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T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C  G I A                                      TCVN 12636-3:2019 

 

Quan trắc khí tượng thủy văn –  

Phần 3: Quan trắc hải văn 

Hydro-meteorological observations  – 

Part 3: Marine observations 

1     Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về quan trắc hải văn.  

2     Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu 

2.1 

Quan trắc hải văn (Marine observations) 

Việc quan sát, đo đạc trực tiếp hoặc gián tiếp một cách có hệ thống các yếu tố sóng biển, mực nước 

biển, nhiệt độ nước biển, độ muối nước biển, tầm nhìn xa phía biển, sáng biển và dòng chảy biển. 

2.2  

Quan trắc hiện tượng hải văn nguy hiểm (Observation of dangerous marine phenomena) 

Quan trắc các trạng thái, diễn biến bất thường hiện tượng nguy hiểm của các yếu tố hải văn, trạng thái 

mặt biển có thể gây thiệt hại về người, tài sản ảnh hưởng đến môi trường, điều kiện sống và các hoạt 

động kinh tế - xã hội trên biển. 

2.3  

Trạm hải văn tự động (Automated marine station) 

Hệ thống gồm các phương tiện, thiết bị tự động đo và truyền số liệu.  

2.4  

Trạm hải văn thủ công (Manual marine station) 

Trạm quan trắc các yếu tố bằng các thiết bị, dụng cụ thủ công do quan trắc viên thực hiện. 

3   Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị 

Thiết bị đo trước khi đưa vào sử dụng và trong quá trình sử dụng phải được kiểm định/hiệu chuẩn theo 

đúng quy định hiện hành/quy định của pháp luật về đo lường. 
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4   Trình tự quan trắc các yếu tố hải văn 

‒ Tầm nhìn xa phía biển. 

‒ Gió.  

‒ Các yếu tố sóng biển. 

‒ Nhiệt độ nước. 

‒ Độ muối. 

‒ Sáng biển. 

‒ Mực nước. 

5   Quan trắc tầm nhìn xa phía biển 

5.1   Thông số kỹ thuật thiết bị  

‒ Đơn vị đo: Mét (m). 

‒ Khoảng đo: (10 đến 50000) m. 

‒ Độ phân giải: 1 m. 

‒ Sai số: ± 50 m khi tầm nhìn ≤ 600 m; ± 10 % khi tầm nhìn > 600 m và ≤ 1500 m; ± 20 % khi tầm 

nhìn > 1500 m. 

5.2   Lắp đặt thiết bị 

Vị trí lắp đặt thiết bị đo tầm nhìn xa tự động phải cố định, ổn định lâu dài, thông thoáng và thuận lợi cho 

bảo dưỡng thiết bị. 

5.3   Quan trắc 

5.3.1   Quan trắc thủ công  

‒ Thời gian thực hiện: trước thời điểm quan trắc từ 2 đến 5 phút. 

‒ Chế độ quan trắc trong điều kiện bình thường: 04 lần/ngày vào các thời điểm 1 h, 7 h, 13 h, 19 h. 

‒ Chế độ quan trắc trong điều kiện có thời tiết nguy hiểm: quan trắc liên tục 1 giờ/lần trong thời gian 

xảy ra, ghi chú, nhận xét, báo cáo và ghi kết quả của hiện tượng vào sổ quan trắc. 

‒ Chế độ quan trắc khác: theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

‒ Sai số giá trị quan trắc không quá: 5%. 

‒ Phương pháp quan trắc tầm nhìn xa về phía biển chọn các tiêu điểm: mũi đất, các hòn đảo, các 

phao, đèn pha và ống khói tàu được xác định theo 10 cấp từ 0 đến 9. 

5.3.2   Quan trắc tự động 

‒ Chế độ đo liên tục 24 lần/ngày. 
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‒ Số liệu quan trắc tự động phải đảm bảo trích xuất được theo yêu cầu khai thác sử dụng. 

6   Quan trắc sóng biển 

6.1   Thông số kỹ thuật thiết bị  

- Đo độ cao sóng: 

+ Đơn vị đo: m. 

+ Khoảng đo: Từ 0 đến 20 m độ cao sóng. 

+ Sai số cho phép: 10 %. 

- Hướng sóng: 

+ Đơn vị đo: 0 (góc). 

+ Khoảng đo: Từ 00 đến 3600. 

+ Sai số cho phép: ± 100. 

- Đo độ dài sóng: 

+ Đơn vị đo: m. 

+ Khoảng đo: Từ 0 đến 200 m. 

+ Độ phân dải: 0,1 m 

+  Sai số cho phép: ± 1 m. 

- Chu kỳ sóng: 

+ Đơn vị đo: Giây (s). 

+ Khoảng đo: Từ 0 đến 100 s. 

+ Độ phân dải: 0,1 s. 

+ Sai số cho phép: ± 0,1 s. 

- Tốc độ truyền sóng: 

+ Đơn vị đo: m/s. 

+ Khoảng đo: Từ 0 đến 20 m/s. 

+ Sai số: ± 1 % giá trị đo. 

6.2   Lắp đặt thiết bị 

Vị trí lắp đặt thiết bị đo sóng biển phải cố định, ổn định lâu dài, thông thoáng đối với các hướng gió 

chính thịnh hành, phải có độ sâu lớn nhất trong khu vực quan trắc và không bị các vật cản làm giới hạn 

hoặc thay đổi tính chất của sóng từ ngoài khơi truyền vào bờ. 
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6.3   Quan trắc 

6.3.1   Quan trắc thủ công 

‒ Thời gian thực hiện quan trắc ít nhất 5 phút/1 lần. 

‒ Chế độ quan trắc trong điều kiện bình thường: 03 lần/ngày vào các thời điểm 7 h, 13 h, 19 h. 

Riêng quan trắc lúc 19 h có thể thay đổi theo mùa. Tùy theo thời điểm quan trắc, nếu không thể 

quan trắc được chính xác vào kỳ quan trắc 19 h do trời quá tối, không thể quan sát rõ thì có thể 

thay đổi thời điểm quan trắc sớm hơn, thời gian thay đổi không quá 2 giờ và phải ghi sự thay đổi 

này vào sổ quan trắc. 

‒ Chế độ quan trắc trong điều kiện có thời tiết nguy hiểm: quan trắc liên tục 1 giờ/lần trong thời gian 

xảy ra, ghi chú, nhận xét, báo cáo và ghi kết quả của hiện tượng vào sổ quan trắc. 

‒ Chế độ quan trắc khác: theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

‒ Sai số quan trắc: 

+ Độ cao sóng:  

Từ 0 m đến nhỏ hơn 0,25 m sai số cho phép: 0,05 m. 

Từ 0,25 m đến 1,50 m sai số cho phép: 0,20 m. 

Từ 1,50 m đến 3,50 m sai số cho phép: 0,30 m. 

Từ 3,50 m đến lớn hơn 11,00 m sai số cho phép: 0,50 m. 

+ Hướng sóng: 

Hướng sóng gió so với hướng gió có thể lệch nhau đến 45 độ. 

Hướng sóng lừng so với hướng gió có thể lệch nhau nhỏ hơn 90 độ. 

Trường hợp sóng truyền về phía chính diện mắt quan trắc viên thì ghi hướng sóng là hướng mắt quan 

trắc viên. 

Trong trường hợp ngược lại hướng sóng cộng thêm 180 độ.  

+ Chu kỳ sóng 

Xác định vật nổi trong diện quan trắc sóng, dùng đồng hồ bấm giây xác định thời gian 11 đầu sóng liên 

tục đi qua vật nổi. Chu kỳ sóng bằng tổng thời gian chia cho 10. Đo 3 lần liên tục, sau tính chu kỳ trung 

bình của sóng. 

‒ Phương pháp quan trắc: quan trắc ước lượng, xác định kiểu sóng, dạng sóng, trạng thái mặt biển, 

độ cao sóng, hướng truyền sóng và chu kỳ sóng.  

6.3.2   Quan trắc tự động 

‒ Chế độ đo liên tục 24 lần/ngày. 
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‒ Số liệu quan trắc tự động phải đảm bảo trích xuất được theo yêu cầu khai thác sử dụng.  

7   Quan trắc nhiệt độ nước biển 

7.1   Thông số kỹ thuật thiết bị 

‒ Đơn vị đo: 0C. 

‒ Khoảng đo: Từ 0 đến 50 0C. 

‒ Độ phân giải: 0,2 0C. 

‒ Sai số: ± 0,1 0C. 

7.2   Lắp đặt thiết bị 

Vị trí lắp đặt thiết bị đo nhiệt độ nước biển tự động phải cố định, ổn định lâu dài đặt thấp hơn mực 

nước thấp nhất đã xuất hiện tối thiểu 50 cm. 

7.3   Quan trắc 

7.3.1   Quan trắc thủ công  

‒ Thời gian thực hiện: trước thời điểm quan trắc từ 2 đến 5 phút. 

‒ Chế độ quan trắc trong điều kiện bình thường: 04 lần/ngày vào các thời điểm 1 h, 7 h, 13 h, 19 h 

tại tầng mặt cách mặt nước 0,5 m. 

‒ Chế độ quan trắc trong điều kiện có thời tiết nguy hiểm: quan trắc liên tục 1 giờ/lần trong thời gian 

xảy ra, ghi chú, nhận xét, báo cáo và ghi kết quả của hiện tượng vào sổ quan trắc. 

‒ Chế độ quan trắc khác: theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

‒ Sai số quan trắc nhiệt độ nước không quá 0,1 độ C. 

‒ Phương pháp quan trắc: nhiệt kế phải ngâm chìm trong nước từ 5 cm đến 10 cm, tối thiểu 03 phút; 

thời gian xác định nhiệt độ nước tính từ khi nhấc thiết bị đo, nhiệt kế lên khỏi mặt nước tối đa      

05 giây; kết quả quan trắc được ghi chép rõ ràng tại chỗ vào sổ quan trắc, ngay sau khi xác định 

được nhiệt độ nước biển. 

7.3.2   Quan trắc tự động 

‒ Chế độ đo liên tục 24 lần/ngày. 

‒ Số liệu quan trắc tự động phải đảm bảo trích xuất được theo yêu cầu khai thác sử dụng.  

8   Quan trắc độ muối nước biển  

8.1   Thông số kỹ thuật thiết bị  

‒ Đơn vị đo độ dẫn điện: milisiemens/centimet (mS/cm). 

‒ Đơn vị độ muối: ‰. 
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‒ Khoảng đo: Từ 0 đến 200 mS/cm. 

‒ Sai số độ dẫn điện: ± 0,5 % giá trị độ dẫn điện (± 0,5 % mS/cm). 

‒ Sai số độ muối: ± 0,1 ‰. 

8.2   Lắp đặt thiết bị 

Vị trí lắp đặt thiết bị đo độ muối nước biển tự động phải cố định, ổn định lâu dài đặt thấp hơn mực 

nước thấp nhất đã xuất hiện tối thiểu 50 cm. 

8.3   Quan trắc 

8.3.1   Quan trắc thủ công  

‒ Thời gian thực hiện: trước thời điểm quan trắc từ 2 đến 5 phút 

‒ Chế độ quan trắc trong điều kiện bình thường: 04 lần/ngày vào các thời điểm 1 h, 7 h, 13 h, 19 h 

tại tầng mặt cách mặt nước 0,5 m. 

‒ Chế độ quan trắc trong điều kiện có thời tiết nguy hiểm: quan trắc liên tục 1 giờ/lần trong thời gian 

xảy ra, ghi chú, nhận xét, báo cáo và ghi kết quả của hiện tượng vào sổ quan trắc. 

‒ Chế độ quan trắc khác: theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

‒ Phương pháp quan trắc: thiết bị đo phải ngâm chìm trong nước từ 5 đến 10 cm, tối thiểu 03 phút; 

thời gian xác định nhiệt độ nước tính từ khi nhấc thiết bị đo, nhiệt kế lên khỏi mặt nước tối đa      

05 giây; kết quả quan trắc được ghi chép rõ ràng tại chỗ vào sổ quan trắc, ngay sau khi xác định 

được độ muối nước biển. 

‒ Sai số quan trắc độ muối nước biển không quá 0,1 ‰. 

8.3.2   Quan trắc tự động 

‒ Chế độ đo liên tục 24 lần/ngày. 

‒ Số liệu quan trắc tự động phải đảm bảo trích xuất được theo yêu cầu khai thác sử dụng.  

9   Quan trắc sáng biển 

Quan trắc sáng biển sử dụng phương thức quan trắc thủ công. 

‒ Thời gian thực hiện: trước thời điểm quan trắc từ 2 phút đến 5 phút. 

‒ Chế độ quan trắc trong điều kiện bình thường: 02 lần/ngày vào các thời điểm 1 h và 19 h. 

‒ Chế độ quan trắc trong điều kiện có thời tiết nguy hiểm: quan trắc liên tục 1 giờ/lần trong thời gian 

xảy ra, ghi chú, nhận xét, báo cáo và ghi kết quả của hiện tượng vào sổ quan trắc. 

‒ Chế độ quan trắc khác: theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quyết định. 
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‒ Phương pháp quan trắc sáng biển dựa vào cảm quang để ước lượng. Với mức độ mắt nhìn xuống 

mặt biển vào ban đêm, tuỳ theo mức độ sáng phát ra trên biển tại khu vực làm quan trắc hoặc 

quan trắc viên có thể dựa vào những hòn đá và tác động của sóng biển lên trên những mỏm đá 

hoặc dùng gậy khuấy xuống nước rồi xác định sự phát sáng đó thuộc kiểu “sáng tia”. Sau đó tuỳ 

thuộc vào cường độ phát sáng mạnh, yếu của loại sáng đó mà tiến hành xác định cấp cho loại 

sáng đó. Ở vùng biển có độ muối khá cao thông thường là kiểu sáng tia.  

10   Quan trắc mực nước biển 

10.1   Thông số kỹ thuật thiết bị 

‒ Đơn vị đo: cm. 

‒ Khoảng đo: Từ 0 đến 10 m. 

‒ Độ phân giải: 0,1 cm. 

‒ Sai số: ± 1 cm. 

10.2   Lắp đặt thiết bị 

Vị trí lắp đặt thiết bị đo mực nước phải cố định, ổn định lâu dài, lưu thông với biển, hạn chế tối đa ảnh 

hưởng của sóng và có độ sâu đảm bảo đo được nước ròng thấp nhất có thể xẩy ra tại nơi quan trắc. 

10.3   Quan trắc 

10.3.1   Quan trắc thủ công  

‒ Thời gian thực hiện quan trắc: 

+ Đối với thủy chí và tuyến cọc: Trước thời điểm quan trắc từ 2 đến 5 phút. 

+ Đối với máy tự ghi mực nước: Ghi lại mực nước trên giản đồ và đánh mốc đúng giờ (1 h, 7 h, 

13 h, 19 h). Chỉ thay giản đồ vào lúc 7 h và thời gian thay không được quá 5 phút. Trong một 

ngày đêm khi thấy đồng hồ trên máy tự ghi mực nước sai số ± 5 phút/24 h thì phải hiệu chỉnh 

theo giờ Đài tiếng nói Việt Nam. 

‒ Chế độ quan trắc trong điều kiện bình thường: 04 lần/ngày vào các thời điểm 1 h, 7 h, 13 h, 19 h. 

‒ Chế độ quan trắc trong điều kiện có thời tiết nguy hiểm: quan trắc liên tục 1 giờ/lần trong thời gian 

xảy ra, ghi chú, nhận xét, báo cáo và ghi kết quả của hiện tượng vào sổ quan trắc. 

‒ Chế độ quan trắc khác: theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

‒ Sai số quan trắc mực nước không quá 1 cm. 

‒ Phương pháp quan trắc: 

+ Đọc số trên thước: số đọc trên thước, tối thiểu từ 10 cm trở lên. 
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Khi mặt biển không có sóng: mặt nước nằm tại vạch khắc nào, thì trị số của vạch khắc đó là số 

đọc. Nếu mặt nước nằm trong khoảng hai vạch, thì phải quy tròn theo độ chính xác của thước. 

Khi mặt biển có sóng: phải đọc mực nước vào các thời điểm đỉnh sóng và chân sóng liền kề đi 

qua. Phải đọc 3 cặp (đỉnh sóng, chân sóng). Giá trị trung bình của 3 đỉnh sóng, 3 chân sóng là 

số đọc mực nước tại kỳ quan trắc. 

Ghi đầy đủ các mục “Số hiệu cọc”, “Độ cao đầu cọc”, “Số đọc”.  

Trị số mực nước của lần đo bằng “Độ cao đầu cọc” + “Số đọc” tại cọc đã và đang quan trắc. 

+ Đọc số trên thủy chí: quan trắc mực nước trên tuyến thủy chí, thực hiện tương tự như quan trắc 

mực nước trên tuyến cọc. 

10.3.2   Quan trắc tự động 

‒  Chế độ đo liên tục 24 lần/ngày. 

‒ Số liệu quan trắc tự động phải đảm bảo trích xuất được theo yêu cầu khai thác sử dụng.  

11   Quan trắc dòng chảy biển 

11.1   Thông số kỹ thuật thiết bị 

‒ Đơn vị đo: m/s, cm/s. 

‒ Khoảng đo: Từ 0 đến 5 m/s. 

‒ Sai số: ± 1 cm/s. 

11.2   Lắp đặt thiết bị 

Vị trí lắp đặt thiết bị đo tự động dòng chảy biển phải cố định, ổn định lâu dài, thông thoáng đối với các 

hướng gió, hướng dòng chảy chính thịnh hành, phải có độ sâu lớn nhất đặt thiết bị trong khu vực quan 

trắc và không bị các vật cản làm giới hạn hoặc thay đổi tính chất dòng chảy. 

11.3   Quan trắc 

11.3.1   Quan trắc thủ công 

‒ Thời gian thực hiện quan trắc ít nhất 5 phút/1 lần. 

‒ Chế độ quan trắc trong điều kiện bình thường: 04 lần/ngày vào các thời điểm 1 h, 7 h, 13 h, 19 h. 

‒ Chế độ quan trắc trong điều kiện có thời tiết nguy hiểm: quan trắc liên tục 1 giờ/lần trong thời gian 

xảy ra, ghi chú, nhận xét, báo cáo và ghi kết quả của hiện tượng vào sổ quan trắc. 

‒ Chế độ quan trắc khác: theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

‒ Sai số quan trắc dòng chảy không quá 1 cm/s. 

‒ Phương pháp quan trắc: thiết bị đo tốc độ, hướng dòng chảy biển phải thả chìm trong nước 

0,5 m đối với tầng mặt, tầng giữa bằng 0,5 độ sâu và tầng đáy cách đáy biển 1,0 m. Thời gian 
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đo tốc độ và hướng dòng chảy tối thiểu là 100 giây. Kết quả đo được ghi vào sổ quan trắc 

ngay tại hiện trường.   

11.3.2   Quan trắc tự động 

‒ Chế độ đo lên tục 24 lần/ngày. 

‒ Số liệu quan trắc tự động phải đảm bảo trích xuất được theo yêu cầu khai thác sử dụng. 
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   Tiêu chuẩn ngành hiện nay không còn hiệu lực. 


