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Chương 7 CÁC QUÁ TRÌNH SÓNG VEN BỜ 

7. 1 Suy giảm sóng do ma sát đáy  

 Trong phần này, ta sẽ đánh giá sự suy giảm sóng do cản trở của đáy biển. Sự suy giảm 
này bao gồm suy giảm do chuyển động của đáy, do nước thấm vào đáy và suy giảm trực tiếp 
do lực ma sát nhớt. Thông thường, sự suy giảm do chuyển động của đáy là rất quan trọng đối 
với đáy bùn; tuy nhiên, cho tới nay, các kiến thức về vấn đề này lại là nghèo nàn nhất. 
 Ký hiệu ứng suất tại đáy là bτ  và vận tốc quỹ đạo của hạt nước ngay phía ngoài lớp 
biên mỏng là bu , ta có thể biểu thị tốc độ tiêu tán năng lượng trên một đơn vị diện tích như 
sau (trong hệ đơn vị S.I.: Wm2 ):  

bbuD τ=      (7.1) 

 Giả thiết rằng ta có một lớp biên rối, ta sẽ có thể viết lại công thức (7.1) như sau:  

bbrb uuC ρτ =            (7.2) 

 trong đó rC là hệ số cản trở (không thứ nguyên), là hàm của tỷ số giữa biên độ dịch 
chuyển của hạt lỏng ( bχ̂ ) và thông số nhám của đáy, và số Reynold tại biên. Một giá trị điển 
hình của rC  trong các điều kiện thực tế ngoài hiện trường là 10-2. 
 Thế (7.2) và (3.72) vào (7.1) ta có: 

3

sinh3
4

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

kh
aCD r

ωρ
π

          (7.3) 

 Sau khi đã tính tốc độ tiêu tán năng lượng trên một đơn vị diện tích, ta hãy tính biên độ 
suy giảm gây ra do quá trình tiêu tán này. Để làm việc này, hãy xem xét lượng năng lượng 
chứa trong một thể tích lỏng có chiều rộng đơn vị và nằm giữa hai mặt cắt 1xx =  và 

xxx δ+= 12 . Ký hiệu tốc độ vận chuyển năng lượng qua các mặt cắt này là 1fE  và 2fE , với 

xdxdEEE fff δ/112 +≈ . Hiệu số 12 ff EE −  là tốc độ tiêu tán năng lượng trên khoảng xδ  

và bằng xDδ  (trên một đơn vị chiều rộng), sao cho cân bằng năng lượng trở thành 
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 Thế  (7. 3) và (3.112) vào (7.4) ta có: 
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 phương trình này còn có thể được viết là: 
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02 =+ dx
a
da β     (7.6) 

 trong đó β  là một hệ số có thứ nguyên được cho bởi: 
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 Dùng mối liên hệ phân tán giữa vận tốc pha, bước sóng và chu kỳ sóng, (7.7) còn có thể 
được viết là: 
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 Cuối cùng, tích phân (7.6) cho ta: 
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 Điều này cho thấy sự suy giảm theo quy luật hyperbolic của biên độ theo khoảng cách 
lan truyền. Công thức (7.9) có thể được viết lại như sau: 
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 trong đó ( )xaa = , ( )11 xaa =  và 1xxx −=Δ . Ta có thể thấy rằng tốc độ suy giảm 
tương đối không chỉ phụ thuộc vào β , mà còn vào biên độ ban đầu. Các sóng lớn suy giảm 
nhanh hơn các sóng nhỏ. Điều này là do ảnh hưởng của quy luật giả định về ứng suất đáy là 
hàm bậc hai của vận tốc (7.2). 
 Sự tiêu tán ở đây là do trở kháng đáy, và như vậy tốc độ tiêu tán tăng với sự giảm của độ 

sâu. Xem xét kỹ (7.8), ta có thể thấy rằng 2

3
4 hCrπ

β →  khi mà 0→kh . 

 

7.2 Hiệu ứng nước nông 

 Cho tới nay ta chỉ mới nghiên cứu tính chất của sóng lan truyền trên một bề mặt nhẵn 
nằm ngang với độ sâu không đổi trong các điều kiện không có dòng chảy hay chướng ngại 
vật trên đường lan truyền. Tuy nhiên, trong thực tế, khi mà một chuỗi sóng lan truyền vào 
một vùng nước nông, chúng ta có thể quan sát thấy sự thay đổi của một loạt các thông số 
sóng như độ cao sóng, vận tốc pha, vận tốc nhóm và bước sóng v.v... Quá trình này thường 
được mô tả là hiệu ứng nước nông. Việc giải bài toán biên hoàn chỉnh của phương trình 
truyền sóng có tính đến điều kiện biên tại đáy biển là rất khó khăn. Tuy nhiên, có cả một loạt 
các kỹ thuật để giải quyết các vấn đề như thế này. Hiệu ứng nước nông có thể được đánh giá 
bằng một lý thuyết sóng nào đó với giả thiết rằng chuyển động là hai chiều, chu kỳ sóng là 
không đổi và tốc độ vận chuyển năng lượng theo hướng truyền sóng là không đổi. Tuy nhiên, 
các giả thiết này yêu cầu đáy biển có độ dốc nhỏ sao cho không có phản xạ sóng, and sóng 
không phát triển do gió hay bị suy giảm do ma sát đáy. 
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 Trên cơ sở của lý thuyết tuyến tính, chúng ta ký hiệu mối liên hệ phân tán (3.67) và 
(3.68) cho sóng nước sâu như sau: 

( )2
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2
00 /2,2/,2/ gTkgTLgTc πππ ===    (7.11) 

với chỉ số 0 dùng để ký hiệu sóng nước sâu. 
 Mối liên hệ phân tán (3.66) giờ có thể viết như sau: 

constanttanh 0
2 === gkkhgk ω    (7.12) 

 Từ đó ta có: 
constant00 === ωkcck     (7.13) 

 Như vậy từ các phương trình (7.12) và (7.13) chúng ta phải có: 
khLLkkcc tanh/// 000 ===     (7.14) 

 Mối liên hệ phân tán được cho bởi 0tanh kkhk = , hay: 
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cho thấy rằng kh là một hàm duy nhất của 2/ gTh .  Giờ đã rõ ràng là các tỷ số trong phương 
trình (7.15) là được xác định duy nhất cho mỗi độ sâu cho trước. 

 Thêm vào đó, tốc độ vận chuyển năng lượng fE là không phụ thuộc vào độ sâu. Do 

vậy ta có: 
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sao cho: 
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 trong đó sK được gọi là hệ số nước nông, định nghĩa như sau: 
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 Với các sóng nước sâu, phép xấp xỉ thông thường cho ta các mối liên hệ được đơn giản 
hoá như sau: 
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Hình 7.1. Hệ số nước nông tính từ lý thuyết sóng tuyến tính 
 Hình (7.1) cho thấy sự biến đổi của hệ số nước nông dựa trên lý thuyết sóng tuyến tính. 
Dường như là sK có một giá trị cực tiểu khoảng 0.91 tại một độ sâu ( 16.0/ 0 ≅Lh  or 

20.0≅kh ). Hệ số này tăng vô hạn khi mà độ sâu tương đối tiệm cận giá trị zero. Tuy nhiên, 
trong khoảng độ sâu tương đối tiệm cận zero phương trình (7.21) là không áp dụng được vì 
rằng khi mà độ sâu giảm, độ cao sóng tăng lên thì lý thuyết sóng tuyến tính không còn áp 
dụng được nữa. Hơn nữa, tại một số điểm sóng sẽ bị vỡ và không thể bỏ qua mất mát năng 
lượng do sóng vỡ.  

 Thay vì cho việc dùng tốc độ vận chuyển năng lượng xấp xỉ fE  trong lý thuyết tuyến 

tính, ta còn có thể áp dụng lý thuyết phi tuyến. Trong trường hợp này, tỷ số 0/ aa  (hay 

0/ HH ) phụ thuộc không chỉ vào độ sâu tương đối ( kh  hay 0/ Lh ) mà còn vào độ dốc sóng 
ban đầu ( 00ak or 00 / LH ). Các kết quả dựa trên giả thiết về tốc độ vận chuyển năng lượng 

không đổi fE theo lý thuyết Cokelet được cho trên hình 7.2 (các đường liền). Đường cong 

0/ 00 =LH  biểu thị các xấp xỉ dựa trên lý thuyết sóng tuyến tính, phương trình 7.18. 
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Hình 7.2  Các đường liền biểu thị các đường cong nước nông dựa trên lý thuyết Cokelet. Các 
đường đứt là các đường cong dựa trên Shuto (1974); các giá trị 00 / LH  được chỉ ra trên hình 
(Sakai và Battjes, 1980). 

Một xấp xỉ phi tuyến khác đã được Shuto (1974) rút ra. Các kết quả của ông có thể 
được viết như sau: 
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 trong đó, U~  là số Ursell đã được biến đổi, định nghĩa như sau: 2

2~
h

gHTU =  

số này lại được xấp xỉ từ phương trình (4.6) với bước sóng xấp xỉ là ghTL ≅ . 

 Xấp xỉ của Shuto (7.22) được vẽ trên hình 7.2 (các đường đứt). 
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Hình 7.3 So sánh các đường cong nước nông dựa trên lý thuyết Cokelet (được hiệu 
chỉnh với suy giảm rối) với các kết quả thí nghiệm của Svendsen và Buhr-Hansen 
(1976) trên độ dốc 1:35 (Sakai và Battjes, 1980). 

  Xấp xỉ của fE theo lý thuyết cnoidal bậc thấp nhất được cho bởi phương trình 4.8 

cho một giá trị thông lượng năng lượng quá cao với các giá trị cho trước của h, H và T. Vì vậy, 
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nó cho ta một đánh giá quá thấp độ cao sóng nước nông cho các giá trị thông lượng năng 
lượng cho trước được tính từ sóng nước sâu. 
 So sánh đường cong tuyến tính với các đường cong phi tuyến trên hình (Hình 7.2)cho 
ta thấy rằng các đường cong phi tuyến cho tốc độ tăng của độ cao sóng với độ sâu lớn hơn. 
Điều này cũng được cho bởi các kết quả thí nghiệm. Một thí dụ về so sánh các kết quả thí 
nghiệm với các tính toán lý thuyết dựa trên lý thuyết Cokelet được cho trên hình 7.3. 
 Đối với sóng ngẫu nhiên thì cần phải thay đổi cách tính hệ số nước nông theo phương 
trình (7.19). Một lý do là hiệu ứng của phân bố năng lượng trong miền tần số được biểu thị 
qua phổ tần số, và một lý do khác là hiệu ứng biên độ hữu hạn của các sóng đơn. Có thể đánh 
giá được hiệu ứng thứ nhất bằng cách tính toán hệ số nước nông tại nhiều khoảng tần số trong 
phổ sóng và sau đó tính hệ số nước nông tổng cộng dựa trên các các kết quả cho mỗi dải tần. 
Việc này sẽ cho ta một đường cong nước nông phụ thuộc vào độ sâu một cách phẳng phiu. 
Thí dụ như giá trị cực tiểu của hệ số nước nông trở thành ( )minsK = 0.937 bằng cách đưa vào 
phổ tần số (Goda, 1975), trong khi đó ( )minsK = 0.913 với sóng thường. Sự sai khác với bậc 
2 tới 3% này giữa sóng ngẫu nhiên và sóng điều hoà có thể được bỏ qua trong thực tế thiết 
kế . 

7.3 Khúc xạ sóng 

7.3.1 Sự khúc xạ của sóng thường có đỉnh dài  

 Người ta quan sát thấy rằng trong đại dương khi mà sóng tới xiên với một đáy dốc, theo 
mối liên hệ phân tán ( ) khkgc tanh/2 =  (có nghĩa là ghc =2 với nước nông và 

( )kgc /2 =  với nước sâu) thì vận tốc truyền sóng tại phần nông hơn nhỏ hơn nhiều so với 
phần sâu hơn. Kết quả là đường đỉnh sóng bị cong đi và trở nên gần với đường đẳng sâu hơn. 
Hiện tượng sóng này được gọi là khúc xạ sóng.  
 Hiện tượng này được diễn giải trên hình 7.4 cho một khoảng thời gian nhỏ t δ , xảy ra 
qua một đường đẳng sâu mà độ sâu ở hai bên của nó được cho là không đổi và chỉ khác nhau 
bởi một lượng rất nhỏ. Đỉnh sóng đi được một quãng đường l sao cho trong các miền 1 và 2 
ta có: 
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Vậy ta có: 
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 Đây chính là định luật Snell. Với α  là góc mà đỉnh sóng tạo với đường đẳng sâu; Chỉ 
số ký hiệu miền tương ứng. Phương trình (7.25) có thể được áp dụng cho các đường đẳng sâu 
ngày càng sâu hơn để cuối cùng có các điều kiện sóng nước sâu được dùng để tính toán. Nói 
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chung là đối với một độ sâu bất kỳ: 

00 sin
sin
α
α

=
c
c      (7.26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.4. Khúc xạ của các đỉnh sóng và các tia sóng (các đường vuông góc với đỉnh 
sóng) trên một khoảng cách ngắn (a) đối với đường đẳng sâu (b) đối với 
một hệ tọa độ (X, Y) cho trước. 

 Đây chính là cơ sở để phát triển nhiều sơ đồ số trị khác nhau dùng để theo dõi các tia 
sóng từ nước sâu tới nước nông trong điều kiện các đường đẳng sâu cho trước. Có rất nhiều 
phương pháp số trị để tính toán sóng khúc xạ, thí dụ phương pháp của Jen (1969), Keulegan 
và Harrison (1970), và Skovgaard, Jonsson và Bertelsen (1975). Với các biến phân độ dài ds 
và dn như chỉ ra trên hình 7.4(b), có thể tìm ra phương trình vi phân của định luật Snell như 
phương trình (7.26) (Sarpkaya và Isaacson (1981)): 
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 nó có thể được biểu thị bằng: 
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 Với: 
αsin/ −=dndx     (7.29) 
αsin/ −=dndy     (7.30) 

 Dùng các mối liên hệ trong (7.28), ta có: 
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 Ta còn có: 
αcos/ =dsdx     (7.32) 
αsin/ =dsdy     (7.33) 

 Các phương trình (7.31), (7.32) và (5.133) thường được biết tới là các phương trình tia 
và có thể được giải số trị để xác định sự biến đổi của a và như vậy là quỹ đạo của các tia. 

Có thể đánh giá sự biến đổi của độ cao các sóng khúc xạ bằng cách xem xét sự vận 

đỉnh sóng tại thời điểm

 

 

đáy biển
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chuyển năng lượng. Năng lượng được coi là không được cung cấp thêm cũng như không tiêu 
tán đi. Hãy xem xét khoảng cách giữa hai tia sóng cạnh nhau (xem hình 7.5). Có thể biến đổi 
phương trìnnh vận chuyển năng lượng (7.16) để có được: 
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 Phương trình này còn có thể được viết là: 
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Hình 7.5 Khúc xạ của các tia sóng tới xiên với một đường bờ thẳng với độ dốc 
đáy không đổi . 

 với ( )2
1

0 / bbKr =  là hệ số khúc xạ, và ( )2
1

0 / ggs ccK =  là hệ số nước nông. 

 Để hiểu được quá trình này ta hãy xem một tia sóng tới xiên với một đường bờ thẳng có 
độ dốc đáy không đổi (xem hình 7.5). Góc tới tạo bởi đỉnh sóng và đường đẳng sâu là 0α . 
Dùng các mối liên hệ (7.14) và (7.26), ta có: 
 

kh
L
L

c
c tanh

sin
sin

000

===
α
α     (7.36) 

2

24tanh
gT

hkhkh π
=      (7.37) 

 Từ hình 7.5, rõ ràng là khoảng cách s độc lập với vị trí và như vậy 00cos bs =α ,    
bs =αcos  

Hoặc  constant
coscos 0

0 === sbb
αα

    (7.38) 

 Do đó, sự biến đổi của độ cao sóng được cho bởi: 

đường bờ

đỉnh sóng

theo hướng 
nước sâu 
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 Với nước nông, các mối liên hệ (7.36), (7.37) và (7.39) có thể được đơn giản hoá để có: 
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 Các mối liên hệ này chỉ đúng cho lý thuết sóng tuyến tính. 
 

7.3.2 Sự khúc xạ của sóng ngẫu nhiên 

 Hệ số khúc xạ ở trên tương ứng với sóng thường với chu kỳ không đổi và một hướng 
lan truyền. Sự biến đổi của độ cao sóng trong biển thực không nhất thiết được đặc trưng bởi 
một hệ số khúc xạ cho sóng điều hoà. Như ta đã thảo luận trước, sóng trong biển thực là tổng 
hợp của một số vô hạn các thành phần có tần số và hướng khác nhau. Bởi vậy, sự biến đổi của 
độ cao sóng biển được xác định bởi sự đóng góp của tất cả các thành phần mà mỗi thành phần 
khúc xạ với các hệ số khác nhau. Bởi vậy, công thức cơ bản để tính hệ số khúc xạ với sóng 
ngẫu nhiên được cho bởi 
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 trong đó: 

( ) ( ) ωθωθω
θ

θ

ddKSm ss  , 2

0
0

max

min

∫ ∫
∞

=    (7.43) 

 Chỉ số "eff", có nghĩa là hiệu dụng theo từ Tiếng Anh "effective", được dùng để biểu thị 
các đại lượng liên quan tới sóng ngẫu nhiên. Trong các phương trình trên, ( )θω ,S ký hiệu 
phổ hướng, ( )ωsK  là hệ số nước nông, và ( )θω ,rK là hệ số khúc xạ của một sóng thành 
phần (tức là một sóng điều hoà) với tần số ω  và hướngθ . Trong các tính toán thực tế, tích 
phân được thay thế bằng tổng. 
 Một cách đơn giản để tính hệ số khúc xạ của sóng ngẫu nhiên là dùng phương trình sau: 
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 với giả thiết rằng có thể bỏ qua ảnh hưởng của hiệu ứng nước nông. 

 Đại lượng ijEΔ  trong phương trình trên ký hiệu năng lượng tương đối của các sóng 

thành phần với tần số i và hướng j, khi mà dải tần của sóng biển được chia thành các khoảng 
tần được đánh số từ i = 1 tới M và dải hướng được chia thành các khoảng được đánh số từ j = 
1 tới N. Có nghĩa là: 
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 trong đó: 

( ) ωθθω
θ

θ

ddSm  ,
0

0
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∫ ∫
∞

=     (7.46) 

 Trong các tính toán thực tế, cần phải chọn các chọn các tần số và hướng đại biểu của 
các sóng thành phần. Nếu như phổ tần số là phổ Bretschneider-Mitsuyasu, việc chia dải tần 
có thể được tiến hành sao cho năng lượng sóng trong mỗi khoảng tần là bằng nhau. Cách chia 
này giảm thời gian tính hệ số khúc xạ của sóng ngẫu nhiên. Tần số đại diện trong mỗi khoảng 
được xác định tốt nhất như là giá trị trung bình của moment phổ bậc hai của mỗi khoảng sao 
cho sự biến đổi của chu kỳ sóng gây ra do khúc xạ có thể được ước tính với sai số nhỏ nhất 
(bởi vì chu kỳ trung bình được cho bởi moment bậc hai của phổ tần số). 

7.3.3 Tính sự khúc xạ của sóng ngẫu nhiên bằng phương trình thông lượng năng lượng 

 Cùng với phương pháp tính hệ số khúc xạ bằng cách tổng hệ số khúc xạ của các sóng 
thành phần, sự khúc xạ của sóng ngẫu nhiên có thể được tính toán bằng cách giải số trị 
phương trình thông lượng năng lượng do Karlsson (1969) đề nghị. Phương trình cơ bản có 
dạng: 
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x yx    (7.47) 

 với S ký hiệu mật độ phổ năng lượng sóng và xv , yv và θv  được cho bởi: 
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   (7.48) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.6. Dạng của khu nước nông hình cầu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.7. Phân bố tỷ số của độ cao và chu kỳ sóng ngẫu nhiên trên một khu nước nông 
hình cầu 

Phương pháp này đã được áp dụng để tính sự khúc xạ sóng tại một khu vực nước 
nông hình cầu như thấy trên hình 7.6, có đường kính 40 m và độ sâu nước 5 m tại đỉnh, đặt 
trong một khu vực nước có độ sâu không đổi bằng 15 m (Karlsson, 1969). Phân bố độ cao và 
chu ký sóng do sự khúc xạ của sóng ngẫu nhiên được cho thấy trên hình 7.7 với sóng với chu 
kỳ có nghĩa 3/1T  = 5.1 s. Phổ sóng được giả thiết là có dạng Bretschneider-Mitsuyasu liên 
kết với phổ hướng dạng Mitsuyasu có 75max =s . Phần bên phải của Hình 7.7 cho ta sự biến 
đổi của độ cao sóng khúc xạ trong khi phần bên trái cho ta sự biến đổi của chu kỳ sóng. Sự 
biến đổi của sóng ngẫu nhiên thường được kèm theo một số biến đổi trong chu kỳ sóng vì 
phổ hướng biến đổi khi sóng biến dạng, như ta thấy trên hình 7.7. 
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 Sự khúc xạ của sóng ngẫu nhiên tại vùng nước nông này đã được Ito et al. (1972) tính 
bằng một mô hình số trị. Kết quả về sự phân bố của độ cao sóng được biểu thị trên hình 7.8. 
Như ta đã thấy trên hình, sự khúc xạ của sóng ngẫu nhiên thường tạo ra những biến đổi 
không gian đáng kể của độ cao sóng. Việc tính toán sự khúc xạ sóng dùng các thành phần phổ 
với các hướng và tần số khác nhau làm trơn những biến đổi không gian đó đi. Vincent và 
Briggs (1989) đã nghiên cứu dạng của độ cao sóng phía sau một vùng nước nông dạng 
elliptic trong phòng thí nghiệm cho cả sóng ngẫu nhiên và sóng điều hoà. Họ thấy rằng yếu tố 
quan trọng nhất ảnh hưởng đến phân bố độ cao sóng là độ dàn trải về hướng của sóng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.8 Phân bố độ cao sóng điều hoà trên một vùng nước nông hình cầu 
(theo Ito et al., 1972) 

 Nói một cách chặt chẽ thì sóng phía trên một vùng nước nông không chỉ bị ảnh hưởng 
bởi quá trình khúc xạ mà còn bị ảnh hưởng bởi quá trình nhiễu xạ, đặc biệt là khi mà các tia 
sóng cắt nhau. Một số sơ đồ số trị đã được đưa ra để giải quyết bài toán sóng nhiễu xạ và 
khúc xạ này. Cho dù rằng các phương trình thông lượng năng lượng (7.47) và (7.48) không 
có khả năng tính tới sự nhiễu xạ, nó vẫn có khả năng cho ta một đánh giá chấp nhận được về 
độ cao sóng ngẫu nhiên xung quanh vùng nước nông hay là độ cao sóng tại một vùng có địa 
hình đáy phức tạp mà phương pháp phân tích sóng khúc xạ thông thường sẽ cho các tia sóng 
cắt nhau.  

Hướng sóng
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7.3.4 Sự khúc xạ cúa sóng ngẫu nhiên tại vùng biển có các đường đẳng sâu thẳng song song 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình7.9 Hệ số khúc xạ của sóng ngẫu nhiên trên một vùng bờ biển có các đường đẳng 
sâu thẳng, song song  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.10 Sự biến đổi của hướng sóng chính do khúc xạ của sóng ngẫu nhiên tại một 
vùng bờ có các đường đẳng sâu thẳng, song song  

 Đối với trường hợp một vùng ven bờ có các đường đẳng sâu thẳng, song song, có thể 
tính được sự biến đổi của hướng tia sóng và hệ số khúc xạ của các sóng thành phần bằng 
phương pháp giải tích. Khi đó, có thể dễ dàng thực hiện việc tính toán sự khúc xạ của các 
sóng biển ngẫu nhiên bằng phương pháp chồng chất. Hệ số khúc xạ của sóng ngẫu nhiên và 
sự biến đổi của nó theo hướng sóng chính đã được tính và trình bày trên các hình 7.9 và 7.10, 
(Goda và Suzuki, 1975). 
 Các tính toán đã được tiến hành với số lượng các thành phần tần số và hướng M = N = 
36, dùng phổ tần số Bretschneider-Mitsuyasu và hàm phân tán dạng Mitsuyasu. Bước 
sóng 0L trên trục hoành của các hình 7.9 và 7.10 là bước sóng nước sâu tương ứng với chu kỳ 
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sóng có nghĩa. Thông thường, ( )
0pα ký hiệu góc tới của sóng nước sâu.  

 Hệ số khúc xạ của sóng ngẫu nhiên biến thiên theo giá trị maxs , nhưng chỉ trong 
khoảng chừng vài phần trăm. Hướng tới chính của sóng, theo định nghĩa của Nagai (1972) là 
hướng tương ứng với mật độ năng lượng hướng lớn nhất, ít chịu ảnh hưởng của giá trị của hệ 
số maxs . 
 Cần phải nhận thấy trên hình 7.9 là hệ số khúc xạ giảm đi khi sóng truyền vào gần bờ 
hơn. Điều này là do sự khúc xạ của các tia sóng tới ở cả hai bên của hướng tới chính. 
 
Thí dụ 7.1 
 Hãy mô tả các sóng khúc xạ tại các độ sâu 20 và 10 m, khi mà các sóng lừng với chiều 
cao 2 m và chu kỳ 12 s tới với 1 góc 40o tại một vùng bờ biển có các đường đẳng sâu thẳng, 
song song. 
Lời giải 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7. Tính thay đổi của hướng sóng  
 
 Với sóng lừng, thông số phân tán maxs là 75. Bởi vì bước sóng nước sâu tương ứng với 

3/1T  = 12 s là 0L  = 225 m ( π2/2
3/10 gTL = ), độ sâu tương đối h/L0 = 0.089 tại h = 20 m. Hệ 

số khúc xạ xác định theo hình 7.9 là =rK  0.92 và hướng sóng chính theo hình 7.10 là pα = 

24o. Tại độ sâu h = 10 m, =rK  0.90 và pα  = 170 with h/L0 = 0.044. Sự biến đổi của hướng 

sóng chính được trình bày trên hình 7.11. 

7.4 Sự phản xạ sóng  

7.4.1 Phân tích lý thuyết sự phản xạ sóng điều hoà  

 Phần này sẽ thảo luận sự phản xạ sóng và hệ quả của nó là các sóng đứng. Giả thiết rằng 
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sự phản xạ sóng gây ra bởi một chướng ngại vật có tường thẳng đứng đặt tại x = b. Biên độ 
tần số và số sóng của sóng phản xạ có giá trị đúng bằng các giá trị tương ứng của sóng tới.  
 Theo định nghĩa ta biết rằng hệ số phản xạ Kr được cho bởi: 
 Kr = biên độ của sóng phản xạ / biên độ của sóng tới và phải bằng 1 đối với trường hợp 
phản xạ hoàn toàn. 
 Chúng ta biết rằng phương trình Laplace là tuyến tính. Như vậy, thế vận tốc của một hệ 
sóng TΦ , được cho là tổng của thế vận tốc của các sóng đơn 

( ) ( ) ( )[ ]2coscos
cosh

cosh δωω
ω

++−−
+

=Φ tkxtkx
kh

hzkag
T

   (7.49) 
  Nếu chướng ngại vật là không thấm thì thành phần vận tốc dòng chảy theo phương 
pháp tuyến với bề mặt chướng ngại vật tại x = b bằng 0. Như vậy, điều kiện biên là 

0=
∂
Φ∂

−=
x

u T
T    tại   x=b    (7.50) 

Áp dụng điều kiện biên này vào phương trình (7.49), ta 
có ( ) ( )2sinsin δωω ++=− tkbtkb . Khai triển và cho các hệ số của các số hạng ( )tωsin  và 

( )tωcos  ở cả hai vế bằng nhau, ta có ( )2sinsin δ+= kbkb và ( )2coscos δ−−= kbkb . 
Nghiệm của các phương trình này là: ( ) kbn 2122 −+= πδ ,  n = 0, 1, 2 ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7. Sự tạo thành của hệ sóng đứng  
 

 Đối với hai sóng tiến chuyển động theo hai phương ngược nhau và có biên độ bằng 
nhau: 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) 22

2

sincoscossinsin
sinsin

δωδωω
δωωζ

tkxatkxatkxa
tkxatkxaT

++++−=
+++−=

  (7.51) 

 
 Thế giá trị của 2δ  trong biểu thức này của Tζ  và sau một chút biến đổi, ta có: 

( ) ( )kbkxtkbaT −−= cossin2 ωζ     (7.52) 

Hướng sóng
Sóng đứng 

Biên độ
Khoảng cách

C
ao

 tr
ìn

h 



 127

 Phương trình (7.52) là tích của hai số hạng: một số hạng độc lập với x và một số hạng 
độc lập với t. Như vậy, có những thời điểm mà 0=Tζ  cho tất các giá trị của x và có những 
giá trị của x mà tại đó 0=Tζ  tại mọi thời điểm. Những điểm mà 0=Tζ  tại mọi thời điểm 
được gọi là những điểm nút và thỏa mãn điều kiện ( ) 0cos =− kbkx , với các nghiệm 
là ( )[ ] knbx 2/12 π++= , n = 0, 1, 2,3,4, v.v.... Điều kiện của các điểm nút như thế này định 
nghĩa các sóng đứng. Hình 7.12 chỉ ra các sóng thành phần của sóng đứng. 
 Có thể nhận thấy rằng độ dốc của 1ζ  là 2ζ  luôn luôn bằng nhau và ngược dấu tại x = b. 
Điều này cho ta điều kiện sau: 

     0=
∂
∂

x
Tζ     tại     bx =     tại mọi thời điểm   (7.53) 

 Như thấy rõ ràng từ (7.52). Có thể là rất thuận tiện nếu như lấy gốc của x tại chướng 
ngại vật. Điều này tránh cho ta khỏi phải xác định giá trị x để tìm b. Cho b = 0, ta 
có ( )πδ 122 += n . Đặt x = 0, ta thấy rằng các sóng phản xạ giữ nguyên pha của các sóng tới. 
 Phương trình (7.52) khi đó trở thành: 

( ) ( )kxtAT cossin2 ωζ −=     (7.54) 
 Trái ngược với các sóng đứng, các sóng tiến: 

( )tkxA ωζ −= sin     (7.55) 

có các điểm nút “tiến” tương ứng với ( ) 0sin =− tkx ω  với lời giải ( ) ktnxnode /ωπ += , n = 0, 
1, 2,... . Dùng giá trị của 2δ  trong (7.49), thế vận tốc của sóng đứng có thể được cho như 
sau: 

( ) ( ) ( )[ ]kbkxtkb
kh

hzkAg
T −−

+
=Φ coscos

cosh
cosh2 ω

ω
   (7.56) 

 Với (7.56), các thành phần vận tốc của các sóng đứng được cho như sau: 
( ) ( ) ( )[ ]kbkxtkb

kh
hzkAkg

x
u T −−

+
=

∂
Φ∂

−= sincos
cosh

cosh2 ω
ω   (7.57) 

( ) ( ) ( )[ ]kbkxtkb
kh

hzkAkg
z

u T −−
+

−=
∂
Φ∂

−= coscos
cosh

sinh2 ω
ω   (7.58) 

 Ta đã thấy rằng các điểm nút là tại các vị trí cos(kx - kb) = 0; vì vậy tại các điểm nút các 
hạt nước chỉ chuyển động theo phương nằm ngang và tại các điểm bụng (là những điểm có 
biên độ bằng hai lần biên độ của sóng tới), các hạt nước chỉ chuyển động theo phương thẳng 
đứng. 

7.4.2 Sự phản xạ sóng ngẫu nhiên từ các công trình ven bờ  

 Cho tới nay, ta đã nghiên cứu sự phản xạ của sóng điều hoà cho trường hợp đơn giản 
nhất là trường hợp phản xạ hoàn toàn với hệ số phản xạ bằng 1. Tuy nhiên, thực tế phức tạp 
hơn nhiều và đòi hỏi ta phải nghiên cứu sự phản xạ sóng từ các công trình ven bờ.   
 Khi sóng phản xạ từ công trình, sóng phản xạ sẽ gây ra nhiễu động nước phía trước của 
công trình hoặc là lan truyền một khoảng cách nào đó và gây nhiễu động tại những vùng lặng 
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sóng. Vì vậy, cần phải triệt tiêu sóng phản xạ càng nhiều càng tốt. Hệ số phản xạ sóng với 
hầu hết các công trình thường được đánh giá nhờ mô hình vật lý trong phòng thí nghiệm vì 
không thể tiến hành các phân tích lý thuyết với các các sóng phản xạ khi có sóng vỡ một phần 
tại các công trình. Các giá trị xấp xỉ của các hệ số phản xạ sóng của các loại công trình biển 
khác nhau được cho trên bảng 7.1 (theo Hội Kỹ sư công chính Nhật, JSCE). Khoảng giá trị 
của các hệ số đối với một bức tường thẳng đứng phụ thuộc vào mức độ sóng vượt, và tăng lên 
khi mà cao trình đỉnh công trình tăng lên. Với các công trình có mái nghiêng và bãi biển tự 
nhiên, hệ số phản xạ tỷ lệ nghịch với độ dốc của sóng tới và cận trên của hệ số này tương ứng 
với các sóng lừng có chu kỳ dài. Seeling và Ahrens (1981) đã tìm ra một công thức thực 
nghiệm để đánh giá hệ số phản xạ cho các bãi biển, kè và đập phá sóng bằng đá hộc dựa trên 
một lượng lớn các số liệu thí nghiệm trong đó có cả các thí nghiệm với các sóng ngẫu nhiên. 

Bảng 7.1. Các giá trị xấp xỉ của các hệ số phản xạ (JSCE). 
 

Dạng công trình Hệ số phản xạ 
Tường đứng có đỉnh cao hơn mặt nước 0.7~1.0 
Tường đứng có đỉnh ngầm 0.5~0.7 
Mái nghiêng bằng đá hộc (độ dốc 1/ 2hay 1/ 3) 0.3~0.6 
Mái nghiêng bằng các tảng bê tông tiêu tán năng lượng sóng 0.3~0.5 
Tường đứng dạng tiêu tán năng lượng sóng 0.3~0.8 
 Bãi cát tự nhiên 0.05~0.2 

 Đối với một bức tường thẳng đứng có dạng tiêu tán năng lượng sóng, thí dụ như loại 
tường gắn các mặt nạ bê tông, hệ số phản xạ phụ thuộc vào dạng công trình, tỷ lệ giữa chiều 
rộng của mỗi tấm tiêu tán năng lượng sóng và bước sóng, và các yếu tố khác. Vì vậy, cần tiến 
hành các thí nghiệm trên các mô hình vật lý để đánh giá các hệ số phản xạ.  

Hình 7.13 là một thí dụ về kết quả các thí nghiệm của Tanimoto và các cộng sự 
(1976). Nó cho ta hệ số phản xạ sóng ngẫu nhiên của đê dạng thùng chìm có tường thẳng 
đứng với mặt nạ tiêu sóng trên đó có các lỗ tròn. Hệ số phản xạ có giá trị cực tiểu 

3.0min ≅rK  khi mà độ rộng tương đối của mỗi phần tử phá sóng 15.0/ ≅LB và tăng lên quá 
0.7 khi mà độ rộng của mỗi phần tử phá sóng nhỏ hơn 0.05. 
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Hình 7.13 Hệ số phản xạ sóng ngẫu nhiên của một đập phá sóng dạng thùng chìm 

có mặt nạ tiêu sóng (Tanimoto và cộng sự, 1976) 
  Mỗi thành phần của sóng ngẫu nhiên được giả thiết phản xạ với một góc bằng với 
góc tới và tiếp tục lan truyền theo hướng phản xạ, giống như theo lý thuyết quang học. Cũng 
có trường hợp sự phản xạ hình học không diễn ra. Thí dụ như các sóng dài với biên độ lớn tới 
một công trình theo một góc lớn trong điều kiện nước nông. Trong trường hợp này, sóng tới 
theo hướng gần như song song với công trình sẽ không tạo ra các sóng phản xạ rõ ràng mà 
tạo ra các sóng lừng chạy dọc theo mặt công trình. Hiện tượng này được gọi là hiện tượng 
phản xạ Mach-stem và đã được quan trắc trong trường hợp sóng thần tấn công, như trong 
thông báo của Wiegel (1964). 
 Một phương diện khác của các sóng phản xạ là chúng có một chiều dài hữu hạn theo 
phương đỉnh sóng vì các công trình phản xạ sóng như đê phá sóng dạng thùng chìm hay các 
tường bến cảng có độ dài hữu hạn. Do đó, các sóng phản xạ phân tán trong quá trình lan 
truyền từ nguồn theo một kiểu giống như hiện tượng nhiễu xạ sóng. Có thể phân tích sự phân 
tán của các sóng phản xạ bằng lời giải lý thuyết sóng phản xạ từ một đảo chắn sóng (Goda và 
cộng sự, 1971; Mitsui và cộng sự, 1975), hoặc là bằng phương pháp tích phân số trị để mô 
phỏng quá trình truyền sóng (Tanimoto và cộng sự, 1975). 
 Nếu như công trình có hệ số phản xạ nhỏ hơn 1, hệ số phân tán đánh giá ở trên của các 
sóng phản xạ cần phải được nhân với hệ số phản xạ để tính độ cao sóng tại điểm cần tính. 
Một nguyên nhân khác làm suy giảm các sóng phản xạ là sự tiêu tán năng lượng do gió 
ngược. Đôi khi ta quan trắc thấy hiện tượng là một số đỉnh sóng phản xạ bị gió triệt tiêu. Các 
sóng phản xạ còn bị tiêu tán năng lượng do tương tác mạnh mẽ với sóng tới. Tuy nhiên, chưa 
đánh giá định lượng được mức độ tiêu tán năng lượng sóng do gió ngược. Người ta chỉ biết 
rằng sóng gió có chu kỳ ngắn bị tiêu tán rất nhanh trong khi đó sóng lừng có chu kỳ dài có thể 
truyền rất xa mà không bị tiêu tán năng lượng một cách đáng kể. Khi quy hoạch và thiết kế 
xây dựng cảng, có thể bỏ qua ảnh hưởng tiêu tán năng lượng của sóng phản xạ do gió. Nếu 
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như diện tích cảng là khá rộng và cảng được thiết kế để chống sóng do gió địa phương tạo ra, 
giá trị phản xạ hiệu dụng của các tường đứng trong cảng có thể giảm được tới 80% hay hơn 
nữa bằng cách tận dụng hiệu ứng tiêu tán năng lượng sóng do gió ngược. 
 Hiệu ứng các sóng phản xạ gây ra các dao động trong cảng là khá phức tạp vì không chỉ 
độ cao sóng mà hướng sóng cũng cần được tính. Khi mà chỉ cần quan tâm đến độ cao sóng, 
về mặt nguyên tắc có thể tính độ cao sóng tổng cộng bằng nguyên lý chồng chất năng lượng: 

....2
2

2
1

2 +++= RRIs HHHH    (7.59) 

 với sH  biểu thị độ cao có nghĩa của sóng tổng hợp, và 1RH , 2RH  biểu thị các độ cao 
có nghĩa của các sóng phản xạ có nguồn gốc khác nhau. Phương trình (7.59) không áp dụng 
được ngay cạnh công trình vì có một mối liên hệ cho trước giữa pha sóng tới và pha sóng 
phản xạ. Tuy nhiên sự tương tác pha giữa các sóng thành phần của sóng ngẫu nhiên sẽ bị triệt 
tiêu khi mà khoảng cách tới công trình phản xạ trở nên lớn hơn một bước sóng, và phương 
trình (7.59) cho một đánh giá độ cao sóng với một độ chính xác chấp nhận được. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.14 Biến đổi không gian của độ cao sóng đứng 
 Thí dụ áp dụng phương trình (7.59) được cho trên hình 7.14, trong đó cho thấy sự biến 
đổi không gian của sóng có nghĩa phía trước một mô hình công trình trong một máng sóng 
(Goda và Suzuki, 1976). Các sóng tới là một chuỗi sóng phi điều hoà có phổ tần số dạng 
Bretschneider-Mitsuyasu. Các hình tròn rỗng biểu thị số liệu cho trường hợp một bức tường 
thẳng đứng phản xạ hoàn toàn và các hình tròn đặc biểu thị trường hợp một mô hình công 
trình có hệ số phản xạ 0.55. Các đường liền và đường đứt quãng chỉ độ cao sóng tính từ phổ 
tần số của hệ thống sóng tổng hợp bằng cách tính toán biên độ của các sóng đứng tại mỗi vị 
trí đối với các thành phần tần số của phổ sóng tới. Tuy rằng độ cao sóng có nghĩa của sóng 
tổng hợp dao động tương ứng với các điểm bụng và điểm nút của các sóng đứng gần công 
trình; như ta thấy trên hình 7.14, sự dao động giảm nhanh theo khoảng cách từ công trình và 
độ cao sóng đạt một giá trị tiệm cận. Trong thực tế, phương trình (7.59) dự báo một giá trị 
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tiệm cận đối với các điểm cách xa công trình phản xạ. 
 Cơ sở lý thuyết của phương trình (7.59) là nguyên lý rằng độ cao sóng có nghĩa tỷ lệ 
với căn bậc hai của năng lượng sóng tổng cộng, không phụ thuộc vào dạng phổ năng lượng. 

7.5 Sự nhiễu xạ sóng  

 Khi một chuỗi sóng gặp một chướng ngại vật thẳng đứng lớn, người ta quan sát thấy 
rằng sóng lan truyền vào cả vùng khuất hình học. Quá trình này được gọi là quá trình nhiễu 
xạ. Như vậy, khi tính toán ảnh hưởng của sóng phía sau một đê phá sóng hoặc là một công 
trình xa bờ lớn, cần phải xem xét đến hiệu ứng nhiễu xạ sóng. 

7.5.1 Quá trình nhiễu xạ của sóng điều hoà 

a) Các phương trình chính 
 Rất nhiều tác giả kể cả Stoker (1957) và Mei (1983) đã thảo luận về phương pháp giải 
quyết vấn đề nhiễu xạ tổng quát. Tuy nhiên, chúng ta sẽ giới thiệu ngắn gọn ở đây. Trước hết, 
ta giả thiết là chất lỏng là không nén được, dòng chảy không xoáy và thế vận tốc 

( )tie ωφ Φ= Re  thoả mãn phương trình Laplace. Chúng ta sẽ giới hạn trong trường hợp sóng 
tuyến tính với biên độ đủ nhỏ. Khi đó, thế vận tốc tổng cộng Φ  (một đại lượng phức) có thể 
được biểu thị là tổng của thế vận tốc của sóng tới và sóng nhiễu xạ như sau: 

sI Φ+Φ=Φ     (7.60) 

 với =Φ I  thế vận tốc của sóng tới =Φ s thế vận tốc của sóng nhiễu xạ. 
 Các điều kiện biên đáy và mặt có thể được viết như sau: 

02

2

=
∂
∂

+
∂
∂

z
g

t
φφ      tại     0=z    (7.61) 
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0=
∂
∂

z
φ

     tại     hz −=     (7.63) 
 Các phương trình (7.61) tới (7.63) có thể được viết lại như sau: 

     0
2

=Φ−
∂
Φ∂

gz
ω     tại     0=z     (7.64) 

( )tiei
g

ωωζ −Φ= Re      (7.65) 

0=
∂
Φ∂
z

     tại     hz −=         (7.66) 

 Điều kiện biên tại bề mặt có nghĩa là thành phần vận tốc trực giao với bề mặt vật thể 
cần phải bằng 0: 
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nnn
sI

∂
Φ∂

+
∂
Φ∂

=
∂
Φ∂      (7.67) 

 với n là khoảng cách theo phương vuông góc với bề mặt vật thể.  
 Để đảm bảo có thể tìm được một nghiệm duy nhất có ý nghĩa vật lý, cần một điều kiện 
biên nữa cho thế vận tốc của sóng nhiễu xạ để tương ứng chỉ với các sóng đi ra khỏi miền 
tính. Điều kiện biên này được gọi là điều kiện bức xạ và đã được Sommerfeld (1949) trình 
bày kỹ trong lý thuyết sóng tổng quát. Điều kiện biên bức xạ có thể được biểu thị như sau: 

0lim =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Φ±
∂
Φ∂

∞→ s
s

r
ik

n
r     (7.68) 

 với k là số sóng. Điều kiện biên này thường được thỏa mãn khi mà sΦ nhận một giá trị 

tiệm cận tỷ lệ với ( ) 2/1/exp rikr± . Người ta đã tìm ra rằng các hàm Hankel loại 1, ( ) ( )krH n
1 , 

thỏa mãn điều kiện (7.68) với dấu âm trong đó các hàm Hankel loại 2, ( ) ( )krH n
1 , thoả mãn nó 

với dấu dương. 
 Trong một số trưừong hợp, có thể cần phải đưa vào cả thế vận tốc của sóng phản xạ 

RΦ . Trong trường hợp này ta có: 
 

sRI Φ+Φ+Φ=Φ     (7.69) 
 với IΦ  và sΦ  là các hàm cho trước. 
 Phần sau sẽ trình bày một cách rất tóm tắt vấn đề cộng hưởng trong cảng (xem Rahman, 
1988). 
 Dao động trong cảng xảy ra do các sóng truyền từ ngoài biển vào. Các sóng này bị phản 
xạ một phần tại tường cảng và một phần bị giam lại trong cảng. Các sóng này tạo ra cộng 
hưởng khi mà tần số của các sóng phản xạ và sóng tới khác nhau trùng với 1 hay nhiều tần số 
dao động tự do của cảng. Vì vậy, các kỹ sư phải tìm ra phương pháp để dự báo khả năng phản 
ứng của một cảng nào đó với các sóng tới. 
 Thế vận tốc của sóng tới có thể được viết dưới dạng phức như sau  

( ) ( )ikx
kh

hzkgA
I exp

cosh
cosh +

−=Φ
ω

    (7.70) 

 tương ứng với sóng tới: 
 

( )tkxAI ωζ −= sin     (7.71) 
 Thế vận tốc tổng cộng có thể được biểu thị bằng một dạng tương tự:  

( ) ( )yxf
kh

hzkgA ,
cosh

cosh +
−=Φ
ω

    (7.72) 

  tương ứng với dạng phức của trường sóng tổng cộng: 
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( ) ( ) ti

z

ti eyxAife
tg

ωωζ −

=

− =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Φ
∂
∂

−= ,1ˆ
0

    (7.73) 

  Thoả mãn phương trình Laplace và tương ứng là f(x, y) phải thoả mãn phương trình 
Helmholtz 

02
2

2

2

2

=+
∂
∂

+
∂
∂ fk

y
f

x
f

    (7.74) 

Hàm này được gọi là hàm sóng và nó nhất thiết phải thỏa mãn điều kiện bức xạ tại biên hở và 
các điều kiện biên cứng. Một khi đã xác định được hàm f(x,y), độ cao sóng trong cảng được 
cho bởi: 

( )yxfA ,ˆ =ζ
    (7.75) 

 Hay: 

( ) dKyxf
A

== ,
ζ̂

    (7.76) 

với dK  là hệ số nhiễu xạ hay hệ số khuyếch đại.  
b) Lời giải của Sommerfeld  
 Vấn đề nhiễu xạ của một chuỗi sóng đồng nhất quanh một đập phá sóng bán vô hạn 
được Sommerfeld giải quyết lần đầu tiên. Sau đây, sau khi lý luận ngắn gọn về hiệu ứng phản 
xạ, ta sẽ biểu thị lời giải của ông bằng đồ thị.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.15 Phác thảo nghiệm của phương trình nhiễu xạ sóng (Battjes, 1984) 
Lời giải của Sommerfeld có hai số hạng, có thể coi là trường sóng nhiễu xạ do sóng 

tới và trường sóng nhiễu xạ do sóng phản xạ, như phác hảo trong hình 7.15. 
 Việc khảo sát kỹ nghiệm của Sommerfeld cho ta thấy những điểm sau: 

- Sự nhiễu xạ của sóng tới và của sóng phản xạ được biểu thị toán hoạc bằng một hàm 
duy nhất, gọi là tích phân Fresnel. 

- Biên độ của sóng nhiễu xạ và sóng phản xạ tương đối nhỏ tại phần khuất sóng sau đê 

a) trường nhiễu xạ của sóng
tới

a) trường nhiễu xạ của sóng phản xạ

Sóng vỡ Sóng vỡ 
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(ngoại trừ ngay tại mũi đón sóng) 
 Điểm thứ nhất cho thấy rằng sự nhiễu xạ của một hệ sóng bị suy giảm đột ngột có một 
dạng chung. Nếu là như vậy, có thể là đã đủ nếu như ta chỉ xem xét sự nhiễu xạ của sóng tới. 
Điểm thứ hai có nghĩa là sóng nhiễu xạ biểu thị bằng tích phân Fresnel cho ta một xấp xỉ 
nghiệm tốt cho vùng khuất sóng sau đập phá sóng. 
 Vì những lý do trên, chỉ sự nhiễu xạ của trường sóng tới được xem xét. Một phương 
pháp tìm nghiệm bằng đồ thị sẽ được giới thiệu. Người ta đã chứng minh được rằng phương 
pháp đồ thị trên có thể được áp dụng cả cho các sóng phản xạ để có được nghiệm hoàn chỉnh. 
Nếu như đê phá sóng chỉ phản xạ một phần, phần thứ hai sẽ được tìm bằng cách nhân nghiệm 
tìm được cho phần thứ nhất với một hệ số thích hợp (hệ só phản xạ). (cần nhớ rằng các đường 
đẳng giá trị của DK cho trong cuốn Shore Protection Manual (CERC, 1984) là dựa trên lời 
giải Sommerfeld hoàn chỉnh, tức là với 100% phản xạ) 

7.5.2 Nguyên lý Huygen 

 Việc biểu thị bằng đồ thị nghiệm của Sommerfeld có thể giải thích định tính nhờ 
nguyên lý Huygen mà theo đó thì một mặt sóng có thể xem là một chuỗi các nguồn sóng nhỏ 
phát xạ năng lượng theo dạng hình tròn như chỉ ra trên hình 7.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.16 Nguyên lý Huygen cho sóng nhiễu xạ 
 Sự nhiễu xạ sóng tại một điểm P có thể được xác định bằng cách cộng tất cả các đóng 
góp từ các nguồn khác nhau. Nếu quá trình cộng này được tiến hành với tất cả các nguồn từ 
∞−  tới ∞+ , thì chuyển động sóng được hồi phục. Nếu như có đê phá sóng thì tổng được 

tiến hành với tất cả các nguồn có thể có tia sóng tới được điểm P.  

7.5.3 Đường xoắn ốc Cornu 

a) Đường xoắn ốc Cornu 
 Từ những điều trên, dường như là cần phải xây dựng đồ thị của một số lượng lớn các 
đại lượng biến đổi theo quy luật hình 7.16, như biểu thị bằng phương trình: 

( ) ( )∑ +=
j

PjPjP tat ψωζ cos    (7.77) 

Nguồn 

phía trước 
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 trong đó Pja và Pjψ biểu thị biên độ và pha tại P do nguồn thứ j gây ra (có thể viết tắt là 

ja và jψ trong phần sau): 

 Tại thời điểm t=0, (7.77) cho : 

( ) ∑=
j

jjP a ψζ cos0
                       (7.78) 

 Đại lượng 11 cosψa có thể được biểu thị như là hình chiếu trên một trục tọa độ của một 
vectơ 1a ,  tạo một góc 1ψ với trục tọa độ như cho thấy trên hình 7.17. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.17 Biểu thị 11 cosψa  (Battjes, 1984) 
 Điều tương tự đúng cho 22 cosψa . Tổng 2211 coscos ψψ aa + có thể tìm được như là 
tổng của hai vectors (hình 7.18), tìm được bằng cách vẽ vector thứ hai từ điểm cuối của 
vector thứ nhất, như trên hình 7.18 (bên phải). Có thể mở rộng điều này ra một số lượng 
vector bất kỳ. Có thể nhận được kết quả tại 0≠t  bằng cách xoay tất cả các vector một 
góc tω . Thao tác này không nhất thiết cần phải được thực hiện, chỉ cần biết rằng có thể thực 
hiện nó để đạt được kết quả biểu thị bằng phương trình (7.77) là đủ. 
 Bây giờ hãy xem xét trường hợp một mặt sóng thẳng truyền tới điểm P. Nếu không có 
bất cứ một chướng ngại vật nào thì ta có một quá trình đối xứng qua điểm P. Mặt sóng được 
chia thành hai phần với những nguồn có cường độ bằng nhau có số thứ tự j = 1, 2, 3, … tính 
từ điểm (P') là hình chiếu của P lên mặt sóng về phía phải, và j = -1, -2,- 3 … tính từ P' về phía 
trái. 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.18 Tổng của hai vector 
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Hình 7.19 Đường xoắn ốc Cornu  

 Hãy biểu thị sự đóng góp của nguồn 1 tới ( )tpζ  bằng một vector. Nguồn 2 cách xa 

điểm P hơn, do đó đóng góp của nó vào ( )tpζ  sẽ bị chậm pha và có biên độ nhỏ hơn so với 

đóng góp từ nguồn 1. Do đó vector biểu thị đóng góp thứ hai sẽ được quay theo chiều đồng 
hồ so với vector 1, và nó cũng ngắn hơn. Cứ tiếp tục quá trình này cho tới phía phải của P' 
(tới j= ∞+ ) sẽ có một loạt vector có độ dài giảm dần và quay theo chiều kim đồng hồ so với 
cái trước. Một đường xoắn ốc sẽ được hình thành theo cách này (một đường xoắn ốc trơn tru 
khi mà các kích thước nguồn tiến tới giới hạn vô cùng bé) với các điểm giới hạn tương ứng 
với các nguồn tại ∞+ . Có thể tìm được sự đóng góp của các nguồn từ bên trái P' (tới j = 
∞− ) bằng cách cộng các ảnh trong gương của đường xoắn ốc đối với điểm tương ứng với P'. 

Kết quả được gọi là đường xoắn ốc Cornu, như chỉ ra trên hình 7.19. 
 Tổng của tất cả các đóng góp từ tất cả các nguồn (từ ∞−  tới ∞+ cho ta sóng tới có 
biên độ ( ∞a ) cũng như pha. Trên đường xoắn ốc Cornu, điều này được biểu thị bằng một 
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vector vẽ từ điểm giới hạn ∞− ~  tới điểm giới hạn ∞+ ~ . Chiều dài của vector này biểu thị ∞a , 
và hướng của nó biểu thị pha của sóng tới điểm P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.20 Sơ đồ để xác định QψΔ   

 Có thể thấy từ trình tự trên rằng mặt sóng tới kéo dài từ ∞−  tới ∞+  được chiếu lên 
đường xoắn ốc tương ứng một một giữa (điểm) các nguồn trên mặt, như được "nhìn" từ P, và 
ảnh của chúng trên đường xoắn ốc. Sự tương ứng này có thể được xác lập một cách định 
lượng như sau. 

 Cho Q là một điểm nào đó trên mặt sóng tới, cách P một khoảng cho trước Qr  như trên 

hình 7.20. Ảnh của nó trên đường xoắn ốc Cornu đối với điểm P cách một khoảng Py  từ 
mặt sóng theo hướng truyền sóng có thể được xác định từ hiệu số pha của các đóng góp vào 

Pζ  từ các nguồn tại P' và Q: 

L
yr PQ

PPPQQ

−
=−=Δ πψψψ 2'    (7.79) 

 Hiệu số pha này bằng góc giữa tiếp tuyến với đường đường xoắn ốc Cornu tại các điểm 

có ảnh của P' và Q, ký hiệu là '~P  và Q~ . Vậy, biết Qr , Py  và L, có thể tính QψΔ từ (7.79), 

và điều đó cho một điểm  Q~  duy nhất trên đường xoắn ốc, biết rằng nó nhất định phải nằm 

giữa '~P và điểm giới hạn ∞+ ~  (xem hình 7.20). 
 Trong thực tế, việc dùng một phần của chu kỳ, được cho bởi (r - y)/L thuận tiện hơn là 
việc dùng góc như trên. Vì lý do này, người ta dùng một thông số W định nghĩa như sau 

L
yrW −

=     (7.80) 

 Giá trị của W được vẽ dọc theo copy của đường xoắn ốc Cornu (Hình 7.19). Để tránh 
làm rối hình, các điểm có cùng phần dư của W được nối bởi các đường cong đứt. Thí dụ như, 
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hãy xem xét một điểm R sao cho 4/Lyr RR =− , hay 4/1=RW . Điều này có nghĩa là 

2/πψ =Δ R , và R~  là điểm đầu tiên trên đường xoắn ốc giữa '~P  và “ ∞+ ~ ” mà ở đó tiếp 

tuyến của đường xoắn ốc vuông góc với tiếp tuyến của đường đó tại '~P . Nó có thể được xác 
định là điểm mà ở đó W = 0.25. 

b) Áp dụng cho một đập phá sóng đơn  

 Các kết quả trước đây giờ sẽ được áp dụng để tính biên độ sóng tại một điểm gần với 
một đập phá sóng mà hiện tượng nhiễu xạ xảy ra xung quanh nó, như chỉ ra trên hình 7.21.  
 - Trục y được định nghĩa hướng theo phương truyền sóng với gốc của nó (y = 0) nằm 
tại đỉnh của đập phá sóng Q. 
 - Giá trị của W = (r - y)/L được tính với r là khoảng cách theo phương bán kính từ điểm 
Q tới điểm P, và y là tung độ của P. 

 - Ảnh ( Q~ ) của trên đường xoắn ốc được xác định theo giá trị W tính trong bước trước 

đó, với chú ý rằng Q~  nằm trên nửa đúng của đường xoắn ốc (tức là giữa '~P  và “ ∞+ ~ ” nếu 

Q nằm bên phải của PP', nhìn từ P). 
 - Tổng vector được xác định là đóng góp của tất cả các nguồn trên của mặt các sóng có 
thể tới P theo một đường thẳng (có thể “nhìn” từ P). Trong thí dụ tiếp theo, đó là một vector 

vẽ từ điểm giới hạn ∞− ~ tới Q~ . Độ dài của vector này biểu thị biên độ sóng tại P, với một tỷ 

lệ sao cho khoảng cách giữa hai điểm giới hạn biểu thị ∞a . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7. Xác định hệ số nhiễu xạ tại một điểm gần một đập phá sóng đơn (Battjes, 1984) 
 
 Thí dụ  Như trên hình 7.22, ∞a =3m, ∞α =30o, L=100m, tìm 1Pa và 2Pa . 
 



 139

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.22 
 
 Lời giải: 

Tại điểm 1P : omy 30cos)(200 ×= =174m, 026.0=
−

=
L

yrW . Đường xoắn ốc Cornu 

được cho trên hình 7.23. 

Vector kết quả từ Q~  to ∞+ ~  với chiều dài 39mm. Khoảng cách giữa hai điểm giới hạn là 

198mm, nó biểu thị ∞a =3m. Như vậy: 
 

   58.03
198
39

1 =×= maP m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 7.23 Đường xoắn ốc Cornu cho điểm 1P  

 

 Tại điểm 2P : 2=200m 2832 =× m, ( )oomy 30sin30cos)(200 +×= =274m, 

09.0=
−

=
L

yrW . Đường xoắn ốc được cho trên hình 7.24. 
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Hình 7.24 Đường xoắn ốc Cornu cho điểm 2P  
 

 Vector kết quả từ Q~  tới ∞+ ~  với chiều dài 175mm. Như vậy:  

   61.23
198
174

2 =×= maP m. 

 Chú ý rằng ảnh của đầu đê trên đường xoắn ốc phụ thuộc vào điểm quan trắc ( 1P  
hay 2P ). 
 Nếu quy trình mô tả ở trên được lặp lại cho tất cả các điểm trên một đường cắt ngang 
đường phân chia miền khuất sóng với miền đón sóng (thường được gọi là đường khuất sóng) 
ta có hình ảnh như trên hình 7.25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7. Sự biến đổi của hệ số nhiễu xạ theo khoảng cách từ đầu đập phá sóng. 
 
 Thay cho sự đột biến trong biên độ sóng nếu như không có nhiễu xạ ( dK  = 0 dọc theo 
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AB, dK  = 1 dọc theo BC), ta thấy một quá trình biến đổi từ từ với giá trị dK = 0.5 dọc theo 
đường khuất sóng. Trong miền khuất sóng biên độ giảm liên tục khi mà khoảng cách từ 
đường khuất sóng tăng lên, và trong miền đón sóng nó dao động với một biên độ giảm dần và 
tiệm cận tới giá trị 1. 
 Giá trị đầu tiên và lớn nhất của dK  là xấp xỉ 1.17; Nó xảy ra khi mà W=0.36. Giá trị 
này của W (hay một giá trị nào khác) xảy ra không chỉ ở một điểm, mà còn ở một quỹ tích các 
điểm được xác định bằng cách chú ý rằng yWLr += , hay là 

( ) WLyWLx 222 +=     (7.81) 

 Đây là phương trình của một parabola nếu W = const. Đường khuất sóng mà ở đó W = 
0 là một parabola được làm giảm đi. Các parabola được cho thấy trên hình 7.26. 
 Với mục đích hoàn thiện bài toán, cần phải nhắc lại là quy trình kể trên có thể áp dụng 
cho các sóng phản xạ từ đập phá sóng. Vector có thể bị giảm độ dài để cho phép phản xạ một 
phần, có thể được thêm vào các sóng nhiễu xạ từ sóng tới sau khi quay nó một góc sao cho cả 
hai vector kết quả có một góc chuẩn như nhau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.26 Các đường đẳng của W. 
c) Tổng quát hoá 
 Lý thuyết Sommerfeld về nhiễu xạ sóng đã được rút ra từ một tập hợp các giả thuyết. 
Trong phần này ta sẽ tổng quan các giả thiết liên quan tới đập phá sóng và chỉ ra rằng làm thế 
nào để nới lỏng các giả thiết này để mở rộng miền áp dụng thực tế. 

Chiều dày của màn, hay là chiều dày của đập phá sóng về mặt lý thuyết là bằng 0. 
Trong thực tế, giả thiết này là đủ tốt nếu như chiều dày này là nhỏ so với bước sóng. Trong 
khoảng chiều dài hữu hạn đó, mặt đập không nhất thiết phải là thẳng đứng. 
 Theo lý thuyết thì mặt đập phản xạ sóng 100%, nhưng bởi vì ảnh hưởng của nó là tương 
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đối nhỏ trong miền không lộ trực tiếp ra sóng phản xạ, điều kiện này có thể được bỏ qua. 
Thực ra, trong quy trình áp dụng trong mục trước, sóng phản xạ bị loại bỏ hoàn toàn, và phép 
xấp xỉ này sẽ tốt hơn nếu hệ số phản xạ nhỏ hơn. 
 Đập phá sóng về mặt lý thuyết là cứng và không thấm. Trong trường hợp đập phá sóng 
di chuyển được hay rỗng, sóng sẽ truyền qua thân đập sang miền khuất sóng. Nếu hệ số 
truyền qua (tỷ số biên độ) được biết trước thì có thể áp dụng nó như một thừa số nhân vào các 
vector tương ứng trong giản đồ Cornu. 
 Cuối cùng, chúng ta hãy xem xét hình thể của đập phá sóng trên mặt ngang. Về mặt lý 
thuyết, đó là một đường thẳng bán vô hạn. Tuy nhiên, trong phép xấp xỉ cho ở trên mà trong 
đó hiệu ứng của phản xạ bị bỏ qua, giá trị của dK tại một điểm được xác định bằng giá trị của 
W, có tính đến thực tế là điểm đó nằm ngoài hay nằm trong miền khuất sóng. Hướng nằm của 
đập phá sóng đối với hướng sóng tới không ảnh hưởng tới dK . Trong phép xấp xỉ này, hiện 
tượng nhiễu xạ là hiện tượng thuần “hiệu ứng đuôi”. Nói cách khác, phép xấp xỉ sẽ được áp 
dụng cho trường hợp nhiễu xạ của một trường sóng tới đồng nhất bị mất năng lượng đột ngột. 
Điều này cho thấy rõ ràng là đập phá sóng có khả năng ngăn sóng không nhất thiết phải thẳng 
hoặc là dài vô hạn. Trong thực tế, sự nhiễu xạ xung quanh đầu của đập chắn sóng có thể được 
mô tả bằng phương pháp trên, áp dụng riêng rẽ cho mỗi đầu với điều kiện là đó là một phép 
xấp xỉ với độ chính xác chấp nhận được sao cho các chuỗi sóng gần như đồng nhất khi tới 
mỗi đập. Đó là trường hợp nếu mỗi đầu đập nằm trong vùng đón sóng và đủ xa (như cách 
nhau một vài bước sóng) đường khuất sóng từ một đầu của một đập phá sóng khác. 
 Việc tính toán sự nhiễu xạ qua một khe giữa hai đầu đập phá sóng sẽ được trình bày 
trong thí dụ sau đây.  
 
Thí dụ 
 Hình dạng đập phá sóng được cho trong hình 7.27. Hãy tính hệ số nhiễu xạ tại điểm P 
và hệ số nhiễu xạ cực đại.  
Lời giải 
 Từ hình dạng đập phá sóng cho trước, hướng và bước sóng tới cũng như vị trí điểm P, 
tính: 

            
L

yrW II
I

−
=      và     

L
yrW IIII

II
−

=  

 
 Thí dụ như IW = 0.25 và IIW = 0.40. 

 Nguồn kết quả của sóng tới P = vector từ IQ~  to IIQ~  với độ dài 255 mm, do vậy: 

   dK = 255/198 = 1.28. 
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Hình 7.27 Hai đập phá sóng 
 Chú ý rằng trong trường hợp nhiễu xạ qua khe, có một điểm mà tại đó dK  lớn hơn tại 
tất cả các điểm còn lại. Điểm này được xác định bằng một vector dài nhất có thể có được nối 
hai điểm của đường xoắn ốc Cornu. Nó xảy ra với III WW = ~ 0.39 (tức là tại điểm cắt của 
hai parabola, mỗi cái cho mỗi đầu đê và có W ≈  0.39), và tương ứng là 34.1max == dd KK . 

7.5.4 Sự nhiễu xạ của sóng ngẫu nhiên 

 Trong các phần trước ta đã khảo sát sự nhiễu xạ của sóng điều hoà. Cùng với đường 
xoắn ốc Cornu, phân bố của sóng điều hoà trên một miền có độ sâu không đổi có thể được 
bằng lời giải của Sommerfeld dựa trên lý thuyết thế vận tốc. Các kết quả được dùng để xây 
dựng các giản đồ cho thấy sự phân bố của tỷ số độ cao sóng nhiễu xạ và sóng tới. Các giản đồ 
này được gọi là các giản đồ sóng nhiễu xạ. Các giản đồ thông thường trong nhiều sách tham 
khảo được xây dựng cho các sóng điều hoà có chu kỳ không đổi và truyền theo một hướng. 
Không nên dùng trực tiếp các giản đồ này vì chúng có thể cho các kết quả sai lệch. Hệ số 
nhiễu xạ của sóng biển thực cần được tính toán bằng cách đưa vào hàm phổ hướng: 
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   (7.82) 

với ( )effdK biểu thị hệ số nhiễu xạ sóng ngẫu nhiên (tức là tỷ số độ cao sóng có nghĩa nhiễu 

xạ và sóng có nghĩa tới), ( )θ,fKd  là hệ số nhiễu xạ của thành phần sóng (điều hoà) có tần 
số f và hướng θ , và 0m  là tích phân của phổ hướng cho bởi phương trình (7.46). 
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 Tính chính xác của việc tính nhiễu xạ sóng ngẫu nhiên bằng phương trình (7.82) đã 
được khẳng định bằng cách quan trắc đồng thời sóng trong và ngoài đê phá sóng ngăn nước 
dâng bão tại cảng Nagoya, Nhật bản (Goda et al, 1978). Máy đo sóng tự ghi đã được đặt tại 
điểm A bên ngoài và điểm B bên trong cảng như thấy trên hình 7.28. Một thí dụ về tần số ghi 
được đựơc cho trên hình 7.29. Độ cao và chu kỳ sóng tới được xác định là H1/3 = 0.46 m và 
T1/3 = 2.8 s. Hướng sóng tới là hướng  SW. Phổ của sóng tới được tính với các điều kiện sóng 
này, và phổ tính toán phù hợp rất tốt với phổ đo được tại điểm B. Nếu như hệ số khúc xạ được 
tính bằng lý thuyết sóng điều hoà thì sẽ có 07.0≅dK  với điều kiện 20/ ≅Lx  và 

31/ ≅Ly với bước sóng 20≅L m tương ứng với chu kỳ sóng có nghĩa. Đối với mật độ phổ, 
lý thuyết sóng điều hoà chỉ tính được giá trị bằng 3% giá trị quan trắc được. 

Giản đồ nhiễu xạ của sóng ngẫu nhiên đã được tính toán bằng phương trình (7.82), và 
chúng được cho trên các hình từ 7.30 tới 7.34 (Goda và cộng sự, 1975). Phổ hướng được 
dùng ở đây là kết hợp của phổ tần số Bretschneider-Mitsuyasu và hàm phân tán hướng dạng 
Mitsuyasu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Hình 7.29 Thí dụ phổ tần số của sóng 

nhiễu xạ quan trắc ngoài hiện trường 

Hình 7.28  Vị trí của các điểm đo 

vị trí cảng 

Bờ biển 

Tần số f(Hz)

Ph
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T
ần
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 Tích phân trong phương trình (7.82) đã được thay thế bằng tổng với 10 khoảng tần số 
và từ 20 tới 36 khoảng hướng có giá trị bằng nhau ( θΔ  = 9o to 5 o). Hình 7.30 dùng cho hệ số 
nhiễu xạ sau một đập phá sóng thẳng có chiều dài bán vô hạn còn các hình từ 7.31 tới 7.34 
dùng cho khoảng mở giữa hai đập phá sóng có chiều dài bán vô hạn có chiều rộng khoảng 
mở lần lượt là 1, 2, 4 và 8 lần bước sóng tương ứng với chu kỳ sóng có nghĩa. Hướng sóng tới 
vuông góc với trục đập phá sóng. Mỗi hình bao gồm bốn giản đồ cho hai giá trị của maxs  (10 
và 75) trong các miền gần và xa nơi phát sinh sóng. 
 Tập hợp của các giản đồ nhiễu xạ sóng này cho không chỉ sự biến đổi của độ cao sóng 
mà cả chu kỳ sóng. Sự biến đổi trong chu kỳ sóng được cho bằng các đường đứt gẫy trong 
hình 7.30 và tại phần bên trái của các giản đồ trong các hình từ 7.31 tới 7.34. Sự nhiễu xạ của 
sóng ngẫu nhiên, đặc biệt là những sóng có hàm phân bố hướng phụ thuộc vào tần số được 
đặc trưng bởi sự thay đổi về chu kỳ và độ cao sóng. Một nhận xét khác về các hình từ 7.31 tới 
7.34 là các tọa độ ngang được chuẩn hoá với chiều rộng B thay vì với bước sóng L. Bằng 

cách này, sự thay đổi của ( )effdK  theo các giá trị khác nhau của tỷ số B/L nhỏ hơn trường 

hợp lập đồ thị với các tọa độ chuẩn hoá với bước sóng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hình 7.30 Giản đồ nhiễu xạ sóng của một đập phá sóng dài bán vô hạn với sóng ngẫu 

nhiên tới theo phương vuông góc với đê (các đường liền dùng cho tỷ lệ độ cao sóng và các 
đường đứt dùng cho tỷ lệ chu kỳ sóng, theo Goda và cộng sự, 1976) 

 
 

Hướng sóng Hướng sóng 

Hướng sóng Hướng sóng 

Tỷ số độ cao Tỷ số chu kỳ

Tỷ số chu kỳTỷ số độ cao 
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Hình 7.31 Giản đồ nhiễu xạ của một đập phá sóng với độ mở B/L=1.0 với sóng ngẫu 
nhiên tới theo phương vuông góc với đê, theo Goda và cộng sự 1976). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

Hình 7.32 Giản đồ nhiễu xạ của một đập phá sóng với độ mở B/L=2.0 với sóng ngẫu 
nhiên tới theo phương vuông góc với đê, theo Goda và cộng sự 1976). 
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Hình 7.33 Giản đồ nhiễu xạ của một đập phá sóng với độ mở B/L=4.0 với sóng ngẫu 
nhiên tới theo phương vuông góc với đê, theo Goda và cộng sự 1976). 

 Hệ số nhiễu xạ của sóng ngẫu nhiên khác nhiều so với sóng điều hoà. Thí dụ, hệ số 
nhiễu xạ của các sóng ngẫu nhiên dọc theo biên của miền tối hình học (hay là đường thẳng kẻ 
từ đỉnh đập phá sóng theo phương song song với phương truyền sóng) có giá trị khoảng 0.7, 
trong khi lý thuyết nhiễu xạ của sóng điều hoà cho giá trị 0.5. Sự khác nhau giữa các giá trị 
tính toán theo hai lý thuyết này tăng lên trong miền khuất phía sau đê phá sóng và nếu như 
giản đồ của sóng điều hoà được dùng thì nó có thể cho giá trị độ cao sóng nhỏ hơn trong thực 
tế. Trong trường hợp sóng nhiễu xạ qua một khoảng hở giữa hai đập phá sóng, sự biến đổi 
không gian của hệ số nhiễu xạ được làm trơn tới một mức nào đó nếu như tính đến các sóng 
có hướng truyền khác nhau. Có nghĩa là tỷ lệ độ cao sóng giảm trong miền lộ sóng và tăng 
trong miền khuất sóng. Kết quả là sự phụ thuộc của độ cao sóng nhiễu xạ vào hướng truyền 
sóng giảm đi.  
 Như đã trình bày ở trên, có một sự khác biệt khá lớn giữa hệ số nhiễu xạ tính với sóng 
điều hoà và sóng ngẫu nhiên. Cùng với thí dụ trong hình 7.29, một thí dụ khác về nhiễu xạ 
sóng hiện trường được cho trong hình 7.35. Số liệu được lấy từ Cơ quan quản lý xây dựng 
cảng Akita, Nhật bản (Irie, 1975). Hình 7.35 so sánh tỷ số của độ cao sóng trong và ngoài 
một đập phá sóng đơn đo bằng sóng ký. Các đường cong có ký hiệu maxs = 15, 42 và 100 
biểu thị kết quả đối với sự nhiễu xạ của sóng ngẫu nhiên trong khi các đường liền gần đáy 
cho sự nhiễu xạ của sóng điều hoà.  

Hướng sóng Hướng sóng 

Hướng sóng Hướng sóng 
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Hình 7.33 Giản đồ nhiễu xạ của một đập phá sóng với độ mở B/L=8.0 với sóng ngẫu 
nhiên tới theo phương vuông góc với đê, theo Goda và cộng sự 1976). 

 Một điều rõ ràng từ các hình này là kết quả tính sóng ngẫu nhiên phù hợp khá tốt với số 
liệu đo (phân tán mạnh), trong khi đó các tính toán cho sóng điều hoà cho các giá trị hệ số 
nhiễu xạ khá nhỏ và không phù hợp với kết quả đo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.35 Hệ số nhiễu xạ đo được tại một đập phá sóng đơn ở cảng Akita so với kết quả 
tính toán (Irie, 1985) 

 
 Briggs và cộng sự (1995) làm thí nghiệm về sóng nhiễu xạ tại một đập phá sóng bán dài 
vô hạn cho cả sóng điều hoà và phi điều hoà. Kết quả là đã tìm thấy một sự khác biệt rõ ràng 
giũa hệ số nhiễu xạ của các sóng điều hoà và phi điều hoà. Briggs và cộng sự (1995) kết luận 
rằng sự phân tán hướng là rất quan trọng và cần được tính đến khi phân tích nhiễu xạ cho các 
bài toán kỹ thuật.  

Hướng sóng Hướng sóng 

Hướng sóng Hướng sóng 
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Hình 7.36 Giản đồ nhiễu xạ của sóng ngẫu nhiên tới theo hướng xiên  
 
 Khi dùng các giản đồ nhiễu xạ của sóng ngẫu nhiên, ảnh hưởng của khúc xạ tới giá trị 
thông số maxs cần được tính đến vì rằng hầu hết các đập phá sóng được xây dựng trong các 
vùng nước tương đối nông và phổ hướng của sóng nước sâu thường được sử dụng. 
 Hơn nữa, trong hầu hết các trường hợp, sóng thường tới các đập phá sóng theo hướng 
xiên. Trong trường hợp sóng nhiễu xạ bởi một đập phá sóng bán vô hạn, vấn đề sóng tới xiên 
có thể được giải quyết bằng cách quay trục của đập trong giản đồ sóng nhiễu xạ trong hình 
7.30 trong khi giữ nguyên hướng truyền sóng và các trục toạ độ. Kỹ thuật này tạo ra một sai 
số nào đó khi mà góc giữa hướng sóng chính và đường vuông góc với đê vượt quá ± 45o.  
 Mặt khác, với các sóng nhiễu xạ qua khoảng hở trên một đê phá sóng, trục của các 
sóng nhiễu xạ (đường nối các điểm có sóng xâm nhập sâu nhất của các đường đẳng độ cao) 
dịch chuyển về phía đường vuông góc với đập phá sóng như trên hình 7.36. Góc lệch biến 
đổi phụ thuộc vào góc giữa hướng truyền sóng và đường song song với đập phá sóng, độ mở 
tương đối B/L, và hệ số phân tán maxs . Từ việc phân tích một số giản đồ của các sóng tới 
xiên, Goda tìm được độ lệch góc của trục nhiễu xạ như trên hình 7.2. Ngoại trừ các giản đồ 
của sóng ngẫu nhiên tính bằng máy tính, các giản đồ trên các hình từ 7.31 tới 7.34 đối với 
các sóng tới vuông góc phải được dùng để tính độ cao sóng phía sau đập phá sóng. Khi các 
sóng tới xiên, góc sóng tới phải được thay đổi bằng một đại lượng như trên bảng 7.2, và 
chiều rộng của khoảng mở tính theo sóng đã biến đổi phải được sử dụng. 
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Bảng 7.2 Góc lệch của các sóng nhiễu xạ qua một khoảng hở giữa đập phá sóng với 
sóng tới xiên. 

 
Góc lệch 

maxs  B/L 
o15=θ  o30=θ  o45=θ  o60=θ  

1.0 37o 28o 20o 11o 
2.0 31o 23o 17o 10o 10 
4.0 26o 19o 15o 10o 
1.0 26o 15o 10o  6o 
2.0 21o 11o  7o  4o 75 
4.0 15o  6o  4o  2o 

 
 Trong trường hợp có các công trình phản xạ sóng phía sau đập phá sóng thì sự phản xạ 
của sóng nhiễu xạ cũng cần được tính đến. 

7.5.5 Ứng dụng của giản đồ nhiễu xạ sóng điều hoà 

 Như đã giải thích, các giản đồ nhiễu xạ sóng điều hoà thường cho các giá trị hệ số nhiễu 
xạ nhỏ hơn nhiều so với hệ số nhiễu xạ của sóng biển thực và nói chung không nên sử dụng 
chúng trong tác nghiệp. Nguyên nhân chính là do sự đa hướng của sóng tự nhiên. Trong 
trường hợp sóng có phổ phân tán hướng rất hẹp như sóng ở cuối một vịnh hẹp và dài hay phía 
sau một đập phá sóng. Một thí dụ nữa là sóng phía sau một dãy các đập phá sóng ngoài khơi 
xây dựng để tạo ra các doi cát phía sau. Vì các đập đó được xây ở các vùng nước có độ sâu 
chỉ vài mét, sóng lừng vào tới đập đã bị khúc xạ và do đó phổ hướng trở nên rất hẹp. Đó là 
những trường hợp có thể sử dụng các giản đồ nhiễu xạ sóng điều hoà. 

7.6 Sóng có độ cao lớn nhất  

 Đỉnh của một sóng có bước sóng cho trước tại một vùng nước có độ sâu cho trước 
thường là nhọn hơn khi độ cao sóng tăng lên. Điều kiện giới hạn đạt được khi mà bề mặt tự 
do tại đỉnh không tròn mà có hình tam giác; Stokes đã cho thấy rằng góc đỉnh tam giác là 
120o. Trong các điều kiện giới hạn, vận tốc hạt nước tại đỉnh bằng vận tốc pha của sóng. Điều 
kiện này tương ứng với độ cao lớn nhất có thể có của một sóng với hình dạng bất biến (có độ 
cao maxH ) đối với các giá trị cho trước của độ sâu nước và bước sóng. 
 Đã có rất nhiều nghiên cứu tìm cách xác định maxH như là một hàm của d, L (và g). Tuy 

nhiên, có thể dùng biểu thức của Miche (1944) như sau: 

L
h

L
H π2tanh14.0

max

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛     (7.83) 
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Hình 7.37 Mối liên hệ giữa độ cao sóng cực đại không thứ nguyên 
2

max / gTH và độ sâu cực đại không thứ nguyên 2/ gTh  (Battjes, 
1984) 

 
 Tại nước sâu, nó được đơn giản hoá thành: 

14.0
max

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

L
H     (7.84) 

 Trong trường hợp giới hạn, bước sóng L lớn hơn giá trị của nó tính bằng lý thuyết tuyến 
tính khoảng 20%. Trong vùng nước nông, (7.83) trở thành 

89.0
max

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

h
H      ( )1<<kh    (7.85) 

 Hình 7.37 diễn tả độ cao sóng cực đại không thứ nguyên 2
max / gTH như là một hàm 

của độ sâu không thứ nguyên 2/ gTh  (Williams, 1985). Chu kỳ T được định nghĩa trong 
một hệ mà vận tốc trung bình thời gian bằng không tại bất cứ điểm nào bên dưới bụng. Giới 

hạn nước sâu là 026.0/ 2
max =gTH , tương ứng với 14.0/max =LH  (xem phương trình 

7.84). Giới hạn nước sâu cho sóng điều hoà là 83.0/max =hH , hay là gần 7% nhỏ hơn giá 
trị xấp xỉ của (phương trình 7.85). 

7.7 Sóng vỡ  

 Khi sóng tới vùng gần bờ có độ sâu giảm dần, sóng sẽ trải qua quá trình nước nông với 
độ cao độ dốc mặt của nó tăng lên. Do vậy, sóng sẽ bị vỡ và năng lượng sóng sẽ bị tiêu tán 
dưới dạng rối và ma sát đáy. Rối được gây ra bởi sóng vỡ sẽ tăng cường quá trình vận chuyển 
vật chất đáy và ảnh hưởng tới độ ổn định của công trình. Do vậy, khi mà thiết kế các công 
trình, cần phải dự đoán được đường sóng vỡ. Sự vỡ của sóng điều hoà khá khác với sóng phi 
điều hoà. Do vậy, ta sẽ khảo sát chúng một cách riêng rẽ. 

 
Tiệm cận của giới hạn đôi 

sâu sóng tới 

 
Tiệm cận của giới hạn 

sóng đơn 
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7.7.1 Sự vỡ của sóng điều hoà 

 Từ các quan trắc người ta biết rằng đặc tính của sóng có độ dốc nhỏ trên một mặt 
nghiêng có độ dốc nhỏ tương tự với đặc tính của sóng có độ dốc lớn trên một mặt nghiêng có 
độ dốc lớn. Trong thực tế, rất nhiều đặc tính của dòng chảy dường như là bị chi phối bởi một 
thông số duy nhất là tỷ số của độ dốc sóng ( 2/ gTH ) và độ dốc đáy (α ). 

 Trong phần sau đây, thông số này sẽ được giới thiệu trong khuôn khổ sóng vỡ trên một 
mặt nghiêng. Sau đó, ảnh hưởng của nó tới các quá trình khác như sóng phản xạ, sóng leo sẽ 
được xem xét. 
a) Tiêu chuẩn sóng vỡ 
 Người ta biết được qua các quan trắc là với một góc nghiêng α , có một giá trị độ dốc 
sóng tới hạn, sao cho sóng với độ dốc nhỏ hơn nó thì không vỡ. Các sóng có độ dốc lớn hơn 
giá trị này sẽ bị vỡ.  Điều kiện tới hạn này được đánh giá như sau. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.38 Mặt nước gần đường bờ khi sóng không vỡ  
 Khi mà sóng không vỡ, dòng chảy bao gồm sóng đứng trên mặt dốc với các điểm bụng 
gần đường mặt nước (là đường tiếp giáp giữa mặt nước và đáy) (Hình 7.38). Biên độ của dịch 
chuyển thẳng đứng (ζ ) của đường mặt nước được ký hiệu bằng va , và góc giữa đường mặt 
nước và đáy tại điểm tiếp xúc là β . Góc β  đạt một giá trị cực tiểu ( minβ ) khi ζ  đạt cực 
đại, và đạt cực đại ( maxβ ) khi nước rút thấp nhất. 

Sự tăng của 2/ gTH với một độ dốc đáy cho trước (tính theo góc nghiêng α  của 

đáy) tạo ra sự giảm minβ  (và tăng maxβ ). Tại một phối hợp tới hạn của a và 2/ gTH , minβ  

bằng 0. Nó không thể là âm do tính không thấm của đáy. Vì vậy, nếu độ dốc của sóng tới tăng, 
tức là vượt quá một giá trị tới hạn cho một độ dốc đáy cho trước, chuyển động của hạt nước 
gần đường mặt nước không thể theo cùng một xu hướng. Các điều kiện tới hạn tương ứng với 
sự thay đổi từ minβ >0 tới minβ =0 xảy ra ở các điều kiện sóng chuyển từ sóng vỡ sang sóng 
không vỡ trên đáy dốc. 
 Một đánh giá định lượng các điều kiện tới hạn được cho như sau  (Munk and 
Wimbush, 1969). 
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Hình 7.39 Sóng tăng tốc trên đáy 
 Đối với các chuyển động hình sin của đường tiếp giáp giữa mặt nước và đáy với biên 
độ dịch chuyển thẳng đứng va và tần số gócω , gia tốc cực đại theo phương thẳng đứng là 

va2ω  và gia tốc cực đại dọc theo mặt dốc là αω sin/2
va . Khi 0min == ββ , chuyển động 

của đường mặt nước là do trọng lực gây ra với lực tác động lên một đơn vị khối lượng nước 
theo hướng xuống dốc bằng g sin a. ( 0min =β  có nghĩa là gradient áp suất dọc theo mặt dốc 
bằng 0). Lực tác động tổng cộng theo hướng xuống dốc không thể vượt quá giá trị này vì β  
không thể nhận giá trị âm. Bởi vậy, 

1
sin 2

2

≤
α

ω
g

av     (7.86) 

Với các sóng phản xạ toàn phần, va  xấp xỉ bằng 2a, với ha
2
1

=  là biên độ của sóng tới. 

(Một mối liên hệ chính xác hơn sẽ cho ta ảnh hưởng củaα  tới aav / , nhưng ta sẽ không xét 
ở đây). Quá trình thay thế này cho ta thông số  

α
ωε 2

2

sin
2

g
a

=     (7.87) 

 và tiêu chuẩn: 
 sóng không vỡ nếu:   
        cεε <  
 sóng vỡ nếu: 

    cεε ≥      (7.88) 
 trong đó: 

1≅cε      (7.89) 
 Các thí nghiệm đã cho thấy rằng tiêu chuẩn (7.88) là gần đúng (Munk and Wimbush, 
1969). Chú ý rằng vế trái của (7.86) tỷ lệ với biên độ dịch chuyển thẳng đứng của đường 
mặt nước và có một giới hạn trên. Một tiêu chuẩn tương tự như (7.88) đã được Iribarren và 
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Nogales (1949) đề nghị. Các công thức của họ sử dụng thông số ξ  định nghĩa như sau 
(Battjes, 1974) 

0/
tan

LH
αξ =     (7.90) 

 Giá trị tới hạn của ξ  do Iribarren và Nogales đánh giá bán lý thuyết là π/4 = 2.3. 

Các thí nghiệm chỉ ra rằng giới hạn giữa không vỡ và vỡ trên một mặt dốc xảy ra với giá trị 
ξ  xấp xỉ nằm trong khoảng 2.5 và 3. Hai thông sốε  vàξ  liên hệ chặt chẽ với nhau. Bằng 

cách thay thế aH 2= và 22
0 /22/ ωππ ggTL == , ta có: 

( ) 2/1
2/1

cos
2 −= ε

α
πξ     (7.91) 

 Trên các mặt không dốc lắm, 1cos ≈α , công thức trên trở thành 
 

2/15.2 −≅ εξ     (7.92) 
 
 Theo đó là tiêu chuẩn 1≅cε  cho ta một cách xấp xỉ: 

5.2≅cξ     (7.93) 
 Trong thực tế các thông số ε  vàξ  là gần như tương đương, nhưng dùng ε  thích hợp 
hơn vì nó tỷ lệ trực tiếp với độ dốc của sóng tới, và nó là một số đo tính phi tuyến của chuyển 
động. Điều này có nghĩa hơn sự tỷ lệ ngược của ξ  với độ dốc sóng. Tuy nhiên, vì lý do lịch 
sử mà phần sau đây sẽ được trình bày bằng cách dùng ξ . 
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b) Dạng sóng vỡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.40 Dạng sóng vỡ như là hàm củaξ  (Battjes, 1974) 
 Sóng vỡ trên đáy có thể phân chia thành ba dạng: surging, plunging và spilling. Các 
dạng sóng vỡ này xảy ra do tăng giá trị của ε  (giảm của ξ ) khi vỡ. Các dạng sóng vỡ này 
được giải thích bằng hình vẽ trên hình 7.40. 
 Sóng vỡ dạng surging rất giống với sóng đứng ngoại trừ nó tạo ra những bọt nước trắng 
xoá trong khoảng giữa đường mặt nước và đỉnh sóng đầu tiên về phía biển. Với sóng vỡ dạng 
plunging, mặt trước của sóng trở nên dốc hơn, đỉnh sóng uốn cong và một lưỡi nước xuất 
hiện tại đỉnh sóng và nhào xuống bụng của sóng trước đó hay nhào xuống mặt dốc của đáy. 
 Với sóng vỡ dạng spilling, mặt dốc của sóng bị giới hạn trong một khoảng tương đối 
hẹp gần đỉnh sóng. Lưỡi nước được tạo thành ban đầu là nhỏ so với độ cao sóng và nó ảnh 
hưởng tới mặt tự do ngay gần đỉnh sóng. Ngay sau đó nó biến mất vì các bọt nước trắng xoá 
trên mặt trước của sóng. Khác với sóng vỡ dạng plunging, trong toàn bộ quá trình sóng vỡ, 
profile mặt nước hầu như giữ nguyên tính đối xứng đối với một mặt thẳng đứng đi qua đỉnh 
sóng. 
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 Sự chuyển đổi giữa các dạng sóng vỡ khác nhau xảy ra khá từ từ theo sự biến đổi của 
các giá trị củaξ : 

 
Spilling nếu   4.0≤bξ  
Plunging nếu  0.24.0 ≤≤ bξ  
Surging nếu   bξ≤0.2  

 Chỉ số “b” có nghĩa là độ cao sóng tại vị trí sóng vỡ, thường được dùng để tính ξ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình7.41 Tỷ số bb hH / phụ thuộc vào bξ  (Battjes, 1974) 
 Trong một số điều kiện, sóng vỡ dạng surging và plunging xảy ra ngay tại mặt dốc. 
Những dạng sóng vỡ này tạo tác động động lực mạnh mẽ nhất đối với một độ cao sóng cho 
trước và tạo ra sóng leo lớn nhất. 
 Mối liên hệ giữa tỷ lệ giữa độ cao sóng ( bH ) và độ sâu ( bh ) tại điểm sóng vỡ với bξ  
xác định theo các số liệu thực nghiệm là khá phân tán. Tuy vậy, có một xu thế rõ ràng là giá 
trị này nhỏ vào khoảng 0.6 với sóng vỡ dạng spilling và lớn hơn 1 với sóng vỡ dạng plunging 
(xem hình 7.41). 
c) Hệ số phản xạ của một bãi biển 

Khi sóng tới một bãi biển, một phần năng lượng sóng bị tiêu tán do sóng vỡ và ma sát 
đáy. Phần năng lượng còn lại bị phản xạ. Có thể đánh giá lượng năng lượng phản xạ tương 
đối nhờ quy trình do Miche (1951) đề xuất. 
Để trình bày phương pháp của Miche, ban đầu chúng ta hãy xem xét các giá trị không đổi của 
α  và T và một độ cao sóng tới biến đổi H. Nếu H là nhỏ thì sóng vỡ không xảy ra và sóng bị 
phản xạ hoàn toàn. Tuy nhiên, trên một mặt dốc với độ dốc nhỏ thì lực ma sát đáy là đáng kể 
và như vậy một phần rất quan trọng của năng lượng sóng có thể bị tiêu tán. Khi mà độ cao 
sóng tăng lên, hiện tượng sóng vỡ xảy ra và một phần năng lượng sóng bị tiêu tán do quá 
trình sóng vỡ, tạo ra một hệ số phản xạ nhỏ. Miche giả thiết rằng trong các điều kiện này độ 
cao sóng vỡ là không đổi và bằng giá trị độ cao sóng tới trong điều kiện bị vỡ, như chỉ ra trên 
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hình 7.42. Điều đó tương ứng với giá trị không đổi của va  (đối với một giá trị cho trước 
củaω  vàα ) trong các điều kiện sóng vỡ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.42 Lý thuyết của Miche về sự phản xạ sóng tại bãi biển 
 
  Lý thuyết của Miche có thể được biểu diễn như sau: 

1=ridK     nếu  cξξ >     (7.94a) 

H
H

K c
rid =     nếu     cξξ <    (7.94b) 

 Chỉ số "id" có nghĩa là "lý tưởng", dùng cho điều kiện lý tưởng mà có thể bỏ qua lực 
cản của dòng chảy và một bề mặt không thấm nước nhẵn nhụi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.43 Hệ số phản xạ phụ thuộc vàoξ  (Battjes, 1974) 

 Từ (7.89), tỷ số cHH /  có thể được viết là ( )2// cc HH ξξ= . Để có thể đánh giá 

chính xác hơn cξ  trong biểu thức này so với cách đánh giá trong phần b), chúng ta dùng các 
kết quả của Hunt (1959). Hunt cho rằng 5.0≅r với 3.2≅ξ . Thay thế giá trị này vào, 
(7.94b) trở thành 

Sóng võKhông vỡ 
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21.0 ξ=ridK   nếu     3≤ξ     (7.94c) 

 Hình 7.43 cho một so sánh phương trình này với các số liệu thí nghiệm thu được tại 
một mặt dốc có bốn độ dốc khác nhau và độ dốc sóng 00 / LH  nằm trong khoảng từ 0.001 tới 
0.05 (Battjes, 1974). Dường như là các số liệu nằm trong một dải khá hẹp khi mà 5.2≤ξ . 
Điều này cho thấy rằng trong khoảng này ảnh hưởng của độ dốc đáy và độ dốc sóng có thể 
được biểu thị đầy đủ bằng thông sốξ . Hơn nữa, có thể thấy rằng phương trình 7.94c khá phù 
hợp với các số liệu thí nghiệm. 
 Sự phản xạ từ một mặt gồ ghề hay là một mặt thấm nước là nhỏ hơn một mặt nhẵn và 
không thấm nước. Miche đưa ra một hệ số suy giảm rf  để tính tới điều này: 

ridrr KfK =  
 Giá trị của rf là vào khoảng 0.8 với mặt đá xếp cẩn thận và 0.5 với một mặt đá đổ tự 
nhiên. 

7.7.2 Sự vỡ của sóng ngẫu nhiên 

 Khác với sóng điều hoà, sóng biển thực, đặc biệt là sóng gió, vỡ tại một dải rộng gần bờ. 
Một số sóng vỡ khá xa bờ, một số tới rất sát bờ rồi mới vỡ. Vùng sóng vỡ ven bờ còn được 
gọi là vùng lướt sóng. Nói chung rất khó xác định các giới hạn của miền sóng vỡ. Chỉ có 
trong trường hợp sóng lừng tới một vùng bờ có một doi cát, ta có thể xác định là miền sóng 
vỡ bắt đầu từ biên phía ngoài của doi cát. 

Cơ chế suy giảm sóng trong vùng sóng vỡ là rất khó giải thích vì bản chất phức tạp 
của vùng rối khi sóng vỡ và quá trình xâm nhập của khí. Tuy nhiên, có thể phân tích được các 
đặc trưng lớn trong sự phân bố độ cao sóng và sự suy giảm độ cao sóng sau khi vỡ theo mô 
hình sóng vỡ trình bày trong hình 7.44 (Goda, 1975a,b). Ban đầu, độ cao sóng trưứoc khi vỡ 
có thể được giả thiết là tuân theo phân bố Rayleigh.  

Như vậy, một nhóm các sóng ngẫu nhiên truyền và vùng sóng vỡ có phân bố 
Rayleigh như chỉ ra trên hình 7.44(1). Trục hoành x là độ cao sóng không thứ nguyên được 
chuẩn hoá với một độ cao sóng chuẩn H*. Trong số các sóng tuân theo phân bố này, những 
sóng có độ cao lớn hơn giới hạn sóng vỡ sẽ vỡ đầu tiên và do vậy không còn giữ được vị trí 
của chúng trong phân bố đầu tiên. Giới hạn vỡ của sóng biển ngẫu nhiên cần được cho trong 
một khoảng biến đổi rộng vì thậm chí một chuỗi sóng điều hoà cũng có những dao động nhất 
định trong độ sâu sóng vỡ. Bởi vậy, một chuỗi sóng tự nhiên sẽ cho một dao động lớn hơn 
trong giới hạn sóng vỡ vì có sự biến đổi về chu kỳ và độ cao của mỗi sóng đơn. Vì vậy, sóng 
vỡ được giả thiết là xảy ra trong khoảng độ cao sóng tương đối từ x2 tới x1 với xác suất xảy ra 
biến đổi giữa hai biên này (Hình 7.44(2)). Với giả thiết này, phần của các sóng bị loại khỏi 
phân bố ban đầu sẽ được biểu thị bằng miền gạch chéo như trong hình 7.44(3). Các sóng đã 
vỡ không mất hết năng lượng mà còn giữ lại được một ít. Vì rằng hiện tại không có thông tin 
gì về độ cao của các sóng sau khi vỡ, chúng được giả thiết là phân bố trong vùng với độ cao 
sóng không thứ nguyên giữa 0 và xl với xác suất tỷ lệ với phân bố của các sóng chưa vỡ. Với 
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mô hình này, độ cao sóng phân bố trong vùng sóng vỡ được chỉ ra trên hình 3.24(4), mà ở đó 
các đường gạch chéo biểu thị độ cao của các sóng đã bị suy giảm sau khi vỡ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  Để tính toán sự phân bố độ cao sóng trong vùng sóng vỡ bằng mô hình trên, cần đưa 
vào một số biểu thức về độ cao tới hạn của các sóng đơn khi vỡ. Ở đây, cách tiếp cận của 
Goda (2000) được áp dụng. Với mục đích này, có thể dùng giản đồ về sự vỡ của sóng ngẫu 
nhiên trên hình 7.45, hay công thức xấp xỉ của nó (Goda, 1974) như sau 
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với θ  biểu thị góc giữa đáy biển và mặt nằm ngang và do vậy θtan  là độ dốc đáy biển. Hệ 
số A có giá trị 0.17 với sóng điều hoà. Trong phần trình bày hiện tại về sự vỡ của sóng ngẫu 
nhiên, A được cho là 0.18 tại cận trên của sóng ngẫu nhiên vỡ tại x = xl, và 0.12 tại cận dưới 
x = x2. Với quá trình này, dạng phân bố chung của độ cao sóng trong vùng sóng vỡ được mô 
hình hoá rất tốt. 
 Cũng cần phải tính đến sự biến đổi của mực nước trung bình. Một yếu tố cần được xem 
xét là nước dâng do sóng, tạo ra sự tăng độ cao nước khi tới gần bờ. Quá trình này liên quan 
với sự tồn tại của ứng suất của sóng tác động lên khối nước khi có sóng, được gọi là ứng suất 

 
Phân bố độ cao sóng
trước khi vỡ 

Xác suất sóng vỡ 

Phân bố sóng không vỡ 

Phân bố lại của độ cao sóng  

Tỷ số độ cao sóng  

Hình 7.44 Phác thảo để giải 
thích mô hình sóng 
vỡ của sóng ngẫu 
nhiên (Goda, 
1975a) 

Hình 7.45 Độ cao sóng giới 
hạn trước khi vỡ 
với sóng điều hoà 
(Goda, 1974) 
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bức xạ. Độ lớn của ứng suất bức xạ liên quan với thông lượng động lượng kèm theo quá trình 
truyền sóng. Khi mà độ cao sóng thay đổi do hiệu ứng nước nông và sóng vỡ trong quá trình 
sóng truyền từ ngoài khơi vào bờ, độ lớn của ứng suất bức xạ cũng thay đổi. Sự biến đổi 
không gian của ứng suất bức xạ tạo nên sự nghiêng của đường mặt nước trung bình 
(Longuet-Higgins và Stewart, 1962). Nước dâng do sóng sẽ được nghiên cứu kỹ trong 
Chương 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Một nguồn khác có đóng góp vào sự biến đổi của mực nước trung bình là sóng đập; 
tức là những dao động phi điều hoà có chu kỳ khoảng vài ba chục lần chu kỳ của sóng tới. 
Tuy rằng biên độ của sóng đập chỉ vào khoảng 10% của biên độ sóng mặt tại nước có độ sâu 
10 m, nó có thể lớn hơn 30% biên độ sóng nước sâu ngay gần đường bờ như thấy trong các số 
liệu quan trắc hiện trường (Goda, 1975).  

Sau đây là một công thức thực nghiệm cho ta đánh giá về biên độ của sóng đập trong 
vùng sóng vỡ: 

Lý thuyết

Lý thuyết

Lý thuyết

Lý thuyết

Hình 7.46 Sự biến dạng của 
phân bố độ cao sóng 
ngẫu nhiên trong một 
máng sóng phòng thí 
nghiệm có độ dốc đáy 
1/10 (Goda, 1975). 
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 với rmsζ  ký hiệu giá trị trung bình bình phương của profile của sóng đập, và '
0H  ký 

hiệu độ cao sóng có nghĩa tương đương, được định nghĩa như sau: 

( )03/1
'
0 HKKH rd=     (7.97) 

 với ( )03/1H  là độ cao sóng có nghĩa tại nước sâu, và dK và rK  lần lượt ký hiệu các 
hệ số nhiễu xạ và khúc xạ sóng ngẫu nhiên (Goda, 2000).  

Sự biến đổi của mực nước gây ra bởi nước dâng sóng và sóng đập tạo ra sự gia tăng 
trong giới hạn trên của phân bố độ cao sóng. Hình 7.46 biểu thị phân bố độ cao sóng của sóng 
ngẫu nhiên trong phòng thí nghiệm khi vỡ trên một độ dốc 1/10 (Goda, 2000). Độ cao sóng 
quan trắc được biểu thị dưới dạng các chuỗi thời gian cho thấy mật độ xác suất trong khi phân 
bố dự báo bằng mô hình vỡ của sóng ngẫu nhiên được vẽ trên hình 7.44 bằng đường trơn. Sự 
phù hợp giữa quan trắc và dự báo là rất tốt. Độ cao sóng chuẩn trong hình 7.46 là độ cao sóng 
trung bình H, thay đổi trong trường hợp này từ 6.1 cm tại độ sâu h = 50 cm ngoài khơi tới các 
giá trị 6.9, 6.8 and 4.5 cm tại các độ sâu 15, 10 và 6 cm. 

Sự suy giảm của độ cao đặc trưng của sóng ngẫu nhiên đã được đo đạc trong phòng 
thí nghiệm (Goda, 1975). Như chỉ ra trong hình 7.47, sự biến đổi của các độ cao sóng khác 
nhau là từ từ. Hình 7.48 biểu thị một so sánh giữa độ cao sóng tính toán và số liệu đo đạc hiện 
trường tại một vùng bờ. Số liệu được lấy tại cảng Sakata, Nhật bản. Ba máy sóng ký được sử 
dụng đo sóng đồng thời tại các độ sâu 20, 14 và 10 m. 

Tuy rằng các số liệu đo đạc được phân bố rất phân tán do bản chất ngẫu nhiên của 
sóng, và tuy rằng sự suy giảm sóng tính toán lớn hơn sự suy giảm sóng đo đạc được, nói 
chung thì mô hình vỡ của sóng ngẫu nhiên đã dự báo tốt dạng biến đổi của độ cao sóng vùng 
ven bờ. 

Các công thức dự báo sự biến đổi của độ cao sóng trình bày trên các hình 7.48 và 7.49 
và đã được cho dưới dạng thông số độ dốc sóng nước sâu tương đương. Điều đó là do độ dốc 
sóng ảnh hưởng mạnh mẽ tới quá trình sóng vỡ. Các sóng có độ dốc lớn bị vỡ trước khi 
chúng tăng độ sâu một cách đáng kể nhờ quá trình nước nông. Đồng thời, độ dốc đáy là quan 
trọng đối với sự vỡ của sóng điều hoà và phi điều hoà. Sóng tới các vùng bờ có độ dốc lớn 
không bị vỡ cho tới khi chúng vào rất gần bờ.  

Bằng cách lấy độ cao sóng như là một thông số chính, sự thay đổi trong độ cao sóng 
lớn nhất và độ cao sóng có nghĩa đã được tính toán bằng mô hình vỡ của sóng ngẫu nhiên 
trình bày trước đây. Kết quả được chỉ ra trên các hình từ 7.50 tới 7.53 với các độ dốc đáy 
bằng 1/10, 1/20, 1/30 và 1/100. Độ cao sóng lớn nhất maxH được lấy là độ cao lớn nhất trong 
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250 sóng và ký hiệu là 250/1H . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Định nghĩa theo cách này cho thấy 3/1max 8.1 HH ≅ bên ngoài vùng sóng vỡ. Đồng thời, 
mỗi hình có một đường đứt gẫy biểu thị “suy giảm ít hơn 2%”. Trong miền về phía bên phải 
của đường đứt gẫy này, sự suy giảm độ cao sóng do sóng vỡ là ít hơn 2% và sự biến đổi độ 
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Độ sâu mực nước tương đối, h/Ho

Hình 7.47 Biến đổi của độ cao 
sóng cực đại và sóng có 
nghĩa trong một máng sóng 
phòng thí nghiệm có độ 
dốc 1/50 (Goda, 1975). 

 

Hình 7.48 Biến đổi của độ 
cao sóng cực đại và độ 
cao sóng có nghĩa quan 
trắc được tại cảng 
Sakata, Nhật bản (Goda, 
1975). 
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cao sóng có thể được đánh giá bằng hệ số nước nông phi tuyến (thí dụ như dựa trên lý thuyết 
Cokelet hay xấp xỉ của Shuto, 1972;  hình 7.22). 
 Một thí dụ về việc sử dụng các giản đồ được trình bày sau đây. Sự biến đổi của độ cao 

sóng từ ngoài khơi tới ven bờ đã được đánh giá cho sóng lừng với '
0H = 4.5 m và 3/1T  = 12 s 

vào vùng bờ có độ dốc 1/10 hay 1/100. Bằng cách dùng các hình 7.22, 7.49 và 7.52, độ cao 
sóng tại các độ sâu khác nhau đã được đánh giá và kết quả được cho trên bảng 7.3. Tuy 

rằng '
0H  được lấy là hằng số trong thí dụ này, trong thực tế nó biến đổi vì hiện tượng sóng 

khúc xạ và các hiện tượng khác, và các giá trị của '
0H và 0

'
0 / LH  cần được đánh giá tại các độ 

sâu khác nhau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.49 Giản đồ để đánh giá độ cao sóng trong miền sóng vỡ (độ dốc đáy biển 1/10) 
(Goda, 1975) 

 
 Theo như bảng 7.3, độ cao sóng có nghĩa bắt đầu giảm tại độ sâu giữa 10 và 8 m trên 
một vùng bờ có độ dốc 1/100, trong khi  maxH bắt đầu giảm tại độ sâu giữa 20 và 10 m. Như 
vậy, với maxH , hiệu ứng của sóng vỡ dường như xuất hiện sớm hơn so với 3/1H . Kết quả là tỷ 
số 3/1max / HH , có giá trị 1.8 ngoài khơi, giảm xuống còn 1.3 tại một độ sâu trong vùng sóng 
vỡ và sau đó hồi phục thành một giá trị lớn hơn gần bờ. Bảng 7.3 cũng cho thấy ảnh hưởng 
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của độ dốc đáy là nhận thấy được cho vùng nước nông hơn 10 m. 

 Đối với sự vỡ của sóng biển ngẫu nhiên, điểm sóng vỡ cũng như độ cao sóng vỡ không 

được định nghĩa một cách rõ ràng. Tuy rằng có thể định nghĩa một điểm sóng vỡ và độ cao 

sóng vỡ cho các sóng đơn trong một chuỗi sóng ngẫu nhiên, còn có những điểm không rõ 

ràng trong việc xác định vị trí mà tại đó các sóng trong nhóm sóng được xem là bị vỡ. Tuy 

nhiên, trong ứng dụng thực tế, cần phải có một chỉ số vỡ của nhóm sóng để đánh giá chiều 

rộng của miền sóng vỡ phục vụ cho tính toán các thông số thiết kế. Đối với những yêu cầu 

như thế, giá trị đỉnh của độ cao sóng có nghĩa ( )peakH 3/1  trong vùng sóng vỡ và độ sâu 

( )peakh 3/1  tại nơi xảy ra có thể được xem là độ cao và độ sâu sóng vỡ. Các hình 7.53 và 7.54 

đã được chuẩn bị với mục đích này bằng cách dùng các giá trị trong các giản đồ 3/1H  trong 

các hình 7.50 to 7.53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.50 Giản đồ để đánh giá độ cao sóng trong vùng sóng vỡ (độ dốc đáy 1/20) 
(Goda, 1975) 
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Tương quan với độ sâu mực nước, h/Ho Tương quan với độ sâu mực nước, h/Ho

Độ dốc đáy biển 
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Bảng 7.3 Biến đổi của độ cao sóng do hiệu ứng nước nông và sự vỡ của sóng ngẫu nhiên  

5.4'
0 =H m, 123/1 =T s 

Độ dốc đáy biển 1/10 Độ dốc đáy biển 1/100 Độ sâu 
h(m) maxH (m) 3/1H (m) maxH (m) 3/1H (m) 

100 
50 
20 
10 
8 
6 
4 
2 
0 

7.9 
7.5 
7.6 
8.9 
9.0 
7.5 
5.6 
3.8 
2.2 

4.4 
4.1 
4.2 
5.0 
5.6 
5.5 
4.3 
2.7 
1.3 

7.9 
7.5 
7.6 
7.4 
6.3 
5.0 
3.6 
2.3 
1.2 

4.4 
4.1 
4.2 
4.8 
4.5 
3.7 
2.7 
1.6 
0.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.51 Giản đồ để đánh giá độ cao sóng trong vùng sóng vỡ (độ dốc đáy biển 1/30) 
(Goda, 1975) 

 
 Mô hình sóng vỡ được mô tả có nhiều áp dụng trong thực tế kỹ thuật. Một nhược điểm 
của mô hình này là đáy biển cần có độ dốc không đổi. Với các vùng bờ có độ dốc không đồng 
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nhất, có thể dùng độ dốc địa phương để tính toán. Tuy nhiên, rất khó áp dụng các giản đồ này 
cho các đáy biển có doi cát và các vùng sâu. Cùng với mô hình hiện tại, một loạt các mô hình 
khác đang được áp dụng để phân tích số trị sự biến đổi sóng như Battjes và Stive (1985), 
Dally (1992), Kweon và Goda (1996), Thornton và Guza (1983), và các mô hình khác. 
Chúng có thể được áp dụng cho các bãi biển có profile phức tạp và có một số doi cát song 
song với bờ. Chúng thường là chỉ tính độ cao sóng trung bình bình phương rmsH , trong khi đó 
sự biến dạng của độ cao sóng trong vùng sóng vỡ không được tính, ngoại trừ mô hình của 
Dally (1992). Trừ mô hình của Kweon và Goda (1996), các mô hình này không tính độ cao 
sóng cực đại maxH , là một thông số thiết kế quan trọng của các đê thẳng đứng và các công 
trình khác. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hình 7.52 Giản đồ để đánh giá độ cao sóng trong vùng sóng vỡ (độ dốc đáy biển 1/100) 
(Goda, 1975) 
 Tất cả các mô hình sóng vỡ của các sóng ngẫu nhiên đều có nhược điểm là không tính 
được hiện tượng sóng đập. Mô hình của Goda (2000) sử dụng một công thức thực nghiệm để 
tính biên độ sóng đập, như trình bày trong phương trình (7.97), có hiệu chỉnh với độ sâu địa 
phương kiểm soát độ cao sóng vỡ. Một đánh giá thực tế độ cao sóng tại đường bờ đạt được 
bằng mô hình bằng cách đưa biên độ của sóng đập vào. Tuy nhiên, phương trình (7.97) vẫn 
chỉ là một dự đoán kỹ thuật mà không có những kiến thức thực sự về quá trình vật lý.   
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Tương quan với độ sâu mực nước, h/Ho Tương quan với độ sâu mực nước, h/Ho

Độ dốc đáy biển 

Độ dốc đáy biển 
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Hình 7.53 Đường cong chỉ định giá trị cực đại của độ cao sóng có nghĩa 
trong vùng sóng vỡ (Goda, 1975). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.54 Đường cong chỉ định giá trị cực đại của độ cao sóng có nghĩa trong vùng 
sóng vỡ (Goda, 1975). 

 
 Hiện tượng sóng đập, hay sóng ngoại trọng lực như nó được gọi gần đây, đang được 
nghiên cứu rất mạnh trong thời gian gần đây liên quan tới việc neo tàu ở các bến cảng, địa 
hình đáy biển trong đới sóng leo và các vấn đề khác. Một mô hình tương lai về sóng ngẫu 
nhiên vỡ cần phải chứa cả sóng đập để tăng độ chính xác tính toán sự biến dạng sóng gần bờ. 

CÂU HỎI 

1. Các quá trình chủ yếu làm suy giảm năng lượng sóng? 

2. Khi sóng truyền từ nước sâu vào nước nông có các hiệu ứng nào xảy ra? 

3. Nguyên nhân gây ra hiệu ứng nước nông là gì? 

Độ dốc sóng nước sâu tương đương

Độ dốc sóng nước sâu tương đương
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4. Nguyên nhân gây ra hiện tượng khúc xạ sóng là gì? 

5. Nguyên nhân của sự tạo thành sóng đứng? 

6. Nguyên nhân gây ra hiện tượng nhiễu xạ sóng là gì? 

7. Giới hạn độ cao của sóng lớn nhất? 

8. Tiêu chuẩn phân loại sóng vỡ và các dạng sóng vỡ? 
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Chương 8 NƯỚC DÂNG VÀ DÒNG VEN DO SÓNG TẠO RA 

8.1 Giới thiệu 

Chương trước trình bày rất nhiều vấn đề liên quan tới sự biến dạng của sóng trong vùng 
ven bờ với mục đích là mô tả và tính toán sự biến đổi của các thông số sóng thích hợp. 
Chương này sẽ trình bày ảnh hưởng của sóng tới sự thay đổi của mực nước và dòng chảy 
vùng ven bờ.  

Khái niệm quan trọng nhất hiện nay trong việc mô hình hoá những sự thay đổi về dòng 
chảy trung bình do sóng tạo ra là khái niệm ứng suất bức xạ, do Longuet-Higgins và Stewart 
(1960) đưa ra. Nó có thể được mô tả một cách thô thiển là sự đóng góp của sóng vào sự vận 
chuyển động lượng theo phương nằm ngang. 

Vì tốc độ vận chuyển động lượng tương đương với lực, ứng suất bức xạ tương đương 
với lực trung bình do sóng tác động lên khối nước khi sóng lan truyền. Tổng hợp của các lực 
này khi tác động vào một khối nước có thể khác 0. Tại giới hạn mà các lực này không cân 
bằng với lực gradient áp suất (tỷ lệ với độ dốc mặt nước), nó sẽ tạo ra dòng chảy. 

Vì rằng chúng ta chỉ chú ý tới những ảnh hưởng do sóng gây ra tới dòng chảy trung 
bình, biểu thị bằng mực nước trung bình ( )ζ  và các thành phần vận tốc dòng chảy trung 
bình theo phương thẳng đứng (U, V), chúng ta chỉ cần xem xét giá trị trung bình theo thời 
gian và tích phân theo phương thẳng đứng của tốc độ vận chuyển theo phương nằm ngang 
của động lượng. Sự đóng góp của sóng vào quá trình này được định nghĩa là ứng suất bức xạ. 

Dựa vào định nghĩa ở trên, có thể tính giá trị của các thành phần ứng suất bức xạ cho 
bất kỳ một trường sóng cho trước nào. Điều đó được làm trong phần sau có sử dụng lý thuyết 
tuyến tính của sóng trọng lực tại vùng nước có độ sâu không đổi. Chúng ta trước hết sẽ chỉ 
giới hạn trong trường hợp lan truyền của sóng một chiều, sau đó sẽ tổng quát hoá cho sóng 
hai chiều theo phương ngang. 

 

8.2 Ứng suất bức xạ: trường hợp 1 chiều 

Chúng ta hãy xem xét trường hợp một sóng hình sin truyền theo hướng trục x, và một 
cách chi tiết hơn là sự vận chuyển động lượng theo hướng trục x qua một bề mặt thẳng đứng 
vuông góc với trục x. Quá trình vận chuyển này có thể được thực hiện nhờ áp suất của chất 
lỏng (p) cũng như thông qua quá trình bình lưu (cũng giống như vận chuyển năng lượng). 
Tốc độ vận chuyển động lượng theo phương trục x qua một diện tích vô cùng bé zyδδ  tại 
một vị trí x cho trước do áp suất chất lỏng gây ra là zyp δδ , và do đối lưu là tích của thành 
phần động lượng theo phương trục x chứa trong một đơn vị thể tích ( uρ ) và tốc độ chảy thể 
tích ( zu  y δδ ). Như vậy, tốc độ vận chuyển động lượng tổng cộng trở thành 
( ) zup  y 2 δδρ+ . Tích phân đại lượng này từ đáy tới mặt, ta có 
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( ) ydzup
h

δρ
ζ

∫
−

+ 2  

Đây là tốc độ vận chuyển tổng cộng tức thời của thành phần động lượng theo phương 
trục x qua một diện tích có chiều rộng yδ , chiều cao từ mặt tới đáy biển và vuông góc với 
trục x. Nó bằng thành phần theo trục x của một lực tác động lên bề mặt đó. Đơn vị của nó 
trong hệ đơn vị SI là kgms-2 hay N (Newton). Vì rằng ứng suất bức xạ là lực, nói chung nó có 
các thành phần theo hướng các trục. Trong trường hợp xem xét ở trên, thành phần theo 
phương trục x của ứng suất bức xạ, ký hiệu là xxS , được định nghĩa như sau: 

( ) ∫∫
−−

−+=
0

0
2

hh
xx dzpdzupS

ζ

ρ     (8.1) 

trong đó 0p  là áp suất thuỷ tĩnh, có giá trị như sau: 

2
00

0 2
1 ghgzdzp

hh

ρρ == ∫∫
−−

   (8.2) 

Trong ký hiệu của xxS , chỉ số thứ nhất (x) ký hiệu hướng vận chuyển động lượng (qua 
một mặt vuông góc với trục x) và chỉ số thứ hai ký hiệu thành phần của động lượng được vận 
chuyển (x). 

Về mặt nguyên tắc, giá trị của xxS định nghĩa theo (8.1) có thể được tính toán dựa theo 
bất cứ một lý thuyết sóng nào. Với các sóng trọng lực bề mặt tiến, có thể xác định được phần 
đóng góp vào xxS  của áp suất và của thành phần vận tốc theo phương nằm ngang với độ 
chính xác bậc 2 như sau: 

( )Enghpdz
h

1
2
1 2 −=−∫

−

ρ
ζ

   (8.3) 

và: 

nEdzu
h

=∫
−

ζ

ρ 2           (8.4) 

vậy: 
( )EnS xx 12 −=           (8.5) 

Chú ý rằng cho dù xxS  tỷ lệ với mật độ năng lượng E, không nên nghĩ rằng xxS biểu 
thị năng lượng sóng trên một đơn vị diện tích. Ý nghĩa vật lý của xxS là tốc độ vận chuyển 
động lượng qua một đơn vị chiều dài, hay là lực tác động lên một đơn vị chiều dài (trong hệ 
SI, đơn vị của nó là N/m). 
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8.3 Nước dâng do sóng: trường hợp 1 chiều 

Phần này sẽ xem xét sự thay đổi của mực nước gây ra do sóng tiến vào bờ theo hướng 
vuông góc và chỉ chịu ảnh hưởng thuần tuý của hiệu ứng nước nông. Các định nghĩa cơ bản 
được trình bày trên hình 8.1. 

Sự thay đổi của mực nước trung bình do sóng gây ra trên mực chuẩn (z = 0 trong điều 
kiện nước tĩnh SWL) được ký hiệu là ζ . Nói chung nó thay đổi theo x. Độ sâu trung bình 

địa phương (h) là tổng của ζ  và độ sâu đáy ( bh ) đối với mực chuẩn: 

ζ+= bhh            (8.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hình 8.1 Hệ toạ độ và các ký hiệu 
 
Khi xác định giá trị của xxS trong hệ toạ độ này, cần phải chú ý rằng ζ  hiện tại khác 0 

tại mọi vị trí. Vì vậy: 

( ) ∫∫
−−

−+=
ζζ

ρ
bb hh

xx dzpdzupS 0
2    (8.7) 

Trong đó đóng góp của áp suất thuỷ tĩnh được xác định như sau 

( ) ( ) 22
0 2

1
2
1 ghhgdzzgdzp b

hh bb

ρζρζρ
ζζ

=+=−= ∫∫
−−

   (8.8) 

Cũng không cần phải nhắc lại rằng giá trị của xxS  vẫn được cho bởi (8.5) vì rằng các 
đại lượng trong công thức đó không phụ thuộc vào hệ tọa độ. 

Để tính ζ  như là một hàm của x, chúng ta hãy xem giá trị trung bình thời gian của cân 
bằng động lượng theo phương x trong một thể tích kiểm tra G có một mặt cắt thiết diện hình 
chữ nhật với các cạnh có chiều dài vô cùng bé ( yxδδ ) và có chiều cao từ đáy tới mặt nước 

( )txz ,ζ=

( ) (MWL) xz ζ=

(SWL)  0=z

( ) xζ
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như trên hình 8.2. 
Trong trường hợp thuần tuý chỉ tính tới hiệu ứng nước nông khi một sóng điều hoà lan 

truyền vào bờ trên một đáy không thấm, giá trị trung bình thời gian của thành phần vận tốc 
theo hướng vào bờ được lấy trung bình theo phương thẳng đứng nhất định phải bằng 0. Vì lý 
do này, có thể bỏ qua giá trị trung bình thời gian của ứng suất cắt tác động lên đáy. Khi đó, giá 
trị trung bình thời gian của cân bằng động lượng theo phương trục x trở thành: 

( ) ( )
21

22

xxh
Bb

xxh BB

dzuphpdzup
=

−
=

−
∫∫ +=++
ζζ

ρδρ    (8.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 8.2 Thể tích kiểm tra 
 
Thế (8.7), (8.8) và ( ) xdxdhh BB δδ /=  vào phương trình trên, ta có: 

2
2
21

2
1 2

1
2
1

xx
B

Bxx Sghx
dx
dhpSgh +=++ ρδρ    (8.10) 

Ký hiệu sự thay đổi 12 xxxx SS − bằng xxSδ . Cũng làm tương tự như thế với ( ) 22/1 ghρ , 

(8.10) có thể được viết như sau: 

0
2
1 2 =−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+ x

dx
dhpghS B

Bxx δρδδ    (8.11) 

Chia (8.11) cho xδ và lấy giới hạn khi 0→xδ , sau đó thế ghpB ρ= và  ζ+= Bhh  

vào phương trình này, ta thu được: 

0=+
dx
dgh

dx
dS xx ζρ    (8.12) 

Biểu thức này cho ta thấy một cách rõ ràng mối cân bằng giữa gradient của xxS và 
gradient của áp suất trung bình tích phân theo phương thẳng đứng. 

Trong miền bên ngoài đới sóng nhào, có thể bỏ qua sự tiêu tán năng lượng sóng. Trong 
trường hợp này, cân bằng năng lượng trở thành 000constant cnEEnc == . Nhờ đó mà có thể 
tính được sự biến đổi của E theo x và có thể tích phân được (8.12). Dùng điều kiện ban đầu 
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0=ζ tại nước sâu, kết quả là: 

kh
kH

2sinh8
1 2

−=ζ     (8.13) 

Trong đó H là độ cao sóng địa phương có tính đến yếu tố nước nông sK xác định theo lý 
thuyết tuyến tính ( 0HKH s= ). Phương trình này cho ta sự hạ của mực nước khi vào gần bờ 
("nước hạ"). Giá trị tính theo công thức (8.13) phù hợp rất tốt với các số liệu đo đạc, trừ gần 
điểm sóng vỡ. 

Tại nước rất nông, (8.13) có thể được xấp xỉ bởi: 

      
h

H 2

16
1

−=ζ     cho    1<<kh     (8.14) 

Tại điểm sóng vỡ mà ở đó BB hHH γ== , (8.14) cho BB hH 2

16
1

16
1 γγζ −=−= . 

Với 8.0≅γ , điều này tương ứng với BB hH
25
1

20
1

−=−≅ζ . Giá trị quan trắc của nước hạ 

tại điểm sóng vỡ nhỏ hơn giá trị này. Điều này là do những khiếm khuyết của lý thuyết sóng 
tuyến tính áp dụng cho các sóng gần vỡ. 

Có thể tìm dược một xấp xỉ đầu tiên của sự biến đổi của E và xxS  trong đới sóng vỡ 
bằng cách giả thiết rằng tỷ số H/h với các sóng vỡ là không đổi: 

( ) ( )xhxH γ=     (8.15) 
Kết hợp với xấp xỉ nước nông của (8.5), ta có: 

( ) 222

16
3

8
1

2
312 ghgHEnS xx ργρ =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=−=     (8.16) 

Thế biểu thức này vào (8.12) cho: 

dx
dh

dx
d 2

8
3γζ

−=     (8.17) 

Hay là biểu thị qua độ dốc đáy: 

2

2

8
31

8
3

γ

γζ

+
−= dx

dh

dx
d

B

    (8.18) 
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Hình 8.3 Các giá trị của ζ đo đạc trong phòng thí nghiệm (các số liệu với các ký hiệu là 

các vòng tròn rỗng) trên một mặt đốc 1:12; T =1.14 s; H = 6.45 cm; bH = 8.55 
cm. Đường cong lý thuyết tính theo công thức 8.13. (Đường liền với ký hiệu 
“bãi biển” biểu thị một bề mặt có độ dốc 1:12, nguồn số liệu: Bowen và cộng 
sự (1968). 

 

Khoảng cách từ đường mặt nước yên tĩnh đến bờ biển 

Khoảng giữa hai ngọn sóng

Đỉnh sóng

Đường bao độ cao sóng

kinh nghiệm

Lý thuyết

Mực nước trung bình, 
η

điểm vỡ
điểm sóng nhào

bờ biển
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Công thức trên cho giá trị dâng của mực nước trung bình khi gần tới bờ (là kết quả của 
sự suy giảm của xxS khi mà sóng tiêu tán năng lượng). Lượng tăng tổng cộng của mực nước 

trong đới sóng vỡ tính theo công thức (8.17) là bh2

8
3γ . Độ cao này vượt xa giá trị nước hạ 

tại điểm sóng vỡ. 

8.4 Ứng suất bức xạ: trường hợp hai chiều 

Mục trước giải quyết vấn đề về ứng suất bức xạ của sóng trong trường hợp sóng một 
chiều. Trong mục này, vấn đề về ứng suất bức xạ do sóng điều hoà lan truyền trong một mặt 
nằm ngang sẽ được tính đến. Kiến thức thu được sẽ giúp cho việc tiếp cận vấn đề về ứng suất 
bức xạ trong trường hợp sóng lan truyền trên một bề mặt hai chiều theo phương nằm ngang 
có địa hình đáy biến đổi chậm được dễ dàng hơn. 

Một hệ toạ độ Đề các hai chiều sẽ được dùng ở đây. Trong hệ toạ độ này, vận tốc quỹ 
đạo của hạt nước theo các hướng x và y sẽ được ký hiệu là u and v; hướng truyền sóng tính từ 
hướng trục x được ký hiệu làθ . 

Hãy xem xét một mặt phẳng có chiều rộng đơn vị vuông góc với trục x tại x như cho 
thấy trên hình 8.2. Các hạt nước khi đi qua mặt này với vận tốc theo hướng vuông góc u giờ 
đây không chỉ vận chuyển động lượng theo hướng trục x (có giá trị uρ trên một đơn vị thể 
tích) với vận tốc ( ) 2uuu ρρ = qua một đơn vị diện tích mặt phẳng mà còn vận chuyển động 
lượng theo hướng trục y (có giá trị vρ trên một đơn vị thể tích) với vận tốc ( ) uvvu ρρ =  qua 
một đơn vị diện tích mặt phẳng. Quá trình này không chỉ tạo ra thành phần xx của ứng suất 
bức xạ định nghĩa trong các phương trình 8.7 và 8.8 (như trước đây) mà còn tạo ra thành 
phần xy của ứng suất bức xạ, định nghĩa như sau: 

( )∫
−

=
ζ

ρ
bh

xy dzvuS     (8.19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 8.4 Định nghĩa ứng suất bức xạ của một sóng hình sin 
Tương tự, việc xem xét sự vận chuyển của các thành phần động lượng theo hướng 

các trục x và y qua một mặt phẳng có chiều rộng đơn vị vuông góc với trục y tại y cho các 
thành phần yx và yy của ứng suất bức xạ, định nghĩa như sau: 

x
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( )∫
−

=
ζ

ρ
bh

yx dzuvS     (8.20) 

và: 

( ) 22

2
1 ghdzvpS

bh
yy ρρ

ζ

−+= ∫
−

   (8.21) 

Cần phải nhận thấy rằng ứng suất bức xạ biểu thị sự vận chuyển động lượng qua một bề 
mặt, vì thế nó là lực mặt. Chỉ số đầu tiên trong ký hiệu của ứng suất bức xạ trong các phương 
trình từ (8.19) tới (8.21) biểu thị trục mà bề mặt được xem xét vuông góc với và chỉ số thứ hai 

chỉ hướng chiếu của thành phần ứng suất. Rõ ràng là xxS và yyS  tương ứng biểu thị lực tác 

dụng vuông góc với các bề mặt vuông góc với các trục x và y trong khi xyS và yxS lần lượt 

biểu thị các lực tác dụng theo các phương tiếp tuyến với bề mặt. 
Căn cứ vào các định nghĩa như trong các phương trình (8.1), (8.19) tới (8.21), có thể dễ 

dàng thấy rằng tensor ứng suất bức xạ là một tensor đối xứng, và vì vậy yxxy SS = . 

Bây giờ hãy xem xét một sóng hình sin lan truyền theo hướng 'Ox  tạo một góc θ  với 
trục x, như chỉ ra trên hình 8.4. 

Hãy xem xét tốc độ vận chuyển động lượng do bình lưu trong chuyển động sóng qua 
một bề mặt vuông góc với hướng x’. Khi đó, thành phần của ứng suất bức xạ ''xxS  biểu thị 
sự vận chuyển của thành phần động lượng theo phương x' qua một bề mặt vuông góc với x'. 
Cần phải nhận thấy rằng ứng suất này không chứa áp suất sóng, được xem là đẳng hướng. 
Hình chiếu của ứng suất này trên trục x là thành phần theo trục x của động lượng được vận 
chuyển bằng bình lưu qua một mặt phẳng có chiều rộng đơn vị vuông góc với trục x’ và bằng 

θcos''xxS . Vì vậy, thông lượng động lượng bình lưu qua một mặt phẳng có chiều rộng đơn vị 

vuông góc với trục x là θθθ 2
'''' coscoscos xxxx SS = . Kết quả là nếu như kể tới cả áp suất 

sóng thì các thành phần của ứng suất bức xạ theo các hướng x và y là: 

EnnS xx ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=

2
1cos2 θ     (8.22) 

Một cách tương tự: 

( )EnSS yxxy θθ sincos==     (8.23) 

EnnS yy ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=

2
1sin 2 θ     (8.24) 

Các biểu thức này với ứng suất bức xạ sẽ được dùng để tính dòng do sóng gây ra cũng 
như thay đổi của mực nước trung bình trong trường hợp có địa hình đáy cho trước. Trong 
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mục sau, ta sẽ xem xét một trường hợp mà về mặt nguyên tắc là hai chiều, nhưng trong thực 
tế có thể bỏ qua mối liên hệ vào một biến không gian. 

8.5 Dòng ven do sóng tạo ra  

Từ các quan trắc người ta đã biết rằng các sóng tới bờ theo một góc xiên sẽ tạo ra 
một dòng trung bình dọc theo bờ. Trong mục này, ta sẽ xem xét lực mà trường sóng tạo ra để 
tạo ra dòng chảy đó. Quá trình xem xét sẽ giới hạn cho trường hợp đáy có những đường đẳng 
sâu thẳng, song song. Ta cũng sẽ giả thiết là các quá trình động lực không thay đổi dọc theo 
các đường đẳng sâu (đồng nhất dọc theo bờ).  

Chúng ta chọn trục x vuông góc với bờ và trục y song song với nó, như chỉ ra trên hình 
8.5. 

Các thành phần vận tốc dòng chảy trung bình theo thời gian và độ sâu theo các hướng 
(x,y) sẽ được ký hiệu là (U,V). Thành phần vuông góc với bờ (U) là bằng 0 vì giả thiết đồng 
nhất dọc theo bờ và giả thiết đáy không thấm. Ta hãy xem xét sự biến đổi của thành phần vận 
tốc song song với bờ (V) theo khoảng cách từ bờ. 

Để tính lực mà sóng tạo ra trên một đơn vị bề mặt, ký hiệu là yR , ta hãy xem xét cân 

bằng của lượng động lượng vận tải vào ra một thể tích kiểm tra G như chỉ trên hình 8.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 8.5 Dòng chảy do sóng tạo ra trên một bãi biển đồng nhất. 
 
Lượng động lượng do sóng tạo ra theo phương trục y đi vào G qua cạnh AB (vuông góc 

với trục y) là xS yy δ1 , trong đó chỉ số 1 có nghĩa là 1yy = . Lượng động lượng đi ra khỏi G qua 

CD, sẽ được ký hiệu là 2yyS . Do giả thiết đồng nhất theo hướng đường bờ, 21 yyyy SS = , và 

đóng góp qua các cạnh AB và CD khử lẫn nhau. 

đường mặt 
nước



 178

Lượng động lượng do sóng tạo ra theo phương trục y đi vào G qua cạnh AD (vuông góc 

với trục x) là yS xy δ1 , với chỉ số 1 có nghĩa là 1xx = . Lượng động lượng đi ra qua BC 

là yS xy δ2 . Lượng động lượng dư được đưa vào trong G (tức là lực do sóng tạo ra theo phương 

trục y tác động lên nước ở trong G) do đó bằng với ( ) ySS xyxy δ21 − . Giá trị này có thể được 

xấp xỉ là ( ) yxxS xy δδ∂∂− / , và do vậy lực do sóng tạo ra trên một đơn vị diện tích ( yR ) là: 

( )θθ sincosEn
xx

S
R xy

y ∂
∂

−=
∂

∂
−=     (8.25) 

Để đánh giá độ lớn của lực này phụ thuộc vào khoảng cách từ bờ, ta sử dụng khái niệm 
cân bằng năng lượng sóng có tính đến hiệu ứng nước nông, khúc xạ và tiêu tán. Cân bằng 
năng lượng trong trường hợp được xem xét cho ta: 

0=+
∂
∂

D
x
Px     (8.26) 

trong đó xP là thành phần vận chuyển vào bờ của thông lượng năng lượng, và D là tốc độ tiêu 
tán năng lượng trên một đơn vị diện tích. Giá trị của xP  được cho bởi: 

θθ coscos EncPPx ==     (8.27) 
trong đó θ  được xác định theo định luật Snell về khúc xạ như sau: 

constantsin
=

c
θ     (8.28) 

Thế (8.27) và (8.28) vào (8.25) cho ta: 

x
P

c
R x

y ∂
∂

−=
θsin     (8.29) 

Biểu thức này theo (8.26) có thể được viết là” 

D
c

Ry
θsin

=     (8.30) 

Vì vậy có thể thấy rằng lực tạo dòng chảy do sóng tỷ lệ với vận tốc tiêu tán năng lượng. 
Điều này giải thích tại sao dòng chảy sóng chỉ tập trung trong đới sóng vỡ. 

Bỏ qua sự tiêu tán năng lượng bên ngoài đới sóng vỡ cho ta: 

0=yR      ngoài đới sóng nhào    (8.31) 

Để có thể tìm được một biểu thức hiện cho yR  bên trong đới sóng vỡ phụ thuộc vào 

các thông số sóng và bãi, cần phải xác định rõ ràng tốc độ tiêu tán năng lượng do sóng vỡ. 
Một phương pháp giống như trong mục 8.3 được dùng để đánh giá bậc đại lượng. Dùng 

(8.15) thế vào (8.27) và (8.29) cũng như xấp xỉ nước nông 1≅n , ( ) 2/1ghc ≅ và 
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1cos ≅θ cho ta: 

( )
dx
dhghgh

c
Ry 2

1

0

02 sin
16
5 ρ

θ
γ−=     (8.32) 

trong đới sóng vỡ. 
Trong trường hợp được xem xét ở đây, gia tốc của dòng chảy theo hướng dọc bờ bằng 

0 (vận tốc dòng chảy ổn định và đồng nhất) và do vậy có sự cân bằng giữa lực gây dòng chảy 
và lực cản. Lực ứng suất cắt tại đáy là lực cản quan trọng nhất. Ký hiệu thành phần theo 

phương trục y của ứng suất cắt tác dụng lên nước tại đáy yτ . Bỏ qua ứng suất cắt theo 

phương x, cân bằng trung bình của thành phần động lượng y trở thành: 

yyR τ=     (8.33) 

Để tính vận tốc dòng chảy V theo hướng dọc bờ từ công thức này, cần biết mối liên hệ 

của yτ  và V (và các tham số khác). Có thể tìm được một mô hình đơn giản bằng cách giả 

thiết một lực cản tương tự trong dòng chảy ổn định khi không có sóng: 

2Vy ρλτ =     (8.34) 

Trong dòng chảy đều và ổn định, nhân tố cảnλ phụ thuộc vào số Reynolds và độ ghồ 
ghề tương đối, cả hai đại lượng này phụ thuộc vào độ sâu. Trong trường hợp đang xem xét, 
λ  bị ảnh hưởng bởi sóng. Một mô hình trước đây có tính đến ảnh hưởng này là mô hình 
Bijker (1967). 

Longuet-Higgins (1970) cho một công thức hiện với giả thiết là 1sin <<θ  (trong đới 
sóng vỡ) và buV ˆ<< , trong đó bû là biên độ của dao động sóng gần đáy 
( )sinh/ˆ khauu hzb ω== −= . Kết quả của ông cho: 

VuC bry ˆ2 ρ
π

τ =      (8.35) 

trong đó rC  là nhân tố lực cản không thứ nguyên, được đưa vào trong (7.2). Kết hợp 
(8.32), (8.33) và (8.35), và thế xấp xỉ nước nông của bû vào (8.35), ta có: 

dx
dhgh

c
CV r

0

01 sin
16
5 θ

γπ −−=     (8.36) 

cho dòng chảy trong đới sóng vỡ. Ngoài đới sóng vỡ, 0=V . 
Dường như ở trong phép xấp xỉ ở trên thì V biến đổi đột ngột từ một giá trị 0 ngoài đới 

sóng vỡ thành một giá trị khác 0 ngay trong đới sóng vỡ và sau đó giảm dần tới 0 tại đường 
bờ. Sự biến đổi đột ngột này là không thực tế, do hai phép đơn giản hoá trong mô hình: 

(a) Giả thiết thay đổi đột ngột của tốc độ tiêu tán năng lượng tại đường sóng vỡ.  
(b) Bỏ qua trao đổi động lượng theo hướng dọc bờ (do ứng suất rối ngang trên một mặt 

đứng). 
Giả thiết (a) là phổ biến cho các sóng chu kỳ. Mô hình sử dụng giả thiết này có thể cho 
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một profile dòng chảy liên tục và mềm mại chỉ trong trường hợp có tính đến ứng suất cắt rối 
ngang (Bowen, 1969; Longuet-Higgins, 1970). Phần lớn những nghiên cứu này sử dụng một 
số giả thiết cho trước không cho mối liên hệ giữa rối và sóng vỡ. Battjes (1975) đã xây dựng 
một lý thuyết trong đó cường độ rối liên hệ với tốc độ tiêu tán năng lượng địa phương do 
sóng vỡ. Lý thuyết này được Visser (1984) áp dụng để tính profile vận tốc dòng ven. 

8.6 Nước dâng sóng gây ra do sóng vỡ  

Có thể tính nước dâng sóng tại đường bờ gây ra do sóng ngẫu nhiên vỡ theo phương 
pháp của Goda (2000). Trong mô hình này, mực nươc trung bình ζ  trên một bãi biển đồng 
nhất theo hướng dọc bờ có thể được xác định bằng cách tích phân số trị phương trình vi phân 
sau từ nước sâu tới bờ: 

( ) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+
−=

Lh
LhH

dx
d

hdx
d

/4sinh
/4

2
1

8
11 2

π
π

ζ
ζ   (8.37) 

với 2H ký hiệu trung bình bình phương của độ cao sóng ngẫu nhiên. Bản thân độ cao sóng 
bị ảnh hưởng bởi sự dâng mực nước trung bình gây ra do quá trình sóng vỡ, và do vậy những 
biến đổi của phân bố mực nước trung bình và độ cao sóng phải được xem xét đồng thời. 
Lượng nước dâng tại một vùng bờ biển có độ dốc đồng nhất đã được Goda (1975) tính toán 
bằng cách sử dụng một mô hình sóng ngẫu nhiên vỡ. Kết quả tính toán được trình bày trên 
Hình 8.6. Hình này cho kết quả tính lượng nước dâng do sóng tại một vùng bờ có độ dốc 
đồng nhất bằng 1/100. Lượng nước dâng tăng lên khi mà bãi dốc hơn và độ dốc sóng nhỏ hơn. 

Sóng có độ dốc nhỏ có thể tạo ra sự hạ thấp mực nước (nước hạ) trong khoảng '
0/ Hh = 2 tới 

4. 

Như đã chỉ ra trên Hình 8.6, độ cao nước dâng tại bờ có bậc '
01.0 H . Có thể được phát 

hiện lượng nước dâng này nhờ các marigrams. Cục xây dựng cảng địa phương I, Nhật bản 

(NID, 1971) đã kiểm chứng sự về độ cao nước dâng có giá trị '
01.0 H  bằng cách so sánh 

đường mực nước ghi được nhờ triều ký với số liệu sóng. Các vùng bờ có độ dốc lớn thường 
cho giá trị độ cao nước dâng lớn.  

Hình 8.7 giải thích kết quả tính toán nước dâng sóng được Goda (1975) tiến hành có 
dùng một mô hình sóng vỡ của sóng ngẫu nhiên. Độ chính xác của các giản đồ trên hình 8.7 
đã được khẳng định bằng các kết quả đo đạc của Yanagishima và Katoh (1990). Họ phân tích 
các số liệu mực nước trung bình 1 năm đo tại một cầu quan trắn tại Hazaki, Ibaraki, Nhật Bản. 
Mực nước thuỷ triều thiên văn cũng như những biến đổi mực nước do thay đổi áp suất không 
khí và nước dâng do gió được khử. Mối liên hệ giữa độ cao nước dâng còn lại với độ cao và 
chu kỳ sóng có nghĩa tại một trạm ngoài khơi còn lại được thiết lập. Độ dốc đáy biển trung 
bình tại điểm quan trắc là 1/60, và độ dốc sóng tại nước sâu thay đổi từ 0.01 tới 0.04. Trong 
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giới hạn các số liệu này, độ cao nước dâng do sóng đã được chuẩn hoá '
0/ Hζ  ( '

0H là độ cao 

sóng tại nước sâu tương đương) tỷ lệ một cách gần đúng với ( ) 2
0

'
0 / −LH  và độ cao nước 

dâng quan trắc được phù hợp tốt với giá trị tìm được từ hình 8.7. Độ cao nước dâng do sóng 
bão cũng được quan trắc tại trạm quan trắc Cảng Kashima, cách Hazaki khoảng 15 km về 
phía bắc. Tuy nhiên, độ cao nước dâng ở đây chỉ vào khoảng nửa độ cao nước dâng tại 
Hazaki. Sự dâng của mực nước trong cảng dường như chịu ảnh hưởng của địa hình xung 
quanh, đập chắn sóng v.v.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 8.6 Biến đổi của mực nước trung bình do ảnh hưởng của nước nông và 
sự vỡ của sóng ngẫu nhiên 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 8.7 Độ cao nước dâng tại một vùng bờ có độ dốc đáy đồng nhất (Goda, 1975) 
 

8.7 Dòng ven do sóng ngẫu nhiên gây ra trên một bãi phẳng 

Dự báo lý thuyết về sự thay đổi đột ngột của vận tốc dòng chảy dọc bờ xuất phát từ việc 
các sóng điều hoà vỡ tại một vị trí cố định và tạo nên sự thay đổi đột ngột của gradient ứng 
suất bức xạ. Trong một chuỗi sóng phi điều hoà, các sóng đơn vỡ trong một khoảng rộng 
trong đới sóng vỡ. Độ lớn của ứng suất bức xạ vì vậy mà thay đổi từ từ, và vận tốc dòng chảy 
dọc bờ thay đổi đều đặn trong đới sóng vỡ. Battjes (1974) là người đầu tiên tính vận tốc dòng 
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chảy trong đới sóng vỡ do sóng ngẫu nhiên tạo ra. Ông tìm được một profile của vận tốc 
dòng chảy theo hướng bờ thay đổi một cách đều đặn mà không cần tới xáo trộn nhân tạo. 
Trong các mô hình này, tốc độ tiêu tán năng lượng sóng thay đổi đều đặn từ nước sâu tới bờ 
và tỷ lệ với phần sóng bị vỡ (Battjes, 1972, 1974; Battjes và Janssen, 1978; Battjes and Stive, 
1985; Thornton và Guza, 1983). Các mô hình như thế tạo ra các profile dòng ven đều đặn và 
phù hợp với thực tế cho dù bỏ qua hoàn toàn ứng suất rối bên. Một so sánh với quan trắc hiện 
trường được cho trên Hình 8.8. 

So với sóng ngẫu nhiên đơn hướng, các sóng ngẫu nhiên đa hướng tạo da dòng ven yếu 
hơn. Đối với sóng ngẫu nhiên đa hướng, năng lượng sóng trải đều xung quanh hướng sóng 
chính. Năng lượng này tạo ra sự giảm của thành phần ứng suất bức xạ theo phương vuông 

góc với phương truyền sóng xyS mà gradient của nó là lực tạo ra dòng ven, như 

Longuet-Higgins đã đề xuất. 
Lượng suy giảm trong vận tốc dòng ven gây ra do phân bố hướng bị ảnh hưởng bởi góc 

sóng tới. Hình 8.10 cho ta mức độ suy giảm của vận tốc gây ra do sự trải rộng hướng sóng. 
Tung độ là tỷ số giữa vận tốc cực đại gây bởi sóng ngẫu nhiên đa hướng và sóng ngẫu nhiên 
đơn hướng và hoành độ là góc sóng tới tại nước sâu. Tỷ số vận tốc ( ) ( )inidir VV maxmax / giảm 
khi mà hướng sóng tới nhỏ hơn và thông số phân tán hướng maxs  giảm. Mức độ suy giảm 
vận tốc còn bị ảnh hưởng một chút bởi dạng của phổ tần số: đỉnh phổ càng nhọn thì mức độ 
suy giảm vận tốc dòng ven do phân tán hướng càng ít. 
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Hình 8.8 Trên: độ cao sóng trung bình bình phương ( rmsH ) phụ thuộc vào khoảng cách 
theo hướng vuông góc với bờ; tính toán (đường liền) và đo đạc (điểm).  

Trung tâm: vận tốc dòng ven (v) phụ thuộc vào khoảng cách theo hướng vuông 
góc với bờ; tính toán với ứng suất cắt tại đáy tuyến tính có xáo trộn 
(đường liền) và không xáo trộn (đường đứt) và đo đạc (điểm). 

Dưới: vận tốc dòng ven (v) phụ thuộc vào khoảng cách theo hướng vuông góc 
với bờ; tính toán với ứng suất cắt tại đáy phi tuyến (đường liền) và tuyến 
tính (đường đứt) và đo đạc (điểm). (Theo Thornton và Guza, 1985). 

 
 



 184

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 8.9 Hiệu ứng của thông số phân bố hướng đối với profile vận tốc dòng 
ven trên một bãi biển phẳng với độ dốc θtan = 1/50 với sóng tới 
có 00 / LH = 0.01 và hướng sóng tới chính tại nước sâu 

o400 =α . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 8.10 Tỷ số giữa vận tốc dòng ven cực đại gây ra do sóng ngẫu nhiên đa hướng 
 

CÂU HỎI 

1. Nguyên nhân của hiện tượng nước dềnh do sóng?  

2. Các thành phần của ứng suất bức xạ là gì? Ý nghĩa vật lý của ứng suất bức xạ? 

3. Vẽ minh hoạ sự biến đổi của mực nước trung bình theo hướng vuông góc với bờ. Giải 
thích nguyên nhân gây ra sự thay đổi của mực nước trung bình ở các vị trí đường sóng vỡ, 
trong vùng sóng nhào và trên mái dốc. 

4. Cách xác định các thành phần ứng suất bức xạ trong trường hợp một chiều và hai chiều? 
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Ch−¬ng 9 lùc sãng lªn c¸c c«ng tr×nh  

9.1 Giíi thiÖu chung 

ViÖc x¸c ®Þnh ¸p lùc cña sãng lªn c¸c c«ng tr×nh ngoµi kh¬i vµ ven bê lµ mét trong 

nh÷ng nhiÖm vô quan träng nhÊt trong thiÕt kÕ c«ng tr×nh. Cã rÊt nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh ngoµi 

kh¬i nh− s©n bay, cÇu c¶ng, nhµ næi v.v… cã d¹ng ch©n c¾m xuèng c¸t, næi, cã trô h×nh vu«ng, 

h×nh trßn. Nh÷ng d¹ng c«ng tr×nh ven bê ®Æc tr−ng lµ kÌ, ®ª vµ ®ª ch¾n sãng.  

Sù phøc t¹p cña qu¸ tr×nh t−¬ng t¸c gi÷a sãng vµ c«ng tr×nh lµm cho viÖc tÝnh to¸n ¸p 

lùc sãng rÊt khã kh¨n. H¬n n÷a, v× tÝnh phi tuyÕn cña sãng ®¹i d−¬ng, kh«ng tån t¹i mét lý 

thuyÕt to¸n häc phi tuyÕn thÝch hîp ®Ó dù b¸o ¸p lùc cña sãng lªn c«ng tr×nh. Do vËy, cã ba 

ph−¬ng ph¸p sau ®Ó tÝnh ¸p lùc sãng lªn c«ng tr×nh: (a) Ph−¬ng tr×nh Morison, (b) Lý thuyÕt 

Froude-Krylov (c) Lý thuyÕt nhiÔu x¹. Sù ph©n biÖt gi÷a c¸c ph−¬ng ph¸p nµy sÏ ®−îc m« t¶ 

d−íi ®©y.  

Ph−¬ng tr×nh Morison cã thÓ ®−îc ¸p dông nÕu nh− dßng ch¶y tíi mét c«ng tr×nh nµo 

®ã bÞ t¸ch khái c«ng tr×nh vµ t¹o ra mét miÒn xo¸y lÇn l−ît t¹i phÝa tr−íc vµ phÝa sau c«ng 

tr×nh. Nh− vËy, khi kÝch th−íc cña c«ng tr×nh nhá so víi b−íc sãng, ph−¬ng tr×nh Morison lµ 

thÝch hîp ®Ó ®¸nh gi¸ lùc sãng lªn c«ng tr×nh. Ph−¬ng tr×nh Morison bao gåm hai lùc: lùc 

qu¸n tÝnh vµ lùc c¶n ®−îc céng vµo víi nhau. C¸c hÖ sè cña hai lùc nµy lµ qu¸n tÝnh (hay khèi 

l−îng) vµ hÖ sè c¶n (do nhít). C¸c hÖ sè nµy cÇn ®−îc x¸c ®Þnh tõ thÝ nghiÖm. 

Cã thÓ ¸p dông lý thuyÕt Froude-Krylov khi mµ lùc c¶n nhá so víi lùc qu¸n tÝnh nh−ng 

kÝch th−íc cña c«ng tr×nh vÉn cßn lµ t−¬ng ®èi nhá. Trong tr−êng hîp nµy, lùc ®−îc tÝnh b»ng 

c¸ch sö dông ¸p suÊt sãng tíi vµ ph−¬ng ph¸p mÆt ¸p suÊt. Ph−¬ng ph¸p nµy cã −u ®iÓm lµ 

®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®èi xøng, c¸c lùc nµy cã thÓ ®−îc t×m d−íi d¹ng khÐp kÝn vµ cã thÓ dÔ 

dµng x¸c ®Þnh ®−îc c¸c hÖ sè lùc. 

Khi mµ kÝch th−íc c«ng tr×nh lín, tøc lµ khi mµ c«ng tr×nh cã chiÒu réng b»ng mét phÇn 

®¸ng kÓ cña b−íc sãng, sãng tíi sau khi x« vµo c«ng tr×nh sÏ bÞ t¸n x¹ hay nhiÔu x¹. Trong 

tr−êng hîp nµy, cÇn ph¶i tÝnh ®Õn sù nhiÔu x¹ sãng khi tÝnh ¸p lùc sãng. Lý thuyÕt tÝnh ¸p lùc 

sãng nµy th−êng ®−îc gäi lµ lý thuyÕt nhiÔu x¹. B»ng ph−¬ng ph¸p sö dông l  thuyÕt nµy nµy, 

cã thÓ t×m ®−îc lêi gi¶i gi¶i tÝch trong mét sè tr−êng hîp; tuy nhiªn, lêi gi¶i th−êng cÇn mét 

kü thuËt tÝnh to¸n nµo ®ã, thÝ dô ph−¬ng ph¸p hµm Green, ph−¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n hay 

ph−¬ng ph¸p phÇn tö biªn ®Ó gi¶i ph−¬ng tr×nh Laplace víi c¸c ®iÒu kiÖn biªn. Ta sÏ tr×nh bµy 

c¸c ph−¬ng ph¸p sè trÞ trong môc 9.6. 

Ba sè kh«ng thø nguyªn lµ sè Reynolds, ν/lUR me = , th«ng sè Keulegan-Carpenter, 

lTUKC m /= , vµ th«ng sè nhiÔu x¹ Ll /π  cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh xem 
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lý thuyÕt nµo lµ thÝch hîp cho mét vÊn ®Ò cô thÓ. ë ®©y mU  = vËn tèc cùc ®¹i cña h¹t n−íc 

theo ph−¬ng n»m ngang, l = kÝch th−íc dµi (nh− b¸n kÝnh) cña c«ng tr×nh, ν = ®é nhít ®éng 

häc, T = chu kú sãng, vµ L = b−íc sãng. 

Th«ng sè KC ®o møc ®é quan träng cña lùc c¶n vµ b»ng tû sè gi÷a kho¶ng c¸ch dÞch 

chuyÓn cùc ®¹i cña h¹t láng theo ph−¬ng ngang vµ ®−êng kÝnh c«ng tr×nh. Th«ng sè nhiÔu x¹ 

b»ng tû sè cña chiÒu dµi ®Æc tr−ng cña chuyÓn ®éng h¹t láng theo ph−¬ng vu«ng gãc víi dßng 

ch¶y (nh− ®−êng kÝnh c«ng tr×nh) vµ b−íc sãng. Møc ®é quan träng t−¬ng ®èi cña hai th«ng 

sè nµy sÏ ®−îc th¶o luËn sau. 

§èi víi rÊt nhiÒu c«ng tr×nh ven bê nh− kÌ, ®ª vµ ®Ëp ph¸ sãng, sù t−¬ng t¸c gi÷a c«ng 

tr×nh vµ sãng tíi th−êng cã thÓ ®−îc xem lµ mét vÊn ®Ò hai chiÒu (trong mÆt ph¼ng th¼ng 

®øng) vÒ sãng t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh, vµ do vËy cã thÓ ®−îc nghiªn cøu trªn mét mÆt c¾t 

(nh− trong mét m¸ng sãng trong phßng thÝ nghiÖm). §iÒu nµy lµ ®óng v× c«ng tr×nh ®ã 

th−êng lµ dµi h¬n b−íc sãng. NÕu c«ng tr×nh cã mét ®Çu tù do, thÝ dô nh− ®Ëp ph¸ sãng th× 

cÇn ph¶i xö lý vÊn ®Ò ba chiÒu. 

9.2 C¸c th«ng sè và chÕ ®é dßng ch¶y 

T−¬ng tù nh− trong môc 9.1, ký hiÖu l lµ mét ®é dµi ®Æc tr−ng cña c«ng tr×nh theo 

ph−¬ng vu«ng gãc víi dßng ch¶y hay lµ mét kÝch th−íc dµi t−¬ng ®−¬ng nµo ®ã (thÝ dô nh− 

b¸n kÝnh r cña h×nh trô trßn th¼ng ®øng). Ảnh hưởng mµ c«ng tr×nh g©y ra cho tr−êng sãng 

tíi, hay nãi c¸ch kh¸c lµ sù t¸n x¹ sãng do c«ng tr×nh g©y ra, ®−îc x¸c ®Þnh bëi mét th«ng kl , 

víi k lµ sè sãng tr−íc khi bÞ nhiÔu ®éng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tia sãng ph¶n x¹ 

Tia sãng tíi 

Vïng nhiÔu x¹ cã nghÜa 

Vïng khuÊt 
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H×nh 9.1 Tr−êng sãng xung quanh mét ®ª ch¾n sãng dµi ngoµi kh¬i  

Nh− ®· tr×nh bµy trong môc 9.1, kÝch th−íc t−¬ng ®èi cña c«ng tr×nh so víi b−íc sãng lµ 

rÊt quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh chÕ ®é ch¶y xung quanh c«ng tr×nh vµ lùc t¸c ®éng lªn 

c«ng tr×nh. Do vËy, ta ph©n biÖt ba tr−êng hîp: kl >> 1, ( )1Ο=kl , vµ kl << 1. 

Tr−êng hîp kl >> 1 ®−îc lý gi¶i b»ng mét ®ª ch¾n sãng víi l lµ chiÒu dµi tæng céng chØ 

ra trªn h×nh 9.1. Trong tr−êng hîp nµy, sù nhiÔu x¹ xung quanh ®Çu ®ª vµ ¶nh h−ëng cña nã 

lªn chuyÓn ®éng sãng gÇn ®ª bÞ giíi h¹n trong mét khu vùc cã kho¶ng c¸ch vµi b−íc sãng tõ 

®Çu ®ª. VËy, chuyÓn ®éng sãng gÇn phÇn trung t©m ®ª cßn l¹i cã thÓ ®−îc xÊp xØ b»ng lý 

thuyÕt tia (bá qua nhiÔu x¹) cã tÝnh ®Õn sãng ph¶n x¹ theo ®Þnh luËt Snell.  

Nh− vËy, t¹i phÇn trung t©m cña ®ª ch¾n sãng, cã thÓ dïng hÖ sãng ®øng ®Ó xÊp xØ mÆt 

lé sãng vµ n−íc lÆng ®Ó xÊp xØ mÆt khuÊt sãng nh− lµ khi ®ª ch¾n sãng cã chiÒu dµi v« h¹n. 

Tr−êng hîp nµy sÏ ®−îc gi¶i quyÕt sau trong môc 9.4. 

Tr−êng hîp ( )1Ο=kl  vµ kl << 1 ®−îc gi¶i thÝch nh− lµ mét thÝ dô vÒ mét h×nh trô 

th¼ng ®øng (cã b¸n kÝnh r), cã chiÒu cao tõ mÆt n−íc tíi ®¸y nh− chØ ra trªn h×nh 9.2. 

Trong c¶ hai tr−êng hîp trªn, sãng bÞ nhiÔu x¹ xung quanh h×nh trô. Tuy nhiªn, kh¸c víi 

tr−êng hîp kl >> 1, kh«ng thÓ bá qua nhiÔu x¹ t¹i bÊt cø vÞ trÝ nµo. Nãi c¸ch kh¸c, nÕu 

( )1Ο=kl  vµ kl << 1, qu¸ tr×nh nhiÔu x¹ trë nªn quan träng vµ ®ãng mét vai trß ®¸ng kÓ 

trong viÖc t¹o thµnh lùc sãng t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh. NÕu ( )1Ο=kl , sù nhiÔu x¹ sãng do 

c«ng tr×nh vµ c¸c d¹ng nhiÔu x¹ ph¶i ®−îc tÝnh to¸n phôc vô ®¸nh gi¸ ¸p lùc sãng. NÕu kl << 

1, cã thÓ bá qua sù t¸n x¹ vµ sãng gÇn nh− lµ nhiÔu x¹ hoµn toµn xung quanh c«ng tr×nh (víi 

hÖ sè nhiÔu x¹ tiÖm cËn 1). V× vËy, trong tr−êng hîp nµy kh«ng cÇn tÝnh nhiÔu x¹. Nãi mét 

c¸ch kh¸c, tr−êng sãng trong tr−êng hîp cã mét c«ng tr×nh nhá gän còng gÇn nh− tr−êng 

sãng khi kh«ng cã c«ng tr×nh (ngo¹i trõ ngay t¹i c«ng tr×nh, chØ c¸ch c«ng tr×nh mét phÇn nhá 

cña b−íc sãng kl << 1, chuyÓn ®éng cña n−íc mÊt tÝnh chÊt cña sãng vµ cã thÓ coi lµ dßng 

ch¶y chuÈn ®Òu phô thuéc thêi gian). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H×nh 9.2 C¸c tr−êng hîp cã kÝch th−íc c«ng tr×nh gÇn b»ng hay nhá h¬n nhiÒu lÇn 
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b−íc sãng  

CÇn ph¶i tÝnh sãng nhiÔu x¹ vµ t¸n x¹ khi mµ ( )1Ο=kl . TÝnh to¸n nµy th«ng th−êng lµ 

dùa trªn lý thuyÕt dßng ch¶y thÕ. Trong thùc tÕ, chÊt láng nhít ch¶y xung quanh mÆt cøng vµ 

mét líp biªn ph¸t triÓn ngay t¹i bÒ mÆt nµy. Trong líp biªn nµy, chuyÓn ®éng lµ cã xo¸y. Tuy 

nhiªn, víi c¸c gi¸ trÞ sè Reynolds lín, nh− hÇu hÕt c¸c tr−êng hîp thùc tÕ, th× bÒ dµy cña líp 

biªn rÊt máng so víi kÝch th−íc cña c«ng tr×nh. Trong nh÷ng tr−êng hîp nh− thÕ th× ph©n bè 

¸p suÊt t¹i bÒ mÆt c«ng tr×nh cã thÓ ®−îc xÊp xØ rÊt tèt b»ng ph−¬ng ph¸p dßng ch¶y thÕ trong 

tr−êng hîp kh«ng cã sù rêi líp biªn. 

Sù rêi líp biªn cã thÓ x¶y ra do lùc c¶n t¹i bÒ mÆt r¾n (do nhít). Víi c¸c chuyÓn ®éng 

b¾t ®Çu tõ tr¹ng th¸i nghØ, qu¸ tr×nh rêi líp biªn chØ x¶y ra sau mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã tõ 

thêi ®iÓm b¾t ®Çu ®Ó ®¶m b¶o ®ñ thêi gian cho hiÖu øng cña líp biªn tÝch tô l¹i. Víi c¸c 

chuyÓn ®éng dao ®éng, kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c thêi ®iÓm cã dßng ch¶y ng−îc liªn tiÕp 

nhau cã thÓ kh«ng ®ñ ®Ó tÝch tô hiÖu øng líp biªn, vµ do vËy kh«ng cã sù rêi líp biªn. ThÝ dô 

nh− víi tr−êng hîp dßng ch¶y xung quanh mét h×nh trô khi mµ biªn ®é dÞch chuyÓn cña h¹t 

n−íc (ký hiÖu lµ χ̂ ) ®èi víi h×nh trô theo ph−¬ng vu«ng gãc víi trôc h×nh trô kh«ng v−ît qu¸ 

b¸n kÝnh h×nh trô (r); hay nãi mét c¸ch kh¸c, nÕu dÞch chuyÓn cña h¹t n−íc tõ cùc ®iÓm nµy 

tíi cùc ®iÓm kh¸c (ký hiÖu lµ A,  χ̂2=A ) kh«ng lín h¬n ®−êng kÝnh cña h×nh trô (D). 

NÕu x¶y ra sù rêi líp biªn th× nã sÏ ¶nh h−ëng rÊt m¹nh tíi ¸p lùc sãng lªn c«ng tr×nh vµ 

ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn dßng ch¶y thÕ kh«ng thÓ ¸p dông ®−îc n÷a. Do ®ã, gi¸ trÞ cña tû sè 

r/χ̂  (hay A/D) x¸c ®Þnh liÖu cã thÓ dïng dßng ch¶y thÕ ®Ó tÝnh to¸n lùc sãng lªn c«ng tr×nh 

kh«ng. V× tû sè nµy lµ rÊt quan träng nªn ta cho nã mét ký hiÖu riªng 

D
A

r
==

χκ
ˆ

    (9.1) 

Víi chuyÓn ®éng h×nh sin, víi biªn ®é vËn tèc Û  (trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi trôc 
h×nh trô) vµ tÇn sèω , t−¬ng ®èi víi h×nh trô, cã thÓ biÓu thÞ κ b»ng c«ng thøc sau 

r
U
ω

κ
ˆ

=     (9.2) 

DiÔn gi¶i ®éng lùc häc cña κ nh− sau. Trong dßng ch¶y dao ®éng víi biªn ®é vËn tèc 

Û  vµ tÇn sè ω , gia tèc ®Þa ph−¬ng ( tu ∂∂ / ) cã bËc Ûω , trong khi ®ã gia tèc b×nh l−u cña 

dßng ch¶y xung quanh h×nh trô cã b¸n kÝnh r cã bËc rU /ˆ 2 . Tû sè cña gia tèc b×nh l−u vµ gia 
tèc ®Þa ph−¬ng lµ b»ng κ  (xem ph−¬ng tr×nh 9.2). V× vËy, víi c¸c gi¸ trÞ κ  nhá, tÝnh kh«ng 

dõng cña dßng ch¶y lµ thèng trÞ vµ gradient ¸p suÊt xung quanh h×nh trô cã bËc Ûρω . Víi 

c¸c gi¸ trÞ κ  lín, dßng ch¶y trë nªn chuÈn dõng, vµ gradient ¸p suÊt cã bËc rU /ˆ 2ρ . 

Mét th«ng sè vÒ b¶n chÊt lµ trïng hîp víi κ ®−îc dïng lÇn ®Çu bëi Keulegan vµ 

Carpenter (1958). Th«ng sè nµy sau ®ã ®−îc ®Æt tªn b»ng tªn cña hä vµ ®−îc ký hiÖu b»ng 

c¸c ký hiÖu K hay KC. Nã ®−îc ®Þnh nghÜa nh− sau 
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D
TUK

ˆ
≡            (9.3) 

trong ®ã ωπ /2=T . Víi c¸c chuyÓn ®éng h×nh sin, mèi liªn hÖ gi÷a κ vµ K nh− sau 

πκ /K=            (9.4) 

C¸c th«ng sè  kl vµ κ  cã tÝnh chÊt rÊt kh¸c nhau. Th«ng sè thø nhÊt cho tû sè gi÷a 

b−íc sãng vµ ®−êng kÝnh h×nh trô trong khi th«ng sè thø hai cho tû sè gi÷a kho¶ng c¸ch dÞch 

chuyÓn cña h¹t n−íc vµ ®−êng kÝnh h×nh trô. Do vËy, th«ng sè thø nhÊt x¸c ®Þnh d¹ng nhiÔu 

x¹ cña sãng quanh c«ng tr×nh (mét hiÖn t−îng cña chÊt láng lý t−ëng), trong lóc th«ng sè thø 

hai x¸c ®Þnh liÖu sù rêi líp biªn cã x¶y ra kh«ng (mét hiÖu øng cña chÊt láng nhít thùc), vµ 

do vËy cho ta ®¸nh gi¸ xem liÖu xÊp xØ chÊt láng lý t−ëng cã gi¸ trÞ kh«ng. 

Kho¶ng gi¸ trÞ cã thÓ cã cña κ  phô thuéc vµo kl v× r»ng sãng cã mét tû sè giíi h¹n 

gi÷a dÞch chuyÓn cña h¹t n−íc vµ b−íc sãng do sãng bÞ vì. Nãi chung, ng−êi ta gi¶ thiÕt r»ng 

qu¸ tr×nh sãng vì x¶y ra khi cU =max
ˆ . ThÕ c«ng thøc nµy vµ kc /ω= vµo (9.2) cho ta 

krr
c 1

max ==
ω

κ     (9.5) 

V× vËy, κ and kl kh«ng thÓ ®ång thêi lín h¬n 1 rÊt nhiÒu. §©y lµ mét ®iÒu may m¾n v× 

sù t¸n x¹ sãng vµ sù rêi líp biªn cña dßng ch¶y kh«ng x¶y ra ®ång thêi lµm ®¬n gi¶n ho¸ viÖc 

tÝnh to¸n c¸c lùc sãng t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh. V× vËy, khi tÝnh ¸p lùc sãng lªn c«ng tr×nh, cÇn 

ph¶i dïng hoÆc lµ lý thuyÕt thÕ víi sãng t¸n x¹ vµ bá qua hiÖn t−îng rêi líp biªn, hoÆc lµ chØ 

tÝnh ®Õn hiÖu øng rêi líp biªn (b»ng c¸c c«ng thøc thùc nghiÖm) vµ bá qua ¶nh h−ëng cña 

sãng t¸n x¹. Hai tr−êng hîp ®−îc ph©n biÖt râ rµng nµy sÏ lÇn l−ît ®−îc gi¶i quyÕt trong c¸c 

môc 9.4 vµ 9.5. C¸c th¶o luËn tiÕp theo vÒ mèi liªn hÖ gi÷a hai c¸ch tiÕp cËn vµ giíi h¹n cña 

chóng sÏ ®−îc tr×nh bµy trong môc 9.6. Tr−íc hÕt, chóng ta sÏ tr×nh bµy tãm t¾t tr−êng hîp 

kl  >> 1. 

9.3 Lùc sãng lªn mét bøc t−êng 

Nh− ®· nãi trong c¸c môc tr−íc, tr−êng hîp kl  >> 1 cã thÓ ®−îc ®Æc tr−ng nh− lµ c¸c 

tr−êng hîp sãng t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh. C¸c khÝa c¹nh kh¸c nhau cña sãng trªn mét c«ng 

tr×nh cã mÆt dèc ®· ®−îc xem xÐt trong ch−¬ng 7. Môc nµy sÏ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ ¸p lùc 

sãng t¸c ®éng lªn mét t−êng ®øng khi mµ sãng tíi theo ph−¬ng vu«ng gãc víi c«ng tr×nh. 

Cã thÓ dÔ dµng m« t¶ chuyÓn ®éng b»ng ph−¬ng ph¸p xÊp xØ tuyÕn tÝnh. Ph−¬ng ph¸p 

nµy cho phÐp chång chÊt c¸c lêi gi¶i biÓu thÞ sãng tíi vµ sãng ph¶n x¹. 

Ta gi¶ thiÕt r»ng mét chuçi sãng víi bÒ mÆt n−íc ®−îc cho bëi  

( )kxtaI −= ωζ sin     (9.5) 

C¸c biÓu thøc t−¬ng øng cho vËn tèc h¹t láng vµ ¸p suÊt ®−îc tr×nh bµy trong ch−¬ng 3. 

Chóng ta h·y xem xÐt mét bøc t−êng th¼ng ®øng kh«ng thÊm. Ta cã c¸c ®iÒu kiÖn biªn  

0=xv     t¹i     0=x     (9.6) 

§iÒu kiÖn biªn nµy ®−îc tháa m·n b»ng c¸ch chång chÊt sãng ph¶n x¹ lªn sãng tíi sao 
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cho vËn tèc n»m ngang cña h¹t n−íc ( xv ) t¹i mÆt t−êng t¹i tÊt c¶ c¸c thêi ®iÓm lµ cã ®é lín 

b»ng vµ h−íng ng−îc víi vËn tèc g©y ra bëi sãng tíi. §iÒu nµy yªu cÇu mùc n−íc do sãng 

ph¶n x¹ ®−îc m« t¶ d−íi d¹ng 

( )kxtar += ωζ sin     (9.7) 

Céng (9.5) vµ (9.7) cho ta 

kxtarI cossin2 ωζζζ =+=     (9.8) 

§©y lµ ph−¬ng tr×nh m« t¶ mét sãng ®øng. Biªn ®é cña nã lµ 2a t¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm cã 

1cos ±=kx  (i.e. ( )Lnx 2/1×= , víi n = 0, 1, 2.... v.v.), cßn ®−îc gäi lµ c¸c ®iÓm bông, vµ 

b»ng 0 t¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm cã 0cos =kx  (tøc lµ ( ) ( )LLnx 4/12/1 −×= , víi n = 0,1, 2, v.v.), 

cßn gäi lµ c¸c ®iÓm nót. 

VËn tèc n»m ngang tæng céng kh«ng nh÷ng chØ b»ng 0 t¹i t−êng ( 0=x ), mµ t¹i tÊt c¶ 

c¸c mÆt th¼ng ®øng qua tÊt c¶ c¸c ®iÓm bông. VËn tèc nµy ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i t¹i tÊt c¶ c¸c 

®iÓm nót.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H×nh 9.3 – XÊp xØ tuyÕn tÝnh ¸p suÊt trªn mét bøc t−êng th¼ng ®øng 

¸p suÊt ®−îc cho bëi  

( )
kh

zhkggzp
cosh

cosh +
+−= ζρρ    víi 0≤z    (9.9) 

Cã thÓ ¸p dông xÊp xØ thuû tÜnh t¹i c¸c ®iÓm ch×m n»m bªn trªn MWL: 

( )zgp −= ζρ  nÕu ζ<< z0     (9.10) 

Ph©n bè vËn tèc th¼ng ®øng t¹i t−êng (vµ t¹i tÊt c¶ c¸c ®iÓm bông kh¸c) t¹i thêi ®iÓm ®é 

cao mÆt n−íc ®¹t cùc ®¹i ( a2=ζ ) theo (9.9) vµ (9.10) ®−îc biÓu thÞ trªn h×nh 9.3. 

C¸c ph−¬ng tr×nh trªn ®−îc rót ra tõ lý thuyÕt tuyÕn tÝnh, mµ ë ®ã 

( ) stH2/1minmax == ζζ , víi stH  lµ ®é cao cña sãng ®øng t¹i t−êng ( HH st 2= , víi H lµ ®é 
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cao sãng tíi). Trong thùc tÕ, ( ) stH2/1max >ζ , t¹o nªn ¸p suÊt lín h¬n trªn t−êng. HiÖu øng 

nµy cã thÓ lµ quan träng t¹i vïng n−íc n«ng. Ng−êi ta th−êng tÝnh ®Õn nã b»ng c¸ch dïng 

mét xÊp xØ bËc cao h¬n cho maxζ . Sè h¹ng bËc 2 trong khai triÓn d¹ng Stokes lµ 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
++=

kh
khkhkHH stst 2

2
2

max sinh4
tanh31coth

8
1

2
1ζ    (9.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H×nh 9.4  ¸p suÊt lªn t−êng ®øng (xÊp xØ Sainflou) 

 

BiÓu thøc nµy chØ ph©n kú t¹i vïng n−íc n«ng (còng gièng nh− khai triÓn Stokes cho 

sãng tiÕn). BiÓu thøc nµy ®−îc ®Ò nghÞ dïng chØ khi mµ vÕ ph¶i cña (9.11) kh«ng v−ît qu¸ 

stH8.0 , hay lÊy stH8.0max ≈ζ . 

PhÐp xÊp xØ sau ®©y vÒ ph©n bè ¸p suÊt do Sainflou ®Ò xuÊt th−êng ®−îc dïng víi 

môc ®Ých ¸p dông: 

• Mét xÊp xØ tuyÕn tÝnh cho maxζ gièng nh− (9.11). (Sainflou dïng mét phiªn b¶n kh¸c víi 

(9.11) vµ kh«ng chøa sè h¹ng sau cïng trong ngoÆc cña (9.11)). 

• xÊp xØ lý thuyÕt tuyÕn tÝnh cho ¸p suÊt t¹i ®¸y ( inp1 ) 

• néi suy tuyÕn tÝnh gi÷a p = 0 t¹i maxζ=z vµ inp1  t¹i hz −= . 

¸p suÊt tÝnh to¸n ®−îc vÏ trªn h×nh 9.4. 

Mét xÊp xØ tiÕp theo ®−îc ®−a ra cho nh÷ng tr−êng hîp mµ ®Ønh sãng t¹i t−êng v−ît qu¸ 

®Ønh t−êng, vµ do vËy cã sãng trµn. Trong tr−êng hîp nµy, ¸p suÊt ®−îc tÝnh gièng nh− trong 

tr−êng hîp kh«ng cã sãng trµn, nh−ng khi tÝnh lùc vµ moment lªn t−êng th× ¸p suÊt ®−îc tÝch 

ph©n theo ®é cao sãng thùc.  

CÇn ph¶i chó ý r»ng xÊp xØ nãi trªn lµ ¸p dông cho sãng kh«ng vì. §é cao cùc ®¹i 

cña mét sãng ®øng t¹i mét vïng n−íc cã ®é s©u kh«ng ®æi ®−îc xÊp xØ bëi mét biÓu thøc 

t−¬ng tù nh− tiªu chuÈn cña Miche cho sãng tiÕn (Ph−¬ng tr×nh 4.10), ngo¹i trõ gi¸ trÞ cña 
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h»ng sè tû lÖ: 

L
h

L
H st π2tanh20.0

max

≅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

    (9.12) 

NÕu t−êng ®−îc x©y dùng trªn mét mÆt nghiªng, sãng cã thÓ vì t¹i mÆt t−êng vµ t¹o ra 

mét xung ̧ p suÊt ®−îc ®Æc tr−ng bëi mét gi¸ trÞ ̧ p suÊt lín tån t¹i trong mét kho¶ng thêi gian 

ng¾n (vµi phÇn ngµn gi©y). Mét sè c«ng thøc ®· ®−îc ®Ò nghÞ ®Ó m« t¶ c¸c xung ¸p suÊt nµy, 

nh−ng kh«ng ®¸ng tin l¾m. V× vËy c¸c c«ng thøc nµy kh«ng ®−îc th¶o luËn t¹i ®©y. 

9.4 Lùc sãng lªn mét c«ng tr×nh cã thÓ tÝch lín 

Khi c¸c c«ng tr×nh cã ( )1Ο≅kl , sù t¸n x¹ sãng tíi vµ sù nhiÔu x¹ sãng do c«ng tr×nh 

g©y ra cÇn ®−îc tÝnh ®Õn ®Ó ®¸nh gi¸ ¸p lùc sãng. C¸c c«ng tr×nh träng lùc th−êng ®−îc x©y 

dùng ngoµi kh¬i, vµ do ®ã cÇn ¸p dông ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n nµy cho c¸c c«ng tr×nh ®ã. 

Ph−¬ng ph¸p chung ®Ó tÝnh sãng nhiÔu x¹ xung quanh c«ng tr×nh lµ dùa trªn xÊp xØ 

tuyÕn tÝnh cña lý thuyÕt thÕ. VÒ mÆt to¸n häc, cÇn ph¶i t×m lêi gi¶i cña ph−¬ng tr×nh Laplace 

víi ®iÒu kiÖn biªn lµ 0=nv t¹i bÒ mÆt c«ng tr×nh. C«ng tr×nh ®−îc gi¶ thiÕt lµ r¾n, kh«ng 

thÊm vµ kh«ng chuyÓn ®éng ®−îc. Cã rÊt nhiÒu kü thuËt sè trÞ ®−îc ¸p dông ®Ó t×m lêi gi¶i 

cña bµi to¸n nµy cho mét c«ng tr×nh cã h×nh d¹ng bÊt kú (thÝ dô nh− Garrison, 1978). Chóng 

ta sÏ kh«ng xem xÐt nh÷ng ph−¬ng ph¸p nµy. Thay thÕ vµo ®ã, ta sÏ chØ m« t¶ mét c¸ch ®Þnh 

tÝnh nguyªn lý cña mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p nµy, ®−îc gäi lµ ph−¬ng ph¸p ph©n bè 

nguån.  

Ph−¬ng ph¸p ph©n bè nguån gi¶ thiÕt r»ng c¸c nguån sãng s¬ cÊp ph©n bè trªn bÒ mÆt 

ch×m d−íi n−íc cña c«ng tr×nh. Trong ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn sè trÞ, bÒ mÆt ®ã ®−îc chia thµnh 

rÊt nhiÒu phÇn tö nhá cã diÖn tÝch vµ h−íng cho tr−íc. Mçi phÇn tö ®−îc gi¶ thiÕt lµ ho¹t ®éng 

nh− mét nguån ph¸t x¹ sãng. Biªn ®é vµ pha cña thÕ vËn tèc cña c¸c nguån ®−îc x¸c ®Þnh víi 

®iÒu kiÖn lµ hiÖu øng tæng hîp cña chóng sÏ lµm cho vËn tèc theo ph−¬ng ph¸p tuyÕn víi mÆt 

c«ng tr×nh 0=nv  t¹i bÒ mÆt c«ng tr×nh. 

Theo lý thuyÕt dßng ch¶y thÕ cæ ®iÓn th× cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc sù ¶nh h−ëng cña mét 

®iÓm nguån tíi chuyÓn ®éng t¹i c¸c ®iÓm kh¸c. B»ng c¸ch dïng c¸c hµm ¶nh h−ëng vµ ®iÒu 

kiÖn 0=nv , ta cã thÓ rót ra ®−îc mét ph−¬ng tr×nh biÓu thÞ thÕ vËn tèc Èn t¹i mét phÇn tö 

d−íi d¹ng thÕ vËn tèc t¹i tÊt c¶ c¸c phÇn tö kh¸c. TËp hîp cña tÊt c¶ c¸c ph−¬ng tr×nh nµy cho 

tÊt c¶ c¸c phÇn tö cho mét sè l−îng c¸c ph−¬ng tr×nh b»ng sè l−îng c¸c Èn. C¸c ph−¬ng tr×nh 

nµy lµ tuyÕn tÝnh vµ cã thÓ ®−îc gi¶i b»ng ph−¬ng ph¸p nghÞch ®¶o ma trËn. Sau khi ®· x¸c 

®Þnh ®−îc thÕ vËn tèc, ̧ p suÊt ®éng +p ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ̧ p dông xÊp xØ tuyÕn tÝnh cña 

ph−¬ng tr×nh Bernoulli: ( )tp ∂∂−=+ /ϕρ . TÝch ph©n +p trªn toµn bé bÒ mÆt chän ta c¸c lùc 

vµ c¸c moment. 
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H×nh 9.5 BiÕn ®æi cña diffrC víi kr cho h×nh trô trßn 

Trong tr−êng hîp h×nh th¸i t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n, cã thÓ t×m ®−îc nghiÖm gi¶i tÝch cho bµi 

to¸n nhiÔu x¹ sãng tuyÕn tÝnh. Mét thÝ dô rÊt næi tiÕng lµ thÝ dô vÒ mét h×nh trô tõ mÆt ®Õn ®¸y, 

nh− c¸c c«ng tr×nh cäc. Bµi to¸n tÝnh ¸p lùc sãng lªn c¸c c«ng tr×nh d¹ng nµy ®−îc MacCamy 

vµ Fuchs (1954), gi¶i lÇn ®Çu tiªn, vµ th−êng ®−îc lÊy tªn hä. Tuy nhiªn, lêi gi¶i cho bµi to¸n 

nhiÔu x¹ tuyÕn tÝnh c¬ b¶n ®· ®−îc t×m thÊy sím h¬n nhiÒu (Lamb, 1932). 

Chóng ta h·y xem xÐt lùc t¸c dông lªn mét ®¬n vÞ dµi cña h×nh trô ( )tzf x , , do sãng tíi 

víi bÒ mÆt n−íc m« t¶ theo ph−¬ng tr×nh 9.5 g©y ra. Lùc nµy biÕn ®æi theo thêi gian d−íi 

d¹ng h×nh sin. Biªn ®é cña nã ( )zf x
ˆ  tû lÖ víi dÞch chuyÓn thÓ tÝch trªn mét ®¬n vÞ dµi (tøc lµ 

diÖn tÝch mÆt c¾t 2rπ ) vµ biªn ®é cña gradient ¸p suÊt ngang cña sãng tíi (kh«ng nhiÔu 

®éng : xpi ∂∂ /ˆ víi mét hÖ sè tû lÖ ( diffrC ) lµ hµm chØ cña kr. Nh− vËy: 

( ) ( )
x
prkrCzf i

diffrx ∂
∂

=
ˆˆ 2π     (9.13) 

Mét biÓu thøc kh¸c cho xf̂  phô thuéc vµo l−îng vËt chÊt dÞch chuyÓn ( 2rρπ  trªn mét 

®¬n vÞ dµi) vµ mét gia tèc n»m ngang kh«ng chÞu ¶nh h−ëng cña c«ng tr×nh: 

( )
t

vrkrCf xi
diffrx ∂

∂
= 2ˆ ρπ     (9.14) 
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H×nh 9.6 Lùc n»m ngang cùc ®¹i trªn bÒ mÆt h×nh trô trßn  (Chakrabati and 

Tam, 1973) 

 

Sù biÕn ®æi lý thuyÕt cña diffrC theo kr ®−îc cho trªn h×nh 9.5, vµ so s¸nh biªn ®é lùc 

n»m ngang tæng céng kh«ng thø nguyªn lý thuyÕt ( ) diffrx Cagrf πρ =2/ˆ víi c¸c sè liÖu thùc 

nghiÖm ®−îc cho trªn h×nh 9.6. 

ThÝ dô trªn h×nh 9.6, vµ rÊt nhiÒu thÝ dô kh¸c cho thÊy r»ng lý thuyÕt nhiÔu x¹ thÕ tuyÕn 

tÝnh lµ mét c«ng cô ®¸ng tin cËy ®Ó tÝnh lùc sãng lªn c¸c c«ng tr×nh lín. Còng cÇn ph¶i chó ý 

r»ng tr¸i víi tr−êng hîp khi sù rêi líp biªn lµ quan träng, nã kh«ng chøa c¸c hÖ sè thùc 

nghiÖm. Nh− chØ ra trong h×nh 9.2, ®iÒu nµy x¶y ra chØ khi mµ gi¸ trÞ cñaκ lµ ®ñ lín. VÒ phÇn 

m×nh, ®iÒu nµy chØ x¶y ra víi c¸c gi¸ trÞ rÊt nhá cña kr. Do vËy, c¸c kÕt qu¶ dßng ch¶y thÕ liªn 

quan víi ( )krCdiffr lµ kh«ng ®ñ tin cËy víi c¸c gi¸ trÞ nhá cña kr. C¸c tr−êng hîp nµy sÏ ®−îc 

xem xÐt trong phÇn tiÕp theo. 

9.5 Lùc sãng lªn c¸c c«ng tr×nh nhá gän 

9.5.1 Giíi thiÖu chung 

C¸c thÝ dô vÒ c¸c c«ng tr×nh nhá gän ë ven bê vµ ngoµi kh¬i lµ c¸c c«ng tr×nh x©y trªn 

cäc hay chØ lµ c¸c phÇn d¹ng èng cña c¸c c«ng tr×nh. 

Nh− ®· chØ ra, l©n cËn t¹i mét ®iÓm nµo ®ã, c¸c ®Æc tr−ng cña sãng lµ biÕn mÊt nÕu 

kl << 1. ChuyÓn ®éng trong tr−êng hîp nµy cã thÓ ®−îc xem lµ chuÈn mét chiÒu. Cã nghÜa lµ 
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gradient kh«ng gian trong chuyÓn ®éng bÞ nhiÔu ®éng nhá tíi møc cã thÓ bá qua chóng, vµ do 

vËy chuyÓn ®éng tøc thêi t¹i l©n cËn mét yÕu tè c«ng tr×nh x¶y ra gièng hÖt nh− kh«ng cã 

c«ng tr×nh. 

§Ó ®¬n gi¶n ho¸ c¸c ký hiÖu, ta h·y ký hiÖu vËn tèc dßng ch¶y kh«ng bÞ nhiÔu ®éng 

(khi kh«ng cã c«ng tr×nh) lµ U. Trong ba phÇn sau ®©y, ta sÏ xem xÐt ba tr−êng hîp vÒ sù biÕn 

®æi cña U cã ®é phøc t¹p t¨ng lªn: dõng vµ ®Òu (môc 9.5.2), kh«ng dõng vµ ®Òu (môc 9.5.3) 

vµ kh«ng dõng, kh«ng ®Òu (môc 9.5.4). 

9.5.2 Lùc cña chÊt láng t¸c dông lªn c¸c vËt thÓ trong mét dßng ch¶y ®Òu vµ dõng 

Chóng ta h·y xem xÐt tr−íc hÕt tr−êng hîp dßng ch¶y ®Òu kh«ng bÞ nhiÔu ®éng (tøc lµ 

U = const theo thêi gian vµ kh«ng gian). Sù hiÖn diÖn cña mét ch−íng ng¹i vËt cè ®Þnh sÏ lµ 

gi¶m vËn tèc dßng ch¶y tíi gi¸ trÞ kh«ng t¹i ®iÓm chÕt, vµ t−¬ng øng lµ t¨ng ¸p suÊt 

( ) 22/1 Up ρ=Δ . Tõ ®iÓm chÕt, vËn tèc t¨ng dÇn theo vËt thÓ cho tíi gi¸ trÞ lín h¬n U trong 

miÒn cã mÆt c¾t lín nhÊt mµ t¹i ®ã ̧ p suÊt nhá h¬n gi¸ trÞ kh«ng bÞ nhiÔu ®éng. T¹i h¹ l−u cña 

mÆt c¾t nµy, vËn tèc l¹i gi¶m vµ ¸p suÊt t¨ng lªn. 

Trong xÊp xØ chÊt láng lý t−ëng (kh«ng nhít, dßng ch¶y thÕ), c¸c ®−êng dßng vÉn nèi 

víi vËt thÓ t¹i ®iÓm chÕt ë mÆt sau mµ ë ®ã l¹i cã ( ) 22/1 Up ρ=Δ . TÝch ph©n ¸p suÊt xung 

quanh c«ng tr×nh, ta sÏ cã lùc chÊt láng b»ng 0 trªn vËt thÓ. §©y lµ nghÞch lý d'Alembert. 

¸p suÊt lªn mét h×nh trô trßn trong mét dßng ch¶y dõng tÝnh theo lý thuyÕt thÕ ®−îc cho 

b»ng ®−êng liÒn trªn h×nh 9.7.  

Trong mét chÊt láng nhít thùc, c¸c ®−êng dßng rêi bÒ mÆt vËt thÓ trong miÒn t¨ng ¸p 

suÊt do cã sù mÊt m¸t ®éng n¨ng do lùc c¶n däc theo bÒ mÆt vµ sù ph¸t triÓn cña líp biªn t¹i 

bÒ mÆt vËt thÓ r¾n. Do cã sù rêi líp biªn, mét vïng xo¸y tån t¹i t¹i h¹ l−u cña vËt thÓ, gi÷a c¸c 

®−êng dßng bÞ rêi ra. ¸p suÊt ®éng bªn trong miÒn xo¸y gÇn nh− b»ng h»ng sè vµ b»ng víi 

gi¸ trÞ cña nã t¹i ®iÓm rêi líp biªn. C¸c gi¸ trÞ nµy nhá h¬n gi¸ trÞ ̧ p suÊt kh«ng bÞ nhiÔu ®éng 

(xem h×nh 9.7). 

KÕt qu¶ lµ ¸p suÊt trªn mÆt tr−íc vµ mÆt sau cña vËt thÓ kh«ng khö lÉn nhau n÷a (nh− 

tr−êng hîp chÊt láng kh«ng nhít). V× vËy, chÊt láng t¸c ®éng mét lùc lªn vËt thÓ. H×nh chiÕu 

cña lùc nµy lªn ph−¬ng dßng ch¶y kh«ng bÞ nhiÔu ®éng ®−îc gäi lµ lùc c¶n. Lùc c¶n nµy tû lÖ 

víi hiÖu sè ¸p suÊt t¹i mÆt tr−íc vµ mÆt sau cña vËt thÓ r¾n pΔ vµ diÖn tÝch bÒ mÆt chiÕu trªn 

mét mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi h−íng dßng ch¶y kh«ng nhiÔu ®éng (A) . Nã cã thÓ ®−îc xÊp xØ 

nh− sau: 

2

2
1 UACF dd ρ=     (9.15) 

HÖ sè c¶n dC  lµ mét hµm cña sè Reynolds ( eR ) vµ h×nh d¹ng vµ h−íng cña vËt thÓ 

(xem h×nh 9.8 cho tr−êng hîp mét h×nh trô trßn cã ν/UDRe = ) 
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H×nh 9.7  Ph©n bè ¸p suÊt xung quanh mét h×nh trô trßn (Rouse, 1938) 

Víi c¸c vËt thÓ cã gãc c¹nh, nh− lµ c¸c b¶n ph¼ng vu«ng gãc víi h−íng dßng ch¶y, c¸c 

®iÓm rêi lµ cè ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c sè Reynolds lín h¬n mét gi¸ trÞ kho¶ng chõng 103. KÕt qu¶ 

lµ dC  lµ h»ng sè trong kho¶ng eR  ®ã. Ng−îc l¹i, ®iÓm rêi xung quanh c¸c vËt thÓ trßn (nh− 

lµ qu¶ cÇu hoÆc h×nh trô trßn) biÕn ®æi theo sè eR . Mét dÞch chuyÓn kh¸ m¹nh mÏ cña ®iÓm 

rêi vÒ phÝa h¹ l−u x¶y ra nÕu eR  t¨ng tõ 2.105 (H×nh 9.7, ®−êng ®øt) tíi kho¶ng 5.105 (H×nh 

9.7, ®−êng ®o¹n ®iÓm), g©y ra sù gi¶m trong kÝch th−íc cña miÒn xo¸y vµ t¨ng ¸p suÊt trong 

nã. KÕt qu¶ lµ dC  gi¶m ®ét ngét tõ kho¶ng 1.2 tíi 0.4 víi h×nh trô trßn (H×nh 9.8). Dßng 

ch¶y víi eR  nhá hay lín h¬n mét kho¶ng tíi h¹n ®−îc gäi lµ dßng ch¶y ªm hay dßng ch¶y 

xiÕt. 

Sù phô thuéc cña dC  vµo sè Reynolds, thËm chÝ víi c¸c gi¸ trÞ lín cña eR , lµ mét ®iÒu 

khã chÞu v× nã lµm cho kÕt qu¶ x¸c ®Þnh ̧ p lùc sãng b»ng m« h×nh trong phßng thÝ nghiÖm trë 

thµnh kh«ng ®¸ng tin. §iÒu nµy lµ bëi v× c¸c gi¸ trÞ eR t¹i m« h×nh lµ nhá h¬n nhiÒu so víi gi¸ 

trÞ t¹i vËt thËt do c¸c m« h×nh vËt lý vÒ sãng ®ßi hái tho¶ m·n ®iÒu kiÖn t−¬ng tù sè Froude. 
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H×nh 9.8  HÖ sè c¶n víi mét h×nh trô trßn nh− lµ hµm cña sè Reynolds 

(Schlichting, 1968). 

9.5.3 Lùc cña chÊt láng t¸c dông lªn c¸c vËt thÓ trong mét dßng ch¶y ®Òu vµ kh«ng æn ®Þnh 

Giê chóng ta h·y xem xÐt tr−êng hîp mµ vËn tèc dßng ch¶y kh«ng nhiÔu ®éng U lµ 

®ång nhÊt (b»ng h»ng sè trong kh«ng gian) nh−ng kh«ng dõng (thay ®æi theo thêi gian), 

( )tUU = . Tr¸i víi tr−êng hîp dßng ch¶y dõng, lùc láng trªn mét vËt thÓ cè ®Þnh lµ kh«ng 

b»ng 0 trong tr−êng hîp dßng kh«ng dõng thËm chÝ khi dïng xÊp xØ dßng ch¶y thÕ. Ta sÏ xem 

xÐt tr−êng hîp nµy ®Çu tiªn. 

a) XÊp xØ dßng ch¶y thÕ 

NÕu kh«ng cã vËt thÓ th× khèi chÊt láng mµ vËt chiÕm chç sÏ cã mét gia tèc ®ång 

nhÊt dtdU / , ký hiÖu lµ U& . Khi ®ã, c¸c chÊt láng xung quanh sÏ t¸c ®éng mét lùc lªn khèi 

chÊt láng nµy. Lùc nµy b»ng víi UV &ρ , tøc lµ tÝch cña khèi l−îng dÞch chuyÓn ( Vρ , víi V lµ 

thÓ tÝch khèi chÊt láng) vµ U& . 

V× cã sù hiÖn diÖn cña mét vËt thÓ cè ®Þnh vµ kh«ng thÊm, chuyÓn ®éng thùc trong khu 

vùc gÇn víi vËt thÓ kh«ng gièng víi chuyÓn ®éng kh«ng bÞ nhiÔu ®éng. C¸c ®−êng dßng ph¶i 

bao quanh vËt thÓ. Sù thay ®æi vËn tèc g©y ra bëi sù biÕn ®æi cña c¸c ®−êng dßng yªu cÇu ph¶i 

cã c¸c lùc gia t¨ng. Tæng lùc gia t¨ng so víi dßng ch¶y kh«ng nhiÔu ®éng (céng thªm vµo 

UV &ρ ) cã thÓ ®−îc viÕt lµ UVCa
&ρ , trong ®ã aC  ®−îc gäi lµ hÖ sè gia t¨ng khèi l−îng. 

Tõ lý luËn trªn, ta cã ®−îc biÓu thøc cho tæng lùc trong chÊt láng lý t−ëng, xÊp xØ b»ng 

lý thuyÕt thÕ: 

( ) ( )
dt

dUVCtF apot ρ+= 1     (9.16) 

Hay: 
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( )
dt

dUVCtF mpot ρ=      (9.17) 

trong ®ã hÖ sè qu¸n tÝnh mC  ®−îc ®Þnh nghÜa nh− sau: 

am CC +=1     (9.18) 

Lùc t−¬ng øng trªn mét ®¬n vÞ chiÒu dµi trªn mét h×nh trô trßn (f) ®−îc cho bëi: 

( ) ( )
dt

dUrC
dt

dUrCtf mapot
221 ρπρπ =+=     (9.19) 

trong ®ã 1=aC  lµ gi¸ trÞ dßng ch¶y thÕ ®èi víi h×nh trô. 

CÇn ph¶i chØ ra r»ng víi dßng ch¶y ®Òu, lêi gi¶i lý thuyÕt thÕ cho ë ®©y ®èi víi h×nh trô 

trßn víi 21 =+= am CC  phï hîp víi lêi gi¶i nhiÔu x¹ (9.14) trong môc 9.4 víi 0→kr  vµ 

2→diffrC  (xem h×nh 9.3). §ã lµ kÕt qu¶ ph¶i cã v× trong tr−êng hîp giíi h¹n 0→kr , tÝnh 

chÊt sãng biÕn mÊt vµ dßng ch¶y trë thµnh chuÈn ®ång nhÊt ®Þa ph−¬ng. §iÒu nµy cã nghÜa lµ 

víi bÊt cø mét vËt thÓ nµo ( ) adiff CklC +→1 , v× r»ng 0→kl ; ë ®©y aC  lµ hÖ sè gia t¨ng 

khèi l−îng cña vËt thÓ trong dßng ch¶y ®Òu dao ®éng. 

C¸c kÕt qu¶ vÒ dßng ch¶y thÕ ë trªn cho ta mét xÊp xØ rÊt tèt cho ¸p lùc thùc cho tíi khi 

mµ sù rêi líp biªn kh«ng x¶y ra hoÆc lµ ¶nh h−ëng cña nã lµ kh«ng quan träng. Mét tiªu 

chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc nµy, ®óng cho dßng ch¶y biÕn ®æi h×nh sin ( tUU ωsinˆ= ), lµ 1≤κ ; 

trong ®ã ( )rU ωκ /ˆ≡  (xem phÇn 9.2). Víi c¸c gi¸ trÞ cña κ  lín h¬n gi¸ trÞ nµy, sù rêi líp 

biªn vµ c¸c hiÖu øng chÊt láng thùc trë nªn quan träng, nh− tr×nh bµy d−íi ®©y. 

b) C¸c hiÖu øng dßng ch¶y thùc 
Trong phÇn dßng ch¶y thÕ gi¶i quyÕt ë trªn, c¸c gi¸ trÞ cña eR  vµ κ  lµ phi vËt chÊt, 

sao cho eR  lµ ®ñ lín ®Ó líp biªn lµ t−¬ng ®èi máng vµ κ  lµ ®ñ nhá ®Ó dßng ch¶y kh«ng bÞ 

rêi khái líp biªn. §iÒu kiÖn ®Çu tiªn lu«n lu«n ®−îc tho¶ m·n trong kü thuËt bê biÓn vµ ngoµi 

kh¬i, nh−ng ®iÒu kiÖn thø hai lµ kh«ng ®−îc tho¶ m·n. 

Víi c¸c c«ng tr×nh (hay c¸c yÕu tè c«ng tr×nh) nhá gän chÞu t¸c ®éng cña sãng cã ®é 

dèc lín, κ lín ®Õn nçi x¶y ra sù rêi líp biªn. Lùc tæng céng khi ®ã ®−îc xem lµ tæng cña lùc 

qu¸n tÝnh cã d¹ng (9.16) vµ lùc c¶n cã d¹ng (9.15), ngoµi ra víi dßng ch¶y dao ®éng 2U  

®−îc thay thÕ bëi UU : 

( ) ( ) UUAC
dt

dUVCtF da ρρ
2
11 ++=    (9.20) 

C¸c hÖ sè aC  (hay am CC +=1 ) vµ dC  giê lµ hµm cña eR  vµ κ  cho mét d¹ng c«ng 

tr×nh vµ mét c¸ch bè trÝ c«ng tr×nh cho tr−íc (gi¶ thiÕt lµ vËn tèc U biÕn ®æi theo thêi gian 

theo quy luËt h×nh sin).  

¸p lùc lªn mét ®¬n vÞ chiÒu dµi cña mét h×nh trô trßn (f) theo (9.20) lµ: 
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( ) ( ) UUrC
dt

dUrCtf da ρρπ ++= 21     (9.21a) 

Hay: 

( ) UUDC
dt

dUDCtf dm ρρπ
2
1

4
1 2 +=    (9.21b) 

§©y chÝnh lµ ph−¬ng tr×nh Morison. 

Trong tr−êng hîp thuÇn tuý biÕn ®æi vËn tèc h×nh sin ( tUU ωsinˆ= ), (9.21a) trë thµnh: 

( ) ttftftf di ωωω sinsinˆcosˆ +=     (9.22) 

trong ®ã: 

( ) UrCUrCf mai
ˆˆ1ˆ 22 ρωπρωπ =+=     (9.23) 

vµ: 

2ˆˆ UrCf dd ρ=     (9.24) 

Biªn ®é t−¬ng ®èi cña lùc c¶n vµ lùc qu¸n tÝnh trong tr−êng hîp nµy ®−îc cho bëi: 

κ
πωπ m

d

m

d

i

d

C
C

r
U

C
C

f
f 1ˆ1
ˆ
ˆ

==     (9.25) 

VËy, c¸c gi¸ trÞ nhá hay lín cña κ t−¬ng øng víi sù thèng trÞ cña lùc qu¸n tÝnh hay lùc 

c¶n. §iÒu nµy phï hîp víi diÔn gi¶i ®éng lùc häc cña κ  cho trong phÇn 9.2, víi κ  ®−îc 

diÔn gi¶i nh− lµ tû sè gi÷a gia tèc ®èi l−u vµ gia tèc ®Þa ph−¬ng, víi gradient ¸p suÊt vµ lùc 

qu¸n tÝnh lÇn l−ît cã bËc lµ rU /ˆ 2ρ  vµ Ûρω . 

B»ng c¸ch ®Æt ®¹o hµm bËc nhÊt cña ( )tf  cho bëi (9.22) b»ng 0, cã thÓ tÝnh gi¸ trÞ cùc 

®¹i cña ( )tf  trong mét chu tr×nh. KÕt qu¶ lµ: 

iff ˆ
max =     nÕu     di ff ˆ2ˆ >    (9.26a) 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+=

2

max ˆ
ˆ

2
11ˆ

d

i
d f

fff     nÕu     di ff ˆ2ˆ <   (9.26b) 

Sù chuyÓn ®æi gi÷a (9.26a) vµ (9.26b) x¶y ra víi di ff ˆ2ˆ = hay (xem ph−¬ng tr×nh 9.25) 

víi ( ) dm CC /2/πκ = , t−¬ng øng víi 2=κ  tíi 3. Víi c¸c gi¸ trÞ nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ nµy, lùc 

c¶n kh«ng ¶nh h−ëng tíi ¸p lùc cùc ®¹i. Ng−îc l¹i, dff ˆ
max =  trong ph¹m vi mhá h¬n 10% 

nÕu ( )[ ] 1.0ˆ/ˆ2/1
2
≤di ff , t−¬ng øng víi >κ 10 tíi 15. 

C¸c cè g¾ng ®¸ng kÓ ®· ®−îc tiÕn hµnh ®Ó xem xÐt tÝnh ®óng ®¾n cña ph−¬ng tr×nh 
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Morison vµ x¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ cña aC  (hay mC ) vµ dC . C¸c kÕt qu¶ ®Çy ®ñ nhÊt vÒ mC  

vµ dC  ®· ®−îc Sarpkaya (1976) t×m ra. ¤ng ®o ¸p lùc lªn mét m« h×nh h×nh trô trong mét 

dßng ch¶y dao ®éng kh«ng cã mÆt tho¸ng. C¸c gi¸ trÞ cña mC  vµ dC  ®−îc x¸c ®Þnh cho 

mçi ®iÒu kiÖn sao cho nã cã thÓ cùc tiÓu ho¸ sai ph−¬ng trung b×nh gi÷a vÕ ph¶i cña (9.21b) 

vµ biÕn ®æi thêi gian ®o ®−îc cña lùc. 

C¸c kÕt qu¶ cña Sarpkaya cho c¸c h×nh trô nh½n nhôi ®−îc cho trªn c¸c h×nh 9.9 vµ 9.10. 

C¸c gi¸ trÞ thùc nghiÖm cña mC  vµ dC  ®−îc vÏ trªn c¸c h×nh nµy theo sè 

Keulegan-Carpenter víi c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña th«ng sè β ®Þnh nghÜa 

lµ TDKRe νβ // 2=≡ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H×nh 9.9  Sù phô thuéc cña mC vµo κ víi c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña β  

(Sarpkaya,1976) 

 

Sù biÕn ®æi cña mC  theo κ vµ β  trong h×nh 9.9 cho mét c¸ch râ rµng ba kho¶ng: 

(I)  kho¶ng lùc qu¸n tÝnh thèng trÞ 6≤K , hay 2≤κ , trong ®ã mC  kh«ng phô thuéc 

vµo β (vµ nh− vËy, kh«ng bÞ ¶nh h−ëng bëi ®é nhít). Trong kho¶ng nµy, 2≅mC , vµ 

phï hîp víi lêi gi¶i cña bµi to¸n dßng ch¶y thÕ . 

(II) kho¶ng chuyÓn ®æi 506 ≤≤ K , hay 152 ≤≤ κ . Trong kho¶ng nµy xuÊt hiÖn sù 

rêi líp biªn vµ t¹o xo¸y, t¹o nªn mét thay ®æi rÊt nhanh cña mC , Ýt nhÊt lµ cho c¸c 

gi¸ trÞ nhá cña β . Tuy nhiªn, cÇn ph¶i nhí r»ng nh÷ng ®iÒu nµy t−¬ng øng víi c¸c 

gi¸ trÞ kh¸ nhá cña sè Reynolds ( KRe β= nhá h¬n 105) so víi c¸c gi¸ trÞ ®iÓn h×nh 

cho vËt thËt ( 610>eR to 107). 
(III) kho¶ng lùc c¶n thèng trÞ 50≥K , hay 15≥κ  t−¬ng øng víi dßng ch¶y chuÈn 

dõng mµ ë ®ã mC  trë nªn kh«ng phô thuéc vµo K. 
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§Ó th¶o luËn kü h¬n vÒ c¸c kÕt qu¶ nµy cho c¸c hiÖn t−îng c¬ häc chÊt láng nh− sù ph¸t 

triÓn cña líp biªn, sù biÕn ®æi trong vÞ trÝ cña ®iÓm rêi líp biªn, t¹o xo¸y v.v..., cã thÓ tham 

kh¶o c¸c kÕt qu¶ cña Sarpkaya vµ Isaacson (1981). 

ViÖc kh¶o s¸t kü cµng ¸p lùc chÊt láng lªn c¸c h×nh trô trßn cã bÒ mÆt ghå ghÒ cho thÊy 

cã ¶nh h−ëng m¹nh cña ®é nh¸m t−¬ng ®èi (k/D, víi k lµ ®é nh¸m). C¸c kÕt qu¶ vÒ vÊn ®Ò nµy 

®−îc tæng kÕt trong Sarpkaya vµ Isaacson (1981). Mét thÝ dô víi K = 20 vµ K = 100 ®−îc cho 

trªn h×nh 9.11, víi mC vµ dC  ®−îc vÏ theo sè Reynolds nh¸m ν/ˆkU víi c¸c gi¸ trÞ kh¸c 

nhau cña k/D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H×nh 9.10 dC phô thuéc vµ K víi c¸c gi¸ trÞ β  kh¸c nhau (Sarpkaya, 1976) 

Mét khÝa c¹nh n÷a cÇn ph¶i xem xÐt ®Õn ë ®©y lµ viÖc tån t¹i c¸c lùc dao ®éng theo 

h−íng vu«ng gãc víi h−íng dßng ch¶y kh«ng nhiÔu ®éng. Lùc n©ng g©y ra do sù t¹o thµnh 

liªn tôc cña c¸c xo¸y t¹i hai bªn cña h×nh trô, g©y nªn ph©n bè ¸p suÊt kh«ng ®èi xøng cã dao 

®éng. HiÖn t−îng nµy kh«ng tån t¹i víi dßng ch¶y cã gi¸ trÞ κ  thÊp (nh− 1≤κ ). 

HÖ sè n©ng lC  ®−îc ®Þnh nghÜa trong ph−¬ng tr×nh  

2
max,

ˆ
2
1 UACf ll ρ=     (9.27) 

víi max,lf  lµ gi¸ trÞ cùc ®¹i cña lùc n©ng trong mét chu kú dao ®éng. HÖ sè nµy cã thÓ ®¹t gi¸ 

trÞ kh¸ cao (lín h¬n 3) trong c¸c dßng ch¶y cã sè Reynolds nhá ( 410≤eR ) vµ κ  n»m trong 

kho¶ng tõ 3 ®Õn 5. §©y còng lµ kho¶ng mµ lùc d− t−¬ng ®èi lín. Víi 510≥eR , 2.0≈lC  vµ 

®éc lËp víi κ . TÇn sè cña lùc n©ng dao ®éng vµ xÊp xØ b»ng DU /ˆ22.0 , nÕu ®¹i l−îng nµy 

lín h¬n kho¶ng 3 lÇn tÇn sè sãng ( πω 2//1 == Tf ) (Sarpkaya and Isaacson, 1981). 

Cho ®Õn nay, c«ng tr×nh ®−îc gi¶ thiÕt lµ r¾n vµ kh«ng chuyÓn ®éng. §©y kh«ng ph¶i lµ 

mét gi¶ thiÕt tèt víi c¸c c«ng tr×nh mÒm dÎo khi cÇn tÝnh ®Õn ¶nh h−ëng cña chuyÓn ®éng cña 

c«ng tr×nh lªn sù t−¬ng t¸c cña nã víi chÊt láng. §iÒu nµy cã thÓ ®−îc thùc hiÖn nh− sau. 
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Ký hiÖu ( )tU  lµ thµnh phÇn vËn tèc kh«ng nhiÔu ®éng theo ph−¬ng trôc x vµ ( )tx lµ 

dÞch chuyÓn cña c«ng tr×nh ®èi víi mét hÖ to¹ ®é nµo ®ã. ¸p lùc láng lªn c«ng tr×nh do 

gradient ¸p suÊt kh«ng nhiÔu ®éng g©y ra ®−îc cho bëi UV &ρ . HiÖu øng cña khèi l−îng gia 

t¨ng vµ sù rêi líp biªn phô thuéc vµo vËn tèc t−¬ng ®èi xUU r &−= , sao cho viÖc tæng qu¸t 

ho¸ (9.20) cho tr−êng hîp mét vËt thÓ chuyÓn ®éng trong mét dßng ch¶y ®Òu kh«ng dõng lµ 

( ) rrd
r

a UUAC
dt

dUVC
dt

dUVtF
2
1

++= ρρ    (9.28) 

¶nh h−ëng cña tÝnh kh«ng ®Òu trong dßng ch¶y kh«ng nhiÔu ®éng sÏ ®−îc xem xÐt 

trong phÇn sau. 

9.5.4 Lùc cña chÊt láng t¸c dông lªn c¸c vËt thÓ nhá gän khi cã sãng 

Dßng ch¶y xung quanh mét c«ng tr×nh hay mét yÕu tè c«ng tr×nh trong tr−êng sãng 

lµ phøc t¹p h¬n nhiÒu so víi tr−êng hîp dßng ch¶y ®Òu ®−îc gi¶i quyÕt trong môc 9.5.3. Mét 

sè kh¸c biÖt lµ 

• cã x¶y ra t¸n x¹ sãng  

• ®Æc tr−ng ba chiÒu cña tr−êng vËn tèc t¹i mçi ®iÓm 

• sù biÕn ®æi cña vËn tèc víi vÞ trÝ (tøc lµ sù kh«ng ®ång nhÊt cña dßng ch¶y kh«ng bÞ nhiÔu 

®éng) 

• ®é s©u phÇn ngËp n−íc thay ®æi 

• ®Æc tÝnh kh«ng chu kú cña dao ®éng (trong sãng giã) 

• sù hiÖn diÖn (cã thÓ cã) cña dßng ch¶y  

¶nh h−ëng cña sãng t¸n x¹ ®−îc xem xÐt ®Çu tiªn. 

Thùc tÕ lµ chóng ta ®ang xem xÐt mét vËt thÓ nhá gän ( 1<<kl ) cã nghÜa lµ cã thÓ bá 

qua sãng t¸n x¹ vµ cã thÓ xÊp xØ dßng ch¶y ®Þa ph−¬ng b»ng mét dßng ch¶y chuÈn ®Òu. Nãi 

mét c¸ch kh¸c, cã thÓ ̧ p dông c¸c kÕt qu¶ cña dßng ch¶y dao ®éng vµ ®Òu xem xÐt trong môc 

(9.5.3) cho tr−êng hîp vËt thÓ nhá gän khi cã sãng. ThÝ dô, ph−¬ng tr×nh Morison ®−îc dïng 

®Ó tÝnh lùc víi gi¸ trÞ vËn tèc kh«ng nhiÔu ®éng t¹i t©m cña yÕu tè c«ng tr×nh ®−îc sö dông 

víi vai trß lµ U. (VËt thÓ nhá so víi b−íc sãng cã nghÜa lµ gi¸ trÞ vËn tèc kh«ng nhiÔu ®éng 

trong phÇn kh«ng gian mµ vËt thÓ chiÕm lµ gÇn nh− ®ång nhÊt, vµ do vËy kh«ng cÇn mét kh¸i 

niÖm “trung t©m” mét c¸ch qu¸ chÆt chÏ). 

VÊn ®Ò hiÖn nay lµ kÝch th−íc t−¬ng ®èi cña vËt thÓ ( kl ) lín tíi møc ®é nµo th× xÊp xØ 

nµy lµ chÊp nhËn ®−îc. §Ó tr¶ lêi c©u hái nµy, cÇn dïng lêi gi¶i dßng ch¶y thÕ ®· biÕt vÒ sù 

nhiÔu x¹ cña sãng quanh mét h×nh trô th¼ng ®øng (Môc 9.4). Nh− ®· chØ ra trong môc 9.5.3, 

lêi gi¶i nµy trë thµnh lêi gi¶i cho dßng ®ång nhÊt nÕu 0→kr . (Víi 0=kr , 2=diffrC , 

gièng nh− lµ kÕt qu¶ dßng ch¶y ®ång nhÊt cho mC ). 

Kh¶o s¸t h×nh 9.5 cho thÊy r»ng ( ) 2≅krCdiffr trong kho¶ng 10% khi mµ 6.0≤kr , hay 

lµ 2.0/ ≤LD . §iÒu nµy nãi chung lµ chÊp nhËn ®−îc nh− lµ tiªu chuÈn ®Ó ¸p dông ®−îc cña 
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xÊp xØ cho vËt thÓ nhá trong ®ã t¸n x¹ sãng bÞ bá qua vµ chuyÓn ®éng ®−îc coi lµ chuÈn ®ång 

nhÊt. Víi c¸c gi¸ trÞ lín h¬n cña kr (hay D/L), kh«ng thÓ bá qua sù t¸n x¹ sãng . 

§iÒu kiÖn 6.0≤kr kh«ng ph¶i qu¸ chÆt chÏ nh− ®iÒu kiÖn kr << 1 ®· ®−îc ph¸t biÓu 

tr−íc (Môc 9.2). §iÒu nµy lµ do ta ®· cho phÐp mét sai sè t−¬ng ®èi kho¶ng 10%, kh¸ lín. 

Mét sai sè t−¬ng ®èi cho phÐp nhá h¬n, thÝ dô 1%, sÏ t¹o ra mét kho¶ng cho phÐp cña kr nhá 

h¬n nhiÒu. 

Giê chóng ta h·y xem xÐt mét c¸ch tãm t¾t nh÷ng kh¸c biÖt gi÷a dßng ch¶y xung quanh 

mét vËt thÓ nhá gän khi cã sãng vµ xung quanh mét vËt thÓ trong mét dßng ch¶y ®Òu dao 

®éng. 

C¸c ®Æc tr−ng ba chiÒu cña tr−êng vËn tèc t¹i mçi ®iÓm cã thÓ ®−îc cô thÓ ho¸ nh− lµ 

mét èng n»m trong mét tr−êng vËn tèc víi vËn tèc vu«ng gãc víi trôc cña nã tõ c¸c h−íng 

kh¸c nhau, còng nh− theo h−íng trôc cña nã. C¸c h×nh trô n»m ngang theo h−íng ®Ønh sãng 

sÏ chÞu t¸c ®éng cña mét vector vËn tèc quay quanh trôc cña nã. 

HiÖu øng cña c¸c hiÖn t−îng nµy vµ c¸c hiÖu øng kh¸c sinh ra do cã nh÷ng kh¸c biÖt víi 

tr−êng hîp dßng ch¶y ®Òu ch−a ®−îc nghiªn cøu kü. Trong thùc tÕ, c¸c gi¶ thiÕt ®¬n gi¶n sau 

®©y ®−îc ®−a ra: ¸p lùc cña chÊt láng theo h−íng vu«ng gãc víi trôc ®−îc gi¶ thiÕt lµ phô 

thuéc vµo vËn tèc tøc thêi cña dßng ch¶y kh«ng nhiÔu ®éng vµ gia tèc theo h−íng cña lùc nh− 

trong c¸c ph−¬ng tr×nh ë trªn. Tuy nhiªn, viÖc x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c hÖ sè dïng 

trong c¸c ph−¬ng tr×nh trë nªn kh«ng râ rµng víi c¸c tr−êng hîp kÓ trªn. Ng−êi ta th−êng gi¶ 

thiÕt c¸c hÖ sè trªn cã c¸c gi¸ trÞ kh«ng thay ®æi. Trong c¸c ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ ngÉu nhiªn 

hiÖn ®¹i h¬n, cã thÓ cã tÝnh ®Õn ¶nh h−ëng cña nh÷ng ®iÒu kh«ng râ rµng trong c¸c gi¸ trÞ cña 

c¸c hÖ sè lùc. §ã lµ mét thñ tôc kh¸ tèt ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mµ chóng ta ch−a biÕt vÒ 

hiÖn t−îng thùc tÕ, nh−ng hiÖn t¹i kh«ng ®−îc dïng réng r·i. 

Mét vÊn ®Ò phøc t¹p kh¸c lµ tÝnh to¸n ¸p lùc sãng lªn mét c«ng tr×nh cã ®é s©u phÇn 

ngËp n−íc thay ®æi. §iÒu nµy vÒ mÆt nguyªn t¾c kh«ng g©y ra khã kh¨n g× ®èi víi c¸c tr−êng 

hîp c«ng tr×nh cã mÆt nghiªng hay mÆt cã bËc. VÊn ®Ò phøc t¹p duy nhÊt trong tr−êng hîp 

nµy lµ sù thay ®æi trong giíi h¹n tÝch ph©n khi tÝnh tæng lùc. Tuy nhiªn, c¸c c«ng tr×nh n»m 

ngang trong miÒn gi÷a bông sãng vµ ®Ønh sãng ph¶i chÞu mét t¶i næi dao ®éng kh¸ lín, vµ cã 

thÓ lµ sèc vËn tèc g©y ra bëi sãng ®Ëp m¹nh vµ vì t¹i c«ng tr×nh. Tuy nhiªn viÖc gi¶i quyÕt tÊt 

c¶ c¸c vÊn ®Ò nµy n»m ngoµi ph¹m vi cña gi¸o tr×nh nµy. 

9.6 Tæng kÕt vÒ c¸c chÕ ®é ch¶y 

Trong phÇn nµy chóng ta sÏ tæng kÕt tãm t¾t vÒ c¸c chÕ ®é ch¶y trong khi x¸c ®Þnh vÒ 

lùc sãng lªn c«ng tr×nh. C¸c gi¸ trÞ của th«ng sè ë ®©y chØ ¸p dông ®−îc cho c¸c h×nh trô trßn 

khi cã sãng h×nh sin, nh−ng lý luËn chung cã thÓ ¸p dông mét c¸ch ®Þnh tÝnh cho tÊt c¶ c¸c 

tr−êng hîp. Ba th«ng sè c¬ b¶n ®Ó x¸c ®Þnh dßng ch¶y Re, kr vµκ . 

Trong thùc tÕ, sè Reynolds (Re) lµ rÊt lín, nh−ng ta sÏ kh«ng xem xÐt gi¸ trÞ thùc cña nã 

t¹i ®©y. C¸c th«ng sè kr vµ κ chØ x¶y ra trong kho¶ng κ kr < 1. §iÒu nµy ®−îc chØ ra trªn 

h×nh 9.12. MiÒn cã nh÷ng phèi hîp cã thÓ cã cña kr vµ κ  ®−îc chia thµnh 3 miÒn nhá phï 
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hîp víi lý luËn trong ®o¹n trªn. Mét tãm t¾t ng¾n vÒ c¸c ®Æc tÝnh cña c¸c miÒn nhá nµy vµ c¸c 

gi¸ trÞ xÊp xØ cña c¸c th«ng sè dïng ®Ó ph©n biÖt chóng ®−îc cho nh− sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H×nh 9.12 Nh÷ng kho¶ng ¸p dông gÇn ®óng cña c¸c ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n 

 

(A) 10≥kr  

- nhiÔu x¹ lµ nhá ®Õn møc cã thÓ bá qua  

- Lý thuyÕt tia (bao gåm c¶ ph¶n x¹) 

(Tiªu chuÈn nµy kh«ng phï hîp cho c«ng tr×nh ngoµi kh¬i). 

(B) 105.0 ≤≤ kr  

- NhiÔu x¹ lµ quan träng  

- ¸p dông dßng ch¶y thÕ ®Ó nghiªn cøu nhiÔu x¹  

- ( )krCdiffr  

(C) 5.0≤kr  

- cã thÓ bá qua t¸n x¹ sãng (nhiÔu x¹ R:100%) 

- dßng ch¶y chuÈn ®ång nhÊt  

- ph−¬ng tr×nh Morison  

 

MiÒn (C) ®−îc chia thµnh c¸c miÒn sau: 

(CI)  - 2≤κ  

     - rÊt kh«ng dõng 

     - lùc qu¸n tÝnh lµ thèng trÞ ( iff ˆ
max = ) 
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     - 2≈mC  ( diffrC≈  for 5.0≤kr ) 

     - dC  kh«ng quan träng 

(CII)  - 152 ≤≤ κ  

     - chÕ ®é qu¸n tÝnh / c¶n 

     - ( )dm CC ,  thay ®æi theo ( κ,eR ) 

(CIII)  - 15≥κ  

     - dßng ch¶y chuÈn dõng  

     - lùc c¶n thèng trÞ ( iff ˆ
max ≅ ) 

     - dC  thay ®æi theo ( κ,eR ) 

     - mC  kh«ng quan träng 

9.7 ThÝ dô 

PhÇn nµy cho mét thÝ dô vÒ tÝnh to¸n ̧ p lùc sãng vµ so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ tÝnh to¸n vµ kÕt 

qu¶ thÝ nghiÖm. Mét thÝ dô ®−îc lÊy tõ Garrison vµ céng sù (1974) (xem c¶ Garrison, 1978 

víi c¸c tÝnh to¸n chi tiÕt h¬n ). 

C«ng tr×nh (®−îc gäi lµ CONDEEP) ®−îc x©y t¹i ®é s©u 120 m. Nã bao gåm mét ch©n 

®Õ bª t«ng, trªn ®ã cã ba cét cao h¬n mÆt n−íc. Ch©n ®Õ cã h×nh gÇn lôc gi¸c víi ®−êng kÝnh 

(b»ng 2a nh− trong h×nh 9.13) 100 m. C¸c cét cã ®−êng kÝnh ngoµi 12 m gÇn mÆt n−íc (xem 

h×nh 9.13). 

ViÖc tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh quy m« kÝch th−íc c«ng tr×nh dùa vµo chu kú sãng víi 

chu kú tõ 14 s ®Õn 17 s vµ ®é cao tõ 21 m ®Õn 29 m. C¸c gi¸ trÞ th«ng sè mÉu ®−îc sö dông 

cho sãng lµ T = 15 s vµ H = 25 m. 

Lý thuyÕt sãng tuyÕn tÝnh cho π2/2
0 gTL = = 351 m, vµ do vËy =0/ Lh 0.34 (gÇn nh− 

lµ n−íc s©u). KÕt qu¶ tÝnh to¸n sö dông mèi liªn hÖ ph©n t¸n cho L = 350 m. KÝch th−íc ®¸y 

(100 m) cã vÎ nh− lµ kh¸ lín h¬n 0.2 L, v× vËy cÇn ph¶i tÝnh ®Õn nhiÔu ®éng cña tr−êng sãng 

g©y ra do nÒn mãng c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh nµy ®−îc thùc hiÖn b»ng ph−¬ng ph¸p sè trÞ theo 

ph−¬ng ph¸p ph©n bè nguån. MÆt kh¸c, ®−êng kÝnh cña cét lµ nhá h¬n 0.2 L rÊt nhiÒu vµ do 

®ã cã thÓ tÝnh lùc t¸c ®éng lªn nã theo ph−¬ng ph¸p chuÈn ®ång nhÊt, tøc lµ dïng ph−¬ng 

tr×nh Morison. H¬n n÷a, cã thÓ bá qua sù cã mÆt cña c¸c cét (nhá gän) khi tÝnh t¸n x¹ sãng 

bëi nÒn mãng. §iÒu nµy lµm ®¬n gi¶n ho¸ c¸c tÝnh to¸n vµ gi¶m gi¸ thµnh. 
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H×nh 9.13 H×nh d¹ng cña c«ng tr×nh CONDEEP (Garrison vµ céng sù, 1974) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ó ¸p dông ph−¬ng tr×nh Morison, cÇn biÕt gi¸ trÞ cñaκ . V× ta gi¶i quyÕt vÊn ®Ò sãng 

n−íc s©u, dÞch chuyÓn tæng céng cña h¹t n−íc theo ph−¬ng ngang (A) gÇn mÆt n−íc lµ gÇn 

nh− b»ng ®é cao sãng (H), sao cho 2/ ≅≅ DHκ . §iÒu nµy cho thÊy r»ng lùc qu¸n tÝnh cã 

−u thÕ lín, vµ 2≅mC ; Garrison vµ céng sù ®· dïng nh÷ng gi¸ trÞ nµy víi 1=dC . 

Sù hiÖn diÖn cña nÒn mãng ®· lµm t¨ng vËn tèc h¹t n−íc theo ph−¬ng n»m ngang 

bªn trªn nã. L−îng t¨ng nµy ®· ®−îc tÝnh to¸n tõ thÕ t¸n x¹ cña sãng. T¶i träng sãng lªn c«ng 

tr×nh ®−îc tÝnh to¸n b»ng c¸ch ¸p dông ph−¬ng tr×nh Morison. 

C¸c lùc n»m ngang t¸c ®éng vµo nÒn mãng vµ c¸c cét ®−îc tr×nh bµy trªn h×nh 9.14. KÕt 

qu¶ so s¸nh gi÷a c¸c gi¸ trÞ tÝnh to¸n vÒ c¸c lùc n»m ngang ( xF ) vµ th¼ng ®øng ( zF ) vµ 

moment ®èi víi ®−êng n»m gi÷a (M ) vµ c¸c gi¸ trÞ ®o ®¹c ®−îc víi mét m« h×nh cã tû lÖ 

1:120 ®−îc cho trong h×nh 9.15. Sù phï hîp gi÷a c¸c kÕt qu¶ nµy lµ rÊt tèt. 

H×nh 9.14 HÖ sè lùc ngang H×nh 9.15 ¸p lùc vµ hÖ sè moment cho 
toµn c«ng tr×nh 
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Câu hỏi 

1.  Các phương pháp nào có thể sử dụng để tính toán áp lực sóng? 

2.  Các thành phần cơ bản của phương trình Morison là gì? 

3.  Sự khác nhau cơ bản về lực tác dụng của sóng đối với các công trình lớn và các công 
trình nhỏ là gì? 

4.  Vai trò tương đối của lực kéo và lực quán tính trong các bài toán tính toán lực sóng là như 
thế nào? 

5.  Vai trò của hệ số Reynolds đối với việc xác định các lực do sóng? 
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ChươNG 10 ĐO ĐẠC VÀ DỰ BÁO SÓNG ĐẠI DƯƠNG 
10.1 Các kỹ thuật đo đạc sóng đại dương 

Những hiểu biết về sóng mặt là kết quả của những quan trắc sóng ngoài hiện 
trường và trong phòng thí nghiệm. Ở đây, chỉ những kỹ thuật đo đạc hiện trường được 
trình bày một cách tóm tắt. Các kỹ thuật đo đạc trong phòng thí nghiệm có thể được 
tìm trong các sách chuyên khảo, thí dụ như sách của Dean và Dalrymple (1991). 

Các quan trắc sóng bằng mắt từ ngày xưa là nguồn thông tin đầu tiên về các 
tính chất thống kê của sóng. Cho dù hiện nay đã có rất nhiều phương tiện giúp cho 
quan trắc sóng, các quan trắc sóng bằng mắt vẫn là nguồn số liệu cho hầu hết diện tích 
đại dương. Ban đầu, trạng thái mặt biển được biểu thị bằng thang cấp Beaufort. Trong 
thực tế, thang cấp Beaufort với các cấp độ từ 0 đến 12 cho ta thang tốc độ gió liên 
quan với một số mô tả trạng thái mặt biển. Tuy nhiên, đó không phải là mối liên hệ 
trực tiếp giữa tốc độ gió và độ cao sóng. Chỉ vào năm 1947 Tổ chức Khí tượng Thế 
giới (WMO) mới đưa ra một tiêu chuẩn quốc tế cho quan trắc sóng và gió.  

Có hai nguồn số liệu sóng quan trắc bằng mắt: nguồn số liệu sóng quan trắc tự 
nguyện từ các tàu buôn (VOS) và từ các tàu thời tiết (trạm khí tượng đại dương OWS). 
Các tàu buôn thường tránh thời tiết xấu, do vậy chúng ít quan trắc được sóng trong 
các điều kiện thời tiết nguy hiểm như các tàu thời tiết. Các trạm khí tượng đại dương 
OWS phủ hầu hết các luồng tàu giữa Châu Âu và Bắc Mỹ. Thái Bình Dương chưa 
được đo đạc kỹ và chỉ có một số ít trạm hiện đang hoạt động ở bắc Thái Bình Dương. 
Các nguồn số liệu quan trắc bằng mắt chính là các tập số liệu của Hogben và Lumb 
(1967), Hogben và cộng sự (1986), và Hogben (1988). Cuốn sách “Các đặc trưng 
sóng toàn cầu” do Hogben và cộng sự (1986) viết chứa các số liệu toàn cầu về sóng ở 
104 khu vực biển. Cuốn sách này cung cấp một số lượng rất lớn các quan trắc bằng 
mắt cả về sóng và gió do các tàu hoạt động trên toàn bộ đại dương thế giới cung cấp. 

Các tàu tự nguyện thu thập các số liệu dọc theo các lộ trình buôn bán của các tàu 
buôn nơi mà các thông tin này là quan trọng. Vì các số liệu này do các loại tàu có kích 
thước khác nhau thu thập nên có những biến động rất lớn. Biến động này dẫn tới sai 
số ngẫu nhiên và kết quả là sai lệch về giá trị trung bình. Vì vậy, những cố gắng đã 
được sử dụng để xác lập một mối liên hệ giữ độ cao sóng đo bằng mắt tại các tàu thời 
tiết và các quan trắc sóng tự nguyện (Soares, 1986). 

Để tránh những sai sót của quan trắc bằng mắt, người ta thường dùng các đo đạc 
bằng thiết bị. Các thiết bị này ít nhất là khách quan và không bị sai lệch chủ quan. 
Điều này nói chung là đúng nhưng các thiết bị cũng có những nhược điểm riêng của 
chúng. Hai nhược điểm quan trọng nhất là những giới hạn của nguyên lý làm việc của 
cảm biến (thí dụ như các phao hình cầu không ghi được những sóng có độ dốc lớn) và 
quá nhạy cảm với môi trường biến động của biển (như các ảnh hưởng cơ học do sóng 
lắc, bào mòn do nước biển). Hai kỹ thuật quan trắc đối với sóng biển là đo đạc tại chỗ 
và viễn thám. 
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10.1.1 Các kỹ thuật đo đạc tại chỗ 
Kỹ thuật đo đạc bằng các thiết bị đặt trong nước được gọi là kỹ thuật đo đạc 

tại chỗ. Các kỹ thuật đo đạc sóng tại chỗ là đo đạc sóng bằng các trạm phao và các dàn 
đo sóng. 

a) Các trạm phao 

Một trong số các thiết bị phổ biến nhất được sử dụng để đo đạc sóng là các trạm 
phao nâng có thể theo dõi chuyển động thẳng đứng của mặt nước. Phao này đo gia tốc 
chuyển động thẳng đứng của chính nó. Bằng cách tích phân gia tốc này hai lần, có thể 
biết được chuyển động của bề mặt biển nếu như phao chỉ tham gia chuyển động thẳng 
đứng và nằm nguyên tại một vị trí theo phương nằm ngang như sau: 

( ) ∫ ∫∫ ∫ ≅= 22 dtzdtt &&&&ζζ     (10.1) 

với ( )tζ  và ζ&&  lần lượt là mực mặt biển và gia tốc của nó, và z&&  là gia tốc của phao.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 10.1 Trạm phao WAVERIDER trên mặt biển. 
 
Một cái phao có một kích thước và khối lượng hữu hạn, vì vậy thường là các đo 

đạc cho các đánh giá thấp về sóng ngắn. Tuy nhiên, đánh giá thấp này là một yếu tố đã 
biết và trong một giới hạn nào đó có thể bù đắp được trong khi phân tích chuỗi số liệu 
ghi được. Đường kính phao có thể thay đổi trong khoảng 10 m (các phao NDBC1 ở 
Mỹ) tới khoảng 1 m (phao WAVERIDER của Datawell ở Hà Lan là phao được dùng 
phổ biến nhất, hình 10. 1). 

Các phao thường có máy phát vô tuyến để gửi số liệu tới một trạm nhận tín hiệu 
trên bờ hay trên một trạm cố định. Trước đây, các thiết bị truyền thông tin thường là 
thiết bị vô tuyến UHF (với khoảng cách trong tầm nhìn thấy được), nhưng gần đây 
chúng thường được truyền qua vệ tinh và định vị bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS. 
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GPS đã trở nên đủ chính xác (với một điểm gốc gần đó) và do vậy nó có thể được 
dùng để đo chuyển động thẳng đứng của phao. Điều này cho phép xây dựng một kỹ 
thuật đo sóng mới. Kỹ thuật này đang được sử dụng hiện nay ở một số trạm phao hiện 
đại (trạm phao SMART của OCEANOR, Na Uy). 

Một trong những nhược điểm của kỹ thuật này là phao có xu hướng đi theo quỹ 
đạo chuyển động của mặt nước tại bề mặt chứ không phải là chuyển động thẳng đứng 
tại một điểm cố định theo phương nằm ngang. Điều này làm ảnh hưởng tới các quan 
trắc về các tính chất phi tuyến của sóng (mối liên hệ pha giữa các thành phần khác 
nhau trong phổ sóng). Hơn nữa, các phao có xu hướng tránh những phần rất dốc của 
sóng (chúng dao động xung quanh đỉnh sóng và do vậy tránh phần cao nhất của đỉnh 
sóng). 

Một phao nâng không cho ta thông tin về hướng sóng. Hai dạng phao khác được 
sáng chế với mục đích đo hướng sóng. Dạng phao thứ nhất đo độ dốc mặt nước, tức là 
độ dốc và độ xoay của một phao dạng chiếc bánh doughnut (phao này cũng đo độ 
nâng của nó). Điều này yêu cầu là phải có một cảm biến nữa để đo góc nghiêng của 
phao theo hai hướng vuông góc (máy đo góc nghiêng) và một cảm biến để xác định 
hướng Bắc. Độ dốc của phao biểu thị hướng sóng chính trong khi độ xoay cho biết 
mức độ ba chiều của sóng (độ ngắn của đỉnh sóng). Một cách khác để đo được hướng 
sóng là dùng loại phao SMART, đo được chuyển động ngang (chuyển động về phía 
trước và chuyển động ngang). Tương tự như độ nâng, sự chuyển động về phía trước 
của phao cho biết hướng sóng trung bình trong khi chuyển động ngang cho biết độ 
ngắn của đỉnh sóng. Hiện nay, GPS đã đủ chính xác để đo được chuyển động ngang 
của phao, do vậy dùng phao SMART có thể đo được hướng sóng. 

Các phao khác có thể đo hướng sóng như phao WAVETRACK (USA), WAVEC 
(Hà Lan), WADIBUOY (Pháp), NORWAVE (Na Uy), MAREX (Anh). 

b) Dàn đo sóng 

Khi một công trình được xây dựng cố định tại một vị trí nào đó, một dây dẫn 
điện có thể được treo từ công trình tới một độ sâu nào đó dưới mặt nước (Hình 10.2). 
Có thể đo được vị trí của mặt nước khi nó chuyển động dọc theo dây dẫn trong điều 
kiện sóng. Một phương pháp dễ dàng để thực hiện việc này là đo độ dài của dây dẫn 
trên mặt nước bằng cách đo điện trở của nó (trong thực tế là hai dây điện bị chập mạch 
tại mặt nước như trong hình 10.2). Một kỹ thuật khác là đo dung trở của dây. Để làm 
việc này, người ta dùng một dây đơn. Dây này được phủ bằng một lớp cách điện và do 
vậy tạo ra một dung trở với hai điện môi được phân chia bằng một môi trường cách 
điện (Hình 10.2). Cũng có thể gửi một tín hiệu điện có tần số cao qua dây dẫn. Tín 
hiệu điện này sẽ bị phản xạ tại bề mặt nước và do vậy xác định được vị trí của bề mặt 
nước dọc theo dây dẫn. Để làm rõ các nhược điểm riêng của mỗi kỹ thuật, cần phải 
nhận thấy rằng khi mặt nước rút xuống, nó thường để lại một lớp nước mỏng với một 
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vùng chuyển tiếp có dạng đỉnh gần mặt nước. Điều này làm ảnh hưởng tới kết quả đo 
đạc. Thông thường là có thể bỏ qua sai số đo đạc này. Tuy nhiên, với những đo đạc rất 
chi tiết (như nghiên cứu sóng mao dẫn) thì cần phải cẩn thận. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 10.2 Hai kỹ thuật đo đạc tại dàn đo sóng. 
Các dây dẫn điện trên không cho thông tin về hướng truyền sóng. Có thể dùng 

một nhóm các dây để tìm hướng truyền sóng. Thí dụ như ba dây cách nhau một 
khoảng rất nhỏ (trên các đỉnh của một tam giác rất nhỏ so với bước sóng) có thể được 
dùng để đánh giá độ dốc của mặt nước. Kết quả thu được rất gần với kết quả thu được 
bằng cách sử dụng phao nghiêng - xoay. Một nhóm các dây ở khoảng cách lớn hơn 
(có bậc độ lớn của bước sóng) có thể được dùng để phát hiện sự khác biệt về pha của 
các bước sóng khác nhau khi mà các sóng đi qua nhóm dây. Thí dụ, với một sóng 
thành phần (một phối hợp của tần số và hướng sóng) sự khác biệt về pha giữa hai dây 
là bằng 0 nếu đỉnh của sóng thành phần đồng thời đi qua hai dây. Bất cứ một sự khác 
biệt nào về pha cũng cho thông tin về hướng sóng. Thông tin này có thể được tăng 
cường bằng cách đưa thêm dây vào hệ thống (và do vậy cung cấp thông tin chi tiết 
hơn về độ ngắn của đỉnh sóng). 

c) Các kỹ thuật đo đạc tại chỗ khác 

Các phao và dàn đo sóng ở trên là các phương tiện được dùng phổ biến nhất để 

điện trở 
điện dung 

Dây Chất cách điện 
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đo đạc sóng. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố (như khả năng vận hành, tài chính v.v…) nên 
trong một số điều kiện nào đó người ta có thể dùng những phương pháp thích hợp hơn. 
Các phương pháp này là sóng âm, áp suất và dòng chảy. Máy đo sóng bằng âm là một 
thiết bị đo sóng đặt tại một độ sâu nào đó dưới mặt nước, hướng lên phía trên và đo vị 
trí của bề mặt nước bằng một tia âm hẹp. Thiết bị này được đặt tại nhiều vị trí gần bờ 
biển Nhật bản. Một máy đo sóng bằng áp suất được đặt tại một độ sâu nào đó dưới 
mặt nước và có thể đo được dao động áp suất do sóng gây ra. Không thể dùng trực 
tiếp các dao động áp suất này để xây dựng lại chuyển động của bề mặt nước, nhưng 
với một phép chuyển hợp lý có thể đánh giá phổ của sóng. Khi được đặt theo một 
phân bố không gian nào đó, các tập hợp (ít nhất là ba) tia âm hay máy đo áp suất có 
thể cho biết hướng truyền sóng. Một máy đo vận tốc dòng chảy được đặt tại một độ 
sâu nào đó có thể đo được chuyển động quỹ đạo. Chuyển động này có thể được dùng 
để đánh giá phổ sóng, và vì rằng chuyển động quỹ đạo được đo như là một vector 
(theo phương ngang) nên thông tin về hướng cũng được chứa đựng trong đó. 
10.1.2 Các kỹ thuật viễn thám 

Các dụng cụ đặt phía bên trên mặt nước trên một dàn cố định (như một tháp quan 
trắc ngoài biển hay trên bờ) hay một dàn di động (tức là một con tàu, một máy bay hay 
một vệ tinh) được định nghĩa là các thiết bị viễn thám. Nguyên lý hoạt động của các 
thiết bị này là tiếp nhận một tia sáng nhìn thấy được hay năng lượng ra-đa phản xạ từ 
mặt biển. Sự khác biệt quan trọng nhất so với kỹ thuật đo đạc tại chỗ là các thiết bị 
viễn thám thường phủ được một diện tích rộng trong một khoảng thời gian ngắn, nhất 
là khi đo từ vệ tinh. Nhưng mặt khác, kỹ thuật viễn thám thường chỉ dùng trong thí 
nghiệm và đắt hơn đo trực tiếp (phần lớn là do giá thành của giàn đo). Tuy nhiên, 
phương pháp đo viễn thám thường được chính phủ hay các tổ chức quốc tế tài trợ. 
Hơn nữa, chi phí có thể do nhiều người có nhu cầu sử dụng thông tin góp vào nên 
phương pháp đo viễn thám trong nhiều trường hợp vẫn khả thi.  

a) Ảnh lập thể  

Chụp ảnh là một phương pháp được dùng để quan trắc sóng và với ảnh lập thể, 
có thể chụp được mực mặt nước như là hàm của tọa độ ngang tại một thời điểm. Kỹ 
thuật này đã được sử dụng rất tốt để chụp ảnh trên cạn. Một máy ảnh có chất lượng 
cao thường hướng từ trên xuống dưới từ một máy bay và chụp các ảnh cách quãng 
nhau vài giây một phần mặt đất. Một bề mặt được chụp từ các góc khác nhau nên các 
hình chụp được là hơi khác nhau. Những sự khác nhau này (parallax) có thể được 
chuyển thành cao độ và do vậy tạo ra một bức ảnh ba chiều bề mặt. Khi mà kỹ thuật 
này được áp dụng cho mặt biển, một máy ảnh là không đủ vì rằng mặt biển sẽ thay đổi 
từ ảnh này tới ảnh khác. Thay vào đó, hai máy ảnh chụp đồng thời được sử dụng. Điều 
này yêu cầu hai vị trí chụp ảnh (mỗi vị trí cho một máy ảnh và như vậy cần sử dụng 
hai máy bay). 
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Kỹ thuật này đã được sử dụng trong một số thí nghiệm nhưng do nó quá phiền 
toái trong thao tác và phân tích (cần máy bay, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, phân 
tích ảnh) nên cho đến nay chỉ được dùng trong các thí nghiệm. Ảnh lập thể là không 
đủ chính xác khi chụp nó từ vệ tinh (chưa kể đến điều kiện thời tiết và điều kiện đêm 
không thích hợp cho việc chụp ảnh). 

b) Đo độ cao bằng laser  

Một kỹ thuật khác là dùng ánh sáng laser để đo độ cao. Thực ra, đó là một máy 
đo khoảng cách để đo khoảng cách phụ thuộc thời gian từ thiết bị tới bề mặt biển bên 
dưới giàn đặt thiết bị. Kỹ thuật này được áp dụng từ thiết bị đặt trên dàn cố định (như 
giàn khoan dầu khí) hay dàn chuyển động (như máy bay). Việc đo từ máy bay có khó 
khăn vì mặt biển không phải là được đo tại một điểm mà theo một đường (đường bay 
của máy bay). Kỹ thuật này đỡ phiền toái hơn kỹ thuật ảnh lập thể nhưng cũng có 
nhiều vấn đề phiền toái. Kỹ thuật đo độ cao bằng tia laser dường như là đủ chính xác 
để có thể đo từ vệ tinh nhưng cũng bị ảnh hưởng rất mạnh bởi điều kiện thời tiết. 

c) Đo độ cao bằng radar 

Thay cho tia laser, có thể dùng tia radar để đo khoảng cách từ thiết bị tới bề mặt 
bên dưới. Nếu như radar được bố trí gần mặt nước (trên một dàn cố định hay trên một 
máy bay) thì radar là đủ chính xác để đo mực mặt biển giống như tia laser. Từ một 
khoảng cách lớn hơn, đặc biệt là từ một vệ tinh, phương pháp thao tác có khác. Khi đó, 
mặt cắt của tia radar tại bề mặt (vết chân) là quá rộng để có thể đo được các sóng riêng 
rẽ. Tuy nhiên, tín hiệu radar phản xạ từ bề mặt sẽ bị méo do sóng. Sự méo tín hiệu có 
thể được dùng để đánh giá độ nhám của bề mặt, và do đó là độ cao sóng đặc trưng. 
Radar phát ra một bó sóng điện từ tới mặt nước theo mặt phẳng. Nếu mặt nước là mặt 
phẳng thì vệ tinh sẽ nhận được một sự phản xạ đồng nhất từ bề mặt. Sự tồn tại của 
sóng sẽ tạo ra sự bất đồng nhất của tín hiệu phản xạ từ bề mặt, và dựa trên sự bất đồng 
nhất này, độ cao sóng được tính toán. 

d) Radar hình ảnh 

Các radar trên tàu thường được dùng để phát hiện các vật thể xung quanh tàu, 
tức là những vật thể rắn có khả năng gây hại cho con tàu. Do vậy các radar này thường 
được thiết kế để tìm được phản xạ từ các vật rắn đó. Tuy nhiên, nó cũng có thể được 
đặt sao cho nó cho sóng phản xạ từ các bề mặt mềm hơn như là mặt bãi cát hay sóng 
(thường được xem là đám “bụi”). Cơ chế của sóng radar phản xạ từ bề mặt là sự tán xạ 
của sóng radar từ sóng biển có chiều dài bằng hai lần sóng radar. (trong thực tế là 
trong khoảng cm). Do đó, radar chỉ nhìn thấy các sóng mao dẫn. Dạng của các hình 
nổi bề mặt cho hình ảnh của các sóng dài hơn (trong khoảng m hay dài hơn) trên mặt 
của radar. Các hình ảnh này có thể được số hoá và phân tích để xác định phổ sóng, bao 
gồm cả hướng truyền sóng. 
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Các radar tương tự đã được đặt trên các vệ tinh. Chúng quan trắc sóng trên quy 
mô đại dương. Tuy nhiên, cần một ăng ten rất lớn để quan trắc các sóng đơn từ độ cao 
của vệ tinh. Để giải quyết vấn đề này, người ta dùng một antenna nhỏ với một thiết bị 
phát tín hiệu đã được chương trình hoá để có thể phát và thu các tín hiệu đã được 
chương trình hoá một cách chuẩn mực từ một antenna chuyển động dọc theo một 
đường thẳng và do vậy có thể mô phỏng một antenna lớn hơn nhiều. Một radar có tín 
hiệu được chương trình hoá như vậy được gọi là một synthetic aperture radar (SAR). 
Lý thuyết về việc sử dụng các hình ảnh SAR có vẻ đáng thuyết phục nhưng các 
phương pháp để phân tích các hình ảnh này vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Hơn 
nữa, chuỗi số liệu do SAR tạo ra là rất lớn do vậy thiết bị không thể vận hành liên tục 
trong lúc vệ tinh quay quanh trái đất. 

e) Các radar khác 

Các kỹ thuật radar khác dựa trên việc phản xạ không hình ảnh các tín hiệu radar 
từ bề mặt đại dương. Các tín hiệu này có thể được khai thác trong các dải tần số radar 
khác nhau mà mỗi dải này cung cấp các hệ thống vận hành (trên mặt đất hay trong khí 
quyển) khác nhau. Một dạng radar tần số thấp có thể quan trắc được sóng từ một 
khoảng cách lớn (phản xạ từ tầng ionosphere trong khoảng cự ly vài ngàn km (radar 
sóng không gian, Georges và Harlan, 1994) trong khi radar tần số cao quan trắc được 
sóng đại dương tại các cự ly nhỏ hơn (chỉ trong vòng giới hạn của đường chân trời; 
radar sóng mặt đất, e.g. Wyatt, 1997). Tất cả các radar này yêu cầu phải có phân tích 
về sự méo sóng ra đa phản hồi để từ đó đánh giá phổ sóng (kể cả hướng sóng). 
10.2 Các phương pháp dự báo sóng cho điều kiện biển phát triển hoàn toàn (FAS)  

Việc dự báo sóng chỉ được phát triển khi có yêu cầu đổ bộ trên bãi biển trong 
chiến tranh thế giới lần thứ II. Có hai nhóm nghiên cứu dự báo sóng chính khi đó. Một 
là nhóm ở Mỹ do Sverdrup và Munk (1947) lãnh đạo. Họ quan trắc sóng bằng mắt và 
xây dựng mối liên hệ giữa gió và các sóng lớn mà trên cơ sở đó các khái niệm “độ cao 
sóng có nghĩa” và “chu kỳ sóng có nghĩa” xuất hiện. Rất may mắn là sau đó, bằng 
cách nghiên cứu thống kê dao động của mực nước, người ta đã áp dụng các giá trị “có 
nghĩa” cho giá trị trung bình của một phần ba sóng cao nhất (H1/3). Nhóm nghiên cứu 
thứ hai là nhóm nghiên cứu tại Anh do Longuet-Higgins (1952, 1963) dẫn đầu. Họ 
phân tích các chuỗi quan trắc sóng bằng phương pháp phân tích điều hoà và trên cơ sở 
đó đã rút ra các lý thuyết bằng cách áp dụng lý thuyết sóng âm của Rayleigh (1880) và 
tiếng ồn mạch điện của Rice (1944-1945) và Eckart (1953). Darbyshire (1952) đã áp 
dụng các số liệu của Anh để dự báo. 

Sau khi Longuet-Higgins (1952) rút ra được các đặc trưng thống kê của một phổ 
hẹp, Neumann (1953) ở New York đã rút ra bằng lý thuyết một phương trình biểu thị 
phổ sóng, dùng độ cao và chu kỳ sóng có nghĩa như trước đây đã dùng. Pierson và 
cộng sự (1955) sau đó áp dụng phổ này để rút ra những bảng và đồ thị mà chúng đã 
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trở thành xương sống cho công tác dự báo sóng mấy thập kỷ sau đó. Nhiều so sánh 
các công thức khác nhau này cho thấy những công thức khác nhau cho những khác 
nhau rất khó giải thích về các kết quả tính. Các điều tra kỹ càng đã cho thấy rằng 
nguyên nhân chính là do các nhà nghiên cứu sử dụng tốc độ gió tại các độ cao khác 
nhau trên mực biển. Pierson (1964) bằng cách hiệu chỉnh các công thức cho gió đo 
được ở các độ cao tương tự nhau và đã giảm được sự khác biệt của kết quả tính với 
các công thức khác nhau.  

Đồng thời, Moskowitz (1964) đã tiến hành phân tích phổ một cách kỹ càng các 
số liệu thu được từ các các sóng ký trên tàu (Tucker 1956). Kết quả đã làm thay đổi 
phổ do Pierson và cộng sự (1955) đề nghị. Đối với điều kiện biển phát triển hoàn toàn 
(FAS), kết quả tính phù hợp hơn với kết quả tính dùng các công thức khác. Pierson và 
Moskowitz (1964) sau đó đã kết hợp các profiles gió của Pierson (1964) và dạng phổ 
không thứ nguyên do Kitaigorodskii (1961) đề nghị. Kết quả là tạo được phổ PM cho 
FAS, được thừa nhận là phổ tốt nhất cho điều kiện này. 

Khi mà đà sóng hay thời gian tác dụng của gió là chưa đủ để tạo ra sóng lớn nhất 
với một vận tốc cho trước, ta có một biển đang phát triển. Cần phải biết được các đặc 
trưng sóng trong các điều kiện giới hạn vì rằng một khu vực biển hay hồ có thể là 
không đủ lớn để để có điều kiện FAS, nhất là với các vận tốc gió lớn. Các đặc trưng 
sóng trong các điều kiện này có thể dễ dàng được liên hệ với các đặc trưng sóng trong 
điều kiện FAS với một khoảng của đà FAS (FFAS) hay khoảng thời gian tác dụng FAS 
(tFAS) được dùng để xác định các điều kiện này. Điều này yêu cầu là FFAS hay tFAâ phải 
được biết trước cho bất cứ một đà không thứ nguyên nào đó có một giá trị FAS cho 
trước. Giá trị tFAS rút ra được từ thời gian mà sóng cực đại lan truyền dọc theo các 
phần của đà tới được điểm mà các điều kiện FAS tồn tại. Điều kiện này thường là liên 
quan tới FFAS  mà sau đó nó sẽ được dùng để phân chia các độ cao và chu kỳ sóng. 

Một nghiên cứu quan trọng về sóng đang phát triển là do Hasselmann và cộng sự 
(1973) tiến hành. Họ đã ghi sóng dọc theo đà tại bờ biển Đan Mạch khi mà gió thổi từ 
bờ ra. Họ tìm ra rằng phổ đạt cực đại tại tần số thích hợp cho đà. Đỉnh cực đại giảm đi 
khi tiến tới điều kiện FAS sao cho tại điều kiện này nó sẽ chuyển thành phổ PM. 
Trong cùng năm đó, Toba (1973), dựa trên các đo đạc cả trong phòng thí nghiệm và 
ngoài hiện trường, đã đưa ra một phổ mới. Một số nhà nghiên cứu đã so sánh hai công 
thức này. Một nhà nghiên cứu khác trong lĩnh vực này là Mitsuyasu (1973, 1975a, 
1975b) đã viết một số bài báo về điều kiện sóng với đà giới hạn. Ông đã phát triển các 
công thức dự báo sóng hơi khác với các công thức thảo luận ở trên.  

Rất nhiều công thức lập trên cơ sở phổ tần số. Nó cho một tần số (fm) mà tại đó 
năng lượng cực đại tập trung. Khi mà các công thức được chuyển thành chu kỳ 
(nghịch với tần số) thì Tm được rút ra không phải chính xác là nghịch đảo của fm vì 
rằng đạo hàm của đường cong phổ bằng 0 tại các giá trị cực đại fm và Tm. Để đơn giản 
hoá, hầu như các công thức vẫn giữ nguyên là hàm của tần số. Trong khi đó, diện tích 
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bên dưới đường cong phổ luôn luôn bằng ( )2
3/1 4/H . 

10.2.1 Các đặc trưng thống kê ngoài hiện trường 
Các phổ của sóng đang phát triển chứa các hằng số cho các giá trị cực đại và 

chiều rộng của phổ. Vấn đề là tìm các hằng số phù hợp nhất với các số liệu sóng ghi 
được ngoài hiện trường. Trên cơ sở đó, lựa chọn dạng phổ phù hợp nhất, sao cho nó 
có thể đơn giản hoá thành một hình tam giác tăng từ chu kỳ thấp (TL) tới điểm có năng 
lượng cao nhất tại Tmax và giảm tới giá trị chu kỳ trên TU. Các giá trị của TL/Tmax và 
TU/Tmax định nghĩa phổ.  

Việc xác định các điều kiện sóng thiết kế trong các điều kiện nước sâu và nước 
nông là rất quan trọng. Các sóng tới một điểm nào đó có thể từ hai nguồn: sóng tạo ra 
ở nước sâu và truyền vào gần bờ cũng như sóng tạo ra tại chỗ. 

Các điều kiện sóng thiết kế cho một dự án nào đó, ngoài khơi hay trên bờ, có 
thể được xác định từ các số liệu đo đạc sóng trong quá khứ hay kết quả dự báo sóng. 
Cách tiếp cận đầu yêu cầu các ghi chép sóng tại địa phương phải được phân tích bằng 
lý thuyết thống kê hay bằng phổ năng lượng sóng; trong khi cách tiếp cận sau yêu cầu 
sử dụng các mối liên hệ thực nghiệm đã được phát triển, liên hệ giữa các điều kiện gió 
và sóng. Thông tin khí tượng, như là các bản đồ synoptic v.v., được dùng để đánh giá 
điều kiện gió phục vụ cho tính sóng. Sóng tạo ra trong các cơn bão cũng được xem xét 
đến.  

Cách tiếp cận dự báo sóng dựa trên các kết quả quan trắc sóng trước đó và phân 
tích thứ nguyên thường được biểu thị bằng dạng đồ thị để đánh giá trực tiếp độ cao và 
chu kỳ sóng có nghĩa trong một điều kiện gió thích hợp (tốc độ gió, đà gió, thời gian 
tác dụng). Có ba loại mô hình khác nhau để dự báo sóng là 1) mô hình sóng phát triển 
tại nước sâu trong điều kiện đà giới hạn, 2) sóng phát triển hoàn toàn tại nước sâu, và 
3) sóng phát triển trong điều kiện đà giới hạn tại nước nông. Tuy rằng những mô hình 
này đang được sử dụng rộng rãi hiện nay, Vincent và Resio (1990) và Hurdle và Stive 
(1989) tìm ra rằng chúng không thống nhất và họ đã đề xuất ra một mô hình thay thế. 
Mặt khác, tuy rằng thuật ngữ độ cao sóng có nghĩa được dùng cả trong các cách tiếp 
cận thống kê và phổ, Thompson và Vincent (1985) đã nhận xét về sự sai lệch trong 
các kết quả thu được từ ba mô hình trên và đã đề nghị phương pháp kỹ thuật dùng 
trong thực tế ở vùng nước nông bằng phổ năng lượng sóng. 

Trong các phần sau, các đặc trưng thống kê sóng và các phương pháp dự báo 
thực nghiệm được xem xét. Sau đó sẽ xét đến các phổ sóng trong các điều kiện FAS ở 
nước sâu. Phổ TMA, được tuyên bố là dùng được cho tất cả các độ sâu, kể cả đới sóng 
vỡ (Hughes 1984) sẽ được kiểm tra. Sóng phát sinh trong các cơn áp thấp nhiệt đới 
cũng như trong miền phân tán sẽ được xem xét. 

Vì rằng các sóng tự nhiên là sóng ngẫu nhiên, để có được thông tin đáng tin cậy 
cần phân tích các chuỗi số liệu đo sóng có độ dài tối thiểu, thường là 20 tới 25 phút. 
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Khi mà sóng tạo thành, không thể có được điều kiện gió dừng trong một khoảng thời 
gian vô hạn vì rằng các điều kiện khí tượng thay đổi liên tục theo thời gian. Tuy nhiên, 
ta phải giả thiết rằng các đo đạc ngắn hạn về sóng sẽ cho kết quả thống kê giống như 
các kết quả thống kê có được khi mà điều kiện khí tượng là giống hệt. 

Sverdrup và Munk (1947) ở Mỹ đã quan trắc sóng bằng mắt, nhặt các sóng cao 
nhất và gọi chúng là sóng có nghĩa. May mắn là các độ cao sóng này (Hs) liên quan 
chặt chẽ với các giá trị thống kê của độ cao sóng 1/3 (H1/3). Đồng thời, chu kỳ trung 
bình của mực nước vượt quá SWL (Ts = độ dài ghi chép sóng/số lần mực nước vượt 
qua mực trung bình) xấp xỉ với chu kỳ sóng có nghĩa (Ts). Độ cao đo tốc độ gió không 
được xác định. Mười năm sau, Munk (1957) phát biểu: "Tôi nghĩ rằng phương pháp 
SMB (Sverdrup-Munk-Bresneider), ít nhất là phiên bản SM (Sverdrup-Munk) trước 
đây xứng đáng được nghỉ hưu. Nó được dùng lần đầu tiên vào năm 1942 khi đổ bộ 
vào Bắc Phi và được công bố vào năm 1947. Thật là kỳ diệu vì nó đã tồn tại lâu đến 
thế". 

Cố gắng thứ hai về sử dụng phân tích thống kê là Longuet-Higgins (1952). Họ 
đã dùng phương pháp phân tích điều hoà để phân tích chuỗi số liệu đo sóng trên tàu. 
Vì rằng độ cao từ đỉnh tới bụng sóng không thể được sử dụng để xử lý toán học, các 
đo đạc đã được thực hiện từ mặt nước trung bình (SWL) tới mặt nước tự do. Điều này 
được thực hiện tại các điểm có khoảng cách bằng nhau dọc theo một ghi chép sóng có 

N số. Một giá trị trung bình bình phương ( rmsa ) sau đó được tính toán như sau: 

( ) 2/12 /∑= Naarms         (10.2) 

Nếu các đặc trưng thống kê của sóng tuân theo một phân bố xác suất Rayleigh 
(nói một cách chặt chẽ thì chỉ áp dụng được cho sóng lừng), các giá trị của H1/3, H1/10, 
và Have đều liên quan với arms. 

Cartwright và Longuet-Higgins (1956) sau đó đã kiểm tra các phân bố thống kê 
của độ cao đỉnh trên hay dưới SWL. Họ tìm ra rằng chúng phụ thuộc vào arms và ε , 
một số đo của chiều rộng phổ được cho bởi: 

( ) 2/12 /1 cz NN−=ε         (10.3) 

với Nz là số lần mực nước dâng cao hơn SWL, và Nc là số đỉnh sóng trong một khoảng 
ghi chép có giới hạn. Với một sóng lừng đơn, Nz = Nc và do vậy ε  = 0. Nếu trên một 

sóng đơn lớn có rất nhiều sóng ngắn thì ∞→zc NN / và 0.1→ε . Đây là một điều kiện 

giả thiết sao cho giá trị ε  với FAS là 0.8. 

Như Longuet-Higgins (1952) đã chỉ ra, có thể xác định các tỷ số rmsn aH //1  theo 
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bảng 10.1. Theo đó thì rmsaH /3/1  đạt giá trị 4.17 tại FAS. Một giá trị bằng 4 thường 

được chấp nhận sao cho: 

Sai phương = ( )2
3/1

22 4//∑ == HNaarsm    (10.4) 

Cũng có thể thấy trong bảng 10.1 rằng Have giảm từ điều kiện sóng lừng tới FAS. 
Trong điều kiện FAS, tuy rằng có các sóng lớn, nhưng cũng có các sóng nhỏ và các 
sóng này làm giảm giá trị trung bình. Vì vậy Have có tầm quan trọng không đáng kể về 
mặt kỹ thuật. 

Bảng 10.1 Các thông số độ cao sóng từ chiều rộng phổ (e) 
 

e 0 0.2 0.4     0.6      0.8 
rmsaH /3/1  
rmsaH /10/1  
rmsave aH /  

4.00  4.03 4.10     4.17    
4.17 
5.09  5.09 5.24     5.45    
5.73 
2.51  2.51 2.45     2.26    
1.63 

 
Tucker (1957, 1961) đã tìm ra các mối liên hệ để xác định arms từ một ghi chép sóng 
chỉ ra trong hình 10.3, với A = độ cao lớn nhất của đỉnh sóng trên mực nước biển SWL, 
B = độ cao lớn thứ hai của đỉnh sóng, C = độ hạ mực nước tại bụng sóng thấp nhất, và 
D = độ hạ mực nước tại bụng sóng thấp thứ 2. Bằng cách đặt H1 = A + C, và H2 = B + 
D, các đường cong như trong hình 10.4 có thể được dùng nếu biết Nz. Cả hai đường 
cong cần phải cho một giá trị của arms. Kết quả này tương đương với việc đo H1/3  
trong một ghi chép sóng bằng cách dùng phương trình (10.4). 
 
 
 
 
 
 

Hình 10.3 Một chú giải trong ghi chép sóng 
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Hình 10.4 Độ lệch của arms từ H1, H2, và Nz, định nghĩa bởi Tucker (1957, 1961) 
10.2.2 Dự báo sóng cho điều kiện FAS 

Các mối liên hệ chấp nhận được đầu tiên để dự báo sóng là phương pháp SMB 
do Sverdrup và Munk (1947) và Bretschneider (1958) đề xuất. Neumann (1953) rút ra 
một phổ năng lượng từ các quan trắc sóng bằng mắt mà từ đó lần đầu tiên đã nhận biết 
điều kiện FAS. Từ các kết quả này, phương pháp PNJ được đề xuất (Pierson và cộng 
sự, 1955). Sau đó, Pierson (1964) nhận ra nhu cầu xác định độ cao đo gió. Đồng thời, 
Moskowitz và cộng sự (1962) và Moskowitz (1964) phân tích 460 ghi chép sóng trên 
tàu và tìm ra rằng chỉ 52 là áp dụng được cho FAS. Từ hai tiếp cận này, một dạng phổ 
đã được đề xuất cho FAS (Pierson và Moskowitz 1964). Sau đó, phổ này được chấp 
nhận rộng rãi là phương pháp PM để dự báo sóng. Hasselmann và cộng sự (1973) đo 
sóng trong một biển có giới hạn đà để tìm ra năng lượng cực đại trước khi đạt được 
FAS. 

Phổ PM cho các sóng nước sâu (phương trình 6.78), biểu diễn theo tần số, được 
viết theo công thức sau: 

( )
( ) ⎥

⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

4

5.19
54

2

2
exp

2
2

fU
g

f
gfSH  

 

π
β

π
α    (10.5) 

Đồ thị vẽ cho phương trình (10.5) được trình bày trên hình 10.5 với U19.5 từ 20 
tới 45 knots (tức là khoảng từ 10 tới 23 m/s). Cần phải nhận thấy sự thay đổi tần số 
của giá trị cực đại cũng như sự tăng đáng kể của diện tích bên dưới đường cong 

(= ( )2
3/1 4/H ) khi mà vận tốc gió tăng lên. Phân bố này có thể được viết dưới dạng chu 

kỳ với phương trình sau 

( )
( ) ⎥

⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

4

5.19
4

52

 2
exp

2
 

2 U
gTTgTSH π

β
π

α    (10.6) 

Hình (10.6) được vẽ với cùng điều kiện như hình 10.5 với tung độ là m2/sec hay 
ft2/sec. Tuy nhiên, hình như là phổ chu kỳ có dạng gần với hình tam giác và không có 
đuôi dài ở khu vực tần số cao.  
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Hình 10.5 Phổ tần số Pierson-Moskowitz (PM) cho các tốc độ gió khác nhau 
Có thể tìm được các giá trị fmax hay Tmax tại đỉnh của các phổ này bằng cách lấy 

đạo hàm các phương trình (10.5) và (10.6), và sau đó cho chúng bằng 0. Kết quả là 

( ) ( ) 14.14/52/ 4/1
max5.19 == βπ fUg    (10.7) 

và: 

( ) ( ) 00.14/32/ 4/1
5.19max == βπUgT    (10.8) 
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Hình 10.6 Phổ chu kỳ Pierson-Moskowitz (PM) cho các tốc độ gió khác nhau 
 
Số làm tròn 1.00 trong phương trình (10.8) không có tầm quan trọng vì nó chỉ 

xảy ra khi U19.5 tính bằng knots. Silvester và Hsu (1997) thu được mối liên hệ 

giữa maxf và maxT bằng cách chia phương trình (10.8) cho (10.7) và đạt được: 

88.0maxmax =Tf     (10.9) 

Sử dụng mối liên hệ trong phương trình (10.8) ta có: 

( )3//2 5.195.19max UgUT ==  π     (10.10) 

với Tmax tính bằng giây và U195 bằng knots trong biểu thức trong ngoặc. Với tốc độ gió 
bằng 30 knots, Tmax = 10s. 

Bằng cách tích phân phương trình (10.6) từ 0 tới ∞ , diện tích phía dưới đường 
phổ sóng cho ta: 

Diện tích = ( ) ( ) 22
5.19

2
3/1 4/4/ gUH βα=    (10.11) 

Từ đó: 

( ) ( ) ( )2
5.19

2
5.19

2/1
3/1 00564.0//2 UgUH == βα   (10.12) 

với H1/3 đo bằng m và U19.5 bằng knots. Thế phương trình (10.10) vào Eq. (10.12) 
cho: 

( ) 2/1
3/1max 4.4 HT =    (10.13) 

với H1/3 tính bằng m. Như đã thấy, phương trình (10.13) không chứa vận tốc gió và chỉ 
phụ thuộc vào điều kiện FAS. Hệ số tỷ lệ thường là nhỏ hơn giá trị 4.4 một chút. 

Các biến trong phương trình (10.6) có thể được chuyển thành phi thứ nguyên 
bằng cách đưa vào “tuổi sóng” (c/U19.5) như sau: 

( ) ( )( ) ( )[ ]4
5.19

3
5.19

3
5.19 /exp/2//2 UcUcUgTS

H
βπα −=   (10.14) 

Phương trình này được vẽ thành đồ thị trên hình 10.7 với một hình tam giác 
có diện tích bằng diện tích bên dưới đường cong, hay bằng H1/3. Đỉnh của đường cong 
nguyên thuỷ và hình tam giác ở vị trí c/U19.5 = 1.00. Từ hình vẽ, có thể thấy các giới 
hạn trên (TU) và giới hạn dưới (TL) của tam giác có những mối liên hệ sau: 
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62.1/ max =TTU ;  35.0/ max =TTL ;  ( ) 27.1/ max =− TTT LU   (10.15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 10.7 Phổ chu kỳ PM với một phân bố tam giác tương đương 
 

Vậy, có thể xác định các giới hạn của chu kỳ trong phổ tương đương trong điều 
kiện FAS với năng lượng bên ngoài nó không đáng kể. Cùng với Tmax, TU và TL cũng 
như chiều rộng TU - TL tăng lên cùng vận tốc gió, . 

Biên độ (AT) của dải sóng bất kỳ có chu kỳ nào đó là rất cần thiết để tính độ cao 

sóng trong miền phân tán như trong mục 10.2.6. Biên độ đỉnh bình phương ( )2
maxTA tại 

Tmax đã được chứng minh bởi Silvester (1974a) là: 

( ) ( ) 2/3
maxmax 0155.0 TAT =   hay  ( ) ( ) 2/3

maxmax 031.0 THT =   (10.16) 

với (HT)max tính bằng m/s1/2. Biết rằng Tmax = U19.5/3, ta có: 

( ) ( ) 2/3
5.19max 0059.0 UHT =   (10.17) 

  với H1/3 tính bằng m và U19.5 bằng knots. Tam giác tương đương có đỉnh với giá 
trị 

( ) ( ) 2/3
maxmax

' 0163.0 TAT =   hoặc  ( ) ( ) 2/3
maxmax

' 0325.0 THT =   (10.18) 

có thể chuyển thành: 

( ) ( ) 2/3
5.19max

' 00616.0 UHT =    (10.19) 
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với max
'
TH tính bằng m và U19.5 bằng knots. Tất cả chúng là nhỏ hơn các đại 

lượng trong các phương trình (10.15) và (10.16) một chút. Các giá trị đối với các chu 
kỳ trung gian T được cho bởi: 

( )( ) ( )( )max
2

max
'/ TTTTAA UUTT −−=   với  maxTT >   (10.20) 

và: 

( )( ) ( )( )LLTT TTTTAA −−= max
2

max
'/   với  maxTT <    (10.21) 

Cần phải biết đà của FAS để biết rằng đã đủ điều kiện cho sóng bão hoà chưa. 
Việc này đã được Silvester và Vongvisessomjai (1978) thực hiện bằng cách xem xét 
phổ JONSWAP (Hasselmann và cộng sự 1973) và phổ PM cho FAS (Pierson và 
Moskowitz 1964). Sự khác biệt là phổ JONSWAP cho thấy một nhân tố tăng cường 
được thêm vào vế phải của phương trình (10.5) như sau 

( ) ( )[ ]222 2/exp mm fff σγ −−    (10.22) 

vớiγ  được giải thích trên hình 10.8, và giá trị của s thay đổi trong khoảng aσ và bσ ở 

hai bên của tần số đỉnh fmax. Như chỉ ra trên hình, nhân tố γ  là tỷ số của năng lượng 
đỉnh của các phổ JONSWAP  (SJ) và PM (SPM) xảy ra tại một đà nào đó xác định bởi 
a. Chiều rộng (s) của tam giác là nằm ở trung điểm của chiều cao sao cho phần diện 

tích phổ thêm vào là ( )( )baPMS σσγ +−1 . 

Các biến của các phổ này có thể được cho dưới dạng ba mối liên hệ phi thứ 
nguyên: 

( ) ( )ν==
− 33.02

1010max /5.3/ UgFgUf    (10.23) 

( ) ( )2/15.02
10

2
103/1 4/0016.0/ ε== UgFUgH    (10.24) 

và: 

( ) 22.02
10/076.0 −

= UgFα    (10.25) 
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Hình 10.8 Định nghĩa phổ JONSWAP 
 

Công thức này chuyển từ U19.5 tới U10 bằng mối liên hệ U19.5 = 1.07U10. Các số 
hạng thêm ν  và e sẽ được xem xét sau đây. Không nên nhầm lẫnν với chiều rộng 
phổ trong phương trình (6.73) và không nên nhầm e với thông số xác định chiều rộng 
phổ dùng trong (10.3). 

Silvester và Vongvisessomjai (1970, 1971) dùng tỷ lệ F/FFAS cho các điều kiện 
khác với FAS, nhưng bất cứ một so sánh nào với phổ JONSWAP phải dựa trên tỷ lệ 

không thứ nguyên 2
10/UgF  cho FAS. Điều này có nghĩa là ngoài giới hạn FFAS, sự 

phát triển của sóng là rất yếu. Bretschneider (1959) cho rằng 52
10 106/ ×=UgFFAS vì 

2
10/UgFFAS  tăng rất chậm từ 104 tới 5106× . Theo các tác giả này thì một giá trị gần 

với 104 có vẻ là chấp nhận được. Mitsuyasu (1975a, 1975b) thông báo một giá trị FAS 
là 41033.1 × . 

Số mũ trong các phương trình (10.23), (10.24) và (10.25) được Hasselmann và 
cộng sự (1973) đề nghị. Các công thức khác do Mitsuyasu (1975a, 1975b) và Liu 
(1971) đề nghị sẽ không được thảo luận ở đây. Chọn fmax với giá trị số mũ 0.33 được 

chấp nhận bởi hầu hết các nhà nghiên cứu. Giá trị của gUf /10max  tìm được theo 

phương trình (10.7) trong điều kiện FAS với phổ PM là 0.13. Giá trị này yêu cầu 
2

10/UgFFAS  trong phương trình (10.12) là 41095.1 × . Thế tất cả các giá trị này vào 

phương trình (10.24), ta có được 2
103/1 /UgH  bằng 0.223. Giá trị này xấp xỉ với giá trị 

0.24 thu được từ phương trình (10.12). Thế vào phương trình (10.25) sẽ cho a = 
0.0086, gần với giá trị đã được thừa nhận cho FAS là 0.0081. Vậy, có thể dùng giá trị 

của 2
10/UgFFAS  vào khoảng 20,000 với độ tin tưởng cao. 

Việc so sánh với các công thức của Hurdle và Stive (1989) trong điều kiện nước 
sâu đã được thực hiện từ giá trị giới hạn thời gian tlim thay thế và mối liên hệ đà. Với 
U10 = 15 m/s, giá trị của họ là FFAS = 531 km, so với giá trị đạt được theo công thức 
trên là 447 km thì có một sai khác khoảng 10%. Dùng U10 = 17.5 m/s hay là vào 
khoảng 35 knots, ta có đà tương ứng là 584 và 609 km, sai khác nhau khoảng 4%. 

Dạng của phổ, đặc biệt là các phổ dựa trên chu kỳ về cơ bản là như nhau trong 
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toàn bộ quá trình sóng phát triển. Hasselmann và cộng sự (1976) rút ra một thông số 
dạng αενλ /4= , theo các biến trong các phương trình (10.23) và (10.24). Họ nhận 
thấy rằng biến này biến đổi phụ thuộc vào thông số đà theo quy luật số mũ 1/10. Nếu 

trong phương trình (10.23) 2
10max / gUf thay đổi theo ν , thì từ phương trình (10.7), có 

thể thấy rằng nó thay đổi theo ( ) 4/1β , và với 2
103/1 /UgH  thay đổi theo 2/14ε , phương 

trình (10.12) chỉ ra rằng nó thay đổi theo ( ) 2/1/ βα . Nhân tố hình dạng λ  vì vậy thay 

đổi theo ( )( ) αββα // 44/1 , hay là độc lập với tất cả các biến. Do vậy, dạng phổ của 

sóng đang phát triển phải giống hệt dạng phổ trong điều kiện FAS. 
10. 3 Phổ trung bình của sóng gió  

Các giá trị của H1/3 và Tmax có thể là rất lớn nếu tốc độ gió khoảng 25 m/s tạo ra 
FAS. May mắn là đây không phải là trường hợp phổ biến vì rằng thường là sóng phát 
triển trong điều kiện giới hạn đà, giới hạn thời gian tác dụng hay giới hạn cả hai. 
Moskowitz (1964) trong khi lựa chọn các ghi chép sóng liên quan tới đà đã phát biểu: 
“Đà yêu cầu cho gió nhẹ (khoảng 30 knots) tạo ra sóng phát triển hoàn toàn thường có 
ở mọi nơi. Gió mạnh hơn 30 knots thường hiếm khi liên quan với đà đủ lớn để tạo ra 
sóng phát triển hoàn toàn”.  

Dùng các mối liên hệ không thứ nguyên của các phương trình (10.23) và (10.24), 

và thừa nhận rằng 2
10/UgFFAS = 20,000, có thể rút ra các giá trị của H1/3 và Tmax (= 

0.88/fmax) với những giới hạn chấp nhận được về đà trong điều kiện các vận tốc gió 
lớn hơn như trong bảng 10.2. Có thể thấy rằng các đà này giảm với bước 50 km khi 
mà U10 tăng từ 15 tới 30 m/s từ giá trị 550 km tại U10 = 15m/s. Giá trị tối ưu của H1/3 
với U10 = 30m/s được thấy là 9.7 m chứ không phải là 20.7m như với FAS. Cũng như 
vậy, Tmax là 12.6 s chứ không phải là 20.6 s. Trong thực tế, Tmax dường như là đã đạt 
giới hạn khoảng 12 s với sóng trong bất cứ điều kiện bão nào. Silvester (1974a) ban 
đầu đã giả thiết các giới hạn của H1/3 = 10 m và Tmax = 13 s dùng các giá trị FFAS khác 
nhau. 

Scott (1968) đã phân tích các số liệu sóng từ nhiều nguồn trong biển Irish và Đại 
Tây Dương. Ông cho rằng có một mối liên hệ có thể chuyển đổi thành: 

( ) 52.1073.0 2/3
103/1 += UH    (10.26) 

với H1/3 tính bằng m và U10 tính bằng m/s. Các giá trị này được cho trong bảng 10.2. 
Silvester (1974a) đã giả thiết rằng: 

103/1 384.0 UH =     (10.27) 
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với các thứ nguyên tương tự như trong phương trình (10.26). Công thức này cho các 
kết quả như trong Bảng 10.2. Có thể thấy rằng các lựa chọn đà thực nghiệm phù hợp 
với các số liệu quan trắc của Scott (1968) khá tốt. Bằng cách rút ra Tmax từ phổ đã 
được Scott (1968) kiểm tra, Silvester (1974a) vẽ đồ thị biến đổi của Tmax theo H1/3 với 
các điều kiện từ FAS tới đà giới hạn có sử dụng nhiều nguồn số liệu. 
 

Bảng 2.3 Độ cao và chu kỳ sóng trong điều kiện đà lớn nhất có thể có 
 

U10 m/s 15      20      25      30 
FFAS kms 
Fact kms 
Fact /FFAS(%) 
 
(HFAS)1/3 (m) 
H /H1/3 % 
H1/3 m 
 
(TFAS)max s 
T/TFAS (%) 
Tmax s 
 

459  816    1275    1835 
550  500     450     400 
100  61       35      22 

 
5.2      9.2     14.4 

20.7 
100 78       59       47 
5.2  7.2      8.5      9.7 

 
10.3  13.8     17.2    20.6 
100     85        71    61 
10.3 11.7     12.2    12.6 

H1/3 (Scott) 
H1/3 (Silvester) 

      5.5      7.6      10.0   12.7 
      5.8      7.6       9.6   11.4 

 
Mayegon (1969) phân tích các ghi chép sóng bằng mắt từ 500 tàu ở Bắc Đại 

Tây Dương trong khoảng thời gian từ 1953 tới 1961. Diện tích đại dương chính được 
chia thành 11 vùng, nhưng với các mục đích hiện tại thì nó có thể được kết hợp thành 
4 dải vĩ độ. Từ các đường cong xác suất phủ mỗi dải, các giá trị cực đại năm của độ 
cao sóng được cho như sau:  

            
   Vĩ độ (độ)  20-30  30-40  40-50  50-60 

 H1/3 (m)    7.9   10.7  12.2    13.7 
Thom (1971) đã áp dụng phân bố cực trị với độ cao sóng đo được với khoảng 

thời gian giữa hai lần đo liên tiếp là 3 h và 1 h trên 12 tàu hoạt động trong khoảng vĩ 
độ 30o tới 50o trong vùng Bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương trong khoảng 7 
đến 10 năm. Giá trị trung bình H1/3 cho 12 trạm với khoảng thời gian lặp lại 2 năm là 
10 m. Với khoảng thời gian lặp lại 10, 25, và 50 các giá trị trung bình lần lượt là 13, 
15, and 17 m. 
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10. 4 Các phương pháp đơn giản dự báo sóng cho độ sâu giới hạn 
Với sóng gió tạo thành trong nước nông, sự phát triển sóng được giới hạn bởi độ 

sâu. Có một số công thức đã được xây dựng để phục vụ cho mục đích dự báo sóng 
trong những điều kiện này như các phương pháp Pierson-Newmann-James (PNJ, 
Pierson và cộng sự, 1955), và phương pháp Sverdrup-Munk-Bretschneider (SMB, 
Bretschneider 1958, 1977). Toba (1973) và Mitsuyasu (1973, 1975) cũng đề ra một số 
công thức thực nghiệm. 

Dựa trên cách tiếp cận năng lượng với sự trợ giúp của nhiều số liệu thực nghiệm, 
Shore Protection Manual (SPM 1984) đã đề ra một phương pháp đơn giản để tính các 
điều kiện sóng nước sâu (Hm0, Tm) cũng như nước nông với một giá trị vận tốc gió và 
đà hay thời gian tác dụng với Hm0 là độ cao sóng có nghĩa tính theo năng lượng 
(IAHR-PIANC 1986), và Tm là chu kỳ sóng tại đỉnh phổ (với T1/3 = 0.95 Tm). Người ta 
đã giả thiết rằng các công thức này là áp dụng được nếu điều kiện tài chính và thời 
gian là có hạn. Cùng với yêu cầu nước có độ sâu giới hạn, ba tập hợp các công thức dự 
báo và một số biểu diễn đồ thị đã được đề ra dưới dạng các thông số thứ nguyên áp 
dụng được ngay. Tổng cộng là 10 hình đã được cho trong SPM (1984), với mỗi hình 
áp dụng cho một độ sâu trong giới hạn từ 1.5 m tới 15 m với bước tăng là 1.5 m. Tuy 
nhiên, cần phải nhận thấy rằng sóng được giả thiết là không vỡ tại các độ sâu này, 
thậm chí tại 1.5 m. Nhận xét về điều này, Vincent và Resio (1990) phát biểu rằng: 
"Đường cong có thể được sử dụng để thu được một đánh giá nhanh nhưng dùng 
phương trình sẽ là hay hơn." Các mối liên hệ ở trên không áp dụng được cho sóng vỡ 
hay sóng trong đới sóng vỡ. 

Các công thức dự báo sóng do SPM (1984) đề ra cho trường hợp đà giới hạn với 
vận tốc gió gần như không đổi UA và tại độ sâu xem xét được biểu thị theo một hệ số 

đà không thứ nguyên 2/ AUgF  dùng để tính thông số độ cao sóng 2
0 / Am UgH  và thông 

số chu kỳ Am UgT /  cùng với thông số thời gian tác dụng giới hạn AUgT /lim . Tốc độ 

gió chuẩn UA là tốc độ gió đã được hiệu chỉnh (dùng các thủ tục trong SPM 1984) 
được cho bởi: 

( ) 23.1
1071.0 URU TA =    (10.28)  

Dựa trên U10 tính bằng m/s là tốc độ gió ghi được tại độ cao 10 m với hệ số RT là 
một thông số dùng hiệu chỉnh sự khác nhau giữa nhiệt độ mặt biển và nhiệt độ không 
khí (với giá trị bao đầu là 1.1). Nếu thời gian tác dụng của gió t là nhỏ hơn tlim, cần tính 
đà đã hiệu chỉnh F' và thế vào vị trí của đà F trong thông số ban đầu 2/ AUgF . Mặt khác, 
nếu thời gian tác dụng của gió t là lớn hơn tlim, cần áp dụng phương trình dùng cho 
FAS. 

Tuy rằng các mối liên hệ thông số trong SPM (1984) vẫn được dùng rộng rãi 
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hiện nay, Hurdle và Stive (1989) nhận xét rằng: “Bản hướng dẫn trình bày ba phương 
trình cho ba trường hợp, sóng đang phát triển tại nước sâu, sóng đã phát triển hoàn 
toàn tại nước sâu và nước nông. Không may là những phương trình đó không tiệm cận 
tại các vùng chuyển tiếp. Hơn nữa trong vùng nước rất nông, mối liên hệ giữa thời 
gian tác dụng giới hạn và đà là đáng nghi.” Họ cũng tìm ra rằng có sự thay đổi lớn 
trong các kết quả tính khi có thay đổi nhỏ trong các thông số đầu vào. Một tập hợp các 
phương trình thay thế do Hurdle và Stive (1989) trình bày để thay thế các phương 
trình trong SPM (1984) như sau 

( )[ ]
( ) ( )[ ]{ }75.022252/1

75.022

/6.0tanh/103.4tanh

/6.0tanh25.0/

AA

AAs

UgdUgF

UgdUgH
−−×

=

                  
  (10.29) 

( )[ ]
( ) ( )[ ]{ }375.023253/1

375.02

/76.0tanh/101.4tanh

/76.0tanh3.8/

AA

AAp

UgdUgF

UgdUgT
−−×

=

                  
  (10.30) 

và 

( ) 667.02
lim /9.65/ AA UgFUgt =    (10.31) 

 Các phương trình trên dùng được cả cho nước sâu và nước nông.  
Phương trình (10.29) cho độ cao sóng có nghĩa trong khi phương trình (10.30) 

cho chu kỳ sóng tại đỉnh năng lượng phổ. Việc dự báo độ cao và chu kỳ sóng từ các 
phương trình sửa đổi không chỉ cho các kết quả tiệm cận với các kết quả tính bằng 
phương pháp SPM (1984) mà còn cho một sự chuyển tiếp trơn tru giữa các điều kiện 
sóng nước sâu và nước nông. Các phương trình (10.29)-(10.31) được biểu diễn bằng 
đồ thị trên hình 10.9 để dễ áp dụng. Trong các đồ thị này, te là đồng nhất với tlim tong 
phương trình (10.31) và chỉ thời gian tác dụng hiệu dụng. 

Để dự báo sóng trong vùng nước có độ sâu hữu hạn, từ các giá trị cho trước của 
vận tốc gió đồng nhất UA (m/s), đà F (m), thời gian tác dụng t (s), trước hết cần áp 
dụng phương trình (10.31) để tính thời gian tác dụng giới hạn (tlim) xác định bởi vận 
tốc gió và đà cho trước. Nếu khoảng thời gian tác dụng cho trước (t) là đủ dài so với 
khoảng thời gian tác dụng giới hạn tính được (tlim) thì có thể tính độ cao và chu kỳ 
sóng theo các phương trình (10.29) và (10.30). Nếu t < tlim, cần tính một đà hiệu dụng 
(Fe) theo phương trình (10.31) dựa trên khoảng thời gian tác dụng cho trước (t), và thế 
giá trị này vào các phương trình (10.29) và (10.30) để tính độ cao và chu kỳ sóng. 
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Hình 10.9 Các mối liên hệ dự báo sóng dùng cho nước có độ sâu hữu hạn dựa 
trên đại lượng không thứ nguyên 2/ AUgF (Hurdle và Stive 1989)  

 
Những kết quả nghiên cứu gần đây về phổ sóng đã cho những phổ tần số có thể 

được áp dụng từ nước sâu tới nước nông, thậm chí cả trong đới sóng vỡ (Vincent 
1984). Dạng mới của phổ sóng nước nông này được gọi là phổ TMA (Bouws và cộng 
sự, 1985), được phát triển dựa trên các nguyên lý tương tự nước sâu do Kitaigorodskii 
và cộng sự (1975) đề nghị. Phổ này chứa tất cả lịch sử phát triển của phổ sóng, bao 
gồm Phillips (1958), Pierson và Moskowitz (1964), Hasselmann và cộng sự (1973), 
và Kitaigorodskii và cộng sự (1975). Phổ TMA do Bouws và cộng sự (1985) đặt tên 
bằng cách lấy chữ cái đầu của các tập số liệu dùng để kiểm tra (Texel, MARSEN, and 
ARSLOE)." 

Phổ TMA có dạng hoàn chỉnh như sau: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )dffffffSdfS KbamJmPMpTMA ,2,,,,,, πφσσγφφ=  (10.32) 

Nó là tích của một hàm cân bằng [Sp(f)] (Phillips, 1958) và một hàm hình thái 
[ PMφ ] của phổ PM (Pierson và Moskowitz 1964) trong các điều kiện FAS tại nước sâu, 
là phổ tần số PM cho trong phương trình (10.5). Nhân hai phần của vế phải của 

phương trình (10.32) với hàm hình thái JONSWAP [ Jφ ], do Hasselmann và cộng sự 

(1973) đề xuất, ta có phổ JONSWAP cho sóng đang phát triển trong nước sâu. Cuối 
cùng là nhân với hàm hình thái [ Kφ ] của Kitaigorodskii và cộng sự (1975) sẽ cho phổ 
TMA cho sóng đang phát triển trong vùng nước có độ sâu giới hạn (Vincent 1982, 
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1984, 1985; Hughes 1984; Vincent và Hughes 1985; Bouws và cộng sự 1985; Hughes 
và Miller 1987). Như vậy, dạng hoàn chỉnh của phổ TMA có thể được biểu thị như 
sau: 

( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ]{ } ( )dffff

fffgfS

Kmm

mTMA

,22/explnexp                 

/4/5exp2
222

4542

πφσγ

πα

×−−

×−= −−−

   (10.33) 

Hughes (1984) chỉ ra rằng bước sóng trong nước có độ sâu giới hạn có thể được 
tính với độ chính xác đầy đủ bằng lý thuyết sóng tuyến tính. Một giói hạn nước nông 

của vận tốc pha sóng ( ) 2/1gdc = cũng được đưa vào để rút ra phổ TMA với các thông 

số không đổi a và g  được sử dụng để hiệu chỉnh cho tất cả các độ sâu bằng các mối 
liên hệ sau: 

49.00078.0 κα =     (10.34) 
39.047.2 κγ =     (10.35) 

  Với: 

( ) ( )( )mm LgUkgU /2// 2
10

2
10 πκ ==    (10.36) 

trong đó mm Lk /2π= là số sóng tại tần số đỉnh phổ  fm và Lm là bước sóng tuyến 

tính tại độ sâu d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 10.10 Phổ tần số TMA với độ sâu thay đổi 
 

Tuy rằng TMA được Hughes (1984) tuyên bố là thích hợp cho sóng đang phát 
triển tại tất cả các độ sâu, từ nước sâu tới nước nông, thậm chí là đới sóng vỡ, Goda 
(1990) đã nhận xét rằng: “mô hình phổ TMA có mục đích là được áp dụng để tính 
toán phục hồi và dự báo sóng cho vùng nước có độ sâu hữu hạn. Rất nhiều cơ chế 
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sóng suy giảm do ma sát đáy, thấm đáy, sóng vỡ được cho là đã được tính đến trong 
hàm φ . Cần phải thận trọng trong việc sử dụng mô hình TMA trong các bài toán biến 
đổi sóng tại nước nông vì rằng mô hình về thực chất là được rút ra cho sóng gió ở giai 
đoạn phát triển”. 

Một thí dụ bằng đồ thị của phổ TMA tại độ sâu thay đổi được các tác giả vẽ trên 
hình 10.10, dùng phương trình (10.33) cho gió đồng nhất UA = 20 m/s với đà 500-km 
tại vùng nước có độ sâu chỉ ra trên hình. Phép so sánh được tiến hành với phổ 
JONSWAP tại d = 50 m. Không giống như các phổ khác chỉ có một đỉnh, phổ TMA có 
khả năng cho hai đỉnh tại vùng nước nông như đã được quan trắc cả tại hiện trường và 
trong phòng thí nghiệm (Mitsuyasu 1968, 1969; Kamronrithisorn 1978) cho sóng 
đang phát triển và thậm chí cả cho sóng lừng đã lan truyền một khoảng cách dài 
(Goda 1983, 1990). Hy vọng rằng khi phương pháp này hoàn thiện trong tương lai, nó 
có thể là một phương pháp tốt hơn để dự báo sóng gió tại nước nông. 
10. 5 Sóng từ các cơn bão nhiệt đới  

Cấu trúc trường gió trong các cơn bão nhiệt đới thường là hình tròn. Điều này 
làm cho rất khó xác định đà để áp dụng vào các công thức thông thường. Có rất nhiều 
biến liên quan tới việc dự báo sóng cực đại nhưng chúng chưa được kiểm chứng. Thí 
dụ như chỉ có thể đo được bán kính mắt bão với một độ chính xác nào đó nếu như nó 
đi qua một trạm đo đạc có người ở đó để ghi lại. Thậm chí áp suất tâm bão cũng chỉ 
được ngoại suy từ những giá trị đo được tại các bán kính khác nhau ở ngoài. Có thể 
xác định tốc độ của bão hàng giờ nhưng tốc độ này có thể thay đổi tại những thời điểm 
giữa những đo đạc.  

Bretschneider (1957) lần đầu tiên tính toán tốc độ gió cực đại xung quanh mắt 
bão tại bán kính R bằng cách dùng mối liên hệ: 

( ) ( )[ ]fRpU 069,15,12446,0 2/1
max −Δ=    (10.37) 

với pΔ là hiệu số áp suất bên ngoài và tại tâm bão, tính bằng milibar (mb), R tính bằng 
km, và f thông số Coriolis thay đổi trong khoảng 0.2x10-3 tới 0.3x10-3 cho các vĩ độ 5o 
tới 30o. Áp suất khí quyển tại mặt biển trong điều kiện tiêu chuẩn được lấy bằng 1013 
mb. Vì rằng thành phần thứ hai trong phương trình (10.37) chỉ bằng 5% của thành 
phần thứ nhất nên có thể bỏ qua nó và do vậy ta có: 

( ) 2/1
max 575,5 pU Δ=     (10.38) 
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Hình 10.11 Các giá trị của Umax và U10 với Dp tính bằng in. Hg hay millibars 
 

Giá trị tốc độ gió cực đại Umax ở đây được tính bằng m/s và là giá trị tại độ cao 35 m 
trên mực biển. Do vậy: 

max10 865,0 UU =     (10.39) 

Các phương trình (10.38) và (10.39) được vẽ bằng đồ thị trên hình 10.11. 
 

Young (1988a, 1988b) đã đề ra một mô hình thông số để dự báo sóng từ các cơn 
bão nhiệt đới. Mô hình này yêu cầu phải xác định một đà tương đương để dùng cho 
mối liên hệ JONSWAP (Hasselmann và cộng sự, 1973): 

( ) 5.02
10

2
10 /0016,0/ UgFUgH s =    (10.40) 

hay phiên bản mới của nó: 

( ) ( ) 5.02
max

2
maxmax /0016,0/ UgFUHg s =    (10.41) 

Một bán kính hiệu dụng (R’) được định nghĩa như sau: 
R' = 22500 log10 R – 70800   (10.42) 

Với cả R' và R tính bằng m. Thế các đại lượng này cùng với Umax và Vf vào 
phương trình sau: 
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  (10.43) 

với Vf là vận tốc di chuyển của tâm bão, tính bằng m/s. Phương trình (10.43) được đồ 
thị hoá trên hình 10.12 để tìm một đà tương đương F. Thế F vào phương trình (10.41) 
cho ta (Hs)max. Cần phải nhận thấy rằng Vf có thể là quá nhỏ hay quá lớn với một Umax 
cho trước để tạo ra một F lớn hay (Hs)max lớn. Nếu như nó bằng vận tốc nhóm của các 
sóng lớn nhất, các sóng này sẽ nằm trong vùng có tốc độ gió lớn trong một thời gian 
dài hơn. Với Umax ≥20 m/s, một giá trị Vf = 5 m/s cho giá trị cao nhất của F/R' và do 
vậy Hs lớn nhất tính từ phương trình (10.42), tạo nên Vf /Umax = 0.25.  

Có thể tính chu kỳ đỉnh phổ Tmax từ: 

( ) 33.02
maxmaxmax /25.0/ UgFUgT =    (10.44) 
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Hình 10.12  Các giá trị của F/R' phụ thuộc vào Umax cho một khoảng các giá trị Vf 

 
Sóng tính toán theo phương pháp trên là sóng tạo ra quanh mắt bão, nhất là các 

sóng lan truyền theo hướng di chuyển của bão. Tại các bán kính lớn hơn, sóng giảm 
theo phương thức được cho trong cuốn Shore Protection Manual (1984), trình bày 
trên hình 10.13. Hình này cho phép tính tỷ số Hr/HR theo một khoảng các giá trị của 
r/R. Young (1988a) cung cấp rất nhiều đồ thị để tính Hr/HR từ các giá trị Umax và Vf  
khác nhau, nhưng nói chung hình 10.13 dùng được cho phần lớn các trường hợp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 10.13  Tỷ số độ cao sóng tại bán kính r và tại bán kính mắt bão R cho các 
đường song song và vuông góc với vector vận tốc dịch chuyển của 
tâm bão.   
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Một mặt cắt ngang và phân bố gió theo phương bán kính trong một cơn bão tại 

nam bán cầu được trình bày trên hình 10.14. Tại bắc bán cầu, xoáy xoay theo hướng 
ngược với hướng tại nam bán cầu.  
10. 6 Sóng trong vùng phân tán  

Như đã chỉ ra trong hình 5.8 và trong hình 10.15, sóng lừng tới một điểm nào đó 
tại đường tâm đà phải nằm trong một dải hình quạt có góc θ . Tất cả các sóng khác sẽ 
đi qua mà không vào điểm này. Khoảng cách (D) càng xa khỏi đà hay chiều rộng đà 
(W) càng nhỏ thì góc này càng nhỏ và càng ít năng lượng sóng tới điểm được xem xét. 
Tỷ lệ giữa năng lượng dọc theo trục (H1/3)2 và năng lượng tại điểm cuối gió của đà 
phụ thuộc vào D/W được biểu thị bằng đường đứt trên hình 10.15. Kết quả này là so 
sánh được với quan trắc của Snodgrass và cộng sự (1966) về mức độ suy giảm năng 
lượng của sóng lan truyền trên Thái Bình Dương biểu thị bằng đường liền trên hình. 

Đường cong trên hình 10.15 được tính theo phân bố năng lượng có dạng θ4cos , 
áp dụng cho sóng có 0.1/ ≥Uc . Các thành phần sóng có chu kỳ ngắn hơn có phân bố 
đỉnh phụ thuộc vào góc ít nhọn hơn dưới dạng θ2cos . Tích phân dọc theo phân bố này 
từ –90o tới +90o  cho ta các kết quả biểu thị bằng đường cong trên hình 10.16. Bằng 
cách vẽ hai cung từ hai biên bên của đà tới điểm được quan tâm như trên hình 10.15, 
đo nửa góc ( 2/θ ) về cả hai phía của trục, sau đó đánh dấu chúng trên hình 10.16 để 

tìm hai phần phần trăm năng lượng ( )2
3/1H .  

 
 

Hình 10.14 Đà với phân bố 

gió trong các cơn bão nhiệt 

đới (Syono 1963) 
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Hình 10.15 Sự suy giảm năng lượng theo khoảng cách từ điểm cuối gió của 

đà 
 
Sự khác nhau của hai phần phần trăm năng lượng này là phần trăm năng lượng 

tại cuối đà. Nếu một điểm tạo một góc a với đường tâm đà, các góc từ mỗi điểm cuối 
của đà sẽ khác đi như thấy trên hình 10.17. Các góc này được quyết định bởi a và D/W. 
Khi mà a trong hình 10.17 tăng lên, nó trở thành góc θ  trong hình 10.16 mà từ đó 1θ  
và 2θ được đo tại hai phía để cho hiệu số năng lượng. Với sự tăng lên củaa, năng lượng 
bị giảm đi và đạt cực tiểu tại giá trị a= 30o. Quy luật θ2cos  nên được dùng từ TL tới 
Tmax/2 và θ4cos  từ Tmax/2 tới TU (Silvester và Vongvisessomjai 1971). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 10.16 Phân bố góc của năng lượng sóng theo θ2cos  và 
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θ4cos  
 

Ngoài phân tán theo hướng, sóng còn bị phân tán theo hướng truyền. Các sóng 
có chu kỳ dài tới một điểm nào đó trước, theo sau là các sóng có chu kỳ thấp hơn. Để 
có được chiều rộng dải chu kỳ sóng tại mỗi thời điểm cần biết được thời gian (te) dài 
hơn khoảng thời gian yêu cầu có FAS. Vì rằng 95% của các giá trị H1/3 và Tmax tại FAS 
được tạo ra trong khoảng 80% của tFAS (Silvester và Vongvisessomjai 1970), sẽ là có 
lý hơn nếu giả thiết rằng te sau t95 = 0.80tFAS cho dù rằng (HFAS)1/3 được dùng để tính 
toán độ cao. 

Mỗi sóng thành phần lan truyền với vận tốc nhóm, tại nước sâu có giá trị 

π4/2/0 gTc = . Tại một khoảng cách (S) từ điểm cuối gió của đà và một thời điểm t 

nào đó sau t95, chu kỳ Tl của nhóm sóng vừa tới được cho bởi 
152.1/ TSt =     (10.45) 

với t là thời gian tính bằng giờ; S là khoảng cách tính bằng hải lý (1 NM = 1854 m), và 
Tl là chu kỳ sóng tính bằng giây. Chu kỳ '

1T của nhóm sóng vừa đi khỏi, nhanh hơn 
nhóm sóng vừa tới một khoảng t - te được cho bởi 

'
152.1/ TStt e =−     (10.46) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 10.17  Góc hình quạt tới một điểm cuối gió của đà 
Như vậy chiều rộng phổ 1

'
1 TT − , cho trên hình 10.18 bao gồm một phần năng 

lượng ở cuối đà. Sóng ở đây có thể là sóng ở trong điều kiện FAS hoặc là không ở 

trong điều kiện đó, như được mô tả bằng các phương trình cho ( )2
maxTH  và 

( )2'
maxTH trong hình. Để giúp tính toán các phần này, đường cong diện tích tích lũy 
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được chuẩn bị như trong hình 10.18. Việc sử dụng nó yêu cầu 1T  và '
1T  được biểu thị 

là một phần của hoặc là Tmax hoặc là TU. Nếu  '
1T  vượt quá TU (= 1.62Tmax), chỉ có 

phần tam giác của phổ tương đương với đáy là TU - T1 là được dùng. 

Phổ của hình 10.18 có tọa độ không thứ nguyên ( )2'
max/ THH sao cho khi 

01
'

1 →−TT  do 0/ →tte , hay S là lớn (làm cho t lớn so với te) thì độ cao của một sóng 

lừng có chu kỳ cho trước nào đó có thể được xác định. Các phương trình (10.45) và 
(10.46) đã được đồ thị hoá trên hình 10.19 để dễ dàng đánh giá Tl và '

1T . Nếu T1 lớn 
hơn TU thì chưa có sóng nào tới điểm được quan tâm. Nếu '

1T  nhỏ hơn TL thì tất cả các 
sóng có ý nghĩa về mặt kỹ thuật đã đi qua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 10.18 Phổ tần số không 

thứ nguyên và ( )2
3/1H tính 

bằng phần trăm của giá trị ở 

cuối đà 

Hình 10.19 Chu kỳ của các 

sóng tới điểm cách đà một 

khoảng S và t giờ sau khi 0.80 

tFAS=t95. 
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10.7 Các mô hình số trị để tính toán, dự báo sóng 

Các phần 10.2 tới 10.6 trình bày một loạt các phương trình thực nghiệm để dự 
báo cả phổ và các tính chất tích phân của sóng. Tuy rằng các phương pháp tiếp cận 
này là có ích nhưng chúng bị giới hạn bởi một dải áp dụng rất hẹp (sự phát triển sóng 
bị giới hạn bởi đà và thời gian tác dụng). Cho dù các tiếp cận này đã được mở rộng tới 
một mức độ nào đó để có thể áp dụng cho một số trường hợp với các điều kiện không 
dừng nhưng các giới hạn của các phương pháp này vẫn còn là đáng kể. Các ứng dụng 
thực tế dự báo sóng bao gồm một hỗn hợp sóng lừng và sóng do gió tạo thành tại chỗ, 
gió biến đổi theo không gian và thời gian và địa hình bờ và đáy phức tạp. Để dự báo 
sóng trong các trường hợp này cần phải dùng một mô hình diễn tả được các quá trình 
vật lý xảy ra trong tự nhiên. 

Một mô hình đầy đủ có tính đến tất cả các hiểu biết của chúng ta về vật lý của 
sóng gió và có thể áp dụng cho tất cả mọi trường hợp là quá đắt. Thay vào đó, một loạt 
các mô hình được đưa ra để áp dụng cho các trường hợp đặc biệt. Để chọn một mô 
hình thích hợp nhất cần phải hiểu tính quan trọng tương đối của các quá trình vật lý. 
Battjes (1994) đã phân loại các mô hình trong đó miền áp dụng được chia thành 4 như 
sau:  

* Nước sâu, ảnh hưởng của đáy là có thể bỏ qua. 
* Thềm lục địa – miền giữa nước sâu và nước nông. 
* Miền nước nông mà tại đó hiệu ứng nước nông là quan trọng 
* Cảng mà tại đó cần phải tính đến tương tác giữa sóng và một công trình nào đó 

(như đập phá sóng, dàn khoan dầu khí, đảo, dải đá ngầm v.v...). 
Các mô hình có thể được chia thành hai loại mô hình: mô hình phân giải pha có 

tính đến biên độ và pha của các sóng thành phần và mô hình trung bình pha chỉ tính 

được các đại lượng trung bình như phổ hay các đặc trưng tích phân ( sH , pf , v.v.). Nếu 

như các đặc trưng trung bình pha thay đổi nhanh (với bậc vài bước sóng) thì nói 
chung cần phải dùng một mô hình phân giải pha. Ngược lại, nếu các tính chất sóng 
thay đổi chậm, trên kích thước rất nhiều bước sóng thì nói chung là một mô hình trung 
bình pha là áp dụng được. 

Không có loại mô hình nào là ưu việt hơn và thường là dải áp dụng của chúng là 
không trùng lặp. Tuy nhiên, Battjes (1994) kết luận rằng: “Các mô hình phân giải pha 
cần nhiều thời gian tính toán đến nỗi chỉ nên dùng chúng khi mà có yêu cầu nghiêm 
ngặt”. Trong số các quá trình sóng, chỉ có nhiễu xạ và tương tác phi tuyến ba sóng yêu 
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cầu được mô phỏng bằng mô hình phân giải pha. Do đó, miền áp dụng của các mô 
hình phân giải pha thường là chỉ giới hạn tại tương tác sóng và công trình (cảng v.v.) 
và miền gần bờ mà ở đó tương tác ba sóng là quan trọng. 

Chương này sẽ xem xét cả hai loại mô hình. Tuy nhiên, sẽ chú ý chủ yếu tới biểu 
diễn phổ và chỉ trình bày qua về các mô hình phân giải pha. Chương này cũng xem xét 
kỹ thuật đồng hoá số liệu đang phát triển rất mạnh hiện nay để cập nhật các số liệu 
quan trắc vào mô hình với mục đích tăng độ chính xác.  
10.7.1 Các mô hình phân giải pha  

Các mô hình phân giải pha có thể được chia thành một loạt các dạng khác nhau 
phụ thuộc vào các giá trị của (Batties, 1994): 

* Tính phi tuyến đo bằng ak hay a/d. 
* Thông số độ sâu tương đối kd. 
* Độ dốc đáy biển a. 
Trong đó a là biên độ sóng, k là số sóng và d là độ sâu. Các giá trị điển hình cho 

mỗi dạng mô hình phân giải pha được cho bởi Peregrine (1972), Whitham (1974) và 
Mei (1989). 

Nếu không có các giả thiết về độ lớn của các đại lượng trên thì sẽ có các mô hình 
“chính xác”. Từ “chính xác” ở đây có nghĩa là không có giả thiết nào trong việc xây 
dựng mô hình. Vì cần lời giải số trị nên các mô hình trên không cho nghiệm chính xác. 
Các mô hình dạng này thường được giải bằng phương pháp tích phân biên.  

Nếu như độ dốc đáy là nhỏ (a << kd) và sóng chỉ là phi tuyến yếu (ak << 1), thế 
vận tốc có thể được khai triển thành chuỗi Taylor. Các giả thiết này cho các mô hình 
gọi là các mô hình với phương trình độ dốc thoải.  

Nếu thông số độ sâu tương đối và độ dốc cùng là nhỏ (kd << 1, a << 1) và tính 
phi tuyến là yếu (a/d << 1) thì sẽ có các mô hình phương trình Boussinesq. Nếu như 
chỉ xem xét sóng truyền theo một hướng (không có phản xạ), các phương trình 
Boussinesq trở thành các phương trình Korteweg-de Vries. 

a) Các mô hình tích phân biên  

Các mô hình thuộc dạng này giải phương trình Laplace ba chiều:  

02

2

2

2

2

2

=
∂
Φ∂

+
∂
Φ∂

+
∂
Φ∂

zyx
   (10.47) 

Với Φ  là thế vận tốc của sóng. Vì rằng cả cấu trúc nằm ngang và thẳng đứng 
của trường sóng cần được tính đồng thời, các mô hình này có giá thành tính toán rất 
cao. Tuy nhiên các mô hình này là phương tiện rất tốt để nghiên cứu các tính chất của 
sóng không xoáy (tức là các sóng chưa vỡ). Rất nhiều mô hình đã được đề xuất để làm 
việc này (Longuet Higgins và Cokelet, 1976; Dold và Peregrine, 1986; Crilli và cộng 
sự, 1989; Peregrine, 1990). Tuy rằng các mô hình này là các phương tiện nghiên cứu 
mạnh, chúng bị giới hạn bởi các giả thiết được sử dụng để rút ra phương trình Laplace 
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(10.48). Do vậy, các hiệu ứng của chất lỏng thực như độ nhớt bị bỏ qua. Bởi vậy, cho 
dù tính toán mất nhiều thời gian, sự tồn tại của lớp biên và ma sát đáy bị bỏ qua. 

Battjes (1994) kết luận rằng các mô hình như thế này là không phù hợp để áp 
dụng cho các vấn đề sóng gió thực tế. 

b) Các mô hình số trị giải phương trình lan truyền sóng trên vùng biển có độ dốc 

thoải  

Phương trình độ dốc thoải do Berkhoff (1972) tìm ra như sau: 
 

( ) 02 =Φ+Φ∇∇ gg cckcc     (10.48) 

Với c là vận tốc pha và cg là vận tốc nhóm. Như viết ở trên, (10.49) diễn tả được 
các hiệu ứng như nước nông, khúc xạ, nhiễu xạ và phản xạ của các sóng trọng lực 
điều hoà khi không có dòng chảy. Phương trình (10.49) là một phương trình vi phân 
đạo hàm riêng dạng elliptic. Lời giải của nó yêu cầu các điều kiện biên trên toàn bộ 
miền tính và lời giải đồng thời tại tất cả các điểm trong miền tính. Vì rằng lưới tính 
yêu cầu độ phân giải không gian nhỏ hơn nhiều so với bước sóng, giá thành tính toán 
rất cao, cho dù là miền tính tương đối nhỏ.  

Nếu sự phản xạ sóng ttheo hướng sóng chính là bỏ qua được thì phương pháp 
xấp xỉ parabolic có thể được áp dụng cho (10.48) (Radder, 1979): 
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Với trục x là hướng truyền sóng chính. Có rất nhiều cách phát triển dạng cơ bản 
trên của phương trình xấp xỉ parabolic để mở rộng dải áp dụng của phương trình 
(Battjies, 1994). Các phát triển này bao gồm: 

- ảnh hưởng của dòng chảy (Booij, 1981; Kirby, 1984); 
- góc xấp xỉ rộng hơn để tăng dải hướng sử dụng trong các sơ đồ sai phân tiến để 

giải các phương trình xấp xỉ parabolic của phương trình truyền sóng cho vùng 
biển có độ dốc nhỏ (Booij, 1981; Dalrymple and Kirby, 1988; Dalrymple et al, 
1989); 

- các tọa độ cong (Lozano và Liu, 1980; Isobe, 1986); 
- tiêu tán do sóng vỡ và ma sát đáy (Booij, 1981; Kirby và Dalrymple, 1986a); 
- phương trình phân tán phi tuyến (Booij, 1981; Kirby và Dalrymple, 1986b) 
- ứng suất gió (Vogel và cộng sự, 1988) 
Ứng suất gió và tiêu tán năng lượng do sóng vỡ và tương tác với đáy được đưa 

vào trong các mô hình dưới dạng những thừa số tăng giảm đơn giản. Vì rằng miền áp 
dụng của các mô hình loại này tương đối hẹp, các quá trình này thường là không quan 
trọng lắm.  
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Các phương trình cho độ dốc thoải đã được sử dụng rộng rãi để dự báo ảnh 
hưởng của khúc xạ - nhiễu xạ - phản xạ trong và xung quanh cảng, đảo và những vùng 
nước nông bị ngập. 

c) Các mô hình Boussinesq  

Các mô hình Boussinesq áp dụng được cho các điều kiện nước nông với sóng 
phi tuyến yếu và phân tán tần số yếu. Các phương trình một chiều do Peregrine (1967) 
phát triển có dạng sau: 

( )[ ] 0=+⋅∇+
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Với ζ  là mực nước và u  là vận tốc dòng chảy trung bình theo phương ngang. 
Các phương trình Boussinesq bao hàm các hiệu ứng nhiễu xạ, khúc xạ, phản xạ 

và tương tác sóng – dòng chảy. Tác động của gió và tiêu tán năng lượng có thể được 
đưa vào trong mô hình dưới dạng đơn giản giống như trong các mô hình giải phương 
trình cho độ dốc thoải. Tương tác triad (Young, 1999) được biểu thị bằng các thành 
phần bậc 4. Việc đưa các thành phần này vào là một sức mạnh đặc biệt của các mô 
hình loại này và đặc biệt là chúng đã dự  báo thành công sự biến đổi của các thành 
phần điều hoà có tần số lớn trong quá trình nước nông (Beji và Battjes, 1994; Madsen 
và cộng sự, 1997). 
10.7.2 Các mô hình trung bình pha cho sóng nước sâu 

Các mô hình trung bình pha dự báo các tính chất trung bình hay tích phân của 
trường sóng. Dưới dạng đơn giản nhất, các đại lượng này có thể là độ cao sóng có 
nghĩa hay chu kỳ đỉnh. Tuy nhiên, một cách chung hơn, các mô hình trung bình pha 
hiện đại dự báo biến đổi không gian và thời gian của phổ sóng ( )θ,fS . 

Các mô hình trung bình pha mô tả trong bài giảng này giải phương trình cân 
bằng năng lượng phổ sóng. Trong phần này, đầu tiên sẽ rút ra các phương trình cân 
bằng năng lượng phổ. Sau đó sẽ mô tả tóm tắt một số mô hình số trị giải các phương 
trình này.  
a) Rút ra phương trình cân bằng năng lượng phổ 

Hãy xem xét một biến đổi của năng lượng của một sóng thành phần của phổ 
sóng theo các phương nằm ngang. Năng lượng của một sóng thành phần như vậy phải 
là hàm của tần số sóng, hướng lan truyền, các tọa độ ngang và thời gian, hay nói cách 
khác, có thể được biểu thị bằng ( )tyxfE ,,,,θ . Để rút ra phương trình cân bằng năng 
lượng phổ cho sóng này, hãy xem xét một thể tích kiểm tra vô cùng bé như chỉ ra trên 
hình 10.20. 

 
 ( ) ( )[ ]

xy
y

fEc
fEc yg

yg Δ
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

Δ
∂

∂
+

θ
θ

,
, ,

,



 242

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 10.20 Cân bằng năng lượng phổ của một thể tích kiểm tra vô cùng bé 
 

Như chỉ ra trên hình 10.20, tốc độ biến đổi thời gian của năng lượng sóng trong 
thể tích kiểm tra là: 

( ) yx
t
fE

ΔΔ
∂

∂ θ,  

Phần dư của năng lượng sóng đi vào và đi ra khỏi thể tích kiểm tra được biểu 
thị như sau: 

( )[ ] ( )[ ]
yx

y
fEc

x
fEc ygxg ΔΔ

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

∂

∂
+

∂

∂
−

θθ ,, ,,  

với xgc , và ygc , lần lượt là các thành phần của vận tốc nhóm sóng theo các 

hướng x và y. 
Ký hiệu tốc độ sản sinh năng lượng sóng trong thể tích kiểm tra là 

( ) yxfStot ΔΔθ, , sự bảo toàn năng lượng sóng trong thể tích kiểm tra yêu cầu: 

( ) ( )[ ] ( )[ ] ( ) yxfSyx
y

fEc
yx

x
fEc

yx
t
fE

tot
ygxg ΔΔ+ΔΔ
∂

∂
−ΔΔ

∂

∂
−=ΔΔ

∂
∂ θ

θθθ ,
,,, ,,  (10.52) 

Vì rằng thể tích kiểm tra là tuỳ ý, có thể rút ra phương trình sau: 
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Với ( )θ,fStot  thường được gọi là thành phần nguồn. Thành phần 

nguồn ( )θ,fStot  biểu thị tất cả các quá trình tạo và tiêu tán năng lượng và có thể được 

chia thành nhiều thành phần, tương ứng với các quá trình khác nhau. Thành phần đầu 
tiên biểu thị sự truyền năng lượng từ khí quyển (gió) cho sóng. Thành phần thứ hai 
biểu thị tương tác phi tuyến giữa bốn thành phần phổ. Thành phần thứ ba biểu thị sự 
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tiêu tán năng lượng bởi các quá trình rối như sóng vỡ (sóng bạc đầu). Ký hiệu các 

thành phần nói trên lần lượt là ( )θ,fSin , ( )θ,fSnl  và ( )θ,fSds , ta có: 

( ) ( ) ( ) ( )θθθθ ,,,, fSfSfSfS dsnlintot ++=    (10.54) 

Vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa thể hiểu được về bản chất vật lý của các quá trình 
tạo thành và tiêu tán năng lượng sóng nói trên. Trong các phần tiếp sau, các lý thuyết 
chính hiện có để biểu thị mỗi thành phần trên sẽ được trình bày. 

a) Tiếp năng lượng từ khí quyển (nước sâu) 

Như đã thảo luận trong chương 4, theo lý thuyết tạo sóng của Phillips (1957), 
trong pha đầu tiên của quá trình tạo sóng, trường nhiễu động áp suất (không bị ảnh 
hưởng bởi sóng) cộng hưởng với sóng tự do bề mặt. Phillips (1957) giả thiết rằng tốc 
độ truyền năng lượng từ gió cho sóng là không đổi theo thời gian và phụ thuộc vào tần 
số và hướng sóng. Công thức biểu thị quá trình này như sau  

( ) ( )( )θθαθ ,,,,1, fPffSin =    (10.55) 

với ( )θ,fP  là phổ áp suất. 
 
Miles (1957) dựa trên việc khảo sát phân bố áp suất xung quanh đỉnh sóng đã 

tìm ra rằng áp suất pháp tuyến tại mặt nước có một giá trị cực tiểu tại sườn khuất gió 
của đỉnh sóng và một giá trị cực đại tại sườn đón gió của đỉnh sóng. Điều này có nghĩa 
là gió đã đẩy mặt nước xuống tại vị trí mà mặt nước đi xuống và kéo mặt nước lên tại 
vị trí mà mặt nước đi lên. Việc kết hợp giữa áp suất và chuyển động của mặt nước đã 
truyền năng lượng cho sóng. Quá trình có khả năng tự tăng cường: sự truyền năng 
lượng là hiệu quả hơn khi mà sóng phát triển. Miles đã tìm ra công thức mô tả quá 
trình này như sau: 

( ) ( ) ( )θθβθ ,,,,2, fEUffSin =    (10.56) 

với hệ số β phụ thuộc vào tốc độ và hướng của gió và sóng thành phần. Với (10.56) và 
(10.56), thành phần nguồn tổng cộng của sự truyền năng lượng từ gió cho sóng được 
mô hình hoá như sau  

( ) ( )θβαθ ,, fEfSin +=    (10.57) 

b) Tương tác phi tuyến của sóng  

Trong xấp xỉ bậc nhất, sóng đại dương có thể được xem là sự chồng chất của các 
thành phần phổ tự do. Trong xấp xỉ cao hơn, có sự tương tác giữa các thành phần phổ 
sinh ra bởi sự truyền năng lượng giữa các sóng thành phần (Phillips, 1960). Bậc thấp 
nhất mà các tương tác đó có thể xảy ra liên quan tới tương tác của ba sóng, hay là 
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tương tác ba. Trong trường hợp này, hai sóng tương tác một các phi tuyến và truyền 
năng lượng cho một sóng thành phần thứ ba. Các tương tác này là quan trọng tại các 
điều kiện độ sâu giới hạn nhưng không quan trọng tại nước sâu (Hasselmann, 1962). 
Hasselmann (1962, 1963a,b) đã phát triển một lý thuyết nhiễu động chung cho tương 
tác phi tuyến cộng hưởng của sóng ngẫu nhiên.Ông tìm ra rằng một tập hợp bốn sóng 
có thể trao đổi năng lượng khi mà các điều kiện cộng hưởng sau đây được thoả mãn: 

4321 kkkk +=+     (10.58) 

4321 ωωωω +=+     (10.59) 

với wj là tần số góc và kj là vector số sóng (j=1,. ..,4). Tần số và số sóng liên hệ với 
nhau qua mối liên hệ phân tán. Bốn sóng thành phần tương tác với nhau mô tả bởi 
(10.58) và (10.60) tạo thành một bộ bốn và tương tác giữa chúng được gọi là tương 
tác bốn. Biểu thức đầy đủ của các tương tác này đã được cho bởi Hasselmann (1962, 
1963a,b), Zakharov (1968), Herterich và Hasselmann (1980) và Van Vledder (1990). 
Chúng về mặt bản chất có dạng sau: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 21214221214321144 kkkkkkkkkkkkkk ddEEETddEEETSnl ∫ ∫∫ ∫ −−−==   

(10.60) 
với 1T và 2T  là các hệ số vận chuyển phức tạp. Tích phân đầu tiên diễn tả phần thụ 
động của tương tác; nó độc lập với mật độ năng lượng của các sóng thành phần. Mật 
độ năng lượng của thành phần k4 tăng lên do tương tác với các thành phần k1, k2 và k3. 
Tích phân thứ hai liên quan tới phần chủ động, tức là phụ thuộc vào mật độ năng 
lượng của sóng thành phần k4. Sự tương tác này làm giảm năng lượng của thành phần 
sóng. Các hệ số tương tác chứa mật độ năng lượng có bậc ba. Mật độ năng lượng cao 
(đỉnh phổ) vì vậy thống trị tương tác bốn trong phổ. Chú ý rằng các tương tác phi 
tuyến chỉ phân bố lại năng lượng trên phổ. Không có năng lượng được thêm vào hoặc 
lấy đi từ toàn phổ. Điều này được diễn tả như sau: 

Tương tác bốn vận chuyển năng lượng từ phía tần số cao của đỉnh phổ tới các tần 
só cao hơn (mà năng lượng bị tiêu tán do sóng bạc đầu như sẽ trình bày sau đây) và 
tần số thấp hơn (mà năng lượng bị hấp thụ). Sự hấp thụ năng lượng tại các tần số thấp 
đã di chuyển đỉnh phổ tới các tần số thấp hơn và do vậy thống trị sự biến đổi của phổ. 
Một tính chất rất quan trọng của tương tác bốn là ảnh hưởng ổn định của dạng phổ. 
Nếu dạng phổ sai lệch nhiều so với dạng JONSWAP, tương tác bốn sẽ đưa nó về dạng 
JONSWAP. Các thực nghiệm số trị đã chỉ ra rằng ảnh hưởng này là khá mạnh nếu 
sóng được tạo bởi gió (sóng đủ dốc). Đó là lý do chính mà phổ JONSWAP thường 
được quan trắc trong các cơn dông, thậm chí không trong các điều kiện gần với các 
điều kiện lý tưởng mà phổ JONSWAP được quan sát thấy đầu tiên. Thậm chí ngay 
trong các cơn bão người ta cũng quan trắc thấy phổ JONSWAP (nhưng không phải tại 
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tất cả các vị trí trong cơn bão). 
Thực tế là sự cân bằng giữa sự tiếp năng lượng do gió, tương tác bốn và sóng bạc 

đầu đã quyết định mức độ sai lệch giữa phổ quan trắc được và phổ JONSWAP. Nếu 
gió mạnh và thay đổi nhiều theo không gian (cả về tốc độ và hướng) thì sự tiếp năng 
lượng từ gió là lớn hơn nhiều tương tác bốn. Khi đó một phổ không giống với 
JONSWAP sẽ được tạo thành. Nếu gió thay đổi chậm, tương tác bốn sẽ thắng và một 
phổ JONSWAP sẽ được tạo thành. 

c) Sóng bạc đầu  

Sự vận chuyển năng lượng từ gió cho sóng tạo nên sự tăng của biên độ sóng. 
Quá trình này tiếp tục cho đến khi sóng trở nên bất ổn định và vỡ. Dạng vỡ này 
thường được gọi là sóng bạc đầu. Do sóng bạc đầu, một phần năng lượng sóng bị mất, 

ký hiệu là dsS . Một loạt các thí nghiệm đã được tiến hành để khảo sát động lực học 

của sự vỡ của một sóng đơn (Longuet-Higgins và Cokelet, 1978; Duncan, 1981; 
Longuet Higgins, 1988; Rapp và Melville, 1990). Trong giáo trình này sẽ trình bày 
biểu thị phổ của năng lượng bị mất mát. 
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Hình 10.21: Tương tự hình học của sóng bạc đầu và sóng nằm dưới 

(theo Donelan và Yuan, 1994) 
Sóng bạc đầu biểu thị một quá trình phi tuyến mạnh không thể được xử lý bằng 

kỹ thuật nhiễu động thông thường áp dụng cho các tương tác yếu [thí dụ như nlS ]. 

Hasselmann (1974) đã khắc phục khó khăn này bằng cách giả thiết rằng sóng bạc đầu 
là một quá trình yếu nếu tính trung bình. Quá trình này tạo ra một thay đổi nhỏ trong 
phổ sóng trên một đơn vị chiều dài hay chu kỳ, và do vậy có thể áp dụng tính chất 
Gaussian của trường sóng tuyến tính cho các bậc thấp nhất. 

Với giả thiết yếu theo trung bình, Hasselmann (1974) xử lý sóng bạc đầu như là 
một phân bố ngẫu nhiên của nhiễu động áp suất trên mặt nước với quy mô nhỏ so với 
bước sóng. Tuy nhiên trong giáo trình này sẽ không trình bày suy luận của 
Hasselmann (1974) mà sẽ trình bày mô tả của Donelan và Yuan (1994). Trong thực tế, 
người ta đều biết rằng sóng bạc đầu tạo ra ở mặt trước, hay mặt khuất gió của sóng. 
Donelan và Yuan (1994) giả thiết rằng sóng bạc đầu là sóng nằm dưới là tương tự 
hình học (Duncan, 1981) như cho trên hình 10.21. Do vậy, họ đã rút ra được công 

thức sau đây cho dsS : 

( ) ( )θωγθ ,, fSfS dsds −=    (10.61) 

Với dsγ là hệ số suy giảm, là hàm của các tính chất phi địa phương của phổ sóng. 

Dấu âm trong (10.62) xảy ra vì sự khác pha giữa nhiễu động áp suất và sóng. Do vậy, 

dsS  phụ thuộc chuẩn tuyến tính vào S. Sự phụ thuộc phi tuyến được cho dưới dạng 

phụ thuộc của dsγ vào các tính chất phi địa phương của phổ. Hasselmann (1974) chỉ 

ra rằng dạng chuẩn tuyến tính là tính chất của bất kỳ một quá trình yếu theo trung bình 
nào. Trong thực tế, trong các hội thảo của nhóm WAM (Komen, 1985) trong vòng 10 
năm (1984~1994), Klaus Hasselmann phản đối một cách mạnh mẽ các mô hình với 

giả thiết rằng dsS là phi tuyến một cách địa phương [tức là ( )θ,~ fSS n
ds ]. Một loạt 
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các công thức thuộc dạng này đã được đề xuất, kể cả công thức của Phillips (1985). 
Cùng với cơ chế nhiễu động áp suất mô tả trong (10.62), các quá trình khác cũng 

xảy ra trong quá trình sóng bạc đầu. Thí dụ, Banner và cộng sự (1989) đã chỉ ra rằng 
sự vỡ của sóng gần đỉnh phổ sẽ làm suy giảm các sóng có tần số cao trong miền sau vỡ. 
Cơ chế này có thể được giả thiết là hàm của tần số sóng đối với đỉnh phổ. Thêm vào 
đó, biên độ của hệ số tiêu tán cũng có thể được xem là phụ thuộc vào một số đo nào đó 
của độ dốc sóng. 

Komen và cộng sự (1984) đã thử nghiệm đưa vào các hiệu ứng này bằng cách 

giả thiết một dạng của dsγ  sao cho: 

( ) ( )θω
ω
ω

α
αθ ,
ˆ

ˆ
, fSCfS

nm

PM
dsds ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=    (10.62) 

với ω  là tần số trung bình: 

( ) ( ) θωθσω dfdfS∫
−

= ,12    (10.63) 

và α̂  là thông số dốc tích phân: 
 

2

42

ˆ
g
ωσα =     (10.64) 

Năng lượng tổng cộng hay phương sai, được biểu thị bởi ( ) θθσ dfdfS∫= ,2 và 

31057.4ˆ −×=PMα , là giá trị lý thuyết của d đối với phổ Pierson-Moskowitz. 
Các cơ chế thay thế cho mô hình nhiễu động vận tốc đã được đề xuất để tính dến 

năng lượng mất mát do sóng bạc đầu. Phillips (1985) và Donelan và Pierson (1987) 
đã xem xét quá trình sóng bạc đầu là một quá trình phụ thuộc phi tuyến mạnh vào độ 
dốc sóng. Trong mô hình này, sóng bạc đầu không có ảnh hưởng cho tới khi độ dốc 
sóng đạt tới một giới hạn nào đó mà sóng vỡ và mất một năng lượng đáng kể. Một mô 
hình như thế này có thể bao hàm cả những thay đổi địa phương của độ dốc sóng gây ra 
do nhóm sóng.  

Các mô hình nhiễu động áp suất hay độ dốc sóng là các mô hình xác định. Tuy 
nhiên các quan trắc cho thấy rằng sóng bạc đầu thay đổi rất mạnh. Có thể có hai sóng, 
theo tất cả các tiêu chuẩn, có chiều cao, chu kỳ và độ dốc. Một sóng sẽ vỡ, sóng khác 
thì không. Như vậy, có thể biểu thị sóng bạc đầu là một quá trình ngẫu nhiên với mỗi 
sóng được gắn với một xác suất vỡ. Một hàm nguồn dưới dạng này đã được Yuan và 
cộng sự (1986) đề xuất. 

Phân tích trên cho thấy rõ rằng tiêu tán năng lượng sóng bạc đầu là một quá trình 
còn được hiểu một cách ít ỏi. Không có một lý thuyết chặt chẽ nào áp dụng cho sóng 
bạc đầu hay sự mất mát năng lượng. Khi không có lý thuyết, phép tiếp cận thông 
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thường là dựa vào đo đạc trực tiếp. Một vấn đề nảy sinh là làm thế nào đo đạc được 
năng lượng suy giảm do sóng bạc đầu trong một trạng thái sóng có gió. Vấn đề chính 
là các cơ chế tạo sóng không được phân biệt. Sóng bạc đầu chủ động chỉ tồn tại khi có 
sự tiếp năng lượng của gió. Đồng thời, khi mà một phổ sóng gió tồn tại, tương tác bốn 

sẽ hoạt động. Các phép đo phải tách được ảnh hưởng của dsS . Hiện tại có hai thiết bị 

có hứa hẹn về vấn đề này. Thiết bị thứ nhất đo sự tiêu tán năng lượng trong một cột 
nước bên dưới sóng vỡ (Drennan và cộng sự, 1996; Terray và cộng sự, 1996). Tiếp 
cận thứ hai bao hàm phép đo đạc dấu hiệu âm của sóng vỡ dường như là liên hệ với 
tiêu tán năng lượng (Melville và cộng sự, 1991). Các tiếp cận này có nhiều hứa hẹn 
nhưng chưa cho các kết quả rõ ràng. 

 

d) Cân bằng phổ 

Trong thảo luận trên, mỗi thành phần nguồn được xem xét riêng rẽ. Tuy nhiên, 

tổng của các thành phần riêng rẽ biểu thị bởi totS  (10.55) là yếu tố gây ra thay đổi phổ. 

Thành phần nguồn cân bằng cho cả sóng “trẻ” và sóng đã “phát triển”. Sự biến đổi 
phổ là hệ quả của sự cân bằng giữa nhiều thành phần nguồn và đạt được không cần 
một giới hạn nào về dạng phổ. Tại các tần số lớn, phổ có dạng đặc trưng nf − . Trong 

miền này, tổng của ba thành phần nguồn 0=totS . Điều này là kết quả của nlS . Banner 

và Young (1994) đã chỉ ra rằng sự thay đổi trong biên độ của cả inS  hay dsS  có ảnh 

hưởng nhỏ tới lượng năng lượng trong đuôi phổ, nhưng ảnh hưởng ít tới số mũ suy 

giảm n. Thành phần phi tuyến nlS  liên tục buộc phổ phải tuân theo dạng này. Nguyên 

nhân của sự đóng góp của nlS vào quá trình này vẫn chưa được giải thích. 

Khi mà phổ càng phát triển hơn, đỉnh phổ càng dần chuyển tới các tần số thấp 
hơn và phổ trở nên rộng hơn. Kết quả là cân bằng đã đạt được ở các tần số cao mở 

rộng ra một dải tần số rộng hơn. Thêm vào đó, inS  và nlS  giảm về biên độ. Sự gia 

tăng năng lượng từ khí quyển inS  giảm đi vì rằng tỷ số cU /10  tiến tới 1. Thành phần 

phi tuyến nlS  giảm đi vì rằng tần số đỉnh pf  giảm đi và vì sự mở rộng của dạng phổ. 

Thêm vào đó, độ dốc dương của nlS  dịch chuyển từ các tần số nhỏ hơn pf  tới các 
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tần số bằng với pf . Kết quả là sự dịch chuyển của pf  tới các tần số nhỏ hơn chậm lại. 

Miền mà ở đó các thành phần nguồn hoàn toàn cân bằng, 0=totS , tăng lên và sự phát 

triển của sóng hầu như dừng lại tại tất cả các tần số. Trạng thái này thường được gọi là 
trạng thái phát triển hoàn toàn.  

Nguồn tổng cộng, totS , thường là âm tại các tần số lớn hơn đỉnh một chút. Kết 

quả là năng lượng tại một tần số cố định giảm một chút khi mà đỉnh di chuyển qua tần 
số đó về phía tần số thấp. Đặc điểm này đã được quan trắc tại các số liệu ghi được và 
được Barnett và Sutherland (1968) gọi là hiệu ứng bắn quá. Như Banner và Young 
(1994) đã chỉ ra, cân bằng thành phần nguồn cũng ảnh hưởng tới sự phân tán hướng. 

Như đã thấy trong thảo luận ở trên, các thành phần nguồn dùng để tính toán cho 
các kết quả phù hợp rất tốt với các số liệu quan trắc. Tuy nhiên, cho dù các kết quả tốt 
như thế, còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Thứ nhất là quá trình mà Komen 

và cộng sự (1984) dùng để xác định dsS  đã buộc thành phần này chứa đựng tất cả các 

ảnh hưởng cần thiết để cân bằng năng lượng bổ sung và vận chuyển phi tuyến. Tất cả 
các đóng góp cho sự cân bằng này đều được cho là do sóng bạc đầu. Có thể có cả các 
quá trình khác mà bây giờ chưa được biết cũng được đưa vào trong thành phần này.  
Banner và Young (1994) đã chỉ ra rằng nhiều đặc điểm chi tiết của quá trình phát triển 
phổ (như năng lượng tại đuôi phổ và phân tán hướng) không được mô hình hoá tốt 
bằng các thành phần nguồn như nói ở trên. 

Tuy rằng kiến thức về các thành phần nguồn đã đã phát triển đáng kể trong 30 
năm gần đây, còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cung cấp một kiến thức đầy đủ 
về bản chất vật lý của quá trình tạo sóng vẫn là một nhiệm vụ của khoa học hiện đại. 
10.7.3 Các mô hình trung bình pha cho sóng nước nông  

Tại nước nông, cách tiếp cận cho dự báo sóng cũng tương tự như tại nước sâu. 
Sóng được coi là tổng hợp của một số lớn các sóng thành phần và cân bằng năng 
lượng của mỗi sóng được đánh giá bằng cách theo dõi chúng khi chúng lan truyền qua 
miền nghiên cứu. Sự khác biệt với nước sâu là các hiện tượng sóng nước sâu cần được 
hiệu chỉnh cho nước nông và cần thêm vào các hiệu ứng tại nước nông. 

a) Lan truyền  

Sự khúc xạ có thể được thêm vào trong phương trình cân bằng năng lượng nhờ 
một thành phần thêm vào. Khi khúc xạ, sóng lan truyền qua không gian địa lý và thay 
đổi hướng. Vì vậy, mật độ năng lượng của một sóng thành phần có thể xem là lan 
truyền đồng thời qua không gian địa lý và vòng tròn của miền phổ (tại tần số được 
xem xét). Vì mật độ năng lượng là một hàm phân bố liên tục xung quanh một vòng 
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tròn, sự biến đổi theo hướng có thể được mô hình hoá như là một thành phần vận 
chuyển trong không gian θ . Có thể rút ra nó theo phương pháp tương tự với các 
thành phần vận chuyển trong không gian địa lý. Điều này cho ta phương trình cân 
bằng năng lượng cho nước nông: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )θθ
θ

θθθ θ ,,,,, fSfScfSc
y

fSc
x

fS
t totgygx =

∂
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+
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂  (10.65) 

Với θc  là tốc độ khúc xạ (tốc độ xoay hướng khi chuyển động cùng với thành 

phần sóng với vận tốc nhóm). Vận tốc này có thể dễ dàng được rút ra bằng cách áp 
dụng lý thuyết sóng tuyến tính cổ điển trong đó có tốc độ xoay theo không gian (trên 
một đơn vị chiều dài về phía trước dọc theo tia sóng). Tốc độ xoay theo không gian 
này là: 

m
c

cds
d

∂
∂

=
1θ  

với m là khoảng cách theo phương ngang (dọc theo đỉnh sóng). Với vận tốc 
nhóm c, một khoảng cách ds có thể được chuyển thành khoảng thời gian dt, và biểu 

thức trở thành: 
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θ     (10.66) 

Mật độ năng lượng cũng là hàm của tần số f sao cho mật độ năng lượng cũng lan 
truyền qua không gian tần số. Vì vậy cần một thành phần thêm vào dưới dạng 

( ) fEc f ∂∂ / , tức là tần số của thành phần sóng điều hoà có thể thay đổi khi lan truyền 

qua nước sâu hoặc nước nông. Điều này xảy ra khi mà độ sâu hay dòng chảy xung 
quanh không phải là hằng số theo thời gian và không gian. Những sự thay đổi này sẽ 
được bỏ qua ở đây sao cho cf = 0 và thành phần này biến mất.  

Hiệu ứng nước nông được tính đến bằng cách đưa vào mối phụ thuộc vào độ sâu 
của vận tốc nhóm trong các thành phần vận chuyển theo không gian. 

Quá trình nhiễu xạ không được đưa vào trong phương trình cân bằng năng lượng 
vì rằng lý thuyết này không áp dụng được cho phổ liên tục. 

b) Thành phần nguồn  

Các quá trình vật lý tạo và tiêu tán bị ảnh hưởng bởi độ sâu khi mà sóng lan 
truyền vào miền có độ sâu nhỏ hơn 1/2 bước sóng. Các sóng có tần số nhỏ sẽ “cảm 
thấy” đáy nhanh hơn các sóng có tần số lớn. Việc này sẽ làm ảnh hưởng tới tất cả các 
quá trình sóng. Thêm vào đó, một số quá trình không hoạt động ở nước sâu trở nên 
hoạt động. Sự biến đổi của các quá trình sóng nước sâu là: 
Sự tạo sóng do gió: 

Sự tạo sóng do gió tại nước nông vẫn chưa được nghiên cứu chi tiết. Tuy nhiên, 
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thành phần nguồn do gió chứa tỷ số của vận tốc gió và vận tốc pha cU /10 . Vận tốc 

pha giảm tại nước nông do đó tỷ số này tăng lên, và do vậy tăng tốc độ truyền năng 
lượng cho sóng. Các tần số nhỏ hơn bị ảnh hưởng nhiều hơn các tần số lớn, do vậy 
dạng phổ có thể bị thay đổi. Nó cũng có nghĩa là phổ sẽ chuyển về hướng các tần số 
thấp nhanh hơn đối với nước sâu.  
Tương tác giữa các sóng  

Tương tác bốn sẽ bị biến đổi tại nước nông do có sự thay đổi trong cấu hình của 
bốn sóng (các thành phần thỏa mãn điều kiện cộng hưởng là khác nhau). Hiệu ứng 
của việc này là làm rộng các khoảng trong không gian tần số sao cho tương tác này trở 
nên đáng kể hơn. đồng thời giá trị của các hệ số liên kết tăng lên và chúng tăng cường 
quá trình tương tác. Tuy nhiên tại nước rất nông (độ sâu có bậc độ cao sóng có nghĩa 
hay bậc 1/10 bước sóng đặc trưng), lý thuyết về tương tác bốn trở nên đáng nghi vấn 
và lý thuyết thay thế vẫn chưa được xây dựng. Một cách chi tiết thì trong những tình 
huống như thê mối liên hệ phân tán cho phép các thành phần sóng đơn gần thoả mãn 
với các điều kiện cộng hưởng cho tương tác ba sóng: 

21 ωωω +=     (10.67) 
và: 

21 kkk +=     (10.68) 
Dường như là cho dù các điều kiện cộng hưởng không được thỏa mãn hoàn toàn 

thì các sóng cũng có thể trao đổi năng lượng. Kết quả của tương tác ba sóng là năng 
lượng dịch chuyển tới các sóng có tần số lớn hơn và nhỏ hơn. Điều đó tạo ra hai đỉnh 
phụ, một ở phía tần số cao, một ở phía tần số thấp. Tuy nhiên đỉnh tần số thấp thường 
bị xoá đi do sóng vỡ khi tới vùng nước nông.  
Tiêu tán 

Như đã chỉ ra ở trên, hiện tượng sóng bạc đầu được hiểu rất hạn chế tại nước sâu 
và còn hạn chế hơn ở nước nông. Chúng ta chỉ có thể ngoại suy các công thức biểu thị 
sóng bạc đầu từ nước sâu về nước nông bằng cách nhận thấy rằng bước sóng trở nên 
ngắn hơn tại nước nông hơn và độ cao sóng cao hơn do hiệu ứng nước nông. Điều đó 
làm tăng độ dốc của sóng và do vậy tăng cường quá trình sóng bạc đầu. Sự tiêu tán 
năng lượng gần đáy có thể là do một số quá trình (thí dụ như sự thấm nước qua đáy 
rỗng) nhưng quá trình quan trọng nhất là ma sát đáy. Nó thường được mô hình hoá 
bằng tác động của ứng suất cắt τ ngay phía trên lớp biên rối tại đáy:  

bbfC uuρτ −=     (10.69) 

với  fC  là hệ số ma sát, ρ  là mật độ nước và bu biểu thị vận tốc quỹ đạo do sóng tạo 

ra ngay trên biên.  
Khi mà sóng đi vào vùng nước rất nông (độ sâu khoảng bằng độ cao sóng có 



 252

nghĩa) thì sóng bị vỡ do tương tác với đáy và tạo ra đới sóng vỡ gần bờ. Có thể dự báo 
tốt tổng lượng năng lượng bị tiêu tán (tích phân theo toàn bộ phổ) bằng một mô hình 
mà trong đó sự tiêu tán trung bình của sóng được đánh giá với điều kiện là chỉ các 
sóng cao hơn tại đuôi của phân bố Rayleigh bị vỡ. Theo thước đo năng lượng thì dạng 
phổ dường như không bị ảnh hưởng bởi sóng vỡ.  

Cõu hỏi 

1.  Phõn biệt cỏc phương phỏp khỏc nhau trong đo đạc súng đại dương? 

2.  Cỏc phương phỏp tớnh toỏn súng từ giú cho súng nước sõu phỏt triển hoàn toàn 
(FAS)? 

3.  Cỏc phương phỏp tớnh toỏn súng từ giú cho súng nước sõu phỏt triển hoàn toàn 
(FAS)? 

4.  So sỏnh những điểm khỏc nhau cơ bản của cỏc loại mụ hỡnh số trị tớnh toỏn 
súng? 

5.  Mụ tả cỏc quỏ trỡnh quan trọng trong mụ hỡnh trung bỡnh pha tớnh toỏn súng 
nước sõu? 

6.  Mụ tả cỏc quỏ trỡnh quan trọng trong mụ hỡnh trung bỡnh pha tớnh toỏn súng 
nước nụng? 
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CHƯƠNG 11 CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA SÓNG VÙNG BIỂN VIỆT NAM 
 

11.1 Chế độ gió vùng biển nước ta 
11.1.1 Những nhận xét chung 

Vì đối tượng nghiên cứu ở đây là sóng do gió tạo thành nên để có thể hiểu được 
các đặc điểm của sóng vùng biển nước ta cần phải có kiến thức về chế độ gió, nhất là 
gió mùa và gió bão. Do nước ta có chiều dài hơn 2000km từ bắc xuống nam nên khí 
hậu nước ta có những thay đổi rất rõ rệt khi đi từ bắc vào nam. Vì ở đây ta chỉ quan 
tâm tới ảnh hưởng của khí hậu biển tới chế độ sóng gió nên ta sẽ chỉ đưa ra những 
nhận xét cần thiết về chế độ khí hậu biển của nước ta. Căn cứ vào đặc điểm của chế độ 
gió và sóng, chúng tôi tạm chia vùng ven biển nước ta thành 3 vùng khí hậu: vùng khí 
hậu biển miền Bắc và Bắc Trung Bộ kéo dài từ Móng Cái đến Thừa Thiên – Huế, 
vùng khí hậu biển miền đồng bằng Nam bộ kéo dài từ Vũng Tàu tới Kiên Giang và 
vùng khí hậu biển miền Trung và Nam Trung bộ nằm giữa hai vùng khí hậu trên. Các 
vùng khí hậu này được chỉ rõ trên hình 11.1.  

Vì chế độ gió là yếu tố quyết định chế độ sóng của mỗi vùng nên các nhận xét về 
đặc điểm khí hậu của mỗi vùng về cơ bản sẽ tập trung vào mô tả chế độ gió. Các đặc 
trưng thống kê của chế độ gió của các vùng khí hậu chủ yếu tham khảo các kết quả 
của tác giả Nguyễn Doãn Toàn trong cuốn “Sổ tay tra cứu các đặc trưng khí tượng 
thuỷ văn vùng thềm lục địa Việt nam” do Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Biển, Tổng 
cục Khí tượng Thuỷ văn (nay thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) phát hành dựa trên 
chuỗi số liệu quan trắc từ 1981 tới 1990. Cần chú ý rằng tốc độ gió tại các trạm khác 
nhau được quan trắc tại các độ cao khác nhau. Hơn nữa, địa hình tại nơi bố trí các 
trạm cũng rất khác nhau, có trạm ở ngay bãi biển, có trạm ở đỉnh núi trên đảo ngoài 
khơi. Vì những lý do trên, các đặc trưng thống kê về chế độ gió tại các trạm được đưa 
ra ở đây chỉ có giá trị tham khảo. Để có thể dùng các số liệu về chế độ gió tại các trạm 
để tính toán chế độ sóng phục vụ cho việc thiết kế, cần phải loại trừ tới mức tối đa ảnh 
hưởng của địa hình tại vị trí quan trắc tới tốc độ gió và hiệu chỉnh các số liệu tốc độ 
gió về độ cao 10m trên mặt biển. 

Ngoài các đặc trưng thống kê về chế độ gió, nhiều thông tin khác được trích dẫn 
từ cuốn “Khí hậu Việt nam” của các tác giả Phạm Ngọc Toàn và Phan Tất Đắc do Nhà 
xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành năm 1978.  
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Hình 11.1 Các vùng khí hậu biển và vị trí các trạm quan trắc ven biển 
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11.1.2 Vùng khí hậu biển miền Bắc và Bắc Trung bộ 

Một cách sơ lược thì vùng khí hậu biển miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta kéo 
dài từ vùng biển Móng Cái đến khu vực Thừa Thiên Huế. Vùng khí hậu này chịu ảnh 
hưởng luân phiên của cả khối không khí miền cực đới khô lạnh từ phía bắc tràn xuống 
vào mùa đông và không khí nóng ẩm từ phía nam di chuyển lên vào mùa hè. Bởi vậy, 
tại vùng này có bốn mùa rõ rệt: mùa đông lạnh với gió mùa đông bắc rất mạnh, mùa 
hè nóng với gió mùa tây nam và hai mùa chuyển tiếp là mùa xuân và mùa thu. Càng đi 
vào phía nam, mùa đông và hai mùa chuyển tiếp càng ngắn đi và mùa hè càng dài ra.  

a) Chế độ gió vùng ven biển  

Gió thịnh hành trong mùa đông tại vùng này là gió bắc và đông bắc. Theo cuốn Sổ 
tay tra cứu các đặc trưng khí tượng thuỷ văn vùng thềm lục địa Việt nam của Trung 
tâm Khí tượng Thuỷ văn Biển, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, dựa trên chuỗi số liệu 
quan trắc từ 1981 tới 1990 thì tần suất xuất hiện của gió hướng đông bắc tại trạm Cô 
Tô là 66,5% vào tháng I và 46,8% vào tháng X. Tần suất xuất hiện của gió hướng này 
tại trạm Bạch Long Vĩ vào các tháng tương ứng là 66,4% và 50,3%. Tại trạm Cửa 
Tùng, tần suất xuất hiện tổng hợp của gió theo các hướng tây bắc, bắc và đông bắc 
vào tháng I là 58,4%, vào tháng X là 47,3%. Gió vào mùa này tương đối mạnh và kéo 
dài. Tại trạm Cô Tô, tần suất xuất hiện của gió với tốc độ lớn hơn 8m/s vào tháng I là 
9,5%, vào tháng X là 15,5%. Tại trạm Bạch Long Vĩ, các con số tương ứng là 50% và 
37,5%. Gió tại trạm Cửa Tùng trong thời gian này yếu hơn so với hai trạm trên với tần 
suất xuất hiện tương ứng của gió với tốc độ lớn hơn 8m/s vào tháng I và tháng X là 
5,1% và 3,5%. 

Trong mùa hè, gió thịnh hành là gió đông nam, nam và tây nam. Tần suất xuất 
hiện tổng hợp của gió theo các hướng này vào tháng 7 của trạm Cô Tô là 64,6%, tại 
trạm Bạch Long Vĩ là 80,3%, tại trạm Cửa Tùng là 63%. Thời gian này là thời gian 
bắt đầu chịu ảnh hưởng của các cơn bão mạnh (sẽ nói chi tiết hơn ở phần sau) nên xác 
suất xuất hiện tốc độ gió lớn hơn 8m/s tại trạm Cô Tô là 8%. Cũng tại trạm này, xác 
suất xuất hiện tốc độ gió lớn hơn 29m/s trong tháng 7 là 0,19%. Tại trạm Bạch Long 
Vĩ, vào tháng 7, xác suất xuất hiện tốc độ gió lớn hơn 8m/s là 35%. Tại trạm Cửa 
Tùng, con số này là 4,5%.  

b) Chế độ gió ngoài khơi Biển Đông 

Vì có rất ít tư liệu về chế độ gió tại vùng này nên các nhận xét về chế độ gió ngoài 
khơi ở đây chủ yếu dựa vào cuốn “Khí hậu Việt nam” của tác giả Đỗ Đình Cương xuất 
bản tại Sài gòn vào năm 1964 và cuốn “Khí hậu Việt nam” của các tác giả Phạm Ngọc 
Toàn và Phan Tất Đắc xuất bản tại Hà nội vào năm 1978. Các đặc trưng thống kê về 
chế độ gió tại vùng này dựa trên các kết quả phân tích của các tác giả trên từ chuỗi số 
liệu quan trắc trong thời gian 55 năm từ 1911 tới 1965 tại đảo Hoàng Sa. 
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ở ngoài khơi, gió mạnh hơn ở đất liền rõ rệt và tần suất lặng gió rất nhỏ. Hướng 
gió trong từng mùa rất ổn định. Mùa đông hướng gió thịnh hành là đông bắc với tần 
suất xuất hiện vượt quá 50%, rồi đến hướng bắc với tần suất xuất hiện trên 25%. Mùa 
hạ, tần suất xuất hiện của gió theo các hướng nam và đông nam tương ứng là trên 50% 
và gần 30%. Vào thời kỳ chuyển tiếp từ đông sang hạ (tháng IV), hướng gió rất tản 
mạn, tần suất phân bố khá đều giữa các hướng đông bắc, đông, đông nam và nam. 
Vào thời kỳ chuyển tiếp từ hạ sang đông (tháng X), ưu thế thuộc về hướng gió đông 
bắc với tần suất xuất hiện gần 50%, tiếp đó là hướng bắc với tần suất xuất hiện gần 
20%. 

Tốc độ gió tại ngoài khơi Biển Đông khá lớn. Tốc độ gió trung bình năm khoảng 
6.5m/s. Gió mùa mùa đông mạnh hơn với tốc độ gió trung bình đạt tới 6,5 – 7 m/s; 
còn vào mùa hạ, tốc độ gió trung bình đạt vào khoảng 5,5 – 6 m/s. Vào các tháng giữa 
mùa gió, rất ít gặp những ngày lặng gió và gió yếu với tốc độ gió dưới 1,5 m/s (tần 
suất xuất hiện dưới 5%). Tần suất xuất hiện của gió với tốc độ dưới 1,5m/s trong mùa 
chuyển tiếp là 10 – 20%. Tốc độ gió mạnh nhất trong các cơn bão tại vùng này có thể 
lớn hơn 50m/s. 
c) Các đặc trưng của bão và áp thấp nhiệt đới tại vùng khí hậu biển miền Bắc và Bắc 
Trung bộ 

Các tư liệu về bão ở đây chủ yếu được trích dẫn từ cuốn “Sổ tay tra cứu các đặc 
trưng khí tượng thuỷ văn vùng thềm lục địa Việt nam” của Trung tâm Khí tượng Thuỷ 
văn Biển do Nhà xuất bản Nông nghiệp ấn hành năm 2000.  

Vùng biển Việt nam nằm gần một trung tâm bão chính của thế giới – Trung tâm 
bão Tây Thái Bình Dương. ở trên Biển Đông, một năm trung bình có khoảng 10 cơn 
bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động. Trong thời gian 40 năm từ năm 1956 tới 
1995, năm có nhiều bão nhất ở Biển Đông có 18 cơn, năm ít bão nhất có 3 cơn. Chỉ 
một phần trong số các cơn bão hoạt động tại Biển Đông đổ bộ vào bờ biển Việt nam. 
Trong khoảng thời gian 40 năm kể ở trên có tất cả 262 cơn bão đổ bộ vào vùng biển 
Việt nam; trong đó số cơn bão đổ bộ vào khu vực bờ biển từ Quảng Ninh đến Hải 
Phòng là 52 cơn, từ Thái Bình đến Ninh Bình là 13 cơn, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh là 
51 cơn và từ Quảng Bình đến Thừa Thiên – Huế là 47 cơn. Khoảng một nửa số cơn 
bão đổ bộ vào Việt nam này phát sinh từ tây Thái bình dương, vượt qua quãng đường 
rất dài và trong nhiều ngày để đến Việt nam. Một nửa còn lại các cơn bão được hình 
thành ngay trên Biển Đông. 

Mùa bão và ATNĐ tại vùng biển và ven biển đồng bằng Bắc bộ tới Bắc Trung bộ 
kéo dài từ tháng VI tới tháng XII.. Khu vực từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá, mùa bão 
thông thường từ tháng VI đến tháng IX, tháng VIII là tháng có nhiều bão nhất. Càng 
vào phía nam, mùa bão càng trở nên muộn hơn. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên 
– Huế, bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện tập trung vào các tháng VIII, IX và X trong 
đó tháng IX là tháng có nhiều bão nhất. Thời gian tồn tại trung bình của một cơn bão 
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và ATNĐ trong vùng biển nước ta khoảng từ 4 đến 5 ngày. Cũng có những cơn bão di 
chuyển theo đường dích dắc và có thời gian tồn tại tới hơn 10 ngày. Đặc biệt có cơn 
bão Wayne vào tháng IX/1986 có thời gian tồn tại là 22 ngày. Thời gian tồn tại ngắn 
nhất của một áp thấp nhiệt đới vào khoảng từ 2 đến 3 ngày. 

Bão tại vùng biển nước ta thường có tốc độ gió rất lớn. Một số cơn bão mạnh có 
tốc độ gió mạnh cấp 12 hoặc trên cấp 12, gió giật có khi đạt đến cấp 13 – 15 hoặc 
mạnh hơn. Vùng có gió mạnh cấp 9 –10 thường có bán kính rộng đến 50 đến 100km. 
Bão thường tạo ra sóng rất lớn, đôi khi có độ cao trên 10m và là nguyên nhân rất quan 
trọng ảnh hưởng tới độ ổn định của các công trình biển. Bão và ATNĐ thường kèm 
theo mưa to, sóng lớn và là một trong những nguyên nhân gây ra thiên tai quan trọng 
nhất của vùng ven biển. 
11.1.3 Vùng khí hậu biển miền Trung và Nam Trung bộ 

Vùng khí hậu miền Trung và Nam Trung bộ nằm giữa vùng khí hậu miền Bắc và 
Bắc Trung bộ và vùng khí hậu miền Nam. Vùng khí hậu này vẫn chịu ảnh hưởng của 
gió mùa đông bắc nhưng ảnh hưởng này yếu dần khi đi từ bắc vào nam. Tại vùng khí 
hậu này có hai mùa gió rất rõ rệt: mùa gió đông bắc và đông bắt đầu vào khoảng tháng 
10 hàng năm và kết thúc vào khoảng giữa tháng 3 năm sau và mùa gió mùa nam, đông 
nam và tây nam trong thời gian còn lại của năm. 

a) Chế độ gió vùng ven biển 

Theo các số liệu quan trắc tại trạm Quy Nhơn, gió thịnh hành vào tháng I là gió 
bắc với tần suất xuất hiện là 40,2%. Tiếp đến là gió tây bắc với tần suất xuất hiện là 
20,8%. Các con số tương ứng vào tháng X tại trạm này là 29% và 19,7%. Chế độ gió 
thay đổi dần khi đi từ Quy Nhơn vào Nha Trang. Tại Nha Trang, vào tháng I hướng 
gió thịnh hành không còn là hướng bắc mà phân bố khá đều giữa các hướng tây bắc, 
bắc và đông bắc với tần suất xuất hiện tương ứng theo các hướng kể trên là 19,8%, 
21,3% và 23,9%. Vào tháng X, hướng gió tương đối thịnh hành tại Nha Trang là 
hướng tây nam với tần suất xuất hiện là 25,3%. Ngoài ra, gió theo các hướng đông bắc 
và tây cũng khá thịnh hành với các tần suất xuất hiện tương ứng là 19,2% và 17,6%. 
Mùa này cũng là mùa gió mạnh với tần suất xuất hiện của gió có tốc độ lớn hơn 8m/s 
và 10m/s tương ứng là 4% và 1% vào tháng I tại trạm Nha Trang. Ngoài ra, từ tháng X 
tới tháng XII cũng là mùa bão tại đây nên xác suất xuất hiện gió mạnh rất lớn. Vào 
tháng X, cũng tại Nha Trang, xác suất xuất hiện gió mạnh với tốc độ lớn hơn 8m/s và 
10m/s tương ứng là 7,2% và 1,7%. Đặc biệt, vào tháng này còn quan trắc thấy gió có 
tốc độ lớn hơn 16m/s với xác suất xuất hiện là 0,3%. 

Tần suất xuất hiện của gió theo hướng đông nam vào tháng IV và tháng VII tại 
trạm Quy Nhơn tương ứng là 35,3% và 25,3%. Vào tháng VII, tại Quy Nhơn còn chịu 
ảnh hưởng mạnh của gió tây với tần suất xuất hiện là 20%. Cũng vào tháng này, 
hướng gió thịnh hành tại trạm Nha Trang là gió đông nam với tần suất xuất hiện là 
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26%. Đây cũng là tháng lặng gió với tần suất xuất hiện của những ngày lặng gió tại 
các trạm Quy Nhơn và Nha Trang tương ứng là 30,6% và 37,1%.  

b) Chế độ gió ngoài khơi miền Trung và Nam Trung bộ 

Các quan trắc từ các tàu hoạt động trên vùng biển Quy Nhơn – Nha Trang cũng 
cho kết quả tương tự như ở trên bờ. Vào tháng I, gió thịnh hành tại vùng biển này là 
gió đông bắc với tần suất xuất hiện là 50%. Tiếp đến là gió bắc với tần suất xuất hiện 
là 31,3%. Vào tháng X, các con số tương ứng cho gió theo hai hướng này là 27,6% và 
20,9%. Ngoài ra, vào tháng X gió đông cũng xuất hiện với tần suất khá lớn là 10,6%. 
Tại vùng biển này, vào tháng IV, các hướng gió thịnh hành là đông bắc, đông và đông 
nam với tần suất xuất hiện tổng cộng lớn hơn 76%. Tới tháng VII, các hướng gió 
thịnh hành chuyển thành tây nam và nam với tần suất xuất hiện tổng cộng gần 57%. 
Đặc biệt, cho dù các con tàu phải tránh bão nên không thể quan trắc được tốc độ gió 
trong điều kiện bão, gió mạnh và rất mạnh được quan trắc thấy tại vùng biển này trong 
khoảng thời gian từ tháng X tới tháng hết tháng II năm sau. Xác suất xuất hiện của tốc 
độ gió lớn hơn 8m/s vào các tháng I và tháng X tại vùng biển này tương ứng là 30% 
và 15,9%. Các con số tương ứng cho gió có tốc độ lớn hơn 21m/s là 0,27% và 0,18%.  

c) Các đặc trưng của bão và áp thấp nhiệt đới tại miền Trung và Nam Trung bộ 

Trong khoảng thời gian 40 năm từ 1956 tới 1995, có tất cả 81 cơn bão đổ bộ vào 
vùng ven biển Trung Trung bộ từ Quảng Nam - Đà Nẵng tới Bình Thuận. Mùa bão tại 
vùng biển này muộn hơn tại vùng biển phía Bắc và Bắc Trung bộ. Bão thường hay đổ 
bộ vào vùng biển từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Quảng Ngãi vào các tháng IX, X, 
vùng biển Bình Định đến Khánh Hoà vào các tháng X và XI, vùng biển Ninh thuận, 
Bình Thuận vào các tháng XI và XII. Khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận là các khu 
vực có bão muộn nhất của cả nước ta. Trong 40 năm có 4 cơn bão đổ bộ vào nước ta 
trong tháng XII thì cả 4 cơn đều xuất hiện ở khu vực này. Nói chung, tốc độ gió cực 
đại trong bão đổ bộ vào vùng biển này nhỏ hơn so với các cơn bão đổ bộ vào bờ biển 
khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ. Tuy vậy, cũng có một số cơn bão rất mạnh như 
cơn bão Agnes đổ bộ vào Bình Định – Phú Yên đêm 7/XI/1984 với sức gió cấp 12, 
giật cấp 13 hay cơn bão Kyle đổ bộ vào Tuy Hoà ngày 23/XI/1993 với sức gió cấp 12, 
giật cấp 13. 
11.1.4 Vùng khí hậu biển miền đồng bằng Nam bộ 

Vùng khí hậu biển miền Nam kéo dài từ khu vực Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu tới 
Hà Tiên. Vùng khí hậu này chịu ảnh hưởng rất yếu của khối không khí miền cực đới 
khô lạnh từ phía bắc tràn xuống vào mùa Đông nhưng lại chịu ảnh hưởng rất mạnh 
của khí hậu xích đạo nên thời tiết quanh năm nóng nực. Trong một năm, tại vùng này 
có hai mùa rất rõ rệt: mùa khô từ khoảng cuối tháng 10 tới giữa tháng 4 năm sau với 
gió mùa mùa đông và mùa mưa trong khoảng thời gian còn lại của năm với gió mùa 
mùa hạ.  



 259

a) Chế độ gió vùng ven biển Nam bộ 

Vào mùa khô, hướng gió thịnh hành là hướng đông và đông bắc. Tại Vũng Tàu, 
tần suất xuất hiện của gió theo các hướng đông và đông bắc trong tháng I tương ứng là 
58,4% và 12,9%, trong tháng IV tương ứng là 43,2% và 4,3%. Tại Cà Mau, các con số 
tương ứng cho tháng I và tháng IV lần lượt là 36,3%, 9,7% và 19,3%, 1,3%. Vì tháng 
IV là tháng chuyển tiếp giữa mùa khô và mùa mưa nên trong tháng này đã bắt đầu 
xuất hiện gió đông nam với tần suất xuất hiện tại Vũng Tàu và Cà Mau tương ứng là 
19,5% và 10,8%. Gió trong mùa này tương đối yếu với tốc độ gió tại Vũng Tàu vào 
tháng I không quá 7m/s. Vào tháng IV là thời kỳ chuyển mùa có gió khá mạnh với tốc 
độ gió lớn hơn 12m/s và tần suất xuất hiện 0,17% tại trạm này. Số ngày lặng gió ở đây 
rất nhiều. Tại Cà Mau, tần suất lặng gió vào tháng I là 50%, tháng IV là 61,3% và 
tháng X là 72%. Vào mùa mưa, gió thịnh hành là gió tây nam và tây với tần suất xuất 
hiện của gió theo hai hướng này tại Vũng Tàu vào tháng VII tương ứng là 37,7% và 
26,3%. Tại Cà Mau, các con số trên là 9% và 19%. Tần suất lặng gió tại Cà Mau trong 
tháng này cũng khá lớn, tới 65%. Gió vào mùa này cũng không mạnh lắm với tần suất 
xuất hiện của gió có tốc độ lớn hơn 12m/s tại Vũng Tàu vào tháng VII là 0,32%. 

b) Chế độ gió ngoài khơi Nam bộ 

Hướng gió trong hai mùa tại ngoài khơi Nam bộ cũng tương tự như hướng gió ở 
vùng ven biển. Vào mùa khô, các hướng gió thịnh hành là đông, đông bắc và bắc. 
Ngoài khơi Vũng Tàu – Côn Đảo, vào tháng I, tần suất xuất hiện của gió theo hướng 
đông bắc là 74,1%, bắc là 16,7% và đông là 7,4%. Tại Côn Đảo, tần suất xuất hiện của 
gió theo hướng đông bắc vào tháng này là 92,6%. Tiến dần về phía vịnh Thái Lan, 
hướng gió thịnh hành chuyển dần sang đông với tần suất xuất hiện của gió theo các 
hướng đông bắc, đông và đông nam tại Phú Quốc vào tháng I tương ứng là 23,4%, 
37,2% và 4,3%. Một điểm đáng chú ý là ngay tại Phú Quốc, tần suất lặng gió vào 
tháng này cũng tới 22,6%. Tốc độ gió ngoài khơi cũng lớn hơn tốc độ gió vùng ven bờ 
rất nhiều. Vào tháng I, gió với tốc độ lớn hơn 12m/s tại Côn Đảo có tần suất xuất hiện 
là 3,2%. Đặc biệt, vào tháng X, tốc độ gió lớn hơn 21m/s có tần suất xuất hiện là 
0,16% tại Côn Đảo. Vào mùa mưa, hướng gió thịnh hành là tây nam và tây với tần 
suất xuất hiện của gió theo các hướng này tại Côn Đảo tương ứng là 30,8% và 50,7%. 
Tại Phú Quốc, các con số này tương ứng là 18,5% và 47,8%. Gió vào mùa này tương 
đối yếu với tốc độ gió tại Côn Đảo vào tháng VII không vượt quá 12m/s, tại Phú Quốc 
không vượt quá 14m/s. 

c) Các đặc trưng của bão và áp thấp nhiệt đới tại Nam bộ 

Trong khoảng thời gian 40 năm từ 1956 tới 1995, có 18 cơn bão đổ bộ vào vùng 
biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu tới Cà Mau. Bão tại khu vực này thường xảy ra vào các 
tháng XI và XII. Các cơn bão đổ bộ vào khu vực này thường có cường độ yếu và 
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không gây ra thiệt hại lớn. Tuy nhiên, có những cơn bão rất mạnh như cơn bão Linda 
đi qua vùng biển Nam Trung bộ và Nam bộ từ 1 tới 3/XI năm 1997 với gió mạnh tới 
cấp …. gây ra sóng rất lớn những thiệt hại rất lớn về người và tài sản. 
11.2 Chế độ sóng vùng biển nước ta 

Như đã trình bày trong các phần trước, các đặc trưng động lực và thuỷ thạch động 
lực của trường sóng ven bờ phụ thuộc rất nhiều vào độ dốc của sóng. Thông thường, 
sóng do gió địa phương tạo thành là các sóng có độ dốc sóng lớn với chu kỳ ngắn 
(ngay cả trong trường hợp gió mạnh, chu kỳ của sóng hữu hiệu cũng chỉ từ 6 đến 8 s). 
Sau khi lan truyền qua một khoảng cách lớn, sóng gió biến thành sóng lừng có độ dốc 
sóng nhỏ hơn với chu kỳ dài hơn nhiều (khoảng từ 13 đến 15 giây).  

Vì biển Đông của nước ta là một vùng biển khá kín nên sóng tới bờ biển nước ta 
chủ yếu là sóng do gió tạo thành trong nội tại biển Đông. Với kích thước khá nhỏ của 
biển Đông, quãng đường lan truyền của sóng gió trước khi chuyển thành sóng lừng 
khá ngắn. Như vậy, sóng gió bị biến đổi rất ít khi lan truyền từ vùng tạo sóng tới bờ. 
Vì những lý do trên, chu kỳ của sóng tới bờ biển nước ta nói chung nhỏ hơn nhiều so 
với chu kỳ sóng tới các bờ biển đối diện với đại dương như bờ biển phía đông của 
Nhật bản, bờ biển nước Mỹ, úc hay ấn độ v.v. 

Cũng tương tự như gió, dựa vào các đặc trưng của sóng có thể chia biển nước ta 
thành ba vùng riêng biệt: sóng tại biển miền Bắc và Bắc Trung bộ, sóng tại biển miền 
Trung và Nam Trung bộ và sóng tại biển Trung bộ. Ta sẽ lần lượt xem xét các đặc 
trưng của trường sóng tại mỗi vùng biển trên. 
11.2.1 Sóng tại vùng biển miền Bắc và Bắc Trung bộ. 

Do đặc điểm địa lý, có thể chia vùng biển này thành hai vùng biển nhỏ hơn: vùng 
biển trong vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài vịnh Bắc bộ. Sóng tại các vùng biển này 
biến đổi theo mùa rất rõ rệt. Về mùa đông, chủ yếu là sóng đông bắc do gió mùa đông 
bắc tạo ra; còn về mùa hè, chủ yếu là sóng đông nam do gió mùa nam và đông nam tạo 
ra. Tuy nhiên, các tính chất của sóng trong và ngoài vịnh Bắc Bộ rất khác nhau. 

a) Vùng biển trong vịnh Bắc bộ 

Cũng giống như tại vùng biển miền Bắc và Bắc Trung bộ, về mùa đông sóng trong 
vịnh Bắc Bộ chủ yếu do gió mùa đông bắc tạo ra và có hướng thịnh hành là hướng 
đông bắc và đông. Vịnh Bắc Bộ là một vùng biển khá kín được che chắn từ phía bắc 
và đông bắc bởi bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam nên về mùa đông sóng do gió mùa 
đông bắc tạo ra ngoài khơi Biển Đông rất khó lan truyền vào trong vịnh. Bởi vậy, 
sóng trong vịnh về mùa này chủ yếu là sóng do gió tạo thành ngay tại trong vịnh. Tuy 
nhiên, càng gần tới cửa vịnh, ảnh hưởng của sóng lan truyền từ ngoài biển Đông vào 
vịnh càng lớn dần lên. Xác suất xuất hiện của sóng theo các hướng đông bắc và đông 
tại trạm Cô Tô trong khoảng thời gian từ tháng XI tới tháng I tương ứng là 24,1% và 
45,4%. Các con số tương ứng cho khoảng thời gian từ tháng II tới tháng IV tại trạm 



 261

này là 11,2% và 33,4%. Tại trạm Bạch Long Vĩ, các con số tương ứng cho khoảng 
thời gian từ tháng XI tới tháng I là 67,4% và 18,8%; cho khoảng thời gian từ tháng II 
tới tháng IV là 35,9% và 8,2%. Tuy nhiên, tại trạm này vào khoảng thời gian từ tháng 
I tới tháng IV sóng theo các hướng đông nam và nam có tần suất xuất hiện rất đáng kể 
với các giá trị tương ứng là 15,8% và 26%. Lưu ý rằng tần suất xuất hiện của gió theo 
hướng đông nam và nam vào tháng IV tại đây tương ứng là 15% và 20%. Như vậy, tần 
suất xuất hiện của sóng hướng nam vào thời gian này tại đây lớn hơn tần suất xuất 
hiện của gió theo cùng hướng. Điều này có thể giải thích được nếu lưu ý rằng trạm 
Bạch Long Vĩ nằm ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ và chịu ảnh hưởng rất mạnh của sóng 
theo các hướng đông, đông nam và nam ngoài Biển Đông lan truyền vào. Sóng từ các 
hướng trên ở ngoài khơi Biển Đông khi lan truyền tới trạm Bạch Long Vĩ sẽ đổi 
hướng thành hướng nam. Bởi vậy, ta có thể thấy rằng tần suất xuất hiện của sóng theo 
hướng đông nam tại đây gần bằng tần suất xuất hiện của gió theo cùng hướng trong 
khi đó tần suất xuất hiện của sóng theo hướng nam lớn hơn tần suất xuất hiện của gió 
theo hướng này. Như đã nhận xét ở trên, càng gần cửa vịnh thì sóng càng chịu ảnh 
hưởng mạnh của sóng lan truyền từ ngoài Biển Đông vào. Điều này có nghĩa là hướng 
sóng tới càng gần với hướng sóng ngoài Biển Đông. Ta có thể thấy rõ điều này căn cứ 
vào tần suất xuất hiện của sóng theo các hướng tại trạm Hòn Ngư. Trạm này khá gần 
cửa vịnh nên sóng tới theo hướng đông nam có thể truyền trực tiếp từ ngoài khơi vào 
trạm nên có độ cao tương đối nhỏ và chu kỳ tương đối ngắn.  

Vì rằng độ sâu biển trong vùng này khá nhỏ (nhỏ hơn 1/100), sóng vỡ cách bờ 
khá xa và suy giảm rất nhiều khi lan truyền tới bờ. Vì vậy, sóng mùa đông không gây 
ra xói lở nghiêm trọng tại bờ. Sự ảnh hưởng của sóng tới thay đổi địa hình chủ yếu là 
do sóng tạo ra dòng bùn cát vận chuyển dọc bờ. Cần nhận thấy rằng tại một số địa 
điểm, như là bờ biển từ Tiền Hải tới Hải Hậu, hiện tại vấn đề xói lở bờ là rất nghiêm 
trọng. Tuy nhiên, vai trò của sóng trong vấn đề xói lở cần được nghiên cứu kỹ hơn.   

Trong khu vực này, sóng lớn trong các trận bão kết hợp với triều cường và 
nước dâng bão có thể gây ra những thiên tai nghiêm trọng ở vùng ven biển.  

b) Vùng biển bên ngoài vịnh Bắc Bộ  

Đây là một vùng biển hở và bờ biển trong vùng này nhìn trực tiếp ra Biển 
Đông. Như vậy, sóng trong khu vực này chủ yếu là sóng lan truyền vào từ Biển Đông. 
Tương tự như chế độ gió, có hai mùa sóng trong một năm.  vào mùa Đông từ tháng 
10 tới tháng 4 năm sau, hướng sóng chính là hướng đông bắc và bắc. Sóng trong giai 
đoạn này là tương đối mạnh và đôi khi gây ra xói lở bờ. Vào mùa hè từ tháng 5 đến 
tháng 9, hướng sóng chính là nam và đông nam. Đầu hè, từ tháng 5 tới tháng 7, do ảnh 
hưởng của gió tây thổi từ bờ ra biển mà biển khá lặng. Sóng chủ yếu là sóng lừng lan 
truyền từ ngoài khơi vào bờ ngược với hướng gió và do vậy năng lượng sóng bị tiêu 
tán đáng kể. Nói chung độ cao sóng không lớn hơn 0.5m. Cuối hè và thu, do có gió 
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đông nam và bắt đầu mùa bão, sóng trởn nên lớn hơn. Sóng lớn trong các cơn bão có 
độ cao tới 10m cùng với triều cường và nước dâng gây ra xói lở bờ, phá hoại các công 
trình ven biển và lũ lụt cho vùng đất ven biển. Nếu không có biện pháp phòng chống 
thích hợp, thiệt hại về người và của có thể là rất lớn.  
11.2.2 Các đặc trưng của sóng gió ngoài khơi và duyên hải miền Trung 

Đặc điểm của sóng tại vùng duyên hải miền Trung là tương tự với miền Bắc. 
Độ dốc bãi cát ven bờ thường là rất lớn. Điều này cho phép sóng tấn công trực tiếp 
vào bờ mà không bị mất mát năng lượng một cách đáng kể. Vào mùa đông (mùa khô), 
hướng sóng chính là hướng bắc, đông bắc và đông. Sóng trong thời gian tháng Giêng 
và tháng 2 là rất mạnh, tạo ra nước dâng sóng rất đáng kể gần bờ. Nước dâng do sóng 
kết hợp với triều cường cho phép sóng tấn công trực tiếp vào bờ, gây xói lở bờ nghiêm 
trọng. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, sự xây dựng của một loạt hồ chứa nước ở 
thượng nguồn các sông đã chặn dòng bùn cát chảy từ sông ra biển. Vì vậy, dòng cát 
vận chuyển dọc bờ bị giảm đi và vấn đề xói lở bờ dưới tác dụng của sóng vào mùa 
đông trở nên nghiêm trọng hơn.  Nước dâng do sóng và gió cùng với triều cường 
cũng gây ngập lụt tại một số địa phương như TP Hồ Chí Minh. Sóng cũng gây bồi lấp 
tại các luồng tàu và thậm chí lấp một số cửa sông, gây ảnh hưởng rất nhiều tới giao 
thông vận tải.  

Vào cuối mùa khô, vào tháng 4 và tháng 5, vì gió yếu nên biển rất lặng. Đầu hè, 
gió đổi hướng thành gió tây và tây nam, thổi từ bờ ra biển. Gió đã triệt tiêu sóng lừng 
truyền từ biển vào bờ và làm cho biển rất lặng. Cuối hè, mùa bão bắt đầu và sóng trở 
nên mạnh hơn. Đặc biệt là từ tháng 10, gió mùa đông bắc bắt đầu và gây ra biển động 
liên tục hầu như suốt mùa đông.  
11.2.3  Các đặc trưng của sóng gió ngoài khơi và duyên hải Miền Nam 

Cũng tương tự như các đặc trưng của sóng vùng bờ biển Miền Trung, sóng gió tại 
vùng biển Miền Nam có hai mùa rõ rệt. Vào mùa khô, sóng chủ yếu có hướng đông 
bắc và đông. Sóng hướng nam cũng được quan trắc. Sóng trong mùa này là khá mạnh. 
Tuy nhiên, vì rằng đáy biển trong vùng này là khá phẳng và tại nhiều vị trí bị che phủ 
bởi một lớp bùn rất dày và rừng ngập mặn nên sóng bị suy giảm rất nhiều khi lan 
truyền vào bờ. Do vậy, vấn đề xói lở bờ do sóng là không quá nghiêm trọng trong 
vùng này. Tuy nhiên, gần đây, do sự tàn phá của rừng ngập mặn mà sóng có thể lan 
truyền và bờ gây ra xói lở tại một số vùng biển như Gò Công. Vấn đề ngăn chặn xói lở 
do sóng ở đây cần được nghiên cứu kỹ càng để đề ra giải pháp thích hợp chống xói lở. 

Vào cuối mùa khô và đầu mùa mưa, vì gió lặng nên biển rất lặng. Vào tháng 6, độ 
cao sóng có nghĩa nói chung không vượt quá 0.5m. Cuối hè, cùng với gió mùa tây 
nam, sóng trở nên mạnh hơn. Cuối hè, sóng lớn từ ngoài khơi truyền vào có thể gây ra 
nước dâng sóng đáng kể. Nước dâng sóng cùng với triều cường có thể ngăn trở lũ 
thoát từ các sông trong vùng đồng bằng, gây nên ngập lụt nghiêm trọng hơn.  
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Cõu hỏi 

1. Hóy chỉ ra trờn Hỡnh 11.1 những vị trớ cú thể coi là cỏc trạm quan trắc giú và súng 
xa bờ? 
2. Trỡnh bày những đặc điểm cơ bản của chế độ giú ngoài khơi Biển Đông? 
3. Đặc điểm của bóo và ỏp thấp nhiệt đới ở cỏc vựng khớ hậu biển nước ta? 
4. Đặc điểm chế độ súng biển ở cỏc khu vực ven Biển Đông của nước ta? 
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