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Tóm tắt: 

Dòng Rip có thể xuất hiện ở hầu hết các bãi biển. Đuối nước gây ra bởi dòng Rip là một mối 

nguy lớn trên các bãi biển, tuy nhiên có rất ít dữ liệu để hỗ trợ phát triển các chương trình nghiên 

cứu giảm nhẹ. Dòng Rip là nguy cơ tự nhiên dọc các bãi biển của Đà Nẵng. Bài báo này nghiên 

cứu nguy cơ dòng Rip vùng ven biển Đà Nẵng Độ lớn dòng Rip và độ cao sóng được tính toán 

bằng mô hình Mike Couple. Từ kết quả tính toán, kết hợp với điều tra thực tế, các tác giả đã tính 

toán mức độ nguy hiểm của dòng Rip dọc ven biển Đà Nẵng. Kết quả tính toán cho thấy 04 mức 

nguy cơ dòng Rip: không, thấp, trung bình và cao. Tại bãi biển vịnh Đà Nẵng, không có nguy cơ 

trong mùa hè, từ không có nguy cơ đến trung bình trong mùa đông. Tại khu vực bãi biển Hoàng 

Sa - Trường Sa, từ không đến thấp trong mùa hè, từ thấp đến cao trong mùa đông. 
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Abstract: 

Rip currents are found along most coastlines. Drowning from Rip currents is a major hazard on 

beaches, but little data is available to support the development of mitigating study programs. Rip 

currents are a natural hazard along coastline of Da Nang. This paper studies the Rip current 

hazard in the coastline of Da Nang. Rip current speeds and wave height are calculated by Mike 

Couple model. From the results of the calculation by model combined with the actual survey, the 

authors have identified the hazard level of Rip currents along coastline of Da Nang. The results 

show 04 levels of Rip current hazards: none, low, medium and high. Hazards on the beaches of 

Da Nang gulf are none in the summer, from none to medium in the winter. Hazards at Hoang Sa 

- Truong Sa beaches are from none to low in the summer, from low to high in the winter. 

         Key words: Rip current; hazards; Beach safety; Mike Couple; Da Nang 

 

http://tapchikhcn.udn.vn/AccView.aspx?id=2204&idacc=254246250249249250255249269243248257

