
Research on Synop eddy currents
(large size) in the East Vietnam Sea

Item Type Journal Contribution

Authors Pham, Xuan Duong

Download date 22/05/2023 06:03:00

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/42026

http://hdl.handle.net/1834/42026


Vietnam Journal of Marine Science and Technology; Vol. 21, No. 4A; 2021: 1–9 
DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/16701 

https://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst 

 

 

 

Research on Synop eddy currents (large size) in the East Vietnam Sea 

 
Pham Xuan Duong 

Institute of Oceanography, VAST, Vietnam 
E-mail: duongpx63@yahoo.com 
 
Received: 2 July 2021; Accepted: 26 October 2021 

©2021 Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) 
 

 
Astract 

The field survey to determine the size, location, morphology and time of appearance of Synop vortexes in 

the East Vietnam Sea is not feasible in the current conditions of our country. The East Vietnam Sea stretches 

over 25 degrees latitude, with the main climate and weather conditions of the tropics, with monsoon and 

equator, so the possibility of the appearance of Synop vortexes is entirely possible. Indirectly studying the 

Synopic vortexes of the East Vietnam Sea, using the research model, has also obtained certain results. 

Recently, a number of ocean circulation models have developed strongly of three-dimensional modeling 

problems, the models have applied effective calculations on the seas and world oceans of Synopic processes 

without also describes oceanic spectra ranging from small to global in size, ranging in duration from a few 

seconds to thousands of years. Using the calculated ROMS (Regional Ocean Modeling System) model, the 

current field in the East Vietnam Sea appears many different large-sized vortex shapes. There exists a large 

vortex pattern covering several small internal vortices. The vortex may appear only in the western part of the 

East Vietnam Sea, or only in the eastern part of the East Vietnam Sea. There exist contiguous double 

vortices, this double vortex is usually two reversible vortices, the belt of eddies flows continuously in 

opposite directions from west to east or from east to west. Comparing the research results with other 

research results published by foreign authors shows that there is a concordance. 
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Tóm tắt 

Việc khảo sát thực địa xác định kích thước, vị trí, hình thái và thời gian xuất hiện các xoáy Synop trên Biển 

Đông là việc không khả thi trong điều kiện của nước ta hiện nay. Biển Đông trải dài trên 25 vĩ độ, với điều 

kiện khí hậu và thời tiết của vùng nhiệt đới là chính, có gió mùa và giáp xích đạo nên khả năng xuất hiện các 

xoáy Synop là hoàn toàn có thể xảy ra. Việc gián tiếp nghiên cứu các xoáy Synop Biển Đông, dùng mô hình 

nghiên cứu cũng đã thu được một số kết quả nhất định. Gần đây một số mô hình hoàn lưu Đại dương đã phát 

triển mạnh mẽ của các bài toán mô hình ba chiều, các mô hình đã áp dụng tính toán có hiệu quả trên các 

vùng biển và Đại dương thế giới về các quá trình Synop mà còn diễn tả các phổ của Đại dương có kích 

thước nhỏ đến kích thước toàn cầu, thời gian từ vài giây đến hàng ngàn năm. Sử dụng mô hình ROMS 

(Regional Ocean Modeling System) tính toán cho thấy, trường dòng chảy ở Biển Đông xuất hiện nhiều hình 

dạng xoáy kích thước lớn khác nhau. Tồn tại hình thái xoáy lớn bao trùm một số xoáy nhỏ bên trong. Xoáy 

có thể chỉ xuất hiện ở phần phía Tây Biển Đông, hoặc chỉ xuất hiện phía Đông Biển Đông. Tồn tại xoáy đôi 

đi liền nhau, xoáy đôi này thường là hai xoáy thuận nghịch, vành đai của các xoáy chảy liên tục có chiều 

ngược nhau từ tây sang đông hoặc từ đông sang tây. Đối chiếu các kết quả nghiên cứu với các kết quả 

nghiên cứu khác của các tác giả nước ngoài công bố cho thấy có sự phù hợp. 

Từ khóa: Xoáy Synop ở Biển Đông, ROMS. 

 

MỞ ĐẦU 
Việc nghiên cứu dựa vào những kết đo đạc 

dài ngày với quy mô rộng lớn đã khám phá ra 
một lớp quan trọng chuyển động trong đại 
dương là sự hình thành những nhiễu động dạng 
các xoáy lớn trong trường dòng chảy (vòng 
xoáy lớn). Kích thước nằm ngang cỡ 100 km, 
kích thước thẳng đứng cỡ độ sâu trung bình của 
đại dương, về thời gian từ vài tuần lễ cho đến 
vài tháng. Vận tốc dòng chảy trong vòng xoáy 
có thể đạt từ 100 -150 cm/s trên bề mặt của đại 
dương. Ở tầng sâu 200 - 1000 m vận tốc bình 
quân có thể đạt từ 20 - 25 cm/s. Các xoáy này 
lúc đầu phát hiện ở dòng chảy tia xiết mạnh 
nhưng về sau nó còn xuất hiện ở các vùng khơi 
đại dương, những xoáy này khá giống những 

xoáy thuận và những xoáy thuận dịch chuyển 
trong khí quyển, về thực chất nó tương ứng với 
tính biến thiên Synôp trong đại dương. Vì vậy 
được gọi là các xoáy Synôp trong đại dương 
hoặc có khi còn gọi là các xoáy kích thước vừa 
trong đại dương (Meso). Xoáy Synôp đóng góp 
phần rất lớn vào cân bằng năng lượng cũng như 
cân bằng độ xoáy của hoàn lưu kích thước lớn, 
chính nó là điều kiện quan trọng cho việc 
nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm của các quá 
trình hình thành thành tạo xoáy kích thước 
Synôp, từ đó khởi thảo ra các phương pháp dự 
báo sự xuất hiện, biến hoá, dịch chuyển, biến 
mất của các xoáy. Các kết quả thực nghiệm cho 
đến nay cho phép ta phân biệt được các đặc 
trưng của các nhiễu động xoáy theo sự đa dạng, 

http://dx.doi.org/10.15625/1859-3097/14/2/4475
mailto:duongpx63@yahoo.com


Research on Synop eddy currents 

sự không đồng đều của chúng trong đại dương 
mà đặc trưng của chúng là năng lượng, kích 
thước, mật độ, cấu trúc thẳng đứng. Các xoáy 
Synôp chia thành hai loại, loại các xoáy kích 
thước vừa của đại dương, xoáy đại dương, các 
xoáy thường xem xuất hiện tính bất ổn định của 
các dòng kích thước lớn mà nó hình thành. 

Nghiên cứu động lực học giữa Biển Đông 
và các biển lân cận, Metzger và Hurlburt đã 
dự đoán tới sự xuất hiện các xóay giữa Biển 
Đông trong các thời kỳ gió mùa [1]. Tập hợp 
các tài liệu, Liu và cộng sự, cũng dự đoán có 
hệ thống các xoáy nhỏ chi phối khu vực phía 
bắc và phía nam Biển Đông xuất hiện trong 
mùa gió Đông bắc [2]. Huijie Xue và cộng sự, 
đã mở rộng nghiên cứu trường dòng chảy của 
Biển Đông trải rộng đến kinh độ 150

o
 E và đã 

xây dựng tập bản đồ trường dòng chảy, dự 
đoán có xoáy ở Biển Đông [3]. Nghiên cứu 
cấu trúc hoàn lưu dòng ba chiều cho Biển 
Đông Pohlmann, đã đưa ra hai xoáy kích 
thước lớn gần đều nhau xuất hiện ở phía Bắc 
và phía Nam Biển Đông [4]. JIANYU HU và 
các cộng sự nghiên cứu trường dòng chảy 
Biển Đông cũng đã vẽ được định tính bức 
tranh dòng chảy Biển đông có một số vực 
xoáy [5]. Nghiên cứu dòng chảy quy mô Đại 
dương, trước đây cũng đã tìm thấy sự xuất 
hiện và tồn tại vực xoáy ở các vùng khác nhau 
ở vùng phía tây Thái Bình Dương và thường 
là dòng hải lưu mạnh phía tây tạo nên [6]. 

CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Hệ phương trình chi phối 

Các phương trình chi phối của ROMS được 

thiết lập dựa trên ba hệ tọa độ: Đề Các - Sigma 

- Cong trực giao. Hệ tọa độ Descartes; với x 

tăng theo hướng đông, y tăng theo hướng bắc 

và z tăng theo hướng thẳng đứng từ dưới lên. 

Bề mặt tự do của biển được xác định tại vị trí z 

= ζ(x,y,t) và đáy tại vị trí z = -H(x, y). Trong đó, 

v  là vector vận tốc theo phương ngang với các 

thành phần (u, v), w là thành phần thẳng đứng, 

T-S là thành phần nhiệt - muối và   là toán tử 

gradient theo phương ngang [7]. Khi đó ROMS 

đưa ra bảy phương trình: Phương trình liên tục 

đối với chất lỏng không nén được, hai phương 

trình động lượng theo phương ngang, phương 

trình động lượng theo phương thẳng đứng, 

phương trình trạng thái, phương trình khuyếch 

tán nhiệt độ, phương trình khuyếch tán độ muối 

(các kí hiệu xem thêm [8]). Bằng cách biến đổi 

từ tọa độ Đề Các (x, y, z) sang hệ tọa độ không 

thứ nguyên (Sigma) theo phương thẳng đứng 

(x’, y’, σ), sau đó sử dụng các toán tử x’ = x, y’ 

= y, 
z

H










 (z = ζ “σ = 0”, z = -H “σ = -1”) 

[9, 10], thực hiện các phép biến đổi hệ tọa độ 

Đề Các sang hệ tọa độ Sigma ở mặt biển z = ζ 

đến đáy biển z = -H có tọa độ không thứ 

nguyên σ = 0 và σ = -1. Hệ phương trình trong 

hệ tọa độ Sigma có dạng: 
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Các kí hiệu trong 7 phương trình chi phối 

của ROMS trong hệ tọa độ Sigma [9, 10]. 
Các điều kiện biên lỏng, biên cứng được 

trình bày khá chi tiết bởi Marchesiello, P.; 
McWilliams, J. C., [11]. Điều kiện ổn định cho 
mô hình trình bày khá chi tiết bởi Duran [12]. 

Nguồn số liệu 
Số liệu nhiệt muối Biển Đông lấy từ các số 

liệu phân tích NOMADS (NOAA Operational 
Model Archive and Distribution System) do 
Trung tâm Dữ liệu Khí hậu Quốc gia (NCDC), 
Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia 
(NCEP) và Phòng Thí nghiệm Thủy động lực 
(GFDL) cùng phối hợp xây dựng. Chuỗi số liệu 
gió bề mặt được trích từ bộ số liệu Khí quyển - 
Đại dương tổng hợp (The Comprehensive 
Ocean - Atmospheric Data Set - COADS). Đây 
là cơ sở dữ liệu được xây dựng và duy trì tại 
Mỹ bởi Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc 
gia (NCAR) và Cục Khí quyển - Đại dương 
Quốc gia (NOAA), đặc biệt là Trung tâm Chẩn 
đoán Khí hậu (Climate Diagnostics Center 
CDC), Viện hợp tác Nghiên cứu các Khoa học 
Môi trường (Cooperative Institute for Research 
in Environmental Sciences - CIRES) thuộc 
trường Đại học Tổng hợp Colorado và Trung 
tâm Dữ liệu Khí hậu Quốc gia (National 
Climatic Data Center - NCDC). 

Tại biên lỏng số liệu thủy triều được tính từ 
mô hình thủy triều toàn cầu TPXO7.1. Mô hình 
TPXO7 sử dụng dữ liệu từ TOPEX/Poseidon 
toàn cầu phiên bản 7.1 (TPXO7.1), đây là một 
mô hình thủy triều đại dương toàn cầu rất hữu 
ích cho nghiên cứu đại dương thế giới. Trong 
mô hình này các sóng thành phần sẽ được tính 
toán và nội suy cho các điểm lưới của vùng 
Biển Đông [13]. 

Thông lượng nước ngọt bề mặt (freshwater 
flux), nhiệt độ, lượng bay hơi, lượng mưa, hệ 
số sức căng bề mặt biển theo suốt thời gian 
trong năm được lấy từ COADS (trao đổi, 

nghiên cứu sử dụng ROMS vào trang web 
http://www.myroms.org). 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Một số kết quả thu nhập điều kiện biên cho 
ROMS 

 

Hình 1. Biên độ sóng O1 

 

Hình 2. Độ ẩm bề mặt biển, ngày 285 

http://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atmos.umd.edu%2F~ocean%2F&ei=iNoETJbWEIXBcZ_WnfQE&usg=AFQjCNFe9SMmDTku2QYgK7_M_MRnaTdXNg&sig2=w4bdCJdde_odSIFWuOuaeg
http://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atmos.umd.edu%2F~ocean%2F&ei=iNoETJbWEIXBcZ_WnfQE&usg=AFQjCNFe9SMmDTku2QYgK7_M_MRnaTdXNg&sig2=w4bdCJdde_odSIFWuOuaeg
http://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atmos.umd.edu%2F~ocean%2F&ei=iNoETJbWEIXBcZ_WnfQE&usg=AFQjCNFe9SMmDTku2QYgK7_M_MRnaTdXNg&sig2=w4bdCJdde_odSIFWuOuaeg
http://cires.colorado.edu/
http://cires.colorado.edu/
http://www.cdc.noaa.gov/
http://www.cdc.noaa.gov/
http://cires.colorado.edu/
http://cires.colorado.edu/
http://cires.colorado.edu/
http://www.ncdc.noaa.gov/
http://www.myroms.org/
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Miền nghiên cứu được phủ kín bởi một 
mạng lưới (độ phân giải) 150   200 điểm theo 
phương nằm ngang và theo phương thẳng đứng 
được phân chia theo 7 tầng Sigma. Mực nước 
của miền tính được lấy cơ sở dữ liệu của vệ 
tinh Topex - Poseidon, Jason1-2 (cơ quan 
CNRS và NASA). Để phân tích ra các sóng 
thành phần, bao gồm các sóng nhật triều: K1, 
O1, P1, Q1; bán nhật triều: M2, S2, N2, K2 và 
các sóng có chu kỳ ngắn: M4, MS4, M6 cho 
biên lỏng. Số liệu gió, nhiệt-muối, bức xạ mặt 
trời, độ ẩm dòng Open Dap lấy của NCDC, 
COADS, NCEP, NOAA các kết quả được thể 
hiện qua các hình 1–6. 

 

Hình 3. Nhiệt độ bề mặt, ngày 285 

 

Hình 4. Độ muối mặt biển 

 

Hình 5. Profile độ muối Biển Đông 

 

Hình 6. Độ muối mặt biển, ngày 195 
 

Một số dạng xoáy Synop trên Biển Đông 

Kết quả nghiên cứu vùng biển kích thước 

lớn (Biển Đông) cho thấy: 

Với điều kiện khí hậu, địa hình đáy biển, 

quy mô lớn bao trùm gần Biển Đông, trường 

dòng chảy biển; xuất hiện xoáy Synop. Xoáy 

này có kích thước lớn với đường kính có thể 

lên tới 50–1.000 km, theo thời gian quy mô 

xoáy có thể bao trùm cả Biển Đông, có khi 

lại xuất hiện nhiều xoáy khác nhau, có khi 

xoáy lớn lại bao trùm một số xoáy nhỏ bên 

trong. Các xoáy này dịch chuyển sang ngang, 

lên, xuống và các vực xoáy này xuất hiện 
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nhiều nơi trên Biển đông, nhiều khi xoáy 

xuất hiện nhiều ở phần phía tây Biển Đông. 

Vùng biển phía tây này xuất hiện tới 3 xoáy 

rõ rệt, hướng vector của xoáy gần giống nhau 

đi từ tây sang đông ở phần phía nam xoáy, 

phần phía Bắc ngược lại. Vector xoáy phần 

phía Đông hướng đi lên còn phần phía tây 

xoáy, hướng đi xuống (gần Philippin, hình 7). 

Xoáy nước lớn tốc độ dòng trung bình từ  

60–100 cm/s. Với tốc độ này, các xoáy nước 

sẽ cuốn trôi tất cả vật thể lan ra rộng khắp 

trên biển. 

 

 

Hình 7. Xoáy hình thành phần nửa phía Đông Biển Đông, 8 h/15/2 
 

Nghiên cứu cũng cho thấy, có dòng hải lưu 
mạnh ôm sát bờ phía tây Biển Đông (bờ Việt 
Nam) từ phía Bắc xuống phía Nam, tốc độ 
dòng cực đại khá lớn trên 100 cm/s. Hình thái 
trường dòng chảy trong thời điểm này trên quy 
mô Biển Đông, ngoài dòng dòng hải lưu mạnh 
ôm sát bờ phía tây còn xuất hiện nhiều xoáy 
kích thước trên 50 km và tập trung ở phía Bắc 
Biển Đông (hình 8). 

Tồn tại xoáy đôi đi liền nhau, vành đai 
xoáy có tốc độ dòng lên đến 100 cm/s. Xoáy 
đôi này thường là hai xoáy thuận nghịch, vành 
đai của các xoáy chảy liên tục có chiều ngược 
nhau từ tây sang đông hoặc từ đông sang tây 
(hình 9). Xoáy đôi này thường xuất hiện ở nửa 
phía Bắc hoặc nửa phía Nam, nhiều khi chúng 
xuất hiện ở cả các nơi khác trên biển. 

Xoáy Synôp đóng góp phần rất lớn vào cân 
bằng năng lượng cũng như cân bằng độ xoáy 
của hoàn lưu kích thước lớn, chính nó là điều 
kiện quan trọng cho việc nghiên cứu lý thuyết, 
thực nghiệm của các quá trình hình thành thành 
tạo xoáy kích thước Synôp, từ đó khởi thảo ra 
các phương pháp dự báo xuất hiện biến hoá, 
dịch chuyển, biến mất của các xoáy. Các kết 
quả nghiên cứu thể hiện qua các trường dòng 
chảy xuất hiện các xoáy ở Biển Đông vào các 
thời điểm khác nhau, như vào các thời điểm 
8h/15/2/2019, 10h/7/5/2019, 22h/12/8 đã thể 
hiện được sự xuất hiện và tồn tại các xoáy 
Synop trên biển. Kết quả này cũng phù hợp với 
các kết quả nghiên cứu của các tác giả nước 
ngoài như Metzger, Hurlburt; Liu, Yuan, Su; 
Pohlmann, T được thể hiện trên hình 10.
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Hình 8. Xoáy hình thành phần nửa phía Bắc Biển Đông, 10 h/7/5 
 

 

Hình 9. Xoáy đôi đi liền nhau (dạng xoáy thuận nghịch), 22 h/12/8 
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Hình 10. So sánh kết quả nghiên cứu của tác giả (a) và của Jianyu Hu,  
Hiroshi Kawamura, Huasheng Hong and Yiquan Qi, 2000 (b) 

 
KẾT LUẬN 

Tồn tại nhiều xoáy nước trên Biển Đông 
có kích thước lớn với đường kính có thể lên 
tới 50 km đến cả nghìn km. Theo thời gian 
các xoáy này dịch chuyển sang ngang,  
lên, xuống. 

Tồn tại hình thái xoáy lớn bao trùm một số 
xoáy nhỏ bên trong. Xoáy có thể chỉ xuất hiện 
ở phần phía Tây Biển Đông, hoặc chỉ xuất hiện 
phía Đông Biển Đông. 

Tồn tại xoáy đôi đi liền nhau, xoáy đôi này 
thường là hai xoáy thuận nghịch, vành đai của 
các xoáy chảy liên tục có chiều ngược nhau từ 
tây sang đông hoặc từ đông sang tây. 

Xoáy Synop Biển Đông sẽ mở ra cho việc 
nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm của các quá 
trình hình thành thành tạo xoáy kích thước 
Synôp Biển Đông, từ đó khởi thảo ra các 
phương pháp dự báo xuất hiện biến hoá, dịch 
chuyển, biến mất của các xoáy. 
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