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Tóm tắt: 
 

Dòng rip (Rip current) là một dạng dòng chảy đặc biệt được hình thành trong vùng sóng đổ ven bờ. 

Dòng rip là dòng chảy mạnh, hẹp và có xu hướng tách bờ, cơ chế hình thành của nó có sự liên 

quan mật thiết với các dạng địa hình bờ, đáy biển và các đặc trưng của trường sóng tới tác động. 

Trong bài báo này, nhóm tác giả xây dựng mô-đun tính ứng suất tán xạ sóng (radiation stress) dựa 

trên lý thuyết động lực học dòng Rip của LonguetHigins M. S. và Stewart R. W  (1964).  Mô-đun 

này có tên gọi là RS (Radiation Stress) được kết nối với mô hình thủy lực HYDIST để tính toán sự 

xuất hiện của dòng Rip ven bờ. Các kết quả tính ứng suất tán xạ sóng từ mô-đun RS tương đối phù 

hợp với các kết quả tính từ Mike 21 NSW. Đây là tiền đề để phát triển hoàn chỉnh bộ phần mềm 

của Việt Nam phục vụ tính toán dòng Rip.  
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Abstract: 
 

A rip current, often simply called a rip, is a specific kind of water current which can occur near 

beaches with breaking waves. A rip is a strong, localized, and narrow current of water, which 

moves directly away from the shore, and its formation mechanism is closely related to shoreline, 

bathymetry and wave field characteristics. In this paper, the authors establish a radiation stress 

module based on the rip dynamic theory developed by Longuet-Higins M.S. & Stewart R.W 

(1964), called RS (Radiation stress). The module is connected to the HYDIST model to calculate 

the occurrence of the rip current. The RS module yields relatively consistent results with the Mike 

21 NSW results, which is a precondition for developing Vietnam software to calculate Rip current.  
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