chênh lệch mực nước 

tương ứng và tính được diện tích mặt cắt ngang wm/c. 

• Về lưu tốc 

Không đo chi tiết các thuỷ trực mà chỉ đo lưu tốc trên thuỷ trực đại biểu. Từ số liệu 

này tính được lưu tốc bình quân thuỷ trực đại biểu (Vđb) và sử dụng phương trình tương 

quan lưu tốc bình quân mặt cắt đối với lưu tốc thuỷ trực đại biểu vm/c = αvđb xác định 

được vm/c tương ứng. 

Kết quả lưu lượng nước thực đo theo phương thức rút gọn là:  

Q = ω m/c x vm/c = ω m/c x �vđb                        (2-23)                  

Do đó vấn đề cơ bản của phương thức này làm thế nào để có phương trình tương 

quan vm/c = vđb. 

Bảng 2.12: Số liệu lưu lượng nước thực đo năm 2003 

Trạm : Hưng Thi                      Sông Bôi 
Ngày đo Giờ đo TT 

Thán

g 

Ngày Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

Mực 

nước 

(cm) 

Lưu 

lượng 

(m3/s) 

Diệ

n 

tích 

(m2) 

Lưu 

tốc 

bình 

quân 

(m/s) 

Vmax 

(m/s) 

Độ  

rộng 

(m) 

Độ 

sâu 

bình 

quân 

(m) 

Độ 

sâu 

lớn 

nhất 

Độ dốc 

mặ 

nước 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

II 

III 

IV 

 

V 

 

VI 

 

 

VII 

 

 

 

 

26 

14 

18 

6 

22 

27 

4 

9 

29 

5 

7 

14 

20 

25 

9h05 

14.00 

9.35 

11.50 

14.25 

7.30. 

8.30 

7.50 

9.05 

15.00 

15.20 

6.08 

6.55 

8.35 

9h30 

15.10 

10.30 

12.35 

15.15 

8.07 

9.08 

8.24 

9.40 

16.04 

17.00 

8.20 

9.20 

9.23 

210 

205 

198 

249 

292 

338 

281 

217 

271 

242 

330 

497 

539 

394 

2.52 

2.07 

1.56 

9.84 

34.0 

90.9 

27.3 

3.36 

18.1 

7.71 

91.5 

396 

460 

182 

8.11 

7.56 

5.68 

23.1 

220 

257 

212 

9.51 

28.8 

19.8 

251 

385 

427 

302 

0.31 

0.27 

0.27 

0.42 

0.15 

0.35 

0.13 

0.35 

0.63 

0.39 

0.36 

1.03 

1.08 

0.60 

0.68 14.5 0.56 1.78 0.0012 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

X 

 

31 

3 

5 

6 

7 

9 

9 

16 

19 

7 

23 

15 

18 

12.00 

16.00 

7.35 

6.05 

17.05 

20.10 

21.30 

7.20 

5.15 

16.00 

6.05 

15.10 

19.00 

13.15 

17.18 

8.40 

7.30 

18.10 

20.40 

22.00 

9.00 

5.50 

17.10 

7.00 

16.30 

20.10 

325 

287 

350 

263 

234 

422 

438 

382 

388 

314 

204 

292 

357 

78.5 

35.4 

117 

16.9 

5.8 

249 

280 

167 

129 

71.0 

1.81 

43.7 

133 

246 

216 

266 

29.0 

17.3 

327 

338 

292 

273 

239 

6.15 

221 

273 

0.32 

0.16 

0.44 

0.58 

0.34 

0.77 

0.83 

0.57 

0.47 

0.30 

0.29 

0.20 

0.49 

 

• Xác định phương trình tương quan Vm/c ~ Vđb 

Căn cứ số liệu lưu lượng nước đã đo trong nhiều năm, mỗi lần đo đều có lưu tốc bình 

quân mặt cắt Vm/c tương ứng với lưu tốc bình quân từng thuỷ trực Vt1, Vt2, Vt3. . .Sử 

dụng số liệu này dựng tương quan lần lượt từng thuỷ trực: 

Vm/c = 1vt1 

Vm/c = 2vt2/c = a3vt3 

 

Trong đó 1, 2, 3 là hệ số góc phương trình tương quan. Tiến hành tính sai số 

tương quan, phương trình nào có sai số nhỏ nhất sẽ được chọn tính lưu lượng và thuỷ 

trực nào có phương trình tương quan được chọn tính toán gọi là thuỷ trực 

đạibiểu.
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Hình 2-28: Tương quan Vmc - Vt1; Vt2; Vt3 ..... 

 

Một lần đo lưu lượng theo phương thức rút gọn chỉ kéo dài khoảng 10÷15 phút 

và tính toán rất đơn giản. Tuy nhiên kết quả có cháp nhận được hay không tuỳ thuộc sai 

số phương trình tương quan và tình hình xói bồi tại mặt cắt ngang (vì không trực tiếp đo 

sâu mà mượn của lần đo trước đó). 

2.3.2.4 Đo lưu tốc bằng phao 

Đo lưu tốc bằng phao để tính lưu lượng nước là phương thức đo đơn giản không 

sử dụng các phương tiện như tời, máy lưu tốc. . . 

Phương thức này thường sử dụng trong trường hợp công trình đo không bảo đảm 

an toàn khi lũ cao hoặc phương tiện máy móc có sự cố. Có thể khái quát quy trình đo 

lưu tốc bằng phao như sau: 

a) Xác định tuyến đo phao 

Tuyến đo phao gồm hai tuyến cột tiêu song song và cách đều mặt cắt đo lưu 

lượng về hai phía thượng, hạ lưu. Khoảng cách giữa hai tuyến đo phao phải đủ dài sao 

cho thời gian phao trôi từ tuyến thượng lưu tới hạ lưu không nhỏ dưới 20 giây. 

b) Cấu tạo phao 

Vật liệu làm phao cần có khối lượng riêng phù hợp sao cho phần nổi vượt trên mặt 

nước chiếm khoảng 1/3 thể tích của mỗi phao. 

Hình dạng phao thích hợp giữ cho phao nổi luôn ở thế cân bằng bền. Màu sắc 

phao phải dễ quan sát (tương phản với màu nước sông) 

c) Xác định hệ số phao 

 Đo lưu tốc bằng phao có nghĩa là đo lưu tốc của tầng nước mặt, do đó kết quả đo 

phao thiên lớn so với kết quả do bằng máy từ điểm đáy sông tới mặt nước (vì lưu tốc 

giảm dần từ mặt nước xuống đáy sông). 

Vì lý do trên nên kết quả đo phao phải thông qua hệ số triết giảm (Kf) mới sử 

dụng được. 

Hệ số phao luôn nhỏ hơn 1 và thay đổi tuỳ thuộc vào hình dạng, vật liệu cấu tạo 

phao. 
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Hệ số phao xác định bằng thực nghiệm, cụ thể là sử dụng phao và máy đo đồng 

thời trong điều kiện thời tiết và cường độ lũ thích hợp. Kết quả đo bằng  máy Qmáy, kết 

quả đo bằng phao là Qphao, hệ số phao Kf tính như sau: 

Kf =  ⎯→⎯  Qmáy = Kf* Qphao   (2-24) 

d) Trình tự đo lưu tốc bằng phao 

Một kíp đo phao ít nhất có 4 người theo dõi phao qua tuyến thượng lưu, người 

theo dõi phao qua mặt cắt đo lưu lượng và người theo dõi phao qua tuyến hạ lưu. 

Lần lượt thả từng phao trên tuyến thượng lưu, người theo dõi ngắm hai cột tiêu 

thẳng hàng và báo tín hiệu (bằng còi hoặc cờ) khi phao vừa đến tuyến đo, đồng thời bấm 

đồng hồ  bấm giây để ghi thời gian phao trôi. Tiếp theo người theo dõi tuyến mặt cắt đo 

lưu lượng sử dụng máy kinh vĩ ngắm phao để xác định khoảng cách từ phao tới mốc khởi 

điểm. Khi phao vừa tới tuyến hạ lưu người theo dõi báo tín hiệu kết thúc và bấm dừng 

đồng hồ, đồng thời ghi thời gian phao trôi (tphao). Tiếp tục thả từng phao và phân phối 

đều trên chiều rộng sông. 

e)Trình tự tính lưu lượng nước 

Tính lưu lượng nước từng phao: vfao = 
fao

fao

t
L

  (m/s). 

Trong đó Lfao là khoảng cách giữa hai tuyến đo phao. 

Tfao là thời gian trôi qua hai tuyến của từng phao. 

Tính lưu tốc bình quân thuỷ trực 

Căn cứ vào khoảng cách từ mốc khởi điểm đến vị trí phao trôi qua mặt cắt ngang 

tiến hành gộp từng nhóm phao tương ứng với từng đường thuỷ trực trên mặt cắt ngang 

(xem hình 2-29). 

                     Vt = 
n

v
n

i
if∑

=1
,

                   (2-25) 

Trong đó vt  : lưu tốc bình quân thuỷ trực. 

Vf,i : lưu tốc phao thứ i trong nhóm n phao. 

    n: số phao trong mỗi nhóm phao. 
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Hình 2-29: Gộp nhóm fao tương ứng với thuỷ trực 

2.3.3. Cách tính toán lưu tốc trên mặt cắt ngang, lưu tốc tại một điểm trên thuỷ trực và lưu 

tốc trung bình thuỷ trực. 

a) Tính lưu tốc từng điểm đo 

Lưu tốc tại điểm đo (mặt, 0.2h, 0.6h, 0.8h, đáy) tính theo phương trình tương 

quan lưu tốc và vòng quay cánh quạt. Sử dụng máy nào tính theo phương trình của máy 

đó. 

           V = a.n + b                                             (2-26) 

Trong đó a, b là hệ số của phương trình tương quan. 

n : số vòng quay của cánh quạt trong một giây (vòng/sec). 

                         Với n = 
t
N

                                (2-27)
 

t: thời gian đo tại mỗi điểm (giây). 

          N : tổng số vòng quay cánh quạt trong thời gian t. 

Nếu sử dụng máy hiện số cho kết quả trực tiếp lưu tốc từng thời điểm thì không 

phải tính theo phương trình tương quan. 

b)  Tính lưu tốc bình quân từng thuỷ trực 

Nếu trên thuỷ trực đo 5 điểm, lưu tốc bình quân tính theo công thức sau: 

Vt = 
10
1

(Vm + 3 V0.2 +3 V0.6 +2 V0.8 +  Vđ)                 (2-28) 
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Vt : Lưu tốc bình quân thuỷ trực. 

Vm : Lưu tốc điểm đo sát mặt nước 

V0.2, V0.6 , V0.8  là lưu tốc các điểm đo lần lượt tại các dộ sâu tương ứng 

0.2h, 0.6h, 0.8h. 

Vđ : Lưu tốc điểm đo sát đáy sông. 

Nếu trên thuỷ trực đo 3 điểm  

Vt = 
4
1

( V0.2+2 V0.6+ V0.8)     (2-29) 

Nếu trên thuỷ trực đo 2 điểm 

Vt = 
2
1

( V0.2+V0.8)       (2-30) 

Nếu trên thuỷ trực đo 2 điểm 

Vt = V0.6        (2-31) 

c)  Tính lưu tốc bình quân từng bộ phận 

Những bộ phận giữa dòng có giới hạn bởi hai thuỷ trực kế tiếp thì lưu tốc bình 

quân bộ phận tính bằng trung bình cộng của lưu tốc hai thuỷ trực. 

Hai bộ phận sát bờ (trái và phải) tính theo hệ số triết giảm Kbt, Kbp. Với trường 

hợp như hình (2-29) lần lượt tính lưu tốc bình quân bộ phận như sau: 

= Kbt vt;     = KbpVp                             (2-32) 

 - lưu tốc bình quân bộ phận bờ trái 

 - lưu tốc bình quân bộ phận bờ phải  

Kbt      - hệ số triết giảm bờ trái 

Kbp      - hệ số triết giảm bờ phải 

vt         - lưu tốc bình quân thủy trực sát bờ trái 

 Vp      - lưu tốc bình quân thủy trực sát bờ phải 

   =                                             (2-33)  

   - lưu tốc bình quân bộ phận thứ i 

    - lưu tốc bình quân từng thủy trực thứ i, i+1. 

Kbt,  Kbp -  Hệ số triết giảm do hình tháilòng sông gần bờ.  Hệ số này tự xác định 

tuỳ theo hình dạng lòng sông của bộ phận sát bờ. 
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Lòng sông thoai thoải và nông:  Kb = 0.75 ÷ 0.80 . 

Lòng sông dốc vừa phải dạng Parabol:  Kb = 0.80 ÷ 0.85 . 

Lòng sông dốc đứng gần dạng chữ U:  Kb = 0.85 ÷ 0.90 . 

d) Tính lưu tốc toàn mặt cắt ngang 

mcv  = 
w
Q

       (2-34) 

Lưu lượng nước bộ phận bằng tích của diện túch bộ phận với lưu tốc bình quân bộ 

phận. 

Q1 = w1. 1v = (
2
1

b1h1)*(Kb.vt1)              (2-35) 

Q2 = w2. 2v  = 
( )

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

2
**

2
21

2
21 tt vv

b
hh

          (2-36)
 

Q2 = w3. 3v  = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

2
**

2
)( 32

3
32 tt vv

b
hh

         (2-37)
 

Q4 = w4. 4v  = (
2
1

b4h3)*(Kb.vt3)                                     (2-38) 

e)Tính lưu lượng nước toàn mặt cắt ngang 

Lưu lượng toàn mặt cắt bằng tổng lưu lượng bộ phận 

Q = Q1+ Q2 + Q3 + Q4                                 (2-39) 

Q=(
2
1

b1h1)*(Kb.vt1)+
( )

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

2
**

2
21

2
21 tt vv

b
hh

+ 

+ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

2
**

2
)( 32

3
32 tt vv

b
hh

 +(
2
1

b4h3)*(Kb.vt3)                  (2-40) 

f)Tính diện tích toàn mặt cắt ngang 

w = w1+ w2 + w3+ w4                      (2-41) 

2.3.4  Sai số đo và tính lưu tốc 

 Máy lưu tốc đếm vòng (loại cánh quạt) có giới hạn sử dụng từ 0.10 (m/s) đến 

5.00(m/s). Nếu lưu tốc dòng nước vượt ngoài giới hạn trên thì kết quả đo có sai số quá 

mức cho phép. Trường hợp này phải sử dụng phương tiện đo khác có tính năng phù hợp. 

 Sau thời gian sử dụng, các bộ phận chuyển động của máy lưu tốc bị bài mòn, đặc 

biệt là ổ bi. Do đó máy vận hành không giống như khi mới xuất xưởng, có nghĩa là tương 
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quan lưu tốc và vòng quay cánh quạt không còn phù hợp với phương trình đã được xác 

lập tại nhà máy chế tạo. Vì vậy sau một số giờ đo quy định cần phải đưa máy đến cơ sử 

kiểm nghiệm để xác định phương trình tương quan mới. 

 Mặt khác đồ thị tương quan lưu tốc và vòng quay cánh quạt v = f(n) không phải là 

đường thẳng đồng nhất hoàn toàn mà phần gốc của đồ thị từ v=0.1÷  0.2 (m/s) có dạng 

cong. Do đó trong giới hạn này không thể tính theo phương trình tương quan v = an + b 

mà phải tra lưu tốc trên đồ thị tương quan v = f(n). 

 Hai vấn đề nêu trên nếu sử dụng không đúng quy định sẽ dẫn tới kết quả tính lưu 

tốc có sai số. 

 Kết quả đo lưu tốc còn chịu ảnh hưởng của hiện tượng rối động bất thường trong 

dòng chảy (thiên lớn hoặc thiên nhỏ đột ngột). Sai số do hiện tượng rối đông có thể nhận 

biết thông qua quy luật phân bố lưu tốc theo chiều sâu và chiều rộng sông.  

 Xét theo chiều sâu quy luật chung nhất là lưu tốc dòng nước giảm dần từ mặt 

nước xuống đáy sông. Theo chiều rộng sông lưu tốc giảm dần từ  giữa dòng về phía hai 

bờ. 

 Nếu kết quả đo trái với quy luật nêu trên cần phân tích xem xét nguyên nhân để 

xử lý. 

2.4 ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC SÔNG VÙNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG TRIỀU VÀ 

CHỈNH LÝ SỐ LIỆU 

2-4.1 Phương thức đo lưu lượng nước 

 Lưu lượng nước là thể tích nước chảy qua mặt cắt ngang lòng dẫn (sông, suối, 

kênh, máng, xi phông…) vuông góc với hướng chảy trong một đơn vị thời gian. 

 Kí hiệu thường dùng chỉ lưu lượng nước là Q. 

 Đơn vị đo thông dụng là  , . 

 Trong thí nghiệm thuỷ lực để xác định lưu lượng nước qua ống, vòi, máng nhỏ… 

phải tiến hành đo thể tích nước (W) chảy qua trong một khoảng thời gian (t) và tính lưu 

lượng nước Q = (  

 Phương thức này không thể ứng dụng đối với sông, suối vì không có phương tiện 

nào đo trực tiếp được thể tích nước qua mặt ngang sông. 
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 Hiện nay phương thức đo diện tích mặt cắt ngang sông và lưu tốc dòng nước để 

xác định lưu lượng nước được sử dụng rộng rãi, phưong thức này dựa trên cơ sở lập luận 

dưới đây. 

 Trên hình (2-30) diện tích mặt cắt ngang sông được đặt trong hệ toạ độ (x,y) . 

 Xét trên vi phân diện tích mặt cắt dw = dx.dy, lưu tốc dòng nước qua mặt cắt biến 

đổi theo độ rộng và chiều sâu nhưng xét trên vi phân diện tích sự thay đổi đó không đáng 

kể, do đó mọi điểm trên vi phân diện tích có lưu tốc bằng nhau và ký hiệu là : v. 

 Với thể tích nước hình lăng trụ có cạnh đáy dx, dy và chiều cao bằng độ dài dòng 

nước di chuyển trong một giây (lưu tốc v) là : dx.dy.v 

 Thể tích này biểu thị lưu lượng nước qua vi phân diện tích dw. Do đó lưu lượng 

nước qua mặt cắt ngang là: 

Q = ∫∫
hB

vdydw
00

..           (2-42) 

 Tích phân (2-42) không thể dẫn giải được vì sự thay đổi của lưu tốc v theo địa 

hình mặt cắt (chiều rộng và chiều sâu) không theo một hàm toán học chính tắc. 

 Trên thực tế tích phân (2-42) được tính gần đúng theo dạng sai phân: 

Q = ii

m

i

vyx .).(
1

ΔΔ∑
=

         (2-43) 

Trong đó iyx ).( ΔΔ  : là diện tích bộ phận thứ i của mặt cắt ngang. 

 iV : Lưu tốc bình quân trên diện tích bộ phận. 

 (Vì  lưu tốc bộ phận không đồng nhất nên phải tính theo lưu tốc bình quân ) 

 Theo (2-43) cho thấy để xác định được lưu lượng nước qua mặt cắt ngang sông 

cần phải có số liệu diện tích từng bộ phận mặt cắt và lưu tốc bình quân trên bộ phận đó. 

 

Hình 2-30: Lưu lượng nước qua vi phân diện tích 
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2.4.2 Công trình đo lưu lượng nước 

 Công trình đo lưu lượng nước được xây dựng trên sông, suối mà tại đó các trạm 

thuỷ văn đã xác định vị trí mặt cắt ngang để  đo lưu lượng nước.   

 Những công trình này có hai chức năng là chịu tải giữ cân bằng cho các phương 

tiện đo (thuyền, tời, máy…) di chuyển qua lại trên mặt cắt ngang đồng thời làm chuẩn để 

đánh dấu định vị các đường thuỷ trực đo sâu và đo lưu tốc. 

1. Đường thuỷ trực trên mặt cắt ngang sông 

 Đường thuỷ trực là những đường thẳng đứng (theo phương dây dọi) nằm trong 

mặt phẳng của mặt cắt ngang sông và chia mặt cắt ngang thành nhiều bộ phận hình thang 

hoặc tam giác. 

 Vị trí các đường thuỷ trực tại mặt cắt đo của trạm thuỷ văn hầu như được cố định 

trong nhiều năm đo đạc và được định vị bằng cách đánh dấu trực tiếp trên công trình đo. 

 Mỗi đường thuỷ trực tương ứng với một khoảng cách nhất định kể từ một mốc 

khởi điểm đặt trên  bờ sông với cao trình vượt trên mực nước lũ lịch sử. 

 Việc đo mặt cắt ngang sông và đo lưu tốc được tiến hành tại vị trí từng thuỷ trực 

đã định vị. 

2. Số lượng và sự phân bố đường thuỷ trực trên mặt cắt 

 Theo yêu cầu về kĩ thuật không hạn chế số lượng đường thuỷ trực trên mặt cắt 

ngang vì càng nhiều  thuỷ trực công việc đo sẽ được thực hiện chi tiết hơn, từ đó có được 

số  liệu diện tích và lưu tốc chính xác. Tuy nhiên xét về  hiệu quả kinh tế nếu tiến hành 

đo quá chi tiết tại nhiều thuỷ trực sẽ gia tăng chi phí về vận hành phương tiện, máy móc 

đo đạc, nhiên liệu và nhân lực phục vụ… 

 Do đó để cân đối cả yêu cầu kĩ thuật và kinh tế có thể tham khảo số lượng đường 

thuỷ trực ứng với chiều rộng mặt cắt ngang sông như bảng (2.13). 

 Về phân bố đường thuỷ trực trên mặt cắt ngang tuỳ thuộc địa hình lòng sông, 

đoạn có địa hình bằng phẳng mật độ đường thuỷ trực thưa, đoạn địa hình gồ ghề mật độ 

thuỷ trực dày hơn. 

Bảng (2.13): Số lượng thuỷ trực ứng với độ rộng sông 

Độ rộng mặt nước(m) < 50 50 ÷100 100 ÷300 300 ÷1000 1000 ÷3000 

Số thuỷ trực đo sâu 20 20 - 30 30 - 40 40 -50 50 -60 
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3. Công trình đo lưu lượng trên sông, suối nhỏ 

 Dòng chảy trên sông, suối nhỏ nói chung có lưu tốc lớn, để đảm bảo an toàn cho 

nhân viên đo đạc, các trạm thuỷ văn thường xây dựng công trình đo theo mấy dạng như 

sau: Cầu treo, nôi treo, xe tuần hoàn. 

 Những công trình này phù hợp với điều kiện sông, suối có độ rộng dưới 100 m. 

a) Công trình cầu treo 

Tuyến cáp cầu treo được xây dựng trùng với mặt cắt đo lưu lượng nước. Vị trí 

từng thuỷ trực được xác định tương ứng với khoảng cách so với mốc khởi điểm và đánh 

dấu trực tiếp trên sàn cầu. 

Nhân viên đo đạc sử dụng cac sphương tiện chuyên dùng di chuyển thiết bị, máy 

móc tới vị trí thuỷ trực đã đánh dấu. Từ trên sàn cầu treo dùng tời đưa tải trọng và máy 

đo lưu tốc tới các điểm đo quy định cho mỗi thuỷ trực. 

 

Hình 2-31: Cầu treo có định vị thuỷ trực đo lưu tốc 

b) Công trình nôi treo 

Kết cấu công trình nôi treo gồm hai tuyến cáp chính song song cách nhau một 

khoảng  bằng độ rộng của nôi treo. Đường tim của hai tuyến cáp trùng với mặt cắt ngang 

đo lưu lượng nước. 

Ngoài ra còn có tuyến cáp định vị thuỷ trực trùng với mặt cắt đo lưu lượng, vị trí 

thuỷ trực được đánh dấu trên tuyến cáp này (cáp định vị nhỏ hơn cáp chính và không có 

tác dụng chịu lực). 

Nôi treo được thiết kế để đặt các thiết bị chuyên dùng và đủ điều kiện cho hai 

nhân viên thao tác vận hành. Hệ thống tời tuần hoàn đặt trên bờ kéo nôi di chuyển trên 
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hai cáp chính còn một ròng rọc làm điểm tựa để nâng tải trọng và máy đo xuống điểm 

đo quy định. 

 

Hình 2-32: Công trình nôi treo đo lưu lượng nước 

c) Công trình xe tuần hoàn 

 Công trình này bao gồm một tuyến cáp chính để xe đo di chuyển qua lại trên mặt 

cắt ngang và một tuyến cáp định vị các đường thuỷ trực, cả hai tuyến này đều trùng với 

mặt cắt đo lưu lượng nước. 

Xe đo là một kết cấu gồm ba ròng rọc liên kết theo dạng tam giác, trong đó hai 

ròng rọc treo xe đo di chuyển trên tuyến cáp chính còn một ròng rọc làm điểm tựa để 

nâng tải trọng và máy đo. 

Hệ thống tời tuần hoàn đặt trên bờ kéo xe đo di chuyển qua lại trên mặt cắt ngang 

tới vị trí các thuỷ trực và giữ xe đo cố định. 

Nhân viên đo đạc sử dụng tời đặt trong bờ để đưa tải trọng và máy tới điểm đo 

quy định. 

Tất cả các thao tác di chuyển xe đo, di chuyển máy đo đều thực hiện trên bờ, nên 

loại công trình này rất an toàn đối với nhân viên đo đạc. 
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Hình 2-33: Công trình xe tuần hoàn đo lưu lượng nước 

 
 

Hình 2-34: Hình phối cảnh cáp treo thuyền đo lưu lượng nước 
 

4. Công trình đo lưu lượng trên sông lớn và vừa 

 Với những sông lớn và vừa có độ rộng mặt nước từ 100m ÷ 600m thường xây dựng 

công trình cáp treo thuyền. Công trình này gồm một tuyến cáp chính để di chuyển và cố 

định thuyền đo tại vị trí thuỷ trực. Tuyến cáp chính song song với mặt cắt ngang đo lưu 

lượng và cách mặt cắt này một khoảng cách hợp lý về phía thượng lưu. Ngoài tuyến cáp 

chính còn có tuyến cáp định vị thuỷ trực, tuyến cáp này trùng với mặt cắt đo lưu lượng. 
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 Thuyền đo được thiết kế đủ tải trọng theo yêu cầu và liên kết với tuyến cáp chính 

bằng ròng rọc và cáp treo thuyền. 

 Nhân viên đo đạc điều khiển bánh lái cho thuyền di chuyển đến vị trí thuỷ trực và 

giữ cho thuyền “ổn định tương đối” tại đó  trong quá trình thao tác đo sâu và đo lưu tốc. 

 Với trường hợp sông rộng trên 600m hoặc vì lý do cản trở giao thông thuỷ, điều 

kiện kinh phí hạn hẹp, điều kiện địa hình, địa chất không thể xây dựng được công trình 

cáp treo thuyền thì xây dựng hệ thống cột tiêu để định vị thuỷ trực trên mặt cắt ngang. 

 Sơ đồ hệ thống cột tiêu thể hiện trên hình (2.35). Trên đó các tiêu A, B, C, D 

thẳng hàng trùng với mặt cắt đo lưu lượng, trên A được chọn làm mốc khởi điểm. 

 Vị trí các thuỷ trực 1, 2, 3, . . . được định trước tương ứng với khoảng cách so với 

mốc khởi điểm: K1, K2, K3 …(có tham khảo địa hình lòng sông và phân phối đều để dễ 

tính toán). 

 Cột tiêu T dựng về phía thượng lưu mặt cặt đo sao cho đường thẳng AT vuông 

góc tại A với đường thẳng qua các tiêu A, B, C, D và đoạn AT phải có độ dài hợp lý. 

 Các tiêu T1, T2, T3 . . .dùng để định vị thủy trực tương ứng 1, 2, 3 . . . 

 Cách dựng các tiêu T1, T2, T3 . . .như sau: 

 Khoảng cách thuỷ trực 1 tới mốc khởi điểm đã định trước là K1, đoạn thẳng AT đã 

xác định độ dài hợp lý. Góc kẹp giữa đoạn AT và đường thẳng nối tiêu T với thuỷ trực 1 

kí hiệu 1α . 

 Vậy tg 1α  = 
AT
K1  được xác định và từ đó tính được góc 1α . 

 Đặt máy kinh vĩ tại tiêu T và lấy AT làm cạnh gốc, quay máy ngắm thuỷ trực 1 

với góc 1α , tiêu T1 được dựng với góc 1α . 

 Lần lượt xác định các góc 2α , 3α . . . và dựng tiêu T2, T3. . .  
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Hình 2-35: Hệ thống cột tiêu định vị thuỷ trực 

 Trình tự sử dụng hệ thống cột tiêu để định vị thuỷ trực như sau: 

 Điều khiển ca nô hoặc thuyền đến vị trí trên mặt ngang mà tại đó ngắm thấy tiêu 

A và B thẳng hàng đồng thời tiêu T1 và T cũng thẳng hàng đó chính là vị trí của thuỷ trực 

1. 

 Điều chỉnh tốc độ ca nô sao cho cân bằng với lưu tốc dòng nước để giữ ca nô ổn 

định tương đối tại vị trí thuỷ trực 1 và thực hiện thao tác đo đạc. 

 Nếu sử dụng thuyền có thể thả neo để giữ thuyền ổn định tương đối tại thuỷ trực. 

 Quy trình di chuyển ca nô, thuyền lặp lại đối với các thuỷ trực2, 3. . . khi đó ngắm 

thấy tiêu A, B thẳng hàng cùng lúc với tiêu T2, T thẳng hàng, T3 , T thẳng hàng. . .  

2.4.3 Phương tiện đo lưu lượng nước 

 Đo lưu lượng nước gồm hai công đoạn là đo mặt cắt ngang sông và đo lưu tốc 

dòng nước trên toàn mặt cắt. Hai công đoạn này được thực hiện cùng lúc và xen kẽ nhau. 

Giá trị lưu lượng nước được tính toán từ các giá trị độ sâu và lưu tốc thực đo mà đã giới 

thiệu cách đo cũng như trình tự tính toán ở phần trước. 

 Đo mặt cắt ngang cần xác định độ rộng giữa các đường thuỷ trực và độ sâu tại 

từng thuỷ trực, từ số liệu này tính đựơc diện tích từng bộ phận và diện tích toàn mặt cắt. 
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 Trên thực tế dộ rộng giữa các đường thuỷ trực đã được xác định bởi các dấu định 

vị thuỷ trực ứng với từng loại công trình đo lưu lượng (cầu treo, nôi treo, cáp treo thuyền 

. . .) Do đó công đoạn đo mặt cắt ngang thực chất chỉ là đo độ sâu tại từng thuỷ trực. 

 Theo lý thuyết để có được số liệu lưu lượng chính xác đúng với định nghĩa cần 

phải bố trí nhiều thuyền, nhiều máy đo phân phối trên tất cả mọi thuỷ trực và tiến hành 

đo sâu, đo lưu tốc đồng thời (cùng một thời điểm) trên toàn mặt cắt. 

 Trên thực tế yêu cầu đó không thể thực hiện được vì chi phí quá cao, không đạt 

được hiệu quả kinh tế. 

 Do đó vùng sông không ảnh hưởng triều chọn quy trình đo lưu lượng nước chỉ sử 

dụng một tời, một tải trọng, một máy lưu tốc và tiến hành đo lần lượt từng thuỷ trực 

(không đồng thời). Kết quả lưu lượng đo theo quy trình này tuy không hoàn toàn chính 

xác (so với cách đo đồng thời nhiều thuỷ trực) nhưng sai số có thể chấp nhận được và xét 

về hiệu quả kinh tế giảm đáng kể các chi phí vận hành máy móc, nhiên liệu, nhân lực 

phục vụ. . . 

2.4.4. Trình tự tính lưu lượng nước thực đo 

 Trị số lưu lượng nước tính từ số liệu đo sâu, đo lưu tốc của mỗi lần đo trên mặt cắt 

ngang được gọi là lưu lượng nước thực đo. Lưu lượng này mang ý nghĩa là lưu lượng 

nước tức thời. Chẳng hạn lần đo thứ 15 bắt đầu lúc 9h45 và kết thúc lúc 11h15 ngày 

2/06/2003, vậy lưu lượng Q15 của lần đo này được coi là lưu lượng tức thời ứng với thời 

điểm 10h30 (tức là thời điểm giữa của thời điểm bắt đầu và kết thúc). 

 Giả thiết trạm đo có ba thuỷ trực chia mặt cắt ngang thành bốn bộ phận với số liệu 

đo sâu, đo lưu tốc được minh hoạ trên hình (2-36). Quá trình tính lưu lượng thực đo thực 

hiện lần lượt theo sự chỉ dẫn dưới đây. 
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Hình 2-36: Tính lưu lượng nước từng bộ phận của mặt cắt ngang 

1) Tính diện tích bộ phận 

 Ba đường thuỷ trực chia mặt cắt ngang thành bốn bộ phận với diện tích từng bộ 

phận là w1, w2, w3, w4. 

Diện tích bộ phận sát bờ w1, w4 tính theo hình tam giác, diện tích bộ phận giữa 

dòng giới hạn bởi hai thuỷ trực đo lưu tốc w2, w3 tính theo hình thang. 

W1 = 
2
1

b1h1                   ;        w2 = 
2

)( 21 hh +
b2                     (2-44) 

                        W3 = 
2

)( 32 hh +
b3       ;          w4 = 

2
1

b4h3            (2-45) 

2) Tính lưu tốc từng điểm đo 

3) Tính lưu tốc bình quân từng thuỷ trực 

4) Tính lưu tốc bình quân từng bộ phận 

5) Tính lưu lượng nước từng bộ phận 

 Lưu lượng nước bộ phận bằng tích của diện túch bộ phận với lưu tốc bình quân 

bộ phận. 

Q1 = w1. 1v = (
2
1

b1h1)*(Kb.vt1)               (2-46) 

Q2 = w2. 2v  = 
( )

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

2
**

2
21

2
21 tt vv

b
hh

                (2-47)
 

Q2 = w3. 3v  = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

2
**

2
)( 32

3
32 tt vv

b
hh

                (2-48)
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Q4 = w4. 4v  = (
2
1

b4h3)*(Kb.vt3)          (2-49) 

6) Tính lưu lượng nước toàn mặt cắt ngang 

 Lưu lượng toàn mặt cắt bằng tổng lưu lượng bộ phận 

Q = Q1+ Q2 + Q3 + Q4                       (2-50) 

Q=(
2
1

b1h1)*(Kb.vt1)+
( )

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

2
**

2
21

2
21 tt vv

b
hh

+ 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +

2
**

2
)( 32

3
32 tt vv

b
hh

 +(
2
1

b4h3)*(Kb.vt3)                   (2-51) 

7) Tính diện tích toàn mặt cắt ngang 

w = w1+ w2 + w3+ w4                 (2-52) 

8) Tính lưu tốc toàn mặt cắt ngang 

mcv  = 
w
Q

      (2-53) 

9) Tính độ rộng  mặt cắt ngang 

B = b1 + b2+ b3 + b4                  (2-54) 

10) Tính độ sâu bình quân toàn mặt cắt ngang 

hbq = 
B
w

      (2-55) 

11) Tính mực nước tương ứng của lần đo lưu lượng 

Htương ứng = 
2

kd HH +
      (2-56)  

Hd, Hk : là mực nước tại thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc lần đo lưu lượng. 

 Trên thực tế trình tự tính lưu lượng thực đo thực hiện theo dạng bảng tính và gọi 

là phương pháp phân tích. 

 Dưới đây là thí dụ tính theo phương pháp phân tích với số đo cụ thể. 

Bảng 2-14: Tính lưu lượng nước thực đo theo phương pháp phân tích 

(chọn Kb = 0.8) 
Thứ 

tự 

thuỷ 

trực 

Khoảng 

cách 

Tới 

mốc 

khởi 

Độ 

rộng 

giữa 

hai 

thuỷ 

Độ 

sâu 

tại 

thuỷ 

trực 

Độ sâu 

bình 

quân 

hai 

thuỷ 

Diện 

tích 

bộ 

phận 

(m2) 

Lưu tốc 

bình 

quân 

thuỷ 

trực 

Lưu tốc 

bình 

quân bộ 

phận 

(m/s) 

Lưu 

lượng bộ 

phận 

(m3/s) 
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điểm 

(m) 

trực 

(m) 

(m) trực 

(m) 

(m/s) 

Mép nước 

1 

 

2 

 

3 

 

Mép nước 

15.0 

 

17.0 

 

20.0 

 

23.0 

 

24.8 

 

2.00 

 

3.00 

 

3.00 

 

1.80 

0.00 

 

1.60 

 

2.20 

 

1.80 

 

0.00 

 

0.80 

 

1.90 

 

2.00 

 

0.90 

 

1.60 

 

5.70 

 

6.00 

 

1.62 

 

 

0.62 

 

0.76 

 

0.68 

 

0.496 

 

0.690 

 

0.720 

 

0.544 

 

0.793 

 

3.93 

 

4.32 

 

0.881 

 

∑ ib  = 90.8(m) 

∑ iw  = 14.9 (m2) 

∑ iQ  = 9.92(m3/s) 

 Lưu tốc bình quân mặt cắt mcv  = 
9.14

92.9
 = 0.665 (m/s) 

 Độ sâu bình quân mặt cắt hbq = 
80.9
9.14

 = 1.52 (m) 

 Mực nước tương ứng Htư = 
2
968960 +

 = 964 (cm) 

Hđ  = 960 (cm); Hk = 968 (cm). 

Trường hợp trên mặt cắt ngang xen kẽ cả đường thuỷ trực có đo lưu tốc và đường 

thuỷ trực chỉ đo độ sâu (không đo lưu tốc) thì trình tự tính lưu lượng cũng không có gì 

thay đổi. Trường hợp này diện tích bộ phận có thể bao gồm nhiều diện tích thành phần. 
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Hình 2-37: Diện tích bộ phận nhiều thành phần 

Theo hình (2-37) mặt cắt ngang có năm thuỷ trực, trong đó có hai thuỷ trực đo lưu 

tốc và ba thuỷ trực chỉ đo độ sâu. Hai thủy trực đo lưu tốc chia mặt cắt thành ba  bộ 

phận để tính lưu lượng gồm: 

Q1 = w1Kb 1v ;      Q2 = w2
2

21 vv +  ;     Q3 = w3 Kb 2v  (2-57) 

Trong đó diện tíc bộ phận : w1 = wa + wb; w2 = wc + wd; w3 = we + wF; 

wa, wb, wc, wd, wF,we : Là diện tích thành phần của từng bộ phận. 

2.4.5 Chế độ đo lưu lượng nước 

 Mục đích đo lưu lượng nước là lấy số liệu tính các trị số đặc trưng dòng chảy năm 

cho từng tuyến đo nhằm giúp cho quy hoạch khai thác nguồn nước có lợi nhất. 

 Đặc trưng dòng chảy năm gồm có lưu lượng lớn nhất, lưu lượng nhỏ nhất trong 

từng năm, tổng lượng dòng chảy năm, độ sâu dòng chảy năm, mô đuyn dòng chảy năm. 

 Theo lý thuyết để xác định được Qmax, Qmin trong năm cần phải đo lưu lượng từng 

giờ và thời điểm nào xuất hiện trị số lớn nhất, nhỏ nhất sẽ chọn được Qmax, Qmin. 

 Trên thực tế điều đó không thể thực hiện được vì nhiều lý do: kinh phí, nhân lực, 

phương tiện máy móc. . .vv. 

 Hiện nay để có được lưu lượng nước từng giờ đều dựa vào quan hệ tương quan 

lưu lượng với mực nước, từ số liệu mực nước đo từng giờ để tính ra lưu lượng tương 

ứng. 

 Tương quan lưu lượng mực nước được xác lập trên cơ sở lưu lượng thực đo với 

mực nước tương ứng của từng lần đo. Vấn đề là trong một năm cần phải đo bao nhiêu lần 
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(về số lượng) và những lần đo lưu lượng đó phân phối vào thời điểm nào để có tính chất 

đặc trưng (về chất lượng). Đó chính là nội dung của chế độ đo lưu lượng hàng năm. 

 Chế độ đo lưu lượng không thể quy định cụ thể về số lượng lần đo và thời điểm 

đo vì chế độ đo phụ thuộc vào tình hình diễn biến lũ từng năm. 

 Qua tổng kết tình hình thực tế đỉnh ra chế độ đo lưu lượng khái quát như sau: 

a) Về số lượng lần đo 

 Trong một năm mỗi trạm thuỷ văn có thể đo từ khoảng 40 đến 100 lần. 

b) Về phân phối lần đo theo thời gian và mực nước 

 Số lần đo trong các tháng mùa lũ chiếm khoảng 80% đến 90% tổng số lần đo 

trong năm và phân phối sao cho đo được lưu lượng ứng với những pha nước dang (lũ 

lên)  và pha nươc srút (lũ xuống). Mặt khác xét theo cấp mực nước phải phân phối sao 

cho đo được lưu lượng ứng với mực nước cao (đỉnh lũ) ứng với mực nước thấp và mực 

nước trung bình. 

Những quy định khái quát nêu trên nhằm có được số liệu đủ chất lượng để xác lập 

tương quan Q = f(H) đạt sai số cho phép có thể chấp nhận được. 

2.4.6 Sai số trong quá trình đo lưu lượng 

 Đo lưu lượng nước gồm hai công đoạn: đo mặt cắt ngang và đo lưu tốc, do đó sai 

số đo lưu lượng tuỳ thuộc sai số đo từng thành phần. Nếu sai số đo mặt cắt và đo lưu tốc 

cùng chiều (cùng sai thiên lớn hoặc cùng sai thiên nhỏ) sẽ dẫn tới sai số lưu lượng lớn 

hơn sai số thành phần (xét sai số tương đối %) ngược lại nếu sai số đo mặt cắt và sai số 

đo lưu tốc trái chiều thì sai số lưu lượng nhỏ hơn sai số thành phần. 

2.4.7 Tổng hợp số liệu đo lưu lượng nước 

 Kết quả đo lưu lượng nước trong một năm được thống kê tổng hợp theo dạng 

bảng (2.12) và quen gọi là bảng ghi kết quả lưu lượng thực đo. 

 Trong bảng tổng hợp ứng với mỗi hàng ngang là kết quả của một lần đo lưu lượng 

nước. 

 Theo đó gồm có lưu lượng nước thực đo Q(m3/s), diện tichs mặt cắt ngang w 

(m2), lưu tốc bình quân mặt cắt v (m3/s), lưu tốc lớn nhất chọn trong kết quả đo lưu tốc 

từng điểm vmax (m/s), độ rộng mặt cắt ngang B (m), độ sâu bình quân hbq (m), độ sâu  lớn 

nhất chọn trong kết quả đo sâu từng thuỷ trực hmax (m), độ dốc mặt nước (I). Tất cả 

những số liệu này đều tương ứng với mực nước tại thời điểm đo lưu lượng Htương ứng. 
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 Căn cứ số liệu bảng này dựng được quan hệ tương quan mực nước ~ lưu lượng 

(H~Q) và mực nước ~ diện tích (H~w), (H~vmax), H~B, H~hmax, H~I và quen gọi là quan 

hệ tám yếu tố. 

Biểu đồ quan hệ tám yếu tố  phản ánh khái quát tình hình diễn biến của lưu lượng nước 

cùng với các yếu tố liên quan như diện tích, độ sâu, lưu tốc, độ dốc. . .  

 

 
Hình 2-38: Biểu đồ tương quan mực nước với tám yếu tố tương ứng 

 

 Trên cơ sở phân tích tác động của các yếu tố ảnh hưởng để xác lập một quan hệ 

tương quan mực nước ~ lưu lượng (Q=f(h)) hợp lý, sử dụng cho công tác chỉnh lý lưu 

lượng nước tiếp theo. 

 Quan hệ Q=f(h) thay đổi từng năm vì vậy đo lưu lượng nước cũng được duy trì  

đều đặn hàng năm tại các trmạ thuỷ văn cơ bản. 

 Hiện nay đã có nhiều phương tiện tiên tiến, hiện đại để đo lưu lượng nước, tuy 

nhiên cách đo chi tiết từng điểm, từng đường bằng phương tiện thông dụng vẫn giữ vai 

trò chủ đạo. Mặt khác khi sử dụng các phương tiện đo hiện đại đều phải có thông số hiệu 

chỉnh và để xác định thông số này đều thấy kết quả đo chi tiết thông dụng làm chuẩn so 

sánh. 

 Do đó cách đo chi tiết thông dụng được coi là chính xác, tuy nhiên có hạn chế là 

thời gian đó kéo dài, phải xây dựng công trình đo và thao tác kĩ thuật không nhẹ nhàng 

đối với nhân viên đo đạc. 
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2.4.8 Đo lưu lượng mùa kiệt 

 Một số trạm thuỷ văn đo trên sông suối nhỏ, về mùa nước kiệt độ sâu có thể dưới 

1.00m. 

 Trường hợp này sử dụng tời và tải trọng để đo sâu không phù hợp, do đó thường 

sử dụng thước kim loại (dạng ống rỗng) hoặc sào trúc có kích cỡ Φ ≤ 20mm và gắn đế 

chống lún. Phương tiện này vừa đo sâu vừa giữ và di chuyển máy đo lưu tốc lên xuống 

theo từng điểm đo, có thể sử dụng thuyền hoặc lội sông đo trực tiếp. Có một số trạm lưu 

tốc rất nhỏ chỉ dưới 0.1 m/s không đủ tác động quay cánh quạt. Trường hợp này có thể 

đo lưu tốc bằng phao ngầm (quen gọi là phao chìm). 

 Phao ngầm làm bằng vật liệu thích hợp có khối lượng riêng xấp xỉ với khối lượng 

riêng của nước để hạn chế tốc độ nổi của phao.  

 Loại phao này thường có dạng hình cầu, được đặt trong hộp gọi là ổ phao và đưa 

xuống đáy sông tại thuỷ trực đo lưu tốc. 

 Khi bắt đầu đo mở nắp ổ phao đồng thời bấm đồng hồ bấm giây đo thời gian phao 

nổi từ đáy tới mặt nước (tnổi). Dưới tác động của lưu tốc nước và lực đẩy Ac- Si –Mét 

làm cho phao vừa nổi vừa trôi về phía hạ lưu theo đường cong từ đáy sông tới mặt nước 

và cách đường thuỷ trực một khoảng Lt. Lưu tốc từ đáy tới mặt tác động đẩy phao trôi 

ngang khoảng Lt trong thời gian tnổi. 

 Do đó lưu tốc bình quân thuỷ trực (từ đáy tới mặt) 

Vt =  

 Lần lượt đo trên các thuỷ trực, tính được vt1, vt2, vt3, cùng độ sâu h1, h2, h3, và xác 

định được lưu lượng nước. 

 

Hình 2-39:  Máy lưu tốc và sào đo   Hình 2-40: Đo phao ngầm 
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Bảng 2.15: Hệ số phao kinh nghiệm 

Tình hình dòng sông và  điều kiện chảy Độ sâu 

 <1.0 1.0 ÷5.0 1.0 ÷5.0 

Sông đồng bằng và điều kiện chảy tốt 

(sông vừa và sông lớn) 

Sông vừa và lớn điều kiện chảy kém 

(chảy xiết, sông cong, rong rêu) 

Sông miền núi chảy xiết, các sông có bãi 

tràn, điều kiện chảy xấu 

 (bãi nổi, rong rêu) 

 

0.78 – 0.86 

 

0.70 – 0.77 

 

 

0.87- 0.88 

 

0.78– 0.85 

 

 

0.70- 0.79 

 

0.89- 0.90 

 

0.86- 0.87 

 

 

0.80- 0.84 

 

2.4.9 Nội dung chỉnh lý số liệu lưu lượng nước vùng sông không ảnh hưởng triều 

Vùng sông không ảnh hưởng triều kể từ nguồn sông tới ranh giới ảnh hưởng triều 
phía hạ lưu. Trong vùng này quy luật dao động của mực nước, lưu lượng nước chỉ phụ 
thuộc quy luật phân bố mưa lũ trên lưu vực sông. 

Đặc điểm thuỷ văn vùng này khác biệt với vùng sông ảnh hưởng triều thể hiện trên 
hai đặc điểm sau: 

Hướng chảy một chiều từ nguồn về hạ lưu: 

Mực nước, lưu lượng nước dao động có tính ngẫu nhiên theo mưa lũ (vùng triều 
dao động theo quy luật chu kì ngày và hướng chảy hai chiều). 

Hiện nay do điều kiện kỹ thuật và kinh tế hạn chế chưa cho phép đo lưu lượng 
nước liên tục hàng giờ như đo mực nước mà chỉ có thể đo được lưu lượng nước ứng với 
một số thời điểm trong năm. Cụ thể là với những trạm đo vùng không ảnh hưởng triều 
chỉ có thể đo được khoảng từ 40 đến 100 lần trong một năm, có nghĩa chỉ có được 40 đến 
100 trị số lưu lượng nước tức thời phân bố theo thời gian năm. Số liệu đó chưa thể sử 
dụng cho các yêu cầu về khai thác- lợi dụng nguồn nước vì số lượng quá ít chưa phản 
ánh đầy đủ quá trình thay đổi lưu lượng nước từng ngày, từng giờ, chưa đủ cơ sở để xác 
định đặc trưng dòng chảy năm như lưu lượng nước bình quân năm ( ) tổng lượng 
nước năm (Wnăm), lưu lượng lớn nhất, nhỏ nhất trong năm ( , ). Do đó số liệu 
lưu lượng nước thực đo (40 đến 100 trị số) phải thông qua chỉnh lý mới có thể sử dụng 
được. 

Nội dung chỉnh lý số liệu lưu lượng nước gồm có: 
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1) Tính lưu lượng nước giờ (Qgiờ ) ứng với Hgiờ đã đo theo chế độ trong 
năm (từ 1-I đến 31-XII). 

2) Tính lưu lượng nước bình quân ngày ( ). 

3) Tính đặc trưng dòng chảy năm (như đã nêu trên). 

4) Đánh giá mức độ chính xác của kết quả đã tính toán. 

5) Tổng hợp số liệu và thuyết minh về chất lượng nước. 

Về phương pháp chỉnh lý phải đạt được cả yêu cầu kỹ thuật (chính xác, sai số 
nhỏ) và kinh tế (giảm nhẹ công tác đo đạc, ít tốn kém). 

2.4.10 Chỉnh lý lưu lượng nước khi quan hệ Q = f(H) ổn định 

Quan hệ tương quan Q=f(H)  được sử dụng rất phổ biến trong công tác chỉnh lý số 
liệu lưu lượng nước vì nó thoả mãn cả hai yêu cầu về kỹ thuật và kinh tế. Xét theo công 
thức thuỷ lực của Sêdy – Maining cho thấy: 

Q =    R2/3  x    (2-58) 

Trong đó :    n - độ nhám lòng sông; 

  R – bán kính thuỷ lực 

  I - độ dốc mặt nước 

           ω - diện tích mặt cắt ướt. 

Với dạng mặt cắt hình tam giác ta có: 

ω  = 
2
1

B.h                            (2-59) 

Trong đó : B - độ rộng mặt cắt; 

         h - độ sâu; 

Độ sâu bình quân :                
2

.
.

2
1 h
B
hB

B
h ===

ω
                  (2-60) 

Tính gần đúng    :               R = 
2
h

h =  (bán kính thuỷ lực ≈độ sâu bình quân) 

Xét trong trường hợp đơn giản nhất khi mặt chuẩn đo mực nước (0-0) trùng với 
cao trình thấp nhất đáy sông sẽ có mực nước bằng độ sâu (H=h) và có thể viết : 
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ω  = 
2
1

B.H; R = 
2
H

                       (2-61) 

Thay ω , R vào (2-58), ta có :  Q = 3
5

3
5

2
1

.

2

.
1

HB
I

n
     (2-62) 

Theo (2-62) thì trong số các yếu tố thuỷ lực có quan hệ với lưu lượng nước, n: (độ 
nhám), I(độ dốc), B(độ rộng) đều có số mũ nhỏ hơn hoặc bằng 1, còn mực nước (H) có 
số mũ lớn hơn 1 (5/3). 

Điều đó chứng tỏ quan hệ giữa lưu lượng ~ mực nước chặt chẽ hơn các yếu tố 
khác và quan hệ đó có tính chất đại biểu đáp ứng yêu cầu sai số trong tính toán (yêu cầu 
về kỹ thuật). 

Xét theo ý nghĩa kinh tế từ mực nước tính ra lưu lượng ít tốn kém hơn vì đầu tư 
cho công trình đo mực nước không lớn, cách đo đơn giản so với đo các yếu tố thuỷ lực 
khác. 

1. Tính chất chung của quan hệ Q=f(H) 
Công thức (2-62) cho thấy quan hệ lưu lượng nước với mực nước theo dạng hàm 

mũ với số mũ 5/3. Điều đó có ý nghĩa tương quan Q=f(H) dạng cong lõm, theo quy ước 
toán học tung độ biểu thị hàm số, hoành độ biểu thị biến số), với cùng số gia mực nước 
( HΔ ) như nhau sẽ có số gia lưu lượng ( QΔ ) tăng dần khi mực nước càng cao. (Hàm mũ 
m<1 cong lồi tăng chậm dần, m = 1 đường thẳng tăng đều, m<1 cong lõm tăng nhanh 
dần). 
2. Trình tự chỉnh lý lưu lượng khi Q=f(H) ổn định 

Công tác chỉnh lý số liệu lưu lưọng nước được tiến hành đồng thời với chỉnh lý số 
liệu mực nước sau khi kết thúc một năm đo đạc và theo trình tự nêu dưới đây: 

• Số liệu cần thiết cho chỉnh lý 
- Lưu lượng nước tức thời của các lần đo trong năm 

Số liệu này thường gọi là lưu lượng thực đo được thống kê theo dạng bảng (4-1) kèm theo 
các yếu tố thuỷ lực tương ứng với mỗi lần đo như mực nước lúc đo lưu lượng (Htương ứng), 

diện tích mặt cắt ngang (ω ), lưu tốc bình quân mặt cắt ( mcV ), độ rộng mặt nước (B), độ 

sâu bình quân (h ), độ sâu lớn nhất (hmax), lưu tốc lớn nhất (Vmax), độ dốc mặt nước (I). 
Những yếu tố này giúp cho việc phân tích đánh giá tính hợp lý của lưu lượng nước. 
Những yếu tố này giúp cho việc phân tích đánh giá tính hợp lý của lưu lượng nước. 

- Số liệu mực nước giờ, mực nước bình quân ngày (đã chỉnh lý) 
Việc chỉnh lý mực nước và lưu lượng được tiến hành đồng thời nhưng phần mực 

nước phải hoàn thành trước. 
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• Nhận dạng quan hệ Q=f(H) ổn định 
Căn cứ số liệu lưu lượng nước thực đo và mực nước tương ứng trong bảng (4-1), 

dựng quan hệ tương quan Q=f(H). Chọn ba nhóm điểm tương quan (mỗi nhóm khoảng 
3÷5 điểm gần nhau) ứng với mực nước cao, mực nước trung bình, mực nước thấp nhất. 
Xác định toạ độ trung bình Htb ~ Qtb của từng nhóm điểm theo phương pháp trung bình 
cộng toạ độ điểm mỗi nhóm. Với tọa độ trung bình sơ bộ xác định đường giới hạn trên và 
giới hạn dưới với khoảng dao động ± 10% (ΔQ= ± 10%Qtb) so với trị số Qtb của mỗi 
nhóm. 

Nếu các điểm tương quan phân bố thiên lớn, thiên nhỏ không theo quy luật (có 
tính ngẫu nhiên) và có ít nhất 95% tổng số điểm tương quan phân bố trong phạm vi hai 
đường giới hạn, có thể coi là thuộc dạng quan hệ Q=f(H) ổn định. Khoảng dao động 
± 10%Qtb của từng cấp mực nước được coi như sai số đo đạc. 

 

 
 

Hình 2-41: Biểu đồ nhận dạng Q=f(H) ổn định 
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Bảng 2.16. Thống kê lưu lượng và các yếu tố thủy lực khác 
Ngày đo Giờ đo Lần 

đo Ngày Tháng Bắt 
đầu 

Kết 
thúc 

H 
(cm)

Q 
(m3/s)

ω  
(m2)

V  
(m/s) 

I B 
(m) 

h  
(m) 

1 
2 
3 
. 
. 

10 
11 
12 
. 
. 

21 
22 
. 
. 

33 
34 
35 
. 
. 

40 
41 
42 
. 
. 

53 
54 
55 

1 
15 
4 
 
 

1 
7 
2 
 
 

4 
5 
 
 

30 
1 
2 
 
 

5 
10 
11 

 
 

4 
17 
29 

I 
I 
II 
 
 

IV 
IV 
V 
 
 

VII 
VII 

 
 

VIII 
IX 
IX 

 
 

X 
X 
X 
 
 

XII 
XII 
XII 

9h20 
9.05 
14.00 

 
 

7.30 
15.00 
6.00 

 
 

18.00 
6.50 

 
 

17.00 
8.45 
5.40 

 
 

10.24 
9.40 
7.50 

 
 

8.17 
11.00 
10.05 

 
 

10h30 
9.30 
15.20 

 
 

8.07 
16.04 
8.20 

 
 

20.15 
9.00 

 
 

18.10 
9.55 
7.10 

 
 

13.00 
11.00 
9.10 

 
 

9.51 
12.40 
11.48 

 

227 
214 
253 

 
 

198 
249 
271 

 
 

497 
539 

 
 

422 
438 
382 

 
 

292 
357 
340 

 
 

325 
263 
204 

 

4.49 
2.89 
11.4 

 
 

1.56 
9.84 
18.1 

 
 

396 
460 

 
 

249 
280 
167 

 
 

43.7 
133 
108 

 
 

78.5 
16.9 
1.81 

13.9 
9.81 
24.3 

 
 

5.86 
23.1 
28.8 

 
 

385 
427 

 
 

327 
338 
292 

 
 

221 
273 
259 

 
 

246 
29.0 
6.15 

0.30 
0.29 
0.47 

 
 

0.27 
0.42 
0.63 

 
 

1.03 
1.08 

 
 

0.77 
0.83 
0.57 

 
 

0.20 
0.49 
0.42 

 
 

0.32 
0.58 
0.29 

   

 

• .Vẽ đường quan hệ Q=f(H) trung bình 



 - 92 - 

Dựa theo dạng phân bố của băng điểm tương quan, toạ độ trung bình của ba nhóm 

điểm nêu trên để vẽ đường cong Q=f(H) trung bình sao cho phù hợp với tính chất chung 

của quan hệ Q=f(H) và đạt sai số tương quan nhỏ nhất, hình 4-1b. Đường trung bình vẽ 

từ mực nước thấp nhất tới mực nước cao nhất trong năm. Nếu ứng với mực nước thấp 

nhất hoặc cao nhất mà không đo được lưu lượng nước sẽ không có điểm để định hướng 

vẽ, trường hợp này phải kéo dài (ngoại suy) Q=f(H) trung bình. Kỹ năng vẽ và phương 

pháp kéo dài sẽ trình bày ở phần sau. 

 

 

Hình 2-42: Biểu đồ Q=f(H) trung bình 

 

• Tính sai số tương quan 

Để đánh giá mức độ tương quan của lưu lượng với mực nước và phản ảnh sai số 

trong đo đạc, thường sử dụng công thức tính sai số quân phương tương đối. 

n

K
n

∑ −
= 1

2)1(
σ          (2-63) 

Trong đó σ  : Sai số quân phương tương đối 

n : tổng số điểm lập tương quan Q=f(H) 

K = 
tÝnh

do

Q
Q

          (2-64) 

Trong đó Qđo – Lưu lượng nước thực đo. 

Qtính – Lưu lượng nước đọc trên đường Q=f(H) trung bình tương ứng cùng mực 

nước với Qđo. 
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Trị số σ  tuỳ thuộc vào mức độ tương quan giữa lưu lượng với mực nước, độ 

chính xác trong công tác đo đạc và tất nhiên cũng tăng giảm theo kỹ năng vẽ đường 

Q=f(H) trung bình. 

σ  ≤ 0.050 thì tương quan Q=f(H) chặt chẽ. 

 0.05 <σ  < 0.15  thì tương quan Q=f(H) có thể sử dụng được. 

 0.15 < σ  thì tương quan Q=f(H) dùng để tham khảo. 

• Tính lưu lượng giờ tương ứng với mực nước giờ 

Sử dụng biểu đồ Q=f(H) trung bình cùng với số liệu mực nước thực đo hàng giờ 

(đã chỉnh lý) tính được lưu lượng giờ tương ứng. Có thể tính theo mấy cách sau: 

a) Đọc trực tiếp trên biểu đồ: 
Với số liệu Hgiờ đọc trực tiếp trên đường Q=f(H) trung bình sẽ được Qgiờ tương 

ứng. 

b) Lập bảng tính (Barem); 
c) Tính theo phương trình tương quan. 
Nội dung chi tiết cách tính (b) và (c) sẽ trình bày ở phần sau. 

Về nguyên tắc cần phải tính lưu lượng giờ tương ứng với tất cả thời điểm  đã đo 

mực nước. Tuy nhiên do sự dao động mực nước trong mùa kiệt không lớn nên trong 

công tác chỉnh lý thường chỉ tính lưu lượng giờ trong mùa lũ (bỏ qua công đoạn tính 

Qgiờ trong mùa kiệt). 

• Tính lưu lượng bình quân ngày 

Lưu lượng nước bình quân ngày được tính theo phương pháp trung bình cộng các 

lưu lượng nước hàng giờ nếu phân phối các trị số cách đều giờ. 

   =        (2-65) 

Trong đó N : Số thời điểm tính lưu lượng trong ngày. 

Qgiờ – Lưu lượng nước ứng với thời điểm đo mực nước trong ngày. 

Trường hợp các thời điểm tính lưu lượng nước phân phối không đều giờ thì phải 

nội suy (nội suy tuyến tính theo số liệu lưu lượng giờ trước và sau) bổ sung lưu lượng 

sao cho phân phối đều giờ và tính theo (2-65). 

Đối với mùa kiệt thường bỏ qua công đoạn tính Qgiờ mà tính theo 

Từ số liệu mực nước bình quân ngày và sử dụng biểu đồ Q=f(H)  trung 

bình tính trực tiếp  (theo ba cách tính như Qgiờ ). Kết quả cách tính này, trị số 
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sẽ có sai số thiên nhỏ so với cách tính chính xác từ Qgiờ.Tuy nhiên do mùa kiêt mực 

nước dao động ít nên sai số có thể chấp nhận được. 

• Tính đặc trưng dòng chảy năm 

a) Lưu lượng nước bình quân năm 

   =       (2-66) 

Trong đó : lưu lượng nước bình quân ngày trong năm. 

                     N=  365 – số ngày trong năm (năm nhuận là 366 ngày) 

b) Tổng lượng nước năm 
Wnăm =  (m3)         (2-67) 

Hoặc                               Wnăm =       (2-68) 

Trong đó T – số đo thời gian một năm (tính theo đơn vị giây phút, giờ… tương 

ứng với lưu lượng m3/s, m3/giờ). 

t- thời gian một ngày theo đơn vị tương ứng với lưu lượng. 

c) Lớp  dòng chảy năm 

Ynăm =         (2-69) 

Trong đó Ynăm tính theo (mm) ; Wnăm (m3). 

F – diện tích lưu vực (km2); 103 là hệ số đổi đơn vị. 

d) Mô đuyn dòng chảy năm 

Mnăm = (l/s/km2)        (2-70) 

Với  Mnăm(l/s/km2),  (m3/s), Flưu vực (km2), 103 hệ số đổi đơn vị. 

e) Lưu lượng lớn nhất, nhỏ nhất 
Lưu lượng nước lớn nhất (Qmax), nhỏ nhất (Qmin) tương ứng trong tháng, trong 

năm xác định theo kết quả tính lưu lượng giờ (tức thời). Thời điểm xuất hiện Hmax, Hmin. 

• Kiểm tra đánh giá kết quả 

a) Sai số tính lưu lượng giờ và lưu lượng bình quân ngày 
Trong quá trình tính lưu lượng giờ có thể phạm sai số khi đọc biểu đồ, tra bảng 

tính sao chép số liệu v.v. 

Để phát hiện sai số, thường người ta vẽ quá trình mực nước giờ và quá trình lưu 

lượng giờ, qua đó so sánh đối chiếu hai dạng đường mà đánh giá kết quả. Trong thực tế 
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công đoạn này chỉ sử dụng cho lưu lượng giờ của trận lũ lớn nhất trong năm nhằm kiểm 

tra dạng lũ đặc trưng và Qmax năm. 

Đối với lưu lượng bình quân ngày cách kiểm tra cũng tương tự như trên. Vẽ và so 

sánh hai đường quá trình mực nước bình quân ngày và lưu lượng bình quân ngày. Nếu 

hai đường quá trình này có xu thế hoàn toàn tương ứng có thể kết luận số liệu tính toán 

đúng. 

b) Xem xét tính hợp lí của đặc trưng dòng chảy năm 
Thực chất của công đoạn này là đánh giá toàn bộ số liệu trong năm kể từ việc đo 

đạc, chỉnh lý đến kết quả cuối cùng là đặc trưng dòng chảy năm. Nếu kết quả hợp lý có 

nghĩa số liệu đo và chỉnh lý được chấp nhận và có thể sử dụng, ngược lại phải xem xét 

toàn bộ quá trình đo và tính để phát hiện nguyên nhân không hợp lý. Để kiểm tra tính 

hợp lý của đặc trưng dòng chảy thường sử dụng phương trình cân bằng nước trong đoạn 

sông: 

+ Wkhu giữa + Wđầu = ∑ raW + Wcuối    (2-71) 

Trong đó:  

: Tổng lượng nước chảy vào đoạn sông tại các trạm đo phía thượng lưu. 
∑ raW : Tổng lượng nước chảy ra tại các trạm đo phía hạ lưu sông. 
Wkhu giữa: Tổng lượng nước bổ sung vào đoạn sông trong khu giữa từ trạm đo phía thượng 

lưu tới trạm hạ lưu. 

Wđầu: Thể tích nước trữ trong đoạn sông tại thời điểm đầu của thời đoạn xét cân bằng 

nước. 

Wcuối : Thể tích nước trữ trong đoạn sông tại thời điểm cuối của thời đoạn xét cân bằng 

nước. 

Thời đoạn xét cân bằng nước có thể bất kỳ, nếu xét theo thời đoạn một năm sẽ có Wđầu 

≈Wcuối . Vì thời điểm đầu năm (1-I) và thời điểm cuối năm (31-XII) đều thuộc mùa kiệt, 

mực nước tại hai thời điểm đó không chênh lệch nhiều, vì vậy có thể coi thể tích nước 

trữ xấp xỉ nhau (có sai số nhưng có thể bỏ qua vì tổng lượng nước năm khá lớn so với 

chênh lệch lượng trữ). Do đó phương trình cân bằng sẽ là: 

+ Wkhu giữa = ∑ raW     (2-72) 

Nếu xét với đoạn sông có đê, kể từ trạm đo thượng lưu tới hạ lưu sẽ không có lượng 

nước mặt bổ sung khu giữa thì: 
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= ∑ raW        (2-73) 

Sử dụng (2-70), (2-71) để kiểm tra tính hợp lý của đặc trưng dòng chảy năm trong trường 

hợp đơn giản nhất: đoạn sông không có nhánh, có đê: 

    =      (2-74) 

Với đoạn sông có đê nhưng gồm nhiều nhánh chảy vào, chảy ra thì 

∑   =    (2-75) 

Với đoạn sông không có đê và có nhiều sông nhánh chảy vào, chảy ra ta có: 

∑   <     (2-76) 

( Vì Wgiữa rất khó có điều kiện xác định) 

Tuỳ theo tình hình cụ thể từng đoạn sông mà vận dụng các dạng phương trình cân bằng 

(2-74), (2-75) hoặc (2-76). Trên thực tế rất khó đạt được yêu cầu cân bằng tuyệt đối và 

việc chấp nhận sai số %10±  được coi là hợp lý. 

  Tuy nhiên khi sử dụng phương trình cân bằng cũng có một số hạn chế sau: Nếu 

các trạm đo phía trên, dưới sai số cùng chiều (cùng thiên lớn- cùng thiên nhỏ) sẽ có kết 

quả hợp lý nhưng thực chất số liệu không chính xác. Ngược lại nếu trạm trên, dưới sai số 

ngược chiều (trên thiên lớn- dưới thiên nhỏ…) sẽ cho kết quả “không hợp lý” nhưng thực 

chất số liệu chấp nhận được với sai số cho phép. 

  Trường hợp xét cân bằng gồm nhiều trạm trên, dưới nếu xảy ra bất hợp lý cũng rất 

khó xác định nguyên nhân do trạm nào. 

• Tổng hợp kết quả và thuyết minh 

Kết quả chỉnh lý số liệu lưu lượng gồm có: 

a) Lưu lượng giờ (trong mùa lũ) tương ứng với mực nước giờ; 

b) Lưu lượng bình quân ngày (cả năm) 

c) Đặc trưng dòng chảy từng tháng và năm. 

  Mỗi loại số liệu đều sao chép thành ba bản và lưu trữ tại trạm đo, đài khu vực và 

tổng cục khí tượng thuỷ văn (đối với các trạm cơ bản). Số liệu lưu lượng bình quân ngày 

và đặc trưng dòng chảy năm được thống kê theo mẫu bảng (2.17a), lưu lượng giờ tương 

ứng mực nước giờ theo mẫu bảng (2.17b). 

  Kèm theo số liệu có thuyết minh về các vấn đề liên quan tới chất lượng, những 

vấn đề cần lưu ý đối với người sử dụng v. v. 
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• Điều kiện ứng dụng Q=f(H) trung bình 

  Phương pháp tính lưu lượng giờ theo đường quan hệ Q=f(H) trung bình phù hợp 

với những trạm đo có mặt cắt ngang ổn định (ít thay đổi hình dạng vì xói bồi) và tỷ lệ 

dao động độ dốc mặt nước nhỏ (Imax/Imin<1.40). Các trạm đo trên sông nhỏ miền núi, 

thường lưu các sông lớn thường đáp ứng được hai điều kiện nêu trên. Ngoài ra điều kiện 

thuỷ lực trong mùa kiệt của trạm đo trên sông vùng trung du, đồng bằng không ảnh 

hưởng triều cũng phù hợp để sử dụng Q=f(H) trung bình. 

2.4.11. Một số kỹ năng vẽ biểu đồ và kéo dài Q=f(H) 

  Công tác chỉnh lý số liệu lưu lượng thường xuyên sử dụng trực tiếp biểu đồ 

Q=f(H). Do đó kỹ năng vẽ biểu đồ ảnh hưởng rõ nét tới mức độ chính xác của kết quả, 

đặc biệt là trong mùa kiệt ở trạm đo trên sông suối nhỏ. 

1. Chọn tỷ lệ vẽ biểu đồ 

 Yêu cầu tỷ lệ vẽ phải đạt mức chính xác cần thiết, dễ đọc và nội suy, đẹp mắt và cân 

đối trong khuôn khổ giấy vẽ quy định. 

 Để đạt yêu cầu dễ đọc và nội suy chỉ nên chọn theo ba tỷ lệ sau: 

1~1, 1~2, 1~5 từ đó tăng giảm mẫu số theo hệ số 10 để cho các tỉ lệ tương ứng sau: 

1~10, 1~20, 1~50. 

 Trên giấy kẻ li khả năng đọc chính xác tới 0.5mm, có nghĩa sai số do điều kiện kỹ 

thuật (chia vạch mm) của giấy vẽ tối đa là 0.5mm. Do đó, với yếu tố mực nước muốn 

đọc chính xác tới 1 cm cần phải vẽ tỷ lệ: 

 Mức nhỏ nhất là : 0.5mm biểu đồ ~ 1cm thực. Có nghĩa là : 1mm biểu đồ ~ 2cm 

thực (1/20). 

 Đối với yếu tố lưu lượng, với trị số Q(m3/s) được đọc tương ứng với độ dài LQ trên 

biểu đồ (kể từ gốc Q=0) sẽ có sai số đọc tối đa là: 

Sai số tương đối % = 
QL
mm5.0

 

Giả thiết để sai số tương đối không vượt quá 5% (0.05) ta có: 

QL
mm5.0

≤ 0.05 →LQ ≥ 10 (mm) 

Có nghĩa phải chọn tỷ lệ sao cho độ dài đọc trên biểu đồ tương ứng với lưu lượng 

Q(m3/s) không nhỏ dưới 10mm (tương ứng với yêu cầu sai số 5%). 
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                                               Năm . .. . .. . . . .. … . . .. 

Bảng 2.17a. Bảng lưu lượng nước bình quân ngày 

Trạm . . . .                 sông. . . . . .. . .        Diện tích lưu vực. . . . . . .. . . . .km2            
        

Tháng 

Ngày 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

. 

. 

. 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

            

Bình 

quân 

Lớn 

nhất 

Ngày 

Nhỏ 

nhất 

Ngày 

            

đặc 

trưng 

dòng 

chảy 

năm 

Lưu lượng bình quân . . . . . . . .. m3/s; lớn nhất . . .           …………………… m3/s; nhỏ nhất . . 

…………………. m3/s 

                                                                                                              Ngày . . . .. tháng. . . . . ; ngày 

. . . . . .. . tháng 

Tổng lượng nước . . . . .. . .. . . m3,lớp dòng chảy . . .  . . .. mm, mô đuyn dòng chảy . . . .. . . . . . . . 

.. . . . . . .. . . . .. l/s/km2 
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Ghi chú: Trị số lớn nhất, nhỏ nhất trong từng tháng, trong năm là trị số lưu lượng giờ 

Qgiờ lớn nhất, nhỏ nhất (không phải bình quân lớn nhất, nhỏ nhất) 

Năm . .  . . . . . . . . 

Bảng 2.17b Lưu lượng nước và mực nước tức thời 
Tháng  Ngày Giờ Mực 

nước 

(cm) 

Lưu 

lượng 

(m3/s) 

ngμyQ  

(m3/s) 

Tháng  Ngày Giờ Mự

c 

nướ

c 

(cm

) 

Lưu 

lượn

g 

(m3/s

) 

ngμyQ

(m3/s) 

VI 20 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

24 

1 

7 

13 

19 

1 

4 

7 

10 

13 

16 

19 

22 

1 

4 

7 

10 

13 

16 

19 

22 

1 

7 

13 

19 

1 

7 

13 

312 

348 

365 

378 

393 

414 

427 

435 

434 

427 

411 

389 

362 

336 

311 

276 

259 

244 

229 

215 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

1460 

1620 

1710 

1780 

1850 

1890 

2040 

2080 

2040 

1950 

1860 

1690 

1520 

1390 

1250 

1080 

1020 

970 

920 

879 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

 

 

164 

 

 

 

 

 

 

 

192 

 

 

 

 

 

 

 

113 

 24 

25 

 

 

 

26 

19 

1 

7 

13 

19 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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 Tuy nhiên để đạt yêu cầu này biểu đồ có thể vượt quá khuôn khổ giấy vẽ. Do đó có thể  

vẽ riêng lưu lượng nhỏ (phần nước thấp) theo tỷ lệ lớn sao cho khoảng đọc nhỏ nhất 

không dưới 10mm (kể từ Q=0). 

 
Hình 2-43  Biểu đồ phóng to Q=f(H) phần nước thấp 

 

2. Kỹ năng vẽ đường quan hệ Q=f(H) trung bình 

 Yêu cầu cần đạt được là đường trung bình có dạng cong trơn thể hiện tính chất tăng 

nhanh dần của lưu lượng khi mực nước càng cao, mặt khác cần có sai số tương quan (sai 

số quân phương) nhỏ nhất. 

 Tuy nhiên còn phải lưu ý tới nguyên tắc sau: lấy quy luật số đông làm cơ sở chính 

đồng thời phân tích và xem xét tính chất cá biệt của điểm tương quan. 

 Để đạt sai số tương quan nhỏ nhất khi vẽ đường quan hệ Q=f(H) trung bình nên 

chia đều khoảng lệch lưu lượng ( QΔ ) sang hai phía thiên lớn và thiên nhỏ đồng thời dựa 

theo quy luật phân bố của số đông điểm tương quan mà định hướng đường cong. Nếu có 
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điểm tương quan phân bố thiên lớn hoặc thiên nhỏ khác thường (điểm đột xuất) cần phân 

tích nguyên nhân để xử lý thích hợp, không nên chia đều khoảng lệch theo những điểm 

này. 

3. Kéo dài đường Q=f(H) trung bình 

 Trường hợp không đo được lưu lượng ứng với mực nước cao nhất hoặc thấp nhất sẽ 

không có điểm tương quan để định hướng vẽ đường Q=f(H) trung bình. 

 Nếu vẽ theo xu thế rất dễ sai số chủ quan dẫn đến những kết quả “gây tranh cãi” 

• Kéo dài phần nước cao 

 Hiện nay thường sử dụng phương trình tương quan dạng đa thức bậc hai để kéo dài 

Q=f(H) phần nước cao. 

 Thực chất đây cũng là cách vẽ theo xu thế nhưng sử dụng công cụ toán học để hạn 

chế tính chủ quan. 

 Trên đường Q=f(H) trung bình đã vẽ theo điểm tương quan tự chọn ba mực nước 

H1, H2, H3, cách đều nhau với H1 xấp xỉ mực nước điểm tương quan cao nhất và H3 xấp 

xỉ mực nước điểm tương quan thấp nhất. 

 Tương ứng với H1, H2, H3, đọc trên đường trung bình được lưu lượng tương ứng Q1, 

Q2, Q3. Thay các giá trị trên vào biểu thức dưới đây: 

 Q= Q1
))((
))((

3121

32

HHHH
HHHH
−−
−− +Q2

))((
))((

3212

31

HHHH
HHHH
−−
−− +Q3

))((
))((

2313

21

HHHH
HHHH
−−
−−

  

(2-77) 

 Trong đó H1, H2, H3, Q1, Q2, Q3 là các trị số xác định đọc trên đường Q=f(H) trung 

bình. 

 Khai triển đẳng thức trên sẽ được phương trình tương quan lưu lượng ~ mực nước 

dạng đa thức bậc hai: 

Q = aH2 + bH + C        (2-78) 

Với a, b, c là các hệ số xác định. 

 Nghiệm lại phương trình bằng cách thay H1, H2, H3 vào (4-15b) và tính được đúng 

giá trị Q1, Q2, Q3 chứng tỏ quá trình khai triển đúng và phương trình tương quan được 

xác định. 
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 Mực nước trong phương trình tương quan có thể sử dụng đơn vị (m) hoặc (cm) 

tương ứng với Q(m3/s) tuỳ theo cao trình trạm đo sao cho thuận tiện trong tính toán. Biểu 

thức (2-76) được thiết lập dựa theo dạng đa thức Lagrange. 

 Có thể sử dụng phương trình tương quan dạng (2-78) để tính Qgiờ theo Hgiờ và kéo 

dài quan hệ Q=f(H)  tới mực nước cao tùy ý. 

 Tuy nhiên nếu biên độ kéo dài càng lớn kết quả tính Qmax sẽ kém chính xác. 

 Có thể tham khảo cách đánh giá chất lượng tính Qmax dưới đây: 

 Gọi ΔHk là biên độ mực nước cần kéo dài và ΔHđo – biên độ mực nước có điểm 

lưu lượng thực đo thì: 

ΔHk = H cao nhất không đo lưu lượng – H cao nhất có đo lưu lượng 

ΔHđo = H cao nhất không đo lưu lượng – H thấp nhất có đo lưu lượng 

Nếu ΔHk ≤ 1/3ΔHđo thì kết quả  kéo dài và tính Qmax  có thể sử dụng được. 

Nếu 1/3ΔHđo<ΔHk≤ 1/2ΔHđo kết quả kéo dài có thể dùng tham khảo. 

Ngoài ra có thể so sánh dạng Q=f(H)  kéo dài với dạng tương quan Q=f(H)  của những 

năm đo trước đó (nếu có) để có nhận xét và điều chỉnh. Lưu ý rằng phương trình tương 

quan Q=f(H) không trùng hoàn toàn với mọi điểm trên đường trung bình (vì đường này 

vẽ theo thực đo không phải dnạg chính tắc). Có thể thay đổi phương trình tương quan 

bằng cách thay đổi cách chọn ba điểm gốc ban đầu, vấn đề này tuỳ thuộc ý định sử dụng 

của người tính toán kéo dài. 

 Phương trình tương quan dạng đa thức bậc hai không dùng để kéo dài phần nước 

thấp vì phưong trình có điểm  cực trị và nhánh đối xứng. 

 Kéo dài Q=f(H)  theo phương trình tương quan phù hợp với những trạm đo có mặt 

cắt ngang tăng dần theo mực nước (có nghĩa là không mở rộng đột ngột- bãi tràn). 
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Hình 2-44: Kéo dài Q=f(H) theo phương trình tương quan 

• Kéo dài phần nước thấp 

 Phần nước thấp rất dễ đo lưu lượng, tuy nhiên trong thực tế vì những lý do nào đó 

không đo được lưu lượng ứng với mực nước thấp nhất thì phải kéo dài. 

 Để có điểm định hướng vẽ đường Q=f(H) trung bình phần nước thấp cần xác định 

toạ độ điểm ngừng chảy (Hngừng chảy, Q=0). 

 Nếu có số liệu địa hình mặt cắt ngang hoặc mặt cắt dọc sông sẽ xác định được mực 

nước ngừng chảy trùng với cao trình điểm thấp nhất mặt cắt ngang. 

 Trường hợp thiếu số liệu địa hình có thể tính mực nước ngừng chảy theo công thức: 

Hngừng chảy = 
)(2

).(2

CAB

CAB

HHH
HHH
+−

−
     (2-79) 

Trong đó:  

Hngừng chảy : Mực nước tưong ứng với lưu lượng bằng 0. 

HA, HB, HC : Mực nước đọc trên đường Q=f(H) tương ứng với QA, QB, QC. 

 Ứng với QA đọc tuỳ ý trên đường trung bình phần nước cao, QC đọc tuỳ ý trên 

đường trung bình phần nước thấp. Trị số QB bằng trung bình nhân của QA, QC. 

QB = CA QQ .       (2-80) 

 Khi đã xác định được toạ độ điểm ngừng chảy có thể vẽ kéo dài Q=f(H) theo xu thế 

sao cho xuôi thuận qua điểm đó. 
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 Nếu biên độ kéo dài để tính Qmin không vượt quá 1/10 biên độ có điểm tương quan, 

kết quả có thể chấp nhận. Nếu vượt ngoài phạm vi trên thì kết quả tính Qmin chỉ nên tham 

khảo. 

 Công thức (4-16) được xác lập dựa theo phương trình tương quan dạng hàm mũ. 

Q = a(H – Hngừng chảy)n     (2-81) 

Với a là hệ số, n là số mũ phương trình tương quan; 

Khi H = Hngừng chảy thì Q = 0 

• Lập bảng tương quan mực nước ~ lưu lượng 

Việc tính Qgiờ theo mực nước giờ có khối lượng lớn và phải đọc trực tiếp trên biểu 

đồ Q=f(H) trung bình lặp lại nhiều lần.Quá trình này rất dễ phạm sai số nên trong thực tế 

thường lập bảng tương quan mực nước ~ lưu lượng (thường gọi là barem). Sử dụng bảng 

này tính Qgiờ theo Hgiờ hoặc Q ngày theo H ngày rất thuận lợi. Trình tự lập bảng theo ví dụ 

dưới đây: 

 Một trạm đo cần lập bảng tính lưu lượng ứng với mực nước từ 600 cm đến 

1000cm. Lần lượt đọc lưu lượng trên biểu đồ ứng từng cấp mực nước cách đều 10cm với 

kết quả sau: 

H = 600 cm 

H = 610 cm 

H = 620 cm 

……………. 

H = 980 cm 

H = 990 cm 

H = 1000 cm 

 

Q = 5.5 m3/s 

Q = 6.0 m3/s 

Q = 6.8 m3/s 

……………. 

Q = 802 m3/s 

Q = 815 m3/s 

Q = 830 m3/s 

 

Ghi kết quả lưu lượng vào cột ‘0’ trong bảng  

    H 

Hcm 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 QΔ  

600 

610 

620 

5.50 

6.00 

6.80 

5.55 

6.08 

 

5.60 

6.16 

 

5.65 

6.24 

 

5.70 

6.32 

 

5.75 

6.40 

 

5.80 

6.48 

 

5.85 

6.56 

 

5.90 

6.64 

 

5.95 

6.72 

 

0.50 

0.80 
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…. 

. 

. 

980 

990 

1000 

 

 

 

802 

815 

830 

 

 

 

803 

816 

 

 

 

805 

818 

 

 

 

 

806 

820 

 

 

 

8.07 

821 

 

 

 

808 

822 

 

 

 

810 

824 

 

 

 

 

811 

826 

 

 

 

812 

827 

 

 

 

 

814 

828 

 

 

 

13 

15 

 

Tính chênh lệch lưu lượng từng cấp mực nước ghi vào cột ΔQ. 

Trong từng cấp mực nước 10cm coi lưu lượng thay đổi đều, do đó phân phối 

chênh lệch lưu lượng ΔQ chia đều cho từng cm. Ví dụ từ 600 đến 610 chênh lệch 0.5 

m3/s vậy khi mực nước tăng 1cm lưu lượng tăng 0.05m3/s. 

 Cộng luỹ tích lưu lượng tăng theo mực nước từng cm sẽ có bảng tương quan mực 

nước lưu lượng. 

 Lưu ý rằng số gia lưu lượng ΔQ tăng dần theo từng cấp mực nước hoặc không 

đổi trong một vài cấp mực nước (lấy tròn số hoặc sai số đọc trên giấy kẻ li) 

2.4.12 Chỉnh lý số liệu lưu ượng nước khi quan hệ Q=f(H) thay đổi theo mặt cắt bị xói, bồi. 

Quan hệ Q=f(H) thay đổi theo mặt cắt bị xói, bồi thuộc loại Q=f(H) không ổn 

định và mức độ không ổn định tuỳ thuộc rất rõ nét vào sự thay đổi diện tích (xét cùng 

mực nước). 

1. Nhận dạng Q=f(H) thay đổi theo mặt cắt xói, bồi 

 Căn cứ số liệu lưu lượng thực đo ở mẫu bảng (2-16) dựng quan hệ Q=f(H) và 

ω =f1(H) tương ứng. 

 Cạnh toạ độ mỗi điểm tương quan ghi kèm số thứ tự lần đo theo thời gian để phân 

tích. Nếu các điẻm tương quan phân bố rộng, mức độ dao động của lưu lượng vượt qua 

chỉ tiêu ổn định, có nghĩa xét từng mực nước ΔQ>± 0.10Qtb và hình thành từng nhóm 

thiên lớn hoặc thiên nhỏ tương ứng với diện tích lớn, nhỏ (đối chiếu số thứ tự lần đo ω lớn 

– Qlớn và ngược lại) thì trường hợp này thuộc dạng quan hệ Q=f(H) thay đổi theo mặt cắt 

xói, bồi. 
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Hình 2-45: Biểu đồ Q=f(H) và ω=f(H) tương ứng 

 

Hình 2-46: Quan hệ Q=f(H) trung bình từng thời đoạn 

2. Trình tự chỉnh số liệu lưu lượng 

 Diện tích mặt cắt ngang xét với cùng mực nước mà thay đổi khác nhau là do hiện 

tượng xói hoặc bồi tạo nên. Khái niệm xói, bồi ở đây chỉ mang ý nghĩa tương đối vì khi 

thay đổi thời đoạn làm mốc so sánh thì sự phân định xói, bồi cũng thay đổi theo. ảnh 

hưởng xói, bồi của mặt cắt dẫn tới sự thay đổi của lưu lượng là vấn đề phức tạp. 

 Nếu trường hợp mặt cắt chỉ đơn thuần xói hoặc đơn thuần bồi trong những thời 

đoạn liên tục mà trong mỗi thời đoạn đó quan hệ (H~ω ), (H~Q) được coi là ổn định, thì 

có thể áp dùng phương pháp ‘trung bình thời’ đoạn để xử lý. Sau đây chỉ đề cập đến 

phương pháp xử lý trường hợp đã nêu. 



 - 107 - 

 Riêng trường hợp mặt cắt xói, bồi (cả xói, bồi rộng khắp và xói, bồi cục bộ) có 

ảnh hưởng rõ rệt tới lưu lượng nước nhưng diễn ra không theo quy luật là vấn đề phức 

tạp. Để xử lý trường hợp này có thể dùng phương pháp ‘diện tích chuẩn’ nhưng kết quả 

của phương pháp còn nhiều hạn chế. . . 

a) Phân định thời đoạn xói, bồi trong năm. 

Trường hợp thứ nhất giả thiết biểu đồ tương quan Q=f(H) được lập bởi n lần đo 

trong năm. Xem xét sự phân bố điểm tương quan theo số thứ tự lần đo thứ 1 đến lần đo 

thứ ni cho thấy thời đoạn này các điểm phân bố theo xu hướng thiên nhỏ, vậy thời đoạn 

này được coi là mặt cắt bị bồi. 

  Tiếp theo thời đoạn từ lần đo ni + 1 đến n mặt cắt bị xói. 

 Nguyên tắc phân định thời đoạn xói, bồi như sau: 

Trong mỗi thời đoạn quan hệ Q=f(H) phù hợp với chỉ tiêu ổn định, có nghĩa là xét 

trên từng cấp mực nước mức độ dao động lưu lượng thực đo không vượt quá ± 0.10Qtb 

của mỗi cấp mực nước. 

 Các lần đo lưu lượng trong mỗi thời đoạn phải kế tiếp nhau theo thứ tự thời gian 

liên tục và số lượng không nên ít dưới 10 lần đo. 

 Trường hợp đã phân định hai thời đoạn xói, bồi mà vẫn chưa đáp ứng chỉ tiều của 

quan hệ Q=f(H) ổn định do điểm tương quan phân tán, có thể xem xét phân định thành 

ba thời đoạn gồm có: 

 Xói – chuyển tiếp – bồi hoặc bồi – chuyển tiếp – xói. 

 Chú ý rằng thưòi điểm ranh giới giữa các thời đoạn không nhất thiết trùng với 

ngày đo lưu lượng theo thứ tự. 

 Thí dụ : Từ lần đo 1 đến lần đo 28 (ngày 26-V) thuộc thời đoạn mặt cắt bj bồi. Từ 

lần đo 29 (ngày 4-Vi) đến lần đo 55 thuộc thời đoạn mặt cắt bị xói. Ranh giới giữa hai 

thời đoạn nằm trong khoảng từ 26-V đến 4-VI, nên chọn ranh giới ứng với thời điểm 

xuất hiện mực nước thấp nhất trong khoảng 26-V đến 4-VI. 

b) Vẽ đường Q=f(H) trung bình từng thời đoạn 

 Đường trung bình từng thời đoạn còn là đường trung bình tạm thời. Nói chung 

cách vẽ tương tự như phần Q=f(H) ổn định (xem 2.4.10 mục 2.4.10.2). 

 Mỗi thời đoạn xói, bồi, chuyển tiếp sẽ có đường Q=f(H) trung bình tương ứng như 

hình 2.42. 
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 Thời đoạn nào cần phải kéo dài (nước cao, nước thấp) sẽ được thực hiện tương tự 

như kéo dài Q=f(H) ổn định (xem 2.4.10 mục 2.4.10.2). 

c). Tính sai số tương quan 

 Có thể tính sai số riêng cho từng đường trung bình ứng với từng thời đoạn nếu 

mỗi đường trung bình đều có số điểm tương quan ≥15 điểm. 

 Nếu trong số các đường Q=f(H) mà có một đường với số điểm tương quan dưới 

10 điểm nên tính sai số chung. Công thức tính theo (2-78). 

 Các công đoạn tiếp theo như tính lưu lượng giờ theo mực nước giờ, tính lưu lượng 

bình quân ngày, tính đặc trưng dòng chảy năm… và tới công đoạn cuối cùng tổng hợp số 

liệu, thuyết minh – lưu trữ v.v sẽ thực hiện tương tự phần Q=f(H) ổn định 

 Chú ý rằng đường Q=f(H) trung bình được phân định cho thời đoạn nào chỉ được 

sử dụng tính lưu lượng cho thời đoạn đó (như hình 2.46). 

d). Nhận xét về Q=f(H) trung bình thời đoạn 

 Tính lưu lượng giờ theo nhiều đường Q=f(H) trung bình thưòi đoạn có thể tạo nên 

sự thay đổi đột biến (bước nhảy) của đường quá trình lưu lượng tại những thời điểm ranh 

giới, có nghĩa là tại những thời điểm này lưu lượng sẽ tăng đột ngột nếu chuyển từ thời 

đoạn bồi sang thời đoạng xói và sẽ giảm đột ngột nếu chuyển ngược lại. 

 Vấn đề này gây sai số không lớn nhưng làm biến dạng đường quá trình lưu lượng 

(Q~t), có thể xử lý trực tiếp bằng cách vẽ Q~t cho xuôi thuận và đọc kết quả  lưu lượng 

giờ trên biểu đồ Q~t. 

 Trên thực tế có thể xảy ra trường hợp số đường Q=f(H) trung bình tạm thời trong 

năm ít hơn số thời đoạn xói và bồi đã phân định trong năm đó. Nguyên nhân là do hiện 

tượng xói, bồi có chu kỳ trùng lặp. 

Thí dụ : Từ 1-I đến 26-V mặt cắt bị bồi, từ 25-V đến 7-X mặt cắt bị xói, từ 8-X đến 31-

XII mặt cắt bị bồi. Như vậy có 3 thời đoạn bồi, xói, bồi kế tiếp nhưng chỉ có hai đường 

Q=f(H) tạm thời, một đường sử dụng cho thời đoạn xói còn đường kia sử dụng chung 

cho cả hai thời đoạn bồi. 

 Với những trạm đo có hiện tượng xói, bồi liên tục đan xen rất dễ xảy ra trường 

hợp như đã nêu trên. 
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2.4.13 Chỉnh lý số liệu lưu lượng nước khi quan hệ Q=f(H) thay đổi theo độ dốc mặt nước. 

 Độ dốc mặt nước sông luôn dao động theo thời gian và không gian (khi mực nước 

lên, xuống) từ đó tạo nên sự dao động tương ứng của lưu lượng nước. Sự thay đổi độ dốc 

do nhiều nguyên nhân như độ dốc phụ gia, hiện tượng nước dâng do tổ hợp lũ nhiều 

nhánh sông, nước dâng do hồ chứa nước, vận hành công trình thủy lợi vỡ đê, phân lũ 

v.v… Trông số những nguyên nhân nêu trên chỉ có nguyên nhân độ dốc phụ gia tạo nên 

sự thay đổi độ dốc có tính quy luật rõ nét còn những nguyên nhân khác làm thay đổi độ 

dốc không theo quy luật. 

 Theo công thức thủy lực của Sedy – Maning ta có: 

Q = ω2
1

3
21 IR

n
      (2-82) 

Gọi Qo – là lưu lượng trong điều kiện chảy ổn định và Io là độ dốc mặt nước tương ứng. 

Qt – là lưu lượng trong điều kiện chảy không ổn định (có sóng lũ) và It là độ dốc tương 

ứng. 

 Do chuyển động của sóng lũ tạo nên độ dốc phụ gia nên ta có: 

It = Io + Ifụ gia = Io + 
dt
dh

U
1    (2-83) 

Với U là tốc độ truyền sóng lũ trong sông và 
dt
dh  là cường suất mực nước. 

Thay (2-83) vào (2-82) ta có: 

Qt  = 
dt
dh

U
IR

n
11

0
3
2

+ω           (2-84) 

Sử dụng công thức (2-84) và xét với điều kiện mặt cắt ổn định với cùng mực nước trong 

một trận lũ cho thấy các giá trị n, R, ω  không đổi, khi lũ lên 
dt
dh >0 và khi lũ xuống 

dt
dh  

<0, do đó: 

Ldt
dh

U
I ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

1
0 > 

Xdt
dh

U
I ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

1
0 →(Qt)lũ lên > (Qt)lũ xuống               (2-85) 

 Điều đó có nghĩa do ảnh hưởng độ dốc phụ gia mà dẫn tới thay đổi lưu lượng 

nước theo quy luật chung là ứng với cùng mực nước trong một trận lũ sẽ có lưu lượng lũ 

lên luôn lớn hơn lượng lũ xuống. 

Lập luận nêu trên là cơ sở để dựng biểu đồ tính lưu lượng thay đổi theo độ dốc phụ gia. 
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1. Trình tự chỉnh lý lưu lượng nước chịu ảnh hưởng độ dốc phụ gia 

a. Nhận dạng quan hệ Q=f(H) ảnh hưởng độ dốc phụ gia 

Căn cứ số liệu lưu lượng thực đo dạng bảng 2.17b dựng quan hệ tương quan 

Q=f(H) cho từng trận lũ. 

Dựa theo ngày đo, giờ đo của từng lần đo theo thứ tự thời gian, đối chiếu với quá 

trình mực nước giờ để xác định những lần đo thuộc nhánh lũ lên và những lần đo thuộc 

nhánh lũ xuống. Tọa độ điểm tương quan nên ký hiệu khác nhau giữa lần đo nhánh lên 

và lần đo nhánh xuống ghi kèm theo số thứ tự lần đo theo thời gian. 

 Xem xét trên biểu đồ tương quan nếu các điểm đo thuộc nhánh lũ lên phân bố 

theo xu hướng thiên lớn và các điểm đo nhánh lũ xuống phân bố theo xu hướng thiên nhỏ 

có thể khẳng định quan hệ Q=f(H) ảnh hưởng độ dốc phụ gia. 

b)Vẽ đường Q=f(H) phân nhánh 

Dựa theo xu thế phân bố điẻm tương quanQ=f(H) thuộc từng nhánh lũ vẽ đường cong 

liên tục qua tọa độ điểm lưu lượng thực đo từ mực nước chân lũ lên tới đỉnh lũ (đối với 

nhánh lên) và từ đỉnh lũ tới mực nước chân lũ xuống (đối với nhánh xuống). Nguyên tắc 

vẽ đường cong Q=f(H)  phân nhánh là dạng cong trơn, qua tọa độ các điẻm lần lượng từ 

mực nước thấp tới đỉnh lũ sao cho theo thứ tự thời gian sẽ xuất hiện Qmax trước Hmax. 

 

Hình 2-47: a: Biểu đồ phân bố lần đo lưu lượng theo quá trình mực nước 

b: Quan hệ Q=f(H) phân nhánh 



 - 111 - 

Trường hợp không đo lưu lượng ứng với mực nước cao có thể dựa theo xu thế 

quan hệ Q=f(H)  phần nước thấp để ngoại suy – kéo dài (tất nhiên có tham khảo cường 

suất mực nước để vẽ cho phù hợp). 

Gặp trường hợp lũ kép (lũ nhiều đỉnh) mà không có điểm đo đẻ định hướng chính xác 

có thể vẽ Q=f(H) phân nhánh theo xu thế sao cho lưu lưọng nhánh lên thiên lớn và nhánh 

xuống thiên nhỏ. 

Mỗi trận lũ có đường Q=f(H) phân nhánh tương ứng riêng nhưng có thể vẽ chung 

nhiều trận llũ trên cùng biểu đồ hoặc vẽ riêng từng trận lũ. 

c) Tính lưu lượng từng giờ tương ứng với mực nước giờ 

Quan hệ Q=f(H) phân nhánh không xét sai số tưong quan vì biểu đồ đã vẽ trùng với 

tọa độ điểm thực đo (coi sai số tương quan bằng 0). 

Sử dụng số liệu mực nước giờ (Hgiờ ~ t) đọc trực tiếp trên biểu đồ Q=f(H) phân nhánh 

sẽ được lưu lượng giờ (Qgiờ ~t) tương ứng, đây là cách tính duy nhất. 

Lưu ý rằng mực nước của trận lũ nào sẽ đọc biẻu đồ Q=f(H) phân nhánh của trận lũ 

đó, mực nước thuộc nhánh lũ lên sẽ đọc lưu lượng tương ứng trên Q=f(H) nhánh lên và 

mực nước nhánh xuống cũng đọc theo Q=f(H) nhánh xuống. 

Thời điểm xuất hiện Qmax trận lũ sẽ không trùng với thời điểm Hmax. 

d) Tính lưu lượng bình quân ngày 

Lưu lượng bình quân ngày tính bằng trung bình cộng lưu lưọng các giờ đã đo mực 

nước trong ngày nếu giờ đo phân phối đều. Nếu trong ngày mà giờ đo mực nước phân 

phối không đều (do chuyển chế độ) phải nội suy lưu lượng để bổ sung sao cho trở thành 

phân phối đều rồi tính như trên. 

Các công đoạn tiếp theo như tính đặc trưng dòng chảy năm- kiểm tra sai số và tính 

hợp lý kết quả tính toán, tổng hợp số liệu trong năm và thuyết minh, lưu trữ sẽ thực hiện 

tương tự như trên  

Trong thực tế những trạm đo có quan hệ Q=f(H) phân nhánh trong mùa lũ nhưng 

trong mùa kiệt lại có quan hệ Q=f(H) ổn định. Do đó sẽ có hai loại biểu đồ tính lưu 

lượng cho riêng từng mùa. 

e. Nhận xét quan hệ Q=f(H) phân nhánh 
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Cơ sở lập luận xây dựng biểu đồ rõ ràng, cách vẽ đơn giản, sử dụng dễ dàng. Hiện 

nay dạng này được sử dụng khá phổ biến và thường gọi là quan hệ Q=f(H) dạng ‘vòng 

dây’. 

Tuy nhiên sử dụng quan hệ Q=f(H) phân nhánh có một số nhược điểm sau: 

- Phải có nhiều số liệu lưu lượng thực đo, ứng với mỗi nhánh lũ ít nhất cần có ba 

lần đo và phân bố đều từ mực nước thấp (chân lũ) tới đỉnh lũ. Nếu không đáp ứng yêu 

cầu này sẽ không có điểm định hướng và phải vẽ theo xu thế, lúc đó rất dễ phạm sai số 

chủ quan, đặc biệt là trị số Qmax. Trận lũ nào không có điểm lưu lượng thực đo sẽ phải 

ngoại suy hoàn toàn không  có cơ sở 

- Dạng đường Q=f(H) phân nhánh thuộc loại quan hệ đa trị (cùng mực nước 

nhưng có nhiều lưu lượng tương ứng). Vì vậy không thể sử dụng máy tính trong công 

đoạn tính lưu lượng giờ theo Hgiờ. Mặt khác khi sử dụng trong tính toán theo các mô hình 

cũng không thích hợp mà phải khái quát theo dạng đường Q=f(H) trung bình. 

- Theo (2-84) ảnh hưởng độ dốc phụ gia tạo nên dạng Q=f(H) phân nhánh, tuy 

nhiên đối với trạm đo vùng thượng lưu sông- vùng núi, thường có độ dốc đáy sông khá 

lớn- có nghĩa là độ dốc chảy ổn định Io lớn. Thành phần độ dốc phụ gia 
dt
dh

U
1  so với Io 

chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ (tăng hoặc giảm vài phần trăm). Vì vậy ảnh hưởng này không rõ nét 

và bị phai mờ bởi những sai số đo đạc lớn hơn. Do đó những trạm đo miền núi thường 

không có dạng Q=f(H) phân nhánh. 

- Đối với trạm vùng trung du- đồng bằng thì trị số độ dốc ổn định I0 khá nhỏ nên 

độ dốc phụ  gia chiếm tỷ lệ đáng kể làm thay đổi độ dốc rất rõ nét tạo nên Q=f(H) phân 

nhánh. 

f. Chỉnh lý lưu lượng nước khi Q=f(H) thay đổi do độ dốc nước dâng 

Hiện tượng nước dâng làm cho độ dốc mặt nước giảm nhỏ và  có thể xảy ra 

ngừng chảy hoặc (Q=0) hoặc chảy ngược cục bộ trong phạm vi từng đoạn sông ngắn. 

Xét trong vùng sông không ảnh hưởng triều hiện tượng nước dâng có thể xảy ra 

tại những đoạn sông trực tiếp chảy vào hồ chứa, đoạn sông thượng lưu đập dâng điều tiết 

và đoạn sông có nhiều nhánh nhập lưu. 
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Trong công tác chỉnh lý lưu lượng, để xét ảnh hưởng độ dốc nước dâng thường sử 

dụng tương quan giữa mô đuyn lưu lượng với mực nước )(
2
1 Hf

I

Q
= . Cơ sở xây dựng 

tương quan này dựa theo lập luận dưới đây. 

• Tính chất chung quan hệ mô đuyn lưu lượng ~ mực nước. 

Theo công thức (2-82) ta có : Q = ω2
1

3
21 IR

n
 

Sử dụng công thức trên với điều kiện mặt cắt ngang (ω ) ổn định và độ dốc I thay 

đổi cho thấy: 

Với cùng mực nước HA, nếu độ dốc I = 1 sẽ có lưu lượng Q1 tính theo công thức: 

Q1 = 2
1

3
2

11
AA

A

R
n

ω  = AA
A

R
n

ω3
21  = hằng số.      (2-86) 

Nếu độ dốc I thay đổi sẽ có lưu lượng Q tương ứng : Q = 2
1

3
2

11
AA

A

R
n

ω . 

Tỷ số : =
2
1

I

Q
AA

A

R
n

ω3
21         (2-87) 

Rõ ràng (2-86) = (2-87) điều đó có nghĩa là: 

=
2
1

I

Q Q1 = AA
A

R
n

ω3
21 = hằng số.      (2-88) 

Theo công thức (2-88) cho thấy tỷ số 
2
1

I

Q  bằng trị số lưu lượng ứng với độ dốc bằng 

1, nên gọi đó là mô đuyn lưu lượng hoặc có thể nói tỷ số 
2
1

I

Q  là lưu lượng ứng với 

một đơn vị của khai căn độ dốc. 

  Với điều kiện mặt cắt ổn định sẽ có ω , n, R không đổi với một mực nước, 

có nghĩa là mô đuyn lưu lượng là hằng số với một mực nước và quan hệ mô đuyn lưu 

lượng nước với mực nước là quan hệ đơn trị. 

 Mặt khác theo (2-87) ta có: Q= 2
1

3
5

3
5

2

. I
n

HB                       (2-89) 
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Vì vậy 
2
1

I

Q  = 
n

HB

3
5

3
5

2

. .        (2-90) 

Công thức (2-90) cho thấy quan hệ mô đuyn lưu lượng với mực nước theo dạng 

hàm mũ với số mũ m=5/3. 

Do đó quan hệ mô đuyn lưu lượng với mực nước là quan hệ đơn trị, đồng biến 

tăng nhanh dần theo mực nước cao, đồ thị 
2
1

I

Q = f(H) có dạng đường cong lõm. 

• Trình tự chỉnh lý lưu lượng ảnh hưởng nước dâng 

- Nhận dạng Q=f(H)  ảnh hưởng nước dâng 

Căn cứ theo số liệu lưu lượng thực đo và các yếu tố thủy lực tương ứng với từng lần 

đo như bảng 2.16, lập quan hệ tương quan Q=f(H) và I=f2(H) tương ứng. Cạnh tọa độ 

điểm tương quan ghi số thứ tự lần đo để dễ đối chiếu, so sánh. 

Xét trên hai quan hệ, nếu mức độ dao động của lưu lượng vượt quá chỉ tiêu ổn định 

(thiên lớn, thiên nhỏ quá ± 10% Qtb từng mực nước) và các điểm tương quan phân bố có 

tính tương ứng giữa lưu lượng và độ dốc, có nghĩa là lần đo nào Q thiên lớn sẽ có I thiên 

lớn và ngược lại (đối chiếu số thứ tự lần đo), hai đặc điểm nêu trên thuộc dạng quan hệ 

Q=f(H) do ảnh hưởng độ dốc nước dâng. 

Chú ý rằng ảnh hưởng độ dốc phụ gia (biến dnạg sóng lũ) cũng có hai đặc điểm 

tương tự như trên nhưng ảnh hưởng độ dốc phụ gia có tính quy luật rõ nét là độ dốc và 

lưu lượng nhánh lũ lên luôn lớn hơn độ dốc và lưu lượng nhánh lũ xuống (xét cùng mực 

nước). Ảnh hưởng nước dâng nói chung không có quy luật mà thay đổi rất đa dạng. 

- Vẽ quan hệ mô đuyn lưu lượng~ mực nước  

Mô đuyn lưu lượng ~ mực nước 
2
1

I

Q = f(H) được tính từ số liệu lưu lượng thực đo 

và độ dốc tức thời tại thời điểm đo lưu lượng. 

Giờ đo lưu lượng thường linh hoạt, không trùnh với giờ do mực nước cố định vì 

vậy khi tính độ dốc tức thời cần phải xác định mực nước trạm thượng lưu hoặc hạ lưu 

tương ứng với thời điểm đo lưu lượng. 
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Chẳng hạn lần đo lưu lượng nào đó bắt đầu 10h15 và kết thúc 12h45, vậy kết quả 

đó được coi là lưu lượng tức thời ứng với thời điểm 11h45 (thời điểm giữa bắt đầu và kết 

thúc). Do đó phải nội suy xác định mực nước lúc 11h45 để tính độ dốc tức thời. 

 Lần lượt tính mô đuyn lưu lượng cho từng lần đo và dựng quan hệ tương quan 

2
1

I

Q = f(H). 

Ta có: 
2
1

I

Q = 
2
1

2
1

.

H

LQ

Δ
 với I = 

L
HΔ  

Trong đó : Q – Lưu lượng thực đo; 

Δ  H – chênh lệch mực nước giữa hai trạm trên đọan sông đo lưu lượng (chênh lệch 

tức thời ứng với thời điẻm đo lưu lượng). 

L – Chiều dài đoạn sông giữa hai trạm trên dưới. 

Để đơn giản cho việc tính toán trong thực tế người ta lập quan hệ 
2
1

.

H

Q

Δ
=f(H) thay cho 

quan hệ 
2
1

I

Q = f(H). 

xét về độ lớn hai số hạng này chỉ khác nhau bởi hằng số L1/2, xét về ý nghĩa số hạng 

2
1

.

H

Q

Δ
 là lưu lượng tương ứng với một đơn vị của khai căn nên chênh lệch tưong tự như 

mô đuyn lưu lượng 
2
1

I

Q . 

Theo lập luận ở phần trên thì quan hệ mô đuyn ~ mực nước chỉ đơn trị khi mặt cắt ổn 

định. Trên thực tế mặt cắt ngang luôn thay đổi và cộng thêm sai số về đo đạc nên quan hệ 

tương quan 
2
1

.

H

Q

Δ
=f(H) không hoàn toàn đơn trị mà dao động tùy thuộc vào mức độ thay 

đổi mặt cắt và sai số đo đạc. Do đó cần dựa theo sự phân bố điểm tương quan để xác 

định đường quan hệ 
2
1

.

H

Q

Δ
=f(H) trung bình sao cho phù hợp tính chất chung và đạt sai số 

tương quan nhỏ nhất. 

- Tính sai số tương quan 
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Sai số tương quan phản ánh mực độ tương quan giữa mô đuyn lưu lượng với mực 

nước đồng thời cũng thể hiện sai số đo đạc và phụ thuộc kỹ năng vẽ đường trung bình, 

được thể hiện bằng công thức: 

n

K
n

∑ −
= 1

)1(
σ       (2-91) 

trong đó : σ  - sai số quân phương. 

n – số điểm tương quan 

K = 
)/(

)/(

2
1

2
1

HQ

HQ

Δ

Δ đo
tính 

Với (Q/ )2
1

HΔ đo – Mô đuyn lưu lượng tính bởi số liệu thực đo. 

(Q/ )2
1

HΔ tính – mô đuyn lưu lượng đọc trên biểu đồ trung bình ứng với cùng mực nước 

với (Q/ )2
1

HΔ đo. 

 

Hìmh 2-48: Quan hệ Q=f(H) và ΔH=f2(H) tương ứng 

Khi σ  ≤0.05 tương quan chặt chẽ. 

Khi 0.05 < σ  < 0.15: tương quan có thể sử dụng được. 

Khi 0.15 < σ : tương quan có thể dùng để tham khảo. 

- Tính lưu lượng giờ tương ứng với mực nước giờ. 
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Sử dụng biểu đồ 
2
1

.

H

Q

Δ
= f(H) trung bình cùng với số liệu mực nước thực do hàng giờ 

(H~t)  của hai trạm để tính độ dốc (ΔH), sẽ có lưu lượng giờ theo cách tính dưới đây: 

Tại thời điểm t1 có mực nước tại trạm đo (cần tính Q) là H1, mực nước tại trạm dưới 

(để tính độ dốc) là Hd1.Vậy chênh lệch tức thời tại t1 là 

Δ  H1=H1–Hd1 

Căn cứ H1 đọc biểu đồ mô đuyn ~ mực nước được giá trị 
2
1

.

H

Q

Δ
, lưu lượng tức thời tại 

t1 : Q1 = 
2
1

.

H

Q

Δ
.(ΔH1)1/2. 

Tiếp tục tương tự với các thời điểm  t2, t3. . . sẽ được quá trình lưu lượng ứng với 

quá trình mực nước. 

Nếu trạm đo mực nước để tính độ dốc ở phía thượng lưu thì cách tính cũng tương 

tự, chỉ khác là khi tính chênh lệch mực nước sẽ là hiệu số trạm trên với trạm cần tính lưu 

lượng. 

Các công đoạn tiếp theo như tính lưu lượng bình quân ngày, tính đặc trưng dòng 

chảy năm, kiểm tra tính hợp lý, tổng hợp số liệu – thuyết minh, lưu trữ v.v. . . thực hiện 

tương tự phần Q=f(H) ổn định (xem 4.2). 

 

Hình 2-49: Quan hệ mô đuyn lưu lượng – mực nước 

• Nhận xét quan hệ mô đuyn lưu lượng ~ mực nước 

- Về số mũ độ dốc 
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Khi xây dựng quan hệ mô đuyn lưu lượng ~ mực nước thường tính số mũ  của độ dốc 

là 1/2 (khai căn bậc hai). 

Điều này chưa hoàn tòan phù hợp với thực tế nên dẫn tới sai số tương quan σ  lớn, 

kết quả không chính xác. Khi vận dụng với số liệu thực tế sẽ cho số mũ khác 1/2 và có 

thể lý giải như sau: 

Gọi It là độ dốc mặt nước thực tại tuyến đo lưu lượng (độ dốc của tiếp tuyến với 

đường mặt nước); 

Ia là độ dốc trung bình tính bằng chênh lệch mực nước với chiều dài đoạn sông 

( LH /Δ ). Nói chung chiều dài đoạn sông L càng lớn, độ dốc trung bình Ia càng nhỏ. 

Có nghĩa là độ dốc thực tại tuyến đo lớn hơn độ dốc trung bình đoạn sông (trong 

đó có tuyến đo); 

It > Ia 

Sử dụng công thức Sêdy- Maning ta có: 

Q= ω2
1

3
21

tIR
n

= ωm
aIR

n
3
21  vì Ia < It nên m >1/2 

Ngược lại nếu Ia > It →m <1/2 (điều này ít xảy ra), trên thực tế không thể xác 

định được độ dốc tại tuyến đo mà chỉ dùng số liệu độ dốc trung bình đoạn sông cho nên 

có thể nói số mũ tính toán m≠ 1/2. 

Mặt khác khi sử dụng độ dộ dốc trung bình cũng cho thấy đọan sông dài tỷ lệ dao 

động độ dốc (Imax / Imin) cũng nhỏ hơn tỷ lệ dao động trong đoạn sông ngắn. Điều này dẫn 

đến kết quả là số mũ của độ dốc thay đổi tùy thuộc cách chọn trạm mực nước để  tính độ 

dốc. Có thể tham khảo thí dụ sau đây: Với cùng mực nước có hai lần đo lưu lượng ứng 

với hai độ dốc tính theo đoạn sông ngắn và đoạn sông dài như sau: 

Đoạn sông ngắn : Q1 = 20 (m3/s); cmH 41 =Δ ; Q2 = 40 (m3/s); cmH 162 =Δ ; 

Đoạn sông dài : Q1 = 20 (m3/s); cmH 41 =Δ ; Q2 = 40 (m3/s); cmH 802 =Δ ; 

Đối với đoạn sông ngắn, tỷ lệ dao động độ dốc 16/4=4, và để cho mô đuyn lưu 

lượng đơn trị thì: 

2
1

1

1.

H

Q

Δ
=

2
1

2

2.

H

Q

Δ
= 

2
1

4

20 =
2
1

16

40 =10→  m=
2
1 . 

Đối với đoạn sông dài, tỷ lệ dao động độ dốc 80/40=2, và để cho mô đuyn lưu 

lượng đơn trị thì: 
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1

1

H
Q
Δ

=
2

2

H
Q
Δ

= 150.0
80
40

40
20

=→== m  

Tuy nhiên chọn đoạn sông ngắn để tính độ dốc lại có hạn chế bởi sai số đo đạc. 

Chẳng hạn theo thí dụ trên nếu hai trạm đo mực nước sai số ngược chiều, trên thiên lớn 

và dưới thiên nhỏ 1cm sẽ dẫn tới HΔ có sai số ± 2cm và sai số tương đối sẽ là 

min

2
HΔ

= %50
4
2
= . 

Nhưng lý giải nêu trên cho thấy nên thiết lập quan hệ môđuyn lưu lượng ~ mực 

nước theo số mũ thích hợp. 

Cách xác định số mũ có thể theo chỉ dẫn sau: 

Trên biểu đồ tương quan Q=f(H) và HΔ =f2(H) tương ứng tiến hành vẽ các đường 

biên ngoài bằng cách nối tọa độ các điểm thiên lớn theo xu thế đường cong và cũng 

tương tự nối các điểm thiên nhỏ (các điểm ở bên trong). 

Chú ý các đường biên lưu lượng và chênh lệch phải vẽ tương ứng- có nghĩa là 

cùng đi qua tọa độ điểm theo thứ tự giống nhau. 

Chọn ba mực nước H1, H2, H3, phân bố từ mực nước cao, trung bình, thấp và 

tương ứng với các vị trí trên biểu đồ có khoảng dao động lớn- có nghĩa là khoảng cách 

giữa đường biên thiên nhỏ và thiên lớn rộng. 

Đọc các giá trị lưu lượng và chênh lệch trên các đường biên tương ứng với từng mực 

nước ta có: 

Với H1 có QL1, 1LHΔ , QN1, 1NHΔ , 

Với H1 có QL2, 2LHΔ , QN2, 2NHΔ , 

Với H1 có QL3, 3LHΔ , QN3, 3NHΔ , 

Trong đó QL1, QL2, QL3, 1LHΔ , 2LHΔ , 3LHΔ  là lưu lượng và chênh lệch đọc trên 

đường biến thiên lớn ứng với từng mực nước. 

QN1, 1NHΔ , QN2, 2NHΔ , QN3, 3NHΔ  là lưu lượng và chênh lệch đọc trên đường 

biên thiên nhỏ ứng với từng mực nước. 

Theo lập luận dựng quan hệ mô đuyn ~ mực nước, ta có: 

Ứng với H1 thì 1
1

1

)( m
L

L

H
Q

Δ
= 1

1

1

)( m
N

N

H
Q

Δ
= Hằng số 
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Do đó 
1

1

N

L

Q
Q  = 1

1

1 m

N

L

H
H

Δ
Δ

→ log ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ
Δ

1

1

N

L

H
H   

vậy số mũ m1 = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ
Δ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

1

1

1

1

log

log

N

L

N

L

H
H

Q
Q

                                        (2-92) 

Tương tự như trên sẽ tính được m2, m3 ứng với H2, H3. 

Và số mũ tính toán có thể tính theo trung bình cộng: 

m = 
3

321 mmm ++  

Căn cứ vào số mũ trung bình để lập quan hệ mô đuyn ~ mực nước mH
Q

Δ
= f(H) thì 

sai số tương quan hợp lý. 

- Vấn đề kéo dài quan hệ mô đuyn ~ mực nước 

Trường hợp không đo được lưu lượng ứng với mực nước cao nhất hoặc thấp nhất 

sẽ không có điểm tương quan để định hướng vẽ đường mH
Q

Δ
= f(H) trung bình. 

Kéo dài – ngoại suy quan hệ mô đuyn ~ mực nước có thể dùng phương trình 

tương quan như đã trình bày trong phần kéo dài Q=f(H) ổn định  

 

Hình 2-50: Biểu đồ đường biên Q=f(H) và ΔH=f2(H) tương ứng 
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Hình 2-51: Quan hệ )(Hf
H
Q

m =
Δ

 

Khi kéo dài phần nước cao có thể xác định phương trình tương quan theo công 

thức (2-54) và đổi giá trị Q1,Q2,Q3 bằng giá trị ( mH
Q

Δ
)1, ( mH

Q
Δ

)2, ( mH
Q

Δ
)3, phương trình 

tương quan có dạng đa thức bậc 2: 

mH
Q

Δ
= a0H2 + b0H + C0        (2-93) 

Với  a0, b0, C0 là các hệ số xác định. 

Với phương trình tương quan (2-91) có thể kéo dài quan hệ mô đuyn tới mực 

nước cao tùy ý. Tuy nhiên khi biên độ kéo dài lớn thì kết quả tính Qmax kém chính xác. 

Cách đánh giá độ chính xác Qmax (xem 2.4.13 ) 

Có thể sử dụng phương trình tương quan trong công đoạn tính lưu lượng giờ thay 

cho cách đọc biểu đồ với biểu thức tính như sau: 

Qi = [ ] m
iii HCHbHa Δ++ 00

2
0                            (2-94) 

Trong đó Qi – Lưu lượng giờ tại thời điểm i; 

Hi – mực nước giờ tại thời điểm i, iHΔ  chênh lệch mực nước tại thời điểm i giữa trạm đo 

lưu lượng và trạm dưới hoặc trạm trên được chọn tính độ dốc. 

Theo (2-94) có thể dễ dàng tính Qgiờ trên máy tính. 

• Điều kiện ứng dụng 

Quan hệ mô đuyn lưu lượng~ mực nước có thể sử dụng cho trạm đo thay đổi độ 

dốc do nước dâng và cả những trạm do ảnh hưởng độ dốc phụ gia (biến dạng sóng lũ) 
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đặc biệt trong trường hợp thiếu điểm đo để vẽ quan hệ Q=f(H) phân nhánh (dạng vòng 

dây). 

Quan hệ mô đuyn~mực nước dạng đơn trị thì không yêu cầu nhiều số liệu đo lưu 

lượng như dạng Q=f(H) phân nhánh, mặt khác dễ kéo dài và hạn chế sai số chủ quan. 

Điều cần lưu ý là việc lựa chọn trạm mực nước để tính độ dốc ( HΔ ), đối với trường hợp 

ảnh hưởng nước dâng nên chọn trạm mực nước tính độ dốc về phía hạ lưu trạm đo lưu 

lượng và trong vùng nước dâng. Nếu khoảng cách quá xa thì quan hệ lưu lượng với độ 

dốc không chặt chẽ, ngược lại khi khoảng cách quá gần, chênh lệch nhỏ, dễ bị sai số đo 

mực nước làm nhiễu tính tương quan. 

2.5 Đo lưu lượng nước vùng sông ảnh hưởng triều và chỉnh lí  Số liệu 

2.5.1 Đặc điểm thủy văn vùng triều 

 Hiện tượng nước biển giao động lên, xuống có tính chất chu kì gọi là thuỷ triều. 

Do tác động của thuỷ triều làm cho nước sông tiếp giáp với bỉen chảy theo hai hướng 

ngược dòng và xuôi dòng có chu kì gọi là dòng triều lên và dòng triều xuống. Chu kì 

thuỷ triều gồm một pha nước dâng và một pha nước rút kế tiếp. Chu kì dòng triều tương 

ứng với chu kì thuỷ triều gồm một pha chảy ngược (dòng triều lên) và một pha chảy xuôi 

kế tiếp (dòng triều xuống). 

 Thực chất chế độ thuỷ văn vùng ảnh hưởng triề là chế độ thuỷ văn phức hợp triều 

và lũ. Vùng sống ảnh hưởng triều kẻ từ cửa sông giáp biển tới ranh giới ảnh hưởng lũ 

thuần tuý. Ranh giới này không cố định mà giao động tuỳ thuộc tổ hợp giữa lũ và triều. 

 Chế độ thuỷ văn vùng sông ảnh hưởng triều có mấy đặc điểm sau: 

1) Mực nước, lưu lượng giao động liên tục và có chu kì. 

 Với chế độ nhật triều mực nước, lưu lượng giao động theo chu kì nhày mặt trăng 

24h50phút, chế độ bán nhật triều theo chu kì nửa ngày 12h25phút. Ngoài chu kì ngày và 

nửa ngày còn hình thành chu kì nửa tháng (khoảng 15 ngày) trong đó triều kém, triều 

trung bình, triều cường lần lượt xuất hiện kế tiếp trong khoảng 15 ngày và lặp lại trong 

15 ngày kế tiếp. Tương ứng với tuần trăng theo âm lịch. 

2) Dòng chảy đổi hướng và quan hệ Q~H rất phức tạp 

 Ngoài tính chất giao động theo chu kì, dòng chảy vùng triều còn đổi hướng chảy 

ngựơc và chảy xuôi xen kẽ trong từng chu kì triều. Mặt khác quan hệ lưu lượng nước 

với mực nước tức thời không đồng nhất và giao động với biên độ lớn. Cụ thể là cùng 
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pha nước dâng nhưng lưu lượng thay đổi theo mực nước thể hiện hai quy luật đồng biến 

và nghịch biến, tương tực pha triều rút lưu lượng và mực nước cũng biến đổi vừa nghịch 

biến lại biến động tuỳ thuộc triều cường, triều trung bình, triều kém. Vì thế quan hệ lưu 

lượng~mực nước tức thời của vùng triều không mang ý nghĩa thực dụng trong tính toán 

thuỷ văn. 

 

Hình 2-52: Quan hệ Q=f(H) của 3 chu kì triều cường, triều trung bình và kém 

2.5.2 Phân loại ảnh hưởng triều 

 Để thuận lợi cho đo đạc và chỉnh lí số liệu lưu lượng có thể chia mức độ ảnh 

hưởng triều thành hai loại: ảnh hưởng triều mạnh và ảnh hưởng triều yếu. Tương ứng với 

mức độ triều mạnh yếu mà có chế độ đo phù hợp. Tuy nhiên cách phân loại trên cũng chỉ 

có ý nghĩa tương đối vì trên thực tế ranh giới giữa hai mức độ ảnh hưởng rất khó xác 

định chính xác. 

 Khái quát tiêu chí phân loại như sau: 

1) Trạm đo ảnh hưởng triều mạnh 

- Cả hai mùa lũ và kiệt mực nước đều giao động theo dạng triều rõ nét. 

- Hai mùa lũ và kiệt đều có hướng chảy hai chiều xen kẽ trong từng chu 

kì triều (kể cả khi lũ cao). 

2) Trạm đo ảnh hưởng triều yếu 

 Mực nước chỉ giao động theo dạng triều trong mùa kiệt, mùa lũ mực nước giao 

động theo quy luật mưa lũ. Hướng chảy hai chiều chỉ xảy ra trong mùa kiệt, mùa lũ chỉ 

có hướng chảy xuôi. 
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2.5.3 Chế độ đo lưu lượng 

 Đo lưu lượng dòng triều không nhằm mục đích lấy số liệu để dựng quan hệ Q = 

f(H) tức thời (vì lý do đã nêu phần trê) mà yêu cầu đo lưu lượng triều sao cho đủ số liệu 

để dựng các quan hệ tương quan giữa các đặc trưng lưu lượng và mực nước triều chẳng 

hạn như tổng lượng triều, lưu lượng trung bình triều lên, trung bình triều xuống, lưu 

lượng lớn nhất hướng xuôi, hướng ngược…mực nước đỉnh triều, chân triều, biên độ 

triều. 

 2.5.3.1 Số lần đo lưu lượng trạm ảnh hưởng triều mạnh 

 Yêu cầu tối thiểu phải đo lưu lượng của ba kì triều nửa tháng (khoảng 15 ngày và 

quen gọi là nguyệt triều) và ba kì  triều đó phân phối như sau: 

1) Kì triều 15 ngày vào thời kì nước kiệt nhất trong năm. 

2) Kì triều 15 ngày ứng với thời kì nước lớn nhất trong năm. 

3) Kì triều 15 ngày ứng với giai đoạn chuyển tiếp lũ và kiệt. 

Theo đó mỗi đợt đo một kì triều 15 ngày gồm nhiều lần đo (giờ đo) liên tục từng 

giờ vào các thời điểm 1, 2, 3…21, 22, 23, 24 giờ. 

Như vậy trong một năm yêu cầu đo trọn vẹn quá trình lưu lượng (Q~tgiờ) của 45 

chu kì triều (15*3) nếu trạm đo có chế độ nhật triều. Trên cơ sở số liệu đo Q~t và H~t 

tương ứng của 45 chu kì triều này tiến hành xác định các đặc trưng và lập tương quan. 

Sử dụng quan hệ tương quan để tính ra các đặc trưng triều cho khoảng 300 chu kì triều 

không đo lưu lượng. (Mỗi năm có khoảng 350 chu kì nhật triều với mỗi chu kì 24h50’, 

nếu chế độ bán nhật triều thì số chu kì tăng hai lần). 

2.5.3.2 Số lần đo lưu lượng trạm triều yếu 

Trong mùa kiệt yêu cầu đo hai kì triều 15 ngày phân phối vào giai đoạn kiệt nhất 

và giai đoạn chuyển tiếp lũ, kiệt. 

Mùa lũ ảnh hưởng triều không đáng kể chỉ có  hướng chảy xuôi đo theo chế độ 

vùng không ảnh hưởng triều. Nghĩa là không phải đo liên tục mà đo gián đoạn, các lần 

đo cách xa nhau và số lượng đủ để dựng Q=f(H) tức thời. 

Trên đây là yêu cầu tối thiểu, nếu có điều kiện đo được nhiều hơn thì việc lập 

tương quan sẽ thuận lợi và nâng cao thêm độ chính xác. 

2.5.4 Đo lưu lượng nước khi ảnh hưởng triều mạnh 

2.5.4.1 Công trình và phương tiện đo 
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 Hệ thống cột tiêu định vị thuỷ trực trên mặt cắt ngang thường sử dụng cho các 

trạm thuỷ văn vùng triều. 

 Phương tiện thông dụng gồm thuyền, tời, tải trọng và máy lưu tốc đếm vòng, 

trong đó loại máy 5 vòng báo hiệu một lần được dùng rộng rãi, một số trạm sử dụng loại 

một vòng báo hiệu một lần. 

2.5.4.2 Nguyên tắc đo lưu lượng dòng triều 

Đo lưu lượng dòng triều cần tuân thủ hai nguyên tắc sau: 

1) Đo đồng thời trên các thuỷ trực 

 Lưu tốc dòng triều thay đổi nhanh, mặt khác khi đổi hướng từ chảy ngược sang 

chảy xuôi hoặc ngược lại thì lưu tốc trên mặt cắt ngang và trên thuỷ trực không đồng 

nhất. Khi đổi hướng chảy xuôi sang chảy ngược hai bên bờ chảy ngược trước, phần giữa 

dòng chảy ngược sau có nghĩa là cùng một thời điểm hướng chảy trên mặt cắt ngang 

không đồng nhất. Giữa dòng chảy xuôi, phía hai bờ chảy ngược. Xét trên một thuỷ trực 

khi chuyển từ hướng xuôi sang hướng ngược, cho thấy tầng nước phía đáy sông chảy 

ngược trước còn tầng nước trên mặt chảy ngược sau, có nghĩa là cùng một thời điểm 

tầng đáy chảy ngược tầng sát mặt chảy xuôi. 

Do đó lưu lượng dòng triều phải sử dụng nhiều thuyền, nhiều máy lưu tốc, mỗi 

thuyền chịu trách nhiệm đo một thuỷ trực và tất cả các thuỷ trực cùng đo đồng thời (khác 

với vùng không triều sử dụng một máy đo lần lượt từng thuỷ trực). Nếu không đảm bảo 

được nguyên tắc đo đồng thời thì số liệu thực đo không phản ánh đúng trạng thái tức thời 

và giá trị sử dụng của số liệu giảm đáng kể. 
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Hình 2-53: Phân bố lưu tốc trên mặt cắt ngang và trên thuỷ trực khi đổi hướng 

chảy từ xuôi sang ngược 

2) Đo liên tục từng giờ trong chu kì triều 

 Trong môi chu kì nhật triều 24h50’ (xấp xỉ 25h) thường có 10 ÷12 giờ chảy 

ngược (dòng triều lên) và khoảng 13 ÷15 giờ chảy xuôi (dòng triều xuống) với chu kì 

bán nhật triều 12h15’ trong đó giai đoạn chảy ngược khoảng 4 ÷6 giờ và giai đoạn chảy 

xuôi tiếp sau khoảng 6 ÷8 giờ. Mặt khác trong từng giai đoạn chảy ngược, chảy xuôi 

đều xuất hiện lưu lượng lớn nhất (Qmax ngược, Qmax xuôi). 

Do đó nếu không đo liên tục trọn vẹn trong mỗi chu kì thì không thể xác định 

được Qmax, không đủ số liệu tính tổng lượng chảy ngược, tổng lượng chảy xuôi. 

Vì vậy có thể nói nguyên tắc đo đồng thời, đo liên tục là nét khác biệt cơ bản của 

vùng ảnh hưởng triều so với cách đo lần lượt (không đồng thời) và gián đoạn của vùng 

không ảnh hưởng triều. 

2.5.5 Quy trình một đợt đo lưu lượng 15 ngày 

2.5.5.1 Xác định thời gian đo 

Căn cứ theo dự báo thuỷ văn về tình hình lũ và kiệt của từng mùa, trên cơ sở đó 

xác định thời gian đo bảo đảm tính chất đặc trưng. Vì thuỷ triều và dòng triều thay đổi 

theo chu kì tương đối đều đặn cho nên chỉ cần xác định thời gian đo khoảng 15 ngày liên 

tục sẽ bao gồm đủ đặc trưng triều cường, triều trung bình, triều kém. 

2.5.5.2 Cố định thuyền đo và tổ chức nhân lực 
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Mỗi thuỷ trực đo lưu tốc trên mặt cắt ngang có một thuyền đo cùng với tời, tải 

trọng và máy lưu tốc. Thuyền đo được cố định bằng hai neo phía thượng lưu và hạ lưu để 

giữ cho thuyền ổn định kể cả khi hướng chảy ngược và chảy xuôi. 

 

Hình 2-54: Neo thuyền trên tuyến đo theo cột tiêu 
Mỗi thuyền cần ít nhất ba người và phân công đo theo ba ca liên tục ngày đêm. 

Ngoài ra cần phải có  một thuyền liên lạc chở người ra vào đổi ca đo, đồng thời phục vụ 

các yêu cầu khác cho sinh hoạt và đo đạc. 

2.5.5.3 Đo lưu tốc từng điểm trên các thuỷ trực 

Theo thời điểm đo đã quy định 1, 2, . . .23, 24giờ. Chỉ huy ca đo phát tín hiệu và 

tất cả các thuyền đo trên mặt cắt ngang cùng lúc thực hiện thao tác kĩ thuật đo lưu tốc. 

* Số điểm đo lưu tốc trên thuỷ trực được chia ra 4 mức dưới đây: 

- Đo sáu điểm ứng với các độ sâu tương đối như sau: 

Sát mặt nước : 0.2h, 0.4h, 0.6h, 0.8h, sát đáy sông. 

- Đo 3 điểm 0.2h, 0.6h, 0.8h. 

- Đo 1 điểm 0.6h. 

Trong đó h là độ sâu tại thuỷ trực và độ sâu tương đối tính từ mặt nước xuống. 

Căn cứ sự biến đổi lưu tốc theo chiều sâu mà quyết định số điểm đo nhiều hay ít, 

mặt khác còn tuỳ thuộc độ sâu tại thuỷ trực lớn hay nhỏ. Việc đo lưu tốc từng điểm trên 

thuỷ trực kết thúc sau 5-15 phút, trong thời gian chờ ca đo tiếp sau tiến hành tính lưu tốc 

từng điểm  và lưu tốc bình quân thuỷ trực. (nếu sử dụng máy lưu tốc hiện số có kết quả 

trực tiếp) trình tự đo lặp lại liên tục từng giờ và kéo dài hết kì triều 15 ngày. Để giảm nhẹ 

khối lượng đo lưu tốc có thể vận dụng cách đo trên thuỷ trực đại biểu trong một số ngày 
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cuối kì triều với điều kiện đã xác định được phương trình tương quan vm/c~vđb bằng số 

liệu đo chi tiết của những ngày đầu kì triều. 

Cách đo trên thuỷ trực đại biểu đã trình bày trong tiết 3-9 của giáo trình này. 

2.5.5.4 Đo mực nước tương ứng và đo mặt cắt ngang 

Việc đo mực nước tương ứng với giờ đo lưu tốc trên thuỷ trực được thực hiện 

đồng thời theo giờ đo đã quy định 1, 2, 3. . . 23, 24 giờ. Nếu trạm đo sử dụng máy đo 

mực nước tự ghi thì số liệu mực nước tương ứng được đọc trên băng giấy ghi của máy. 

Đo mặt cắt ngang không nhất thiết phải đo cùng thời điểm với giờ đo lưu tốc. 

Trong kì triều 15 ngày có thể đo mặt cắt ngang khoảng 3-4 lần và số liệu đo được sử 

dụng để tính lưu lượng bằng cách hiệu chỉnh độ sâu với số chênh lệch giữa mực nước lúc 

đo mặt cắt và mực nước tương ứng mỗi lần đo lưu tốc. 

2.5.6 Tính lưu lượng tức thời và các đặc trưng dòng triều 

 2.5.6.1 Tính lưu lượng tức thời tại từng giờ đo 

 Trình tự  tính Qgiờ tương tự như đã trình bày trong phần tính lưu lượng thực đo 

không ảnh hưởng triều (tiết 3-5) và khái quát như sau: 

1) Tính lưu tốc từng điểm trên thuỷ trực theo phương trình tương quan lưu tốc và 

vòng quay của máy trong một giây. 

V = a.n + b 

2) Tính lưu tốc bình quân thuỷ trực 

Nếu đo 6 điểm: 

 

Vt = 
10
1

(vm + 2v0.2 + 2v0.4 + 2v0.6 + 2v0.8 +vđ) 

 

           Vt : lưu tốc bình quân thuỷ trực 

vm , v0.2 ,v0.4 , v0.6 ,v0.8 ,vđ : lưu tốc điểm đo từ mặt nước tới đáy sông. 

Công thức tính vt khi đo 3, 2, 1 điểm hoàn toàn giống như đã trình bày trong phần 

tính lưu tốc thuỷ trực không ảnh hưởng triều (tiết 3-5). 

Các bước tiếp theo tính lưu tốc bình quân bộ phận, diện tích bộ phận, lưu lượng 

bộ phận và lưu lượng toàn mặt cắt xem tiết (3-5). 

2.5.6.2 Tính tổng lượng triều lên, tổng lượng triều xuống 



 - 129 - 

Tổng lượng triều lên là thể tích nước chảy qua mặt cắt ngang theo hướng 

ngược dòng từ cửa sông lên nguồn sông trong một chu kì dòng triều. Tổng lượng triều 

xuống là thể tích nứơc chảy qua mặt cắt ngang theo hướng xuôi dòng từ nguồn ra cửa 

sông trong một chu kì dòng triều. 

Trên hình (2.55) biểu thị quá trình lưu lượng thực đo của hai chu kì dòng triều. 

Theo đó tại các thời điểm lưu lượng bằng không (Q=0) được gọi là điểm ngưng triều. 

Điểm ngưng triều xuất hiện khi kết thúc giai đoạn chảy ngược gọi là điểm ngưng triều 

lên, điểm ngưng triều xuất hiện khi kết thúc giai đoạn chảy xuôi gọi là ngưng triều 

xuống. Thời gian chảy ngược trong một một chu kì dòng triều gọi là thời gian dòng triều 

lên, thời gian chảy xuôi trong một chu kì dòng triều gọi là thời gian dòng triều xuống. 

 

Hình2-55: Quá trình mực nước và lưu lượng dòng triều tương ứng 

 

Theo hình (2.55) tính tổng lượng triều lên (hoặc xuống) như sau: 

W = 
2
oQ to +

2
)( 1QQo + t1+

2
)( 21 QQ +

 t2+. . . +
2

)( 1 nn QQ +− tn + 
2
nQ tn+1  

Trong đó W là tổng lượng triều lên hoặc xuống (m3) 
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Q0, Q1, Q2, Q3, . . Qn: lưu lượng thực đo tại các thời điểm (m3/s) 

t1, t2,. . . tn :khoảng thời gian cách đều giữa hai thời điểm đo (giây) 

t0 thời gian từ điểm ngưng triều đến giờ đo đầu trên trong chu kì 

tn+1 thời gian từ giờ đo cuối cùng trong chu kì đến điểm ngưng triều 

Trường hợp các lần đo cách đều giờ và điểm ngưng triều xuất hiện trùng với thời 

điểm đo lưu lượng sẽ có: 

t0 = t1= t2= . . .= tn =tn+1 = t 

 

W = ∑
=

n

i
iQ

0
)( t          (2-95) 

Trong đó Qi là lưu lượng thực đo tại thời điểm thứ i trong dòng triều. 

t : khoảng thời gian cách đều giữa hai thời điểm đo (nếu quy định đo 1 giờ 1 lần 

thì t = 3600giây). 

trường hợp điểm ngưng triều xuất hiện trong khoảng thời gian giữa hai lần đo thì 

t0 ≠ tn+1 ≠ t và xác định như sau: 

t0 = 
1− +

o

octr

Q
Q

t
:          

tn+1 = 
1+

n

sau

Q
Q
t

 

Trong đó Q0 là lưu lượng giờ đo đầu tiên sau ngưng triều, 

Qn lưu lượng đo cuối cùng trước khi ngưng triều 

Qtrước là lưu lượng lần đo liền kề Q0 (khác hướng và có thể thuộc chu kì trước) 

Qsaulà lưu lượng lần đo liền kề Qn (khác hướng và có thể thuộc chu kì sau) 

Trong đó (5-1) có thể viết gọn như dưới đây: 

W = ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛∑
−

=
i

n

i

Q
1

1
.t + 

2
1 [ ])()( 1100 ++++ nnn ttQttQ     (2-96) 

2.5.6.4 Xác định , , Q ngược,Q xuôi 

Lưu lượng lớn nhất hướng ngược  và lưu lượng lớn nhất hướng xuôi  

xét chọn trong các trị số lưu lượng thực đo trong từng chu kì dòng triều. 
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Lưu lượng trung bình dòng triều lên Q ngược và lưu lượng trung bình dòng triều 

xuống Q xuôi được tính như sau: 

Q  ngược = ; 

Q xuôi = ; 

           Trong đó Wngược, Wxuôi  là tổng lượng triều lên, triều xuống trong chu kì. 

 Tngược, Txuôi là thời gian chảy ngược, xuôi trong chu kì dòng triều. 

2.5.7 Tổng hợp số liệu lưu lượng thực đo và các đặc trưng 

 Sau khi kết thúc đo lưu lượng trong năm với 3 kì triều đặc trưng tién hành tính 

lưu lượng từng giờ đo, tính các trị số đặc trưng dòng triều Wngược, Wxuôi, Q ngược, Q xuôi 

đồng thời tính các trị số đặc trưng tương ứng của mực nước triều: biên độ triều lên (Al), 

biên độ triều xuống (Ax), mực nước đỉnh triều (Hđ), mực nước chân triều (Hc). 

 Những số liệu thực đo và đặc trưng kể trên được thống kê tổng hợp trong dạng 

bảng (2.16). Theo đó số liệu lưu lượng từng giờ và mực nướcgiờ tương ứng được thống 

kê theo các cột dọc, các số liệu đặc trưng từng chu kì triều được ghi theo hàng ngang 

tương ứng với từng chu kì. Từ số liệu bảng này sẽ sử dụng cho công tác chỉnh lí tiếp sau. 

Bảng 2.18: Lưu lượng dòng triều thực đo và trị số đặc trưng 

Sông Sa Lung – Năm 3003 (trích dẫn một chu kì) 
Qgiờ 

(m3/s) 

Biên độ triều W 

(106m3) 
Q (m3/s) Qmax (m3/s) 

Tháng Ngày Giờ 

đo 

Mực 

nước 

(cm) Ngượ

c 

Xuôi Lên Xuống Ngượ

c 

Xuôi Ngược Xuôi Ngược Xuôi 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

18 

16 

26 

38 

48 

52 

55 

49 

40 

25 

22 

18 

 

 

0 

22.1 

44.0 

59.6 

38.2 

0 

 

 

 

 

36.0 

11.8 

 

 

 

 

 

 

31.0 

56.4 

65.1 

54.0 

 

 

39 

 

 

51 

 

 

0.590 

 

 

0.998 

 

 

32.8 

 

 

39.6 

 

 

59.6 

 

 

65.1 
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IV 

 

 

26 

23 

24 

1 

10 

04 

15 

26 

 

0 

15.3 

42.7 

28.5 

 _ 2 40 36.0          

 

Trong bảng 2.18 chu kì dòng triều từ 12 giờ đến 24 giờ (bán nhật triều). 

 Thời đoạn chảy ngược từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 5/IV (5 giờ) 

 Thời đoạn chảy xuôi từ 17 giờ đến 24 giờ ngày 5/IV (7 giờ) 

Wngược, Wxuôi tính theo (2-95) vì điểm ngưng triều tuỳ giờ đo (12h
, 17h

, 24h). 

Chu kì thuỷ triều (mực nước) từ 11 giờ đến 23 giờ, chân trước 16 cm, chân sau 4 cm. 

 = 59.6 (m3/s) xuất hiện lúc 15 giờ cùng ngày 5/IV 

= 65.1 (m3/s) xuất hiện lúc 20 giờ cùng ngày 5/IV 

Q  ngược =  = 
3600*5

10*590.0 6

 = 32.8 (m3/s) 

Q xuôi = ; = 
3600*7

10*998.0 6

 = 39.6 (m3/s) 

 Thời điểm 17 giờ 5/IV ngưng triều lên 

 Thời điểm 12 giờ và 24 giờ 5/IV ngưng triều xuống 

 Biên độ triều lên Al = 55-16 = 39 (cm); Ax = 55-4 = 51 (cm) 

2.5.8 Đo lưu lượng nước khi ảnh hưởng triều yếu 

 Theo tiêu  chí phân loại ảnh hưởng triều đã nêu ở tiết (5-2) cho thấy trạm đo ảnh 

hưởng triều yếu hình thành hai mùa với hai quy luật thuỷ văn khác nhau. Mùa lũ ảnh 

hưởng nước thượng nguồn chiếm ưu thế nên chỉ có chảy xuôi vì vậy mùa lũ đo lưu lượng 

theo chế độ vùng không ảnh hưởng triều. Nghĩa là có thể vận dụng cách đo lần lượt từng 

thuỷ trực với một thuyền một máy lưu tốc và các lần đo không nhất thiết liên tục mà có 

thể gián đoạn tuỳ diễn biến lũ. 

 Mùa kiệt ảnh hưởng triều chiếm ưu thế và hình thành hướng chảy ngược, xuôi xen 

kẽ. Do đó mùa này có thể vận dụng cách đo đồng thời liên tục tương tự như trạm đo ảnh 

hưởng triều mạnh. 

 Nghĩa là cần phải đo liên tục trong hai kì triều 15 ngày vào giai đoạn kiệt nhất và 

giai đoạn chuyển tiếp kiệt sang lũ. 
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2.5.9 Đo lưu lượng nước bằng tàu di động [4] 

 Ngoài hai phương pháp đo thông dụng đã trình bày trong chương ba (vùng không 

ảnh hưởng triều) và chương năm (vùng ảnh hưởng triều) còn có thể sử dụng phương 

pháp đo lưu lượng bằng tàu di động. 

 2.5.9.1 Công trình và phương tiện đo bằng tàu di động. 

 Đo lưu lượng bằng tàu di động cũng theo phương thức do lưu tốc và diện tích 

thông dụng, tuy nhiên công trình đo gọn nhẹ và phương tiện đo tiên tiến hơn, thao tác kĩ 

thuật nhẹ nhàng hơn cách đo truyền thống. 

1) Công trình đo 

Hệ thống 4 cột tiêu thẳng hàng xác định vị trí mặt cắt ngang tuyến đo. 

Hai phao định vị điểm xuất phát và kết thúc một lượt đo, vị trí hai phao được xác 

định bằng khoảng cách so với mốc khởi điểm cố định trên bờ sông. Khoảng cách từ mép 

nước tới mỗi phao thay đổi theo mực nước lên, xuống và có thể coi vị trí hai phao tương 

ứng với hai thuỷ trực sát bờ còn vị trí các thuỷ trực khác trên mặt cắt được xác định 

bằng bộ đếm số đo độ rộng tương ứng với bậc đo. 

Vị trí và số lượng thuỷ trực có thể thay đổi theo từng lượt đo tuỳ thuộc vào cách 

chọn bậc đo cho từng lượt đo. 

Do đó không cần sử dụng hệ thống cột tiêu hoặc công trình cáp để định vị thuỷ 

trực trên mặt cắt ngang như cách đo thông dụng. 

2) Phương tiện đo và cách sử dụng 

Tàu di động kèm theo các phương tiện đo như sau: 

Máy lưu tốc chuyên dùng, bàn độ, đo góc và máy hồi âm đo sâu loại hiện số cho 

kết quả trực tiếp. 

Máy lưu tốc lắp vào trục xoay thẳng đứng và trục này liên hệ với bàn độ, đo góc 

trên tàu. Máy đặt dưới mặt nước với khoảng cách nhất định. 

Tàu và máy lưu tốc di chuyển trên mặt cắt theo phương ngang từ bờ này sang bờ 

kia (từ phao 1 đến phao 2) vừa di chuyển vừa đo lưu tốc tại một điểm với độ sâu cố định 

trên mỗi thuỷ trực. Do đó máy lưu tốc đồng thời chịu tác động của vận tốc di chuyển 

theo phương ngang và lưu tốc dòng nước.Vì vậy kết quả mà máy đo được là lưu tốc hợp 

thành (tổng hợp lực hai lực thành phần). Và tính theo phương trình tương quan của máy: 

vh =a.n + b                (2-97) 
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Trong đó Vh là lưu tốc hợp thành 

n: số tín hiệu của máy trong một giây, trị số này đọc được trên bộ đếm số. 

a, b các thông số của máy lưu tốc 

Từ lưu tốc hợp thành tính được lưu tốc dòng nước tại điểm đo : 

v = vh .sina          (2-98) 

Với v: lưu tốc dòng nước tại điểm đo trên thuỷ trực 

a : góc lệch của trục máy lưu tốc so với mặt cắt ngang. Trị số này đọc trên bàn độ. 

Mặt khác khi tàu di chuyển trên mặt cắt theo phương ngang thì đồng thời chịu tác 

động của hai lực đẩy :một là lưu tốc dòng nước (v) có phương vuông góc với tuyến 

ngang, hai là lực đẩy của chân vịt tàu với vận tốc vđ có phương trùng với trục tàu (đuôi 

tàu – mũi tàu). 

Tổng hợp lực của hai thành phần này hướng cho tàu di chuyển trên mặt cắt ngang, 

do đó để tàu không bị chệch hướng thì tổng hợp lực phải có phương trùng với phương 

ngang của mặt cắt, điều đó có nghĩa là khi di chuyển theo phương ngang thì mũi tàu di 

động bắt buộc phải hướng  xiên về phía thượng lưu lệch với mặt cắt ngang một góc a  

đúng bằng góc lệch của trục máy lưu tốc. 

Trên cơ sở phân tích đó có thể suy ra rằng khoảng cách giữa ahi thuỷ trực đọc 

được trên bộ đếm số tương ứng với bậc đo trong bảng số là khoảng cách tương đối theo 

hướng xiên góc với mặt cắt. Vì vậy khoảng cách giữa hai thuỷ trực theo phương ngang 

được tính chuyển đổi như sau: 

b = bđ. cosα        (2-99) 

Trong đó b :khoảng cách hai thuỷ trực theo phương ngang 

Bđ : khoảng cách tương đối hai thuỷ trực đọc được trên bộ đếm số tương ứng với bậc đo. 

α  : độ góc bình quân giữa hai thủy trực 
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Hình 2-56: Hướng di chuyển của tàu và các lực đẩy 

 2.5.9.2 Quy trình một vòng đo lưu lượng trên mặt cắt ngang 

 Theo quy phạm khi đo bằng tàu di động yêu cầu số lượng thuỷ trực trên mặt cắt 

ngang không ít hơn 20. 

 Do đó căn cứ độ rộng sông và tình hình biến đổi lưu tốc theo độ rộng mà dự kiến 

số lượng thuỷ trực cần đo sao cho phản ảnh được quy luật phân bố lưu tốc trên mặt cắt 

và khoảng thời gian di chuyển của tàu từ thuỷ trực này đến thuỷ trực kia phải đủ dài để 

nhân viên đo đạc kịp theo dõi ghi chép số liệu độ sâu (h), độ góc (a) và tính hiệu máy (n) 

tương ứng tại từng thuỷ trực. 

 Trên cơ sở dự kiến số lượng thuỷ trực và vận tốc di chuyển của tàu mà chọn bậc 

đo cho phù hợp. Trình tự thực hiện một vòng đo lưu lượng như sau: 

 Tàu di động xuất phát từ hạ lưu tuyến đo vòng lên sát bờ vào mặt cắt ngang và bắt 

đàu đo tại thuỷ trực 1 tương ứng với vị trí phao 1, tại đó ghi được các số liệu độ sâu h1 

(máy hồi âm), độ góc a1 và số tín hiệu n1(máy lưu tốc). Tiếp tục di chuyển đến mặt cắt 

ngang và chờ tính hiệu báo đo thuỷ trực 2 ghi được số độ sâu h2, độ góc a2, số tín hiệu 

n2(máy lưu tốc). Quá trình đo lặp lại như trên với các thuỷ trực tiếp theo và ghi số liệu 

độ sâu h3, h4. . .độ góc  a3, a4. . . số tín hiệu máy lưu tốc n3, n4. . . 

 Kết thúc lượt đo đi tại thuỷ trực cuối cùng tương ứng với vị trí phao 2 với các số 

liệu độ sâu hn, độ góc  an, tín hiệu máy đo lưu tốc nn. 
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 Tiếp tục điều khiển tàu hướng lên thượng lưu vòng qua phao 2 xuống hạ lưu lượn 

sát bờ và vào mặt cắt ngang bắt đầu đo lượt về tại thuỷu trực 1’ tương ứng với vị trí 

phao 2. Quá trình đo  lượt về lặp lại tương tự lượt đi qua các thuỷ trực và kết thúc tại 

thuỷ trực cuối cùng tương ứng với vị trí phao 1. Tương tự như cách đo thông dụng khi 

bắt đầu và kết thúc vòng đo đều đọc mực nước tương ứng Hđ, Hk, và ghi thời điểm bắt 

đầu, kết thúc (ngày – tháng – giờ đo). 

 2.5.9.3 Quy trình tính lưu lượng một lượt đo 

 Căn cứ số liệu của một lượt đo tiến hành tính lưu lượng theo trình tự sau: 

1) Tính lưu tốc điểm đo tại thuỷ trực 

a) Lưu tốc hợp thành theo phương trình tương quan 

vh =a.n + b  

Với n1,  n2,  n3. . . . nn.   được vh1, vh2, vh3 . . . . vhn 

  b)Tính lưu tốc dòng nước tại điểm đo 

v = vh .sina 

Với a1, a2. . . an được v1, v2, vn. . . . 

2) Tính khoảng cách giữa hai thủy trực 

B = bđ .sinα  

Trong đó bđ không đổi tương ứng với bậc đo đã chọn 

Với số liệu a1, a2. . . an có α 1 = 
2

21 αα +
: α 2 =

2
32 αα +

. . .  

Tính được khoảng cách b1, b2, b3. . . bn-1(n thuỷ trực tương ứng với n-1 bộ phận). 

3) Tính lưu lượng toàn mặt cắt 

Tất cả số liệu độ sâu (h1, h2 . . . hn), độ rỗng giữa hai thuỷ trực (b1, b2 . . . bn), lưu tốc 

điểm tại các thuỷ trực (v1, v2 . . . vn) được minh hoạ trên hình (2.58) 

 

Hình 2-57: Quy trình di chuyển tàu trong vòng đo hai lượt 
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Hình 2-58: Số liệu đo độ sâu, độ rộng và lưu tốc trên mặt cắt ngang 

 

 Theo những số liệu hình 2-58 lưu lượng toàn mặt cắt được tính như chỉ dẫn sau: 

Qlượt = Qsát bờ + Qgiữa dòng 

 Qsát bờ gồm hai bộ phận từ phao 1 và phao 2 tới mép nước. 

Qsát bờ = 
2

)( 2211 vbvb ss +
.Kb.Kv 

Với bs1, bs2 độ rộng từ mép nước tới phao 1 và phao 2. 

v1, vn lưu tốc hai thuỷ trực sát bờ tại phao 1, 2. 

Kb hệ số triết giảm tuỳ thuộc địa hình bờ chọn theo kinh nghiệm (đã giới thiệu 

trong tiết 3-5) nếu có điều kiện xác định bằng thực nghiệm. 

Kv : hệ số hiệu chỉnh lưu tốc vì tàu di động chỉ đo lưu tốc tại một điểm ở tầng gần 

mặt nước. (cách xác định xem phần dưới). 

Qgiữa dòng gồm lưu lượng các bộ phận trong phạm vi phao 1 và phao 2. 

Qgiữadòng=Kr. 

KV

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++

++
++

+
++ −−−

2
.

2
)(

...
2

.
2

)(
2

.
2

)( 11113232221211 nnnnn vvhhbvvhhbvvhhb  

Trong đó h1, h2, h3.. hn : độ sâu tại các thuỷ trực 1, 2, 3..n. 

v1, v2, v3. . . vn, lưu tốc điểm đo tại các thuỷ trực 1, 2, 3..n. 

b1, b2, b3. . . bn-1, khoảng cách hai thuỷ trực 1-2, 2-3,. . . nn-1 – n. 
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Kr : hệ số hiệu chỉnh độ rộng vì độ rộng xác định bằng bộ đếm và cách chuyển đổi 

không hoàn toàn chính xác. 

Kr = 
)...( 121 −+++ nbbb

B
 

B:độ rộng thực giữa hai phao 1 và phao 2. 

b1, b2. . . bn-1:độ rộng bộ phận 1, 2 …n-1(xác định trên bộ đếm số và tính chuyển đổi). 

Kv : Hệ số hiệu chỉnh lưu tốc xác định bằng thực nghiệm 

Kv = 
2

1

Q
Q

 

Q1 : đo bằng phương pháp chi tiết thông dụng 

Q2 :  đo bằng tàu di động 

 Xác định hệ số  Kv phải có số liệu nhiều lần đo đồng thời bằng hai phương pháp 

thông dụng và tàu di động, nếu thay đổi ít có thể lấy trị số trung bình, nếu thay đổi nhiều 

phải nghiên cứu phân cấp thay đổi theo mực nước cao thấp hoặc Kv thay đổi theo cấp 

lưu lượng lớn, nhỏ v v… 

 Kết quả cuối cùng lưu lượng của vòng đo bằng trung bình cộng của hai lượt đo: 

Q  =  

Có thể tính lưu lượng theo dạng bảng phân tích dưới đây: 
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Bảng 2.19 tính lưu lượng từng lượt đo bằng tàu di động 
Thứ 

tự 

thuỷ 

trực 

Khoảng 

cách 

 tới mốc 

khởi 

điểm 

(m) 

Độ 

sâu 

(m

) 

Độ 

góc 

a° 

n sin 

a 

Vh 

(m/s) 

V 

(m/s) 
α
° 

cos

α  

B 

(m

) 

Độ 

sâu 

trung 

bình 

(m) 

Di

ện 

tíc

h 

bộ 

ph

ận 

(m
2) 

Lư

u 

tốc 

tru

ng 

bìn

h 

(m/

s) 

Lư

u 

lượ

ng 

bộ 

ph

ận 

(m
3/s) 

Ghi 

chú 

Mép 

nước 

Phao 

1 

2 

3 

. 

. 

. 

. 

n-1 

n(fa

o2) 

mép 

nước 

               

 

2.5.9.4. Điều kiện ứng dụng phương pháp đo bằng tàu di động 

 Phương pháp này sử dụng với đièu kiện độ rộng sông B≥ 300m, độ sâu ≥ 2 m
 , lưu 

tốc dòng nước v≥ 0.3 (m/s). 

 Với điều kiện nêu trên sẽ khó sử dụng để đo liên tục trọn vẹn chu kì triều vì lưu 

tốc trên mặt cắt ngang tại các thời điểm trước và sau ngưng triều thường nhỏ dưới 0.3 

(m/s). 

 Mặt khác để bảo đảm tính liên tục còn phải đo cả ban đêm. Vì vậy phương pháp 

này sử dụng cho trạm đo triều mạnh có nhiều hạn chế. 

 Đối với vùng ảnh hưởng lũ thuộc trung và thượng lưu, độ rộng sông nói chung 

thường dưới 300m, lưu tốc bình quân khoảng 1-2 (m/s), nếu sử dụng tàu di động bắt 
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buộc vận tốc di chuyển của tàu phải lớn hơn hoặc xấp xỉ lưu tốc nước, điều đó có nghĩa 

với độ rộng 300m tàu chỉ di chuyển khoảng trên dưới 100 giây đã xong một lượt đo 

không thể đảm  bảo chính xác. 

 Với những phân tích trên cho thấy phương pháp đo bằng tàu di động thích hợp với 

sông lớn vùng đồng bằng không ảnh hưởng triều hoặc mùa lũ của những trạm ảnh 

hưởng triều yếu. Đối với trạm ảnh hưởng triều mạnh có thể sử dụng với những kì triều 

cường vào những thời điểm xuất hiện Qmaxngược,xuôi và một số thời điểm cận kề trước sau 

Qmax. 

2.5.9.5 Thiết bị đo lưu lượng nước thế hệ mới [6] 

 Hiện nay với trình độ công nghệ cao đã có thể chế tạo được những máy móc, thiết 

bị đo thế hệ mới đa chức năng và rất tiện dụng. Chẳng hạn máy hôi âm đo sâu 

JMC.F840 do Nhật Bản sản xuất có thể đo được độ sâu từ 0.5 đến 1600m, máy 

BATHY1500 của Mỹ đo sâu tới 5000m  và có thể lưu giữ số liệu trên băng từ. 

 Máy đo lưu lượng kí hiệu ACDP hoạt động theo tính chất đặc biệt củan âm thanh 

có thể cho kết quả lưu lượng trực tiếp mà không nhất thiết phải có tuyến đo vuông góc 

với hướng chảy, ngoài ra còn cung cấp số liệu hướng chảy của các tầng nước khác nhau. 

 Tuy nhiên trên thực tế những phương tiện hiện đại mới chỉ được trang bị hạn chế 

cho một số đoàn khảo sát quan trong hoặc còn ở giai đoạn tiếp cận thử nghiệm. Do đó 

phương tiện đo thông dụng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong ngành thuỷ văn nước ta. 

2.5.10 Chỉnh lý số liệu lưu lượng nước của trạm đo ảnh hưởng triều mạnh 

 2.5.10.1 Mục đích chỉnh lí số liệu lưu lượng nước 

 Mục đích chỉnh lí lưu lượng là trên cơ sở số liệu mực nước đo liên tục từng giờ 

trong cả năm và số liệu lưu lượng nước đo trong 3 kì triều tiến hành dựng các quan hệ 

tương quan giữa đặc trưng dòng triều với đặc trưng mực nước triều. Sử dụng những 

quan hệ đó tính đặc trưng lưu lượng cho những chu kì triều không đo lưu lượng và xác 

định đặc trưng dòng chảy năm. Đặc trưng dòng chảy năm gồm có: Tổng lượng nước 

năm (Wnăm). Lưu lượng bình quân năm (Q năm). Lưu lượng lớn nhất trong năm  

Lưu lượng nhỏ nhất trong năm  

 Đối với trạm đo vùng ảnh hưởng triều thì các đặc trưng lưu lượng nhỏ nhất năm, 

lớp dòng chảy năm, mô đuyn dòng chảy năm không có ý nghĩa thực dụng. 
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 Do đó mục đích chỉnh lí lưu lượng nước trạm đo ảnh hưởng triều là dựa theo số 

liệu lưu lượng đo trong 3 kì triều (mỗi kì 15 ngày) và mực nước đo liên tục cả năm làm 

sao tính được ba trị số đặc trưng dòng chảy năm là: 

Tổng lượng nước chảy qua trạm đo trong năm. Lưu lượng bình quân năm. Lưu lượng 

lớn nhất năm. 

 Tuy nhiên lưu ý rằng trạm đo ảnh hưởng triều có hướng chảy ngược và xuôi, do 

đó tổng lượng nước qua trạm đo gồm có tổng lượng chảy xuôi dòng và  ngược dòng 

được coi là đặc trưng tổng lượng nước năm qua trạm đo thoát ra biển. 

 Lưu lượng trung bình năm chỉ tính lưu lượng trung bình thoát ra biển. Lưu lượng 

lớn nhất năm bao gồm lưu lượng lớn nhất xuôi dòng, ngược dòng. 

 2.5.10.2 Nội dung chỉnh lý lưu lượng nước ảnh hưởng triều 

Nội dung chỉnh lý lưu lượng gồm 4 phần như sau: 

• Xây dựng quan hệ tương quan dòng triều và thuỷ triều. 

• Tính đặc trưng từng chu kì triều và đặc trưng dòng chảy năm. 

• Kiểm tra tính hợp lí của kết quả tính toán. 

• Tổng hợp kết quả và thuyết minh, nhận xét. 

Nội dung chi tiết từng phần được trình bày dưới đây. 

1) Xây dựng tương quan đặc trưng dòng triều và thuỷ triều 

 Đặc trưng dòng triều gồm có: 

- Tổng lượng triều lên (Wn), tổng lượng triều xuống (Wx). 

- Lưu lượng bình quân dòng triều lên (Q n), dòng triều xuống (Q x). 

- Lưu lượng lớn nhất dòng triều lên ( ), dòng triều xuống ( ). 

Đặc trưng truỷ triều gồm có : 

- Mực nước đỉnh triều (Hđ) là mực nước cao nhất trong chu kì. 

- Mực nước chân triều lên (Hcl) là mực nước thấp nhất tại thời điểm bắt đầu pha 

nước lên của một chu kì triều. 

- Mực nước chân triều xuống (Hcx) mực nước thấp nhất tại thời điểm kết thúc 

pha nước xuống của một chu kì triều. 

- Biên độ triều lên (Al) là hiệu số đỉnh triều và chân triều lên kế tiếp trước đỉnh. 

- Biên độ triều xuống (Ax) là hiệu số đỉnh triều và chân triều xuống kế tiếp sau 

đỉnh. 
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Mực nước chân triều xuống của chu kì trước là mực nước chân triều lên của chu 

kì sau. 

Từ những đặc trưng nêu trên có thể lập nhiều cặp quan hệ tương quan sử dụng cho 

tính toán chỉnh lí. 

Về mặt lý thuyết hiện nay chưa định hướng được cặp tương quan nào có “ ưu thế 

trội” vì vậy trong thực tế thường áp dụng phương thức “thử dần”. Nghĩa là  lập nhiều 

quan hệ tương quan rồi xét chọn tương quan nào có sai số nhỏ nhất để sử dụng. 

Tuy nhiên qua kinh nghiệm thực tế có thể chỉ ra một số cặp tương quan thực dụng 

dưới đây: 

Wn~ Al ; Wn ~ ;  

Wn~ Ax; Wx ~  

Những cặp tương quan nêu trên đều có ý nghĩa vật lý rõ ràng, sử dụng tính toán 

đơn giản từ số liệu biên độ triều lên Al, triều xuống Ax có thể suy tìm được tổng lượng 

dòng triều lên, xuống và lưu lượng lớn nhất trong từng chu kì Q îcng−
max , Q ixu«

max với sai số 

có thể chấp nhận được. 

 
Hình 2-59: Tương quan Wn – Al và Wn – Qmax

ngược sông Sa Lung 
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Hình 2-60: Tương quan Wx – Ax và Wx – Qmax
xuôi sông Sa Lung 

Về tiêu chí đánh giá sai số các quan hệ tương quan có thể tham khảo mấy mức 

như sau: 

Quan hệ tương quan chặt chẽ nếu có 90% tổng số điểm tương quan giao động 

trong phạm vi ± 10% so với đường trung bình. 

Nếu có 90% tổng số điểm giao động trong phạm vi ± 20% so với đường trung 

bình có thể chấp nhận được. 

Hình (2.60) thể hiện các quan hệ tương quan được xây dựng với số liệu thực đo 

trong một kì triều 15 ngày với chế độ bán nhật triều. Số liệu được thống kê trong bảng 

(2.20), những số liệu này được trích từ số liệu thực đo thống kế trong dạng bảng (2.18). 

2) Tính đặc trưng dòng chảy năm 

Căn cứ số liệu mực nước đo liên tục hàng giờ xác định được biên độ triều Al và 

Ax, từ đó đọc trực tiếp đồ thị tương quan Wn ~ Al , Wx ~ Ax được tổng lượng hướng 

ngược và hướng xuôi từng ngày (có thể xác lập phương trình tương quan để tính thay 

cho cách đọc đồ thị). 
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Với số liệu Wn, Wx từng ngày tiếp tục tính tổng lượng hướng ngược và xuôi từng 

tháng và đặc trưng dòng chảy năm. 

Bảng 2.20 : Số liệu thực đo trong kì triều 15 ngày. 

Sông La Lung – Quảng trị năm 2000 
Biên độ triều (cm) Tổng lượng triều (103m3) Lưu lượng lớn nhất 

(m3/s) 

Ngày tháng 

Al Ax Wn Wx Q îcng−
max  Q ixu«

max  

5/V 

6/V 

6- 

7-IV 

7- 

8-IV 

8- 

9-IV 

9- 

10-IV 

10- 

11-IV 

11- 

12-IV 

13-IV 

14-IV 

15-IV 

15- 

16- 

17- 

17- 

18- 

18- 

19- 

19- 

 

77 

56 

87 

49 

85 

39 

84 

36 

77 

27 

72 

67 

62 

56 

19 

35 

53 

45 

62 

66 

54 

75 

56 

85 

42 

84 

53 

76 

56 

70 

67 

54 

66 

43 

60 

48 

67 

72 

19 

53 

52 

30 

72 

45 

90 

47 

84 

60 

76 

 

1122 

783 

1176 

716 

1288 

533 

1102 

545 

1072 

435 

2869 

918 

737 

653 

206 

369 

104 

176 

332 

471 

356 

726 

473 

830 

850 

1348 

882 

1176 

1026 

1177 

1154 

904 

1048 

764 

993 

1181 

1791 

1541 

320 

931 

5757 

1027 

1865 

1235 

1828 

1133 

1552 

1120 

1371 

 

75 

59 

77 

63 

70 

59 

68 

51 

62 

45 

93 

47 

49 

45 

26 

42 

22 

27 

40 

42 

39 

57 

47 

52 

60 

75 

69 

76 

67 

75 

73 

50 

64 

49 

61 

51 

47 

52 

41 

42 

159 

59 

71 

62 

82 

58 

78 

60 

72 

Tổng lượng dòng chảy năm Wnăm=    (m3) 

Lưu lượng bình quân năm Q năm =   (m3/s) 

Trong đó Tnăm  là thời gian một năm tính bằng giây. 
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Lưu ý rằng tổng lượng hướng ngược và hướng xuôi từng ngày chỉ có ý nghĩa 

tương đối vì chu kì dòng triều xấp xỉ 25 giờ (đối với nhật triều) không hoàn toàn trùng 

với thời gian một ngày 24 giờ, mặt khác thời điểm bắt đầu và kết thúc chu kì dòng triều 

luôn thay đổi vì vậy một chu kì triều có thể nối tiếp giữa hai ngày. Tương tự đối với 

tổng lượng hướng ngược, xuôi trong một tháng cũng không nhất thiết phải bắt đầu từ 0 

giờ ngày mồng một và kết thúc 24 giờ ngày 31. Căn cứ kết quả tính Wn, Wx từng ngày 

sử dụng quan hệ tương quan Wn~ , Wx ~ , xác định được , từng 

ngày và từ đó chọn được , đặc trưng trong năm. 

3) Kiểm tra tính hợp lí của kết quả tính toán 

Phương pháp duy nhất để kiểm tra tính hợp lí của tổng lượng nước năm là sử 

dụng phương trình cân bằng nước trong đoạn sông. Nội dung phương pháp này trình bày 

trong tiết (4-2) thuộc phần chỉnh lý lưu lượng nước không ảnh hưởng triều. 

Đối với đặc trưng lưu lượng lớn nhất hướng ngược và xuôi đương nhiên được coi 

là hợp lí. 

4) Tổng hợp số liệu toàn năm và thuyết minh- nhận xét. 

Kết quả tính toán được thống kê tổng hợp theo dạng bảng 5-4 

Bảng 2.21: Đặc trưng dòng chảy trạm đo ảnh hưởng triều mạnh. 

Tháng 

Đặc trưng   

I II II

I 

I

V 

V VI VI

I 

VII

I 

I

X 

X X

I 

XI

I 

Đặc trưng 

năm 

Wtháng 

(106m3) 

            

Q tháng 

(m3/s) 

            

 

(m3/s) 

            

 (m3/s)             

 

Phần thuyết minh cần nêu rõ những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng 

đo đạc, chỉnh lí qua đó có nhận xét đánh giá chất lượng số liệu và nêu những vấn đề cần 

lưu ý khi khai thác và sử dụng. 
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2.5.11 Chỉnh lí số liệu lưu lượng nước khi trạm đo ảnh hưởng triều yếu 

 Nội dung chỉnh lí lưu lượng khi ảnh hưởng triều yếu gồm hai phần khác biệt nhau. 

Phần mùa kiệt thực hiện tương tự nội dung chỉnh lí ảnh hưởng triều mạnh. 

 Phần mùa lũ thực hiện tương tự nội dung chỉnh lí lưu lượng nước không ảnh 

hưởng triều. 

 Theo đó có thể sử dụng các phương pháp chỉnh lí lưu lượng nước ảnh hưởng nước 

dâng mà cụ thể là xây dựng quan hệ tương quan mô đuyn lưu lượng ~ mực nước để 

chỉnh lí lưu lượng mùa lũ ảnh hưởng triều yếu. 

 Ngoài ra có thể xây dựng quan hệ tương quan lưu lượng ~ độ dốc mặt nước (Q ~ 

ΔH) để chỉnh lí lưu lượng trong mùa lũ cũng cho kết quả tốt nếu trạm đo có điểm tương 

quan Q = f(H) phân bố theo su thế nghịch biến mà vẫn chảy xuôi thuần tuý. 

 Hình 2.61 và hình vẽ 2.62 dưới đây biểu thị số liệu tương quan lưu lượng nước và 

độ dốc mặt nước. 

 

Hình 2-61: Quan hệ Q=f(H) trạm Vĩnh Long   Hình 2-62: Quan hệ Q=f(ΔH) trạm Vĩnh 

Long 

 

 

 

 

  

 




