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Tóm tắt: 
 

Dòng Rip là dòng chảy hẹp, mạnh, chảy vuông góc từ bờ biển ra hướng ra xa, chúng thường bắt 
đầu từ gần bờ biển, kéo dài ra vùng sóng đổ và có thể vượt qua giới hạn vùng sóng đổ. Các đặc 
điểm của hình thái bãi biển, trường sóng ven bờ và dao động thủy triều có ảnh hưởng quan trọng 
đến sự hình thành, phát triển và cường độ dòng Rip. Bài báo này chỉ nghiên cứu biến động của 
dòng Rip từ các tác động của các đặc trưng sóng, gió và sự thay đổi của thủy triều, mà chưa 
nghiên cứu đến tác động của sự thay đổi địa hình đáy biển. Các kết quả nghiên cứu được tính 
toán bằng mô hình Mike Couple, kết hợp giữa mô hình dòng chảy và mô hình sóng. Kết quả tính 
toán cho thấy trong hệ thống hoàn lưu ven biển có sự xuất hiện của dòng Rip tại một số vị trí. 
Dòng Rip lớn nhất trong thời kỳ triều thấp, nhỏ nhất trong thời kỳ triều cao. Vận tốc lớn nhất của 
dòng Rip là 55 cm/s. 
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Abstract: 
 

A Rip Current is a strong, narrow, current of water which runs perpendicular to the beach and 
pulls out to sea. It typically extends near the shoreline, through the surf zone and past the line of 
breaking waves. The morphological characteristics of the beach, the coastal waves and tidal 
oscillation play an im important role in the generation and intensity of Rip currents. This paper 
studies the variables of RIP currents from the effects of waves, winds and the tidal change, but 
has not studied the effects of beach morphology change. The results are calculated by the coastal 
wave and circulation coupled-model (Mike  Couple). The results show the occurrence of Rip 
currents in the system of coastal circulation at some locations. Rip currents are maximum at low 
tide and minimum at high tide. The maximum velocity of rip currents is 55 cm/s.   
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