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Lý thuyết các dao động tự do trong những thủy vực hở một phần hoặc kín hoàn toàn
dựa trên phép xấp xỉ kênh, khi chuyển động diễn ra chủ yếu theo một hướng. Đối với những
thủy vực hình dáng đơn giản, chẳng hạn, có thể sử dụng công thức Merian để tính các giá trị
của chu kỳ dao động tự do cho cả thủy vực hoặc từng phần của nó rồi sau đó ghép nối cho
toàn thủy vực.
Trong biển thực mà đặc trưng là sự tồn tại đường bờ phức tạp với những eo, vịnh, đảo
và bán đảo, những bất đồng nhất độ sâu, thềm lục địa, sẽ diễn ra những quá trình phản xạ,
phát xạ sóng và trong biển sẽ hình thành một chế độ dao động tự do phức tạp, khác nhau ở
những điểm khác nhau. Trong trường hợp này có thể nghiên cứu chế độ cộng hưởng dựa trên
những quan trắc mực nước. Đánh giá triều riêng bằng bằng cách so sánh những quan trắc
nhiều năm của mực nước ở các quần đảo Axo và Becmuda với triều tĩnh đã cho phép phân
biệt những chu kỳ cộng hưởng của Bắc Đại Tây Dương bằng 9,3 và 14,8 giờ [8]. Haret [3] đã
thử tính các chu kỳ riêng của hệ thống vịnh Phandi-Men trên cơ sở phân tích sự khuếch đại
của từng sóng thủy triều ở những khu vực bờ khác nhau và nhận được chu kỳ cộng hưởng
bằng 13,3  0,4 giờ.

Một phương pháp khác để tính tới độ sâu và hình dáng tự nhiên của biển là phương
pháp tích phân bằng số những phương trình Laplat không ma sát trong khuôn khổ bài toán
biên không dừng khi kích động những dao động riêng bởi nhiễu động ban đầu bất kỳ. Phân
tích phổ các chuỗi mực nước tính được sẽ cho phép tìm những tần số riêng (những chu kỳ
riêng), còn phân tích điều hòa - những hàm riêng (những mốt).
Để giải bài toán đối với biển Đông, chúng tôi sử dụng phương pháp đã nêu với sơ đồ
tính đã được xây dựng trong các công trình [6, 1, 7, 4] khi nghiên cứu các dao động tự do của
các biển Liguri, Hắc Hải, Bắc Băng Dương và đại dương thế giới nói chung.
Các phương trình xuất phát là những phương trình nước nông không kể ma sát viết dưới
dạng ma trận:
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với những điều kiện ban đầu và biên:
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trong đó W  (U ,  )  hàm vectơ, U (u , v)  vectơ các dòng toàn phần,   độ cao mực
nước, L  toán tử vi phân xác định bằng
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với k , n  những vectơ đơn vị hướng tuần tự thẳng đứng lên trên và pháp tuyến với vành bờ,

S1  vành bờ cứng, S 2  biên lỏng, W0  (0, 0 )  nhiễu động ban đầu của trường mực nước,

H  H (x, y )  độ sâu biển, f  thông số Coriolit, g  gia tốc rơi tự do.
Trong hệ trên, sự có mặt của  trong toán tử L cho phép tính đến đầy đủ động lực
vùng nước nông, điều kiện (4) loại mất phần tần thấp trong phổ những dao động tự do có thể
có trong biển Đông như là một bộ phận của Thái Bình Dương.
Để giải bằng số bài toán (1)-(4) toàn bộ biển Đông được xấp xỉ bằng mạng lưới với
bước dọc theo các trục tọa độ bằng một độ kinh và vĩ. Phần biên cứng là toàn bộ bờ của các
nước xung quanh, những eo biển hẹp xen kẽ với những chuỗi đảo nhỏ. Chỉ riêng ở phía đông
và bắc, eo Đài Loan và eo Luxông với độ sâu ở giữa tuần tự cỡ 100 mét và hơn 3000 mét
được coi là biên lỏng. Các trị u, v,  được tính ở các điểm xê dịch nhau một nửa bước lưới
[2]. Các đạo hàm không gian được thay bằng những tương tự sai phân hữu hạn trung tâm, các
trị của u, v và  tại từng bước thời gian về phía tương lai (bằng 150 giây) được tính với độ
chính xác bậc bốn của chuỗi Taylo.
Độ dài các chuỗi trị số mực nước tính được dùng để nhận phổ các dao động tự do bằng
1000 với độ gián đoạn bằng 1 giờ.
Tất cả các phổ những dao động tự do được xây dựng cho 16 điểm phân bố đều dọc theo
các bờ và phần khơi (xem vị trí của các điểm trên hình 2) có tính gián đoạn rõ rệt (thí dụ phổ
của điểm 1 thuộc vịnh Thái Lan và điểm 6 thuộc vịnh Bắc Bộ trên hình 1a và 1b) và trong dải
chu kỳ từ 1 đến 60 giờ chúng tôi đã phân biệt được 15 dao động (mốt) tự do với năng lượng
đáng kể là 60, 24, 19,2, 17,2, 14,7, 14,3, 13,2, 11,6, 10,6, 9,7, 9,4, 7,6, 7,1, 6,1 và 4,2 giờ.
Những vùng khác nhau của biển, ngoài những mốt chung với toàn biển là 24 và 19,2 giờ, còn
có những mốt địa phương, thí dụ ở vịnh Thái Lan có mặt những mốt với chu kỳ 60, 14,7,
11,6, 10,6 và 9,7 giờ, ở vịnh Bắc Bộ – 17,2 và 14,3 giờ, vùng bờ sâu tiếp giáp miền Trung
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Việt Nam và ngoài biển khơi – 17,2 giờ.
Để tái lập cấu trúc không gian của các mốt đã xây dựng các bản đồ đường đồng pha và
đồng biên độ của bảy mốt tuần tự ứng với các chu kỳ 60, 24, 19,2, 17,2, 11,6, 10,6 và 9,7 giờ.
Các hình 2 và 3 là những thí dụ về các bản đồ kiểu ấy. Nét nổi bật trên tất cả các bản đồ là tồn
tại các hệ thống rốn triều quay ngược chiều kim đồng hồ. Những biên độ lớn nhất thấy ở các
vùng nước nông, đặc biệt ở những đỉnh vịnh.
Những tính toán trên đây là kết quả đầu tiên về ước lượng mô hình những chu kỳ dao
động tự do của biển Đông, có thể sử dụng để phân vùng thủy vực này theo đặc điểm dao động
tự do, giải thích những đặc điểm dao động triều vốn rất đặc biệt ở đây, hoặc chỉ ra khả năng
phản ứng cộng hưởng của từng đới bờ đối với những kích động từ bên ngoài như những dao
động khí quyển khi nghiên cứu biến động mực nước.
Theo tư tưởng vừa nêu có thể sơ bộ chia biển thành sáu vùng với khả năng phản ứng
khác nhau, nói theo ngôn ngữ kỹ thuật, những bộ cộng hưởng khác nhau như sau:
Vùng I gồm thềm lục địa tây nam biển, vịnh Thái Lan trừ dải hẹp cận bờ đông (giáp
Nam Việt Nam) với chế độ dao động phức tạp nhất, phản ứng cộng hưởng với những kích
động trong dải chu kỳ rộng từ vài ngày, ngày, nửa ngày cho đến các chu kỳ gọi là nước nông.
Biên độ dao động lớn nhất.
Vùng II là nửa phía tây vịnh Bắc Bộ với chế độ dao động thuần nhất hơn, chỉ cộng
hưởng với các chu kỳ ngày, nửa ngày và nước nông. Biên độ dao động tương đối lớn.
Vùng III là nửa đông và bắc vịnh Bắc Bộ chỉ khác vùng II bởi chỗ chu kỳ ngày áp đảo
hơn hết. Biên độ dao động lớn.
Vùng IV rộng lớn nhất, gồm toàn bộ thủy vực biển từ bờ tây đông phản ứng với chu kỳ
ngày và biên độ dao động nhỏ.
Vùng V là dải ven bờ tây bắc biển (ven bờ Trung Quốc) và vùng VI là thềm lục địa
nam đông nam biển có đặc điểm như vùng IV cộng với khả năng phản ứng với các dao động
nước nông. Biên độ dao động trung bình.

Kết quả tính và phân tích như trên khá phù hợp với những giải thích về chuyển động
triều ở biển Đông và các vịnh Bắc Bộ, Thái Lan. Nếu có điều kiện so sánh với những biến
động dao động của các tác nhân bên ngoài như các yếu tố khí tượng, hoàn lưu khí quyển... thì
có thể nghiên cứu chế độ biến động mực nước biển dưới góc độ tương tác cộng hưởng, xác
định cơ chế tương tác, điều rất có ý nghĩa trong khi dự báo dao động mực nước biển.
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SUMMARY
THE FREE OSCILLATIONS AND THE RESONANCE IN THE OSCILLATION
OF EAST SEA LEVEL

Pham Van Huan
Hanoi University

The long wave equations of shallow water are solved by a finite difference method for
South-china sea with real morphology and bathymetry. In result, 15 modes of free oscillations
are determined and the space forms of 7 modes among them are reconstructed. This all
permitted to divide the sea into six districts with different ways to respond to external forces.
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