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Người đọc phản biện: PGS. TS. Phạm Vũ Anh

CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC VÀ TIÊU CHÍ
ĐỀ XUẤT LƯỚI TRẠM KHÍ TƯỢNG GIÁM SÁT BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

PGS.TS Nguyễn Viết Lành, CN. Đinh Xuân Trường
Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ Khí tượng Thủy văn và Môi trường

Bằng việc sử dụng phương pháp hàm cấu trúc, đồng thời dựa trên cơ sở chuỗi số liệu nhiệt độ trung
bình ngày và lượng mưa ngày của 120 trạm khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam, bài báo đưa ra kết
quả nghiên cứu bước đầu về cơ sở lí luận khoa học và tiêu chí để xây dựng mạng lưới khí tượng

giám sát biến đổi khí hậu (BĐKH), phục vụ cho công tác theo dõi, giám sát hiện trạng, xu hướng biến động của
khí hậu Việt Nam.

1. Đặt vấn đề

Trái đất đang nóng dần lên do nồng độ các loại
khí nhà kính trong bầu khí quyển đang có xu hướng
tăng dần lên dẫn đến biến đổi khí hậu. Biến đổi khí
hậu (BĐKH) đã, đang và sẽ tác động đến môi trường
tự nhiên, mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, đến mọi
người trên trái đất. Vì thế, BĐKH là vấn đề mang tính
thời sự trong thế kỉ 21.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh
hưởng của BĐKH nghiêm trọng nhất. BĐKH sẽ tác
động nặng nề đến đời sống, sản xuất, môi trường,
hạ tầng cơ sở, sức khỏe cộng đồng ở nước ta. Chính
vì vậy, Nhà nước coi việc xây dựng chiến lược tổng
thể ứng phó với BĐKH và nước biển dâng là vấn đề
sống còn và đã sớm xây dựng Chương trình Mục
tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH.

2. Phương pháp xây dựng lưới trạm khí tượng
giám sát BĐKH

a. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp được lựa chọn để nghiên cứu xây
dựng lưới trạm giám sát BĐKH là phương pháp hàm
cấu trúc D-S, dựa trên đặc trưng quan trọng của
trường ngẫu nhiên đồng nhất và đẳng hướng của
các yếu tố khí tượng. 

Thực chất của phương pháp này trong việc xây
dựng lưới trạm khí tượng giám sát BĐKH là đi tìm
hàm tương quan không gian giữa chuẩn sai của các
yếu tố với khoảng cách giữa các trạm đang xét.
Phương trình toán mô tả phương pháp D-S như
sau:

Trong đó       là trị số hàm cấu trúc giữa trạm I và
trạm J; l là khoảng cách giữa 2 trạm I và J.

Lí thuyết của hàm cấu trúc có thể được trình bày
một cách tóm tắt dưới đây.

Hàm cấu trúc trong bài toán quy hoạch và xây
dựng mạng lưới trạm khí tượng giám sát BĐKH

1) Hàm ngẫu nhiên

Liên quan trực tiếp với việc sử dụng hàm cấu
trúc là việc thừa nhận khái niệm về hàm ngẫu nhiên
và một số đặc trưng của hàm này. Kí hiệu hàm ngẫu
nhiên là X và đối số của chúng là t, s,…

Giả sử, giá trị của đối số t bao gồm: t1, t2, …, tn

Khi đó, giá trị của hàm ngẫu nhiên tương ứng là:
X(t1), X(t2), …, X(tn)

2) Quá trình ngẫu nhiên

Với đối số là thời gian, lấy các giá trị liên tục, hàm
ngẫu nhiên được gọi là quá trình ngẫu nhiên. Với
đối số là tọa độ không gian và thời gian, hàm ngẫu
nhiên được gọi là trường ngẫu nhiên.

3) Trường ngẫu nhiên

Trường ngẫu nhiên được viết dưới dạng U(x, y, z,
t), trong đó x, y, z là tọa độ không gian và t là thời
gian. Có thể quan niệm x, y, z, t là tọa độ của véc tơ
4 chiều p (x, y, z, t). Khi đó, trường ngẫu nhiên được
viết là U( p).

4) Hàm cấu trúc

Một trong những đặc trưng quan trọng của
trường ngẫu nhiên đồng nhất và đẳng hướng là
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hàm cấu trúc               . Đó là kì vọng toán học của
bình phương hiệu sai giữa hai giá trị của trường
ngẫu nhiên tại hai giá trị tương ứng của đối số:

Hàm cấu trúc triệt tiêu khi khoảng cách giữa hai
đối số bằng không:

Quan hệ giữa hàm cấu trúc và hàm tương quan
được biểu thị như sau:

Khi trường ngẫu nhiên đồng nhất và đẳng
hướng thì hàm cấu trúc thỏa mãn:

Trường ngẫu nhiên của đại lượng gần mặt đất
là hàm ngẫu nhiên với 3 đối số: x là vĩ độ, y là kinh
độ và t là thời gian.

Đối với trường mặt đất:

Người ta phân biệt hai loại hàm cấu trúc:

- Hàm cấu trúc thời gian

- Hàm cấu trúc không gian

Khi trường mặt đất là đồng nhất và đẳng hướng,
thì cấu trúc không gian thỏa mãn:

5) Hàm cấu trúc trong quy hoạch lưới trạm

Một trong những ứng dụng quan trọng của

hàm cấu trúc là quy hoạch lưới trạm theo phương

pháp D-S.

Phương pháp D-S xuất phát từ đường lối chung

của việc quy hoạch lưới trạm là: phải xác định mật

độ trạm khí tượng tối thiểu trên cơ sở bảo đảm thu

thập đầy đủ thông tin KTTV trên lãnh thổ.

Việc thu thập thông tin phải mang lại sự hiểu

biết chính xác về trường khí tượng. Độ chính xác đó

được đánh giá theo những tiêu chuẩn khác nhau,

tùy thuộc quan điểm của người nghiên cứu quy

hoạch lưới trạm. Theo phương pháp D-S, tiêu chuẩn

của độ chính xác nói trên là sai số thống kê của việc

nội suy tuyến tính cho điểm giữa hai trạm kế cận

không vượt qua một trị số có ý nghĩa cho trước.

Như vậy, khi đã xác định sai số cho phép (kí hiệu

là         ) có thể tính được mật độ trạm. Hơn nữa, mật

độ trạm thực chất là khoảng cách giữa các trạm kế

cận. Cho nên, việc xác định mật độ trạm được thay

thế bằng việc ước lượng khoảng cách cho phép (kí

hiệu là dp) giữa hai trạm kế cận.

Trên cơ sở đó, bài toán quy hoạch được vạch ra

như sau: Cho trước một giá trị sai số cho phép, hãy

xác định khoảng cách lớn nhất cho phép giữa hai

trạm kế cận sao cho sai số tiêu chuẩn của việc nội

suy tuyến tính cho điểm giữa hai trạm đó không

vượt qua sai số cho phép.

Bài toán trên được giải như sau: Giả sử hai trạm

mặt đất kế cận là I và J lần lượt có tọa độ là (xi,yi) và

(xj,yj). Khi đó, khoảng cách l giữa chúng là:

Chọn tọa độ một chiều (ξ) có phương trùng với
phương của đoạn thẳng nối hai trạm I và J.

Lấy tọa độ của I là ξ. Khi đó, tọa độ của J là (ξ +l).
Một điểm X bất kì trên đoạn thẳng đó, với tọa độ
ξ +  X có giá trị nội suy tuyến tính theo hai trạm I và
J về chuẩn sai        của yếu tố     (   =    -      ) là:

Giả sử sai số quan trắc của đại lượng khí tượng tại
trạm I và J lần lượt là  ξ và                  . Khi đó, sai số
của phép nội suy tuyến tính cho điểm X bất kì giữa
hai trạm kế cận là         :

��(�) 
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Giả sử sai số quan trắc của các yếu tố có các tính
chất sau đây:

- Tính chất 1: Trung bình số học của sai số quan
trắc bằng 0

- Tính chất 2: Sai số quan trắc không tương quan
với trị số yếu tố

- Tính chất 3: Sai số quan trắc giữa các trạm
không tương quan nhau

trong đó,           là sai số quan trắc tiêu chuẩn.

Với giả định trên, hàm cấu trúc không gian thu
được trong thực tế giữa hai trạm và                      là:
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Khi sai số quan trắc tiêu chuẩn trên các trạm đều
như nhau:

Khi đó:

Điểm giữa hai trạm kế cận Xi và Xj với khoảng
cách L có

Sai số của phép nội suy tuyến tính cho điểm
giữa hai trạm đó là:

Đó là công thức xuất phát của các tính toán cụ
thể nhằm xác định mật độ lưới trạm.

b. Trạm cơ sở được lựa chọn để tính toán

Trạm cơ sở được hiểu là trạm được lựa chọn để
xây dựng các tiêu chí cơ bản dùng để so sánh, đánh
giá các trạm khác với trạm cơ sở đó.Tức là các giá
trị, các đặc trưng của trạm cơ sở là chuẩn, ít hoặc
gần như không thay đổi trong các điều kiện khác
nhau, và phản ánh đúng tính ngẫu nhiên của đại

lượng nghiên cứu.

Đối với bài toán giám sát BBĐKH thì việc lựa
chọn trạm cơ sở rất quan trọng, nó quyết định tới
kết quả đúng sai của bài toán. Việc lựa chọn các
trạm cơ sở khác nhau thì sẽ hình thành nên mạng
lưới giám sát BĐKH khác nhau. Do vậy cần phải
nghiên cứu xây dựng được các tiêu chí để lựa chọn
được trạm cơ sở, đáp ứng đầy đủ nhất các yêu cầu
của việc xây dựng mạng lưới giám sát BĐKH. 

Qua nghiên cứu, phân tích chúng tôi thực hiện
đề tài đã đưa ra 3 tiêu chí cơ bản để lựa chọn trạm
cơ sở như sau:

- Trạm có thời gian quan trắc dài và liên tục (từ
30 năm trở lên);

- Không hoặc ít chịu sự tác động từ các hoạt
động kinh tế - xã hội của con người, không bị xâm
phạm hành lang;

- Trong suốt thời gian hoạt động không có sự
thay đổi thiết bị quan trắc khác loại với thiết bị đã
cũ hoặc hư hỏng.

Trên cơ sở đó, mạng lưới trạm cơ sở được chọn
trong bài báo này được dẫn ra trong bảng 1.
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Bảng 1. Danh sách trạm cơ sở 7 vùng khí hậu trên lãnh thổ Việt Nam
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3. Tiêu chí đề xuất lưới trạm khí tượng giám
sát BĐKH

Để xây dựng được lưới trạm khí tượng giám sát
BĐKH, cần đưa ra các tiêu chí để làm cơ sở thiết lập
hệ thống lưới trạm. Các tiêu chí này bao gồm:

- Tiêu chí đảm bảo tính chặt chẽ về mức độ phân
bố trạm, sự phân hóa về các điều kiện khí hậu. Tiêu
chí này được đánh giá thông qua hệ số tương quan
R của phương trình hồi qui hàm cấu trúc với khoảng
cách và được so sánh với hệ số tương quan   (  là
mức ý nghĩa, thường được chọn là  )

- Tiêu chí đảm bảo độ tin cậy, tính đồng nhất và

đẳng hướng của trường số liệu phân tích. Tiêu chí
này được đánh giá thông qua hệ số hiệu quả F của
phương trình hồi qui hàm cấu trúc với khoảng cách
và được so sánh với hệ số tương quan   (  là chỉ tiêu
Fisher với mức ý nghĩa  )

4. Đề xuất lưới trạm khí tượng giám sát BĐKH

Dựa trên cơ sở lí luận khoa học và phương pháp
D-S trong việc xây dựng lưới trạm khí tượng giám
sát BĐKH, bài báo tiến hành tính toán hàm cấu trúc
cho các yếu tố đặc trưng như sau:

- Tính toán các đặc trưng thống kê cho các yếu
tố đặc trưng;
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- Tính toán trị số hàm cấu trúc cho chuỗi số liệu;

- Tính toán khoảng cách giữa các trạm;

- Xây dựng tương quan khoảng cách giữa các
trạm với trị số hàm cấu trúc.

Trên cơ sở các tiêu chí trên, sử dụng phương

pháp thử sai, kết hợp với chương trình tính toán
hàm cấu trúc, bài báo đã lựa chọn được hệ thống
trạm khí tượng phục vụ cho công tác giám sát
BĐKH và phương trình hồi qui hàm cấu trúc của 2
yếu tố nhiệt độ và lượng mưa trong các tháng 1, 4,
7, 10 như sau:

Bảng 2. Trạm giám sát BĐKH cho 7 vùng khí hậu ở Việt Nam

Bảng 3. Trạm giám sát BĐKH cho 2 miền khí hậu ở Việt Nam
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Bảng 4. Phương trình hồi qui hàm cấu trúc trong các tháng 1, 4, 7, 10 của yếu tố mưa cho 2 miền
khí hậu ở Việt Nam

Bảng 5. Phương trình hồi quy hàm cấu trúc trong các tháng 1, 4, 7, 10 của yếu tố nhiệt độ cho 2
miền khí hậu ở Việt Nam

Từ kết quả xác định trạm khí tượng phục vụ

giám sát BĐKH, bài báo đề xuất lưới trạm khí tượng

giám sát BĐKH như hình 1.

5. Kết luận

Qua nghiên cứu này, bài báo đạt được một số

kết quả sau:

- Đưa ra cơ sở khoa học và thực tiễn rõ ràng,

đúng đắn cho việc xây dựng lưới trạm khí tượng

giám sát BĐKH; bước đầu xây dựng được bộ tiêu chí

để lựa chọn trạm khí tượng giám sát BĐKH;

- Xác định được các trạm khí tượng giám sát

BĐKH cho 7 vùng khí hậu thuộc lãnh thổ nước ta

trên cơ sở các trạm khí tượng hiện có;

- Đề xuất được lưới trạm khí tượng giám sát

BĐKH cho hai  miền khí hậu trên lãnh thổ nước ta.
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Hình 1.Mạng lưới trạm khí tượng giám sát BĐKH trên lãnh thổ Việt Nam
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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁCH TIẾP CẬN XÂY DỰNG 
HỆ THỐNG DỰ BÁO TỔ HỢP HẠN VỪA CHO 

KHU VỰC VIỆT NAM
ThS. Dư Đức Tiến, ThS. Võ Văn Hòa, CN. Mai Văn Định

CN. Nguyễn Mạnh Linh, CN. Trần Anh Đức, CN. Mai Khánh Hưng, CN. Nguyễn Thanh Tùng
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Bài báo trình bày phương pháp luận trong việc xây dựng hệ thống dự báo tổ hợp hạn vừa cho khu
vực Việt Nam. Hệ thống dự báo tổ hợp hạn vừa sẽ gồm hai hệ thống tương ứng với hai hạn dự báo
là 3-5 ngày và 5-10 ngày. Hệ thống hướng tới hạn dự báo 3-5 ngày được xây dựng dựa trên mô

hình khu vực giới hạn HRM và điều kiện biên điều khiển từ 21 thành phần dự báo của hệ thống tổ hợp toàn cầu
GEFS của NCEP (Mỹ), gọi tắt là hệ thống LEPS. Hệ thống hướng tới hạn dự báo 5-10 ngày dựa trên việc tổ hợp
các sản phẩm từ hệ thống tổ hợp toàn cầu GEFS (21 thành phần) và hệ thống tổ hợp toàn cầu Var_EPS (21
thành phần) của ECMWF (Châu Âu), gọi tắt là hệ thống NAEFS. Hệ thống đã được xây dựng và đưa vào khai thác
trong nghiệp vụ dự báo hạn vừa tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thông qua hệ thống thu
thập và xử lý số liệu KTTV (MHDARS).

1. Đặt vấn đề

Dự báo số trị là việc sử dụng các mô hình sai
phân hữu hạn hoặc phổ để giải gần đúng hệ
phương trình thống trị trong khí quyển. Thời kỳ
phát triển đầu tiên của dự báo số trị là phương án
dự báo tất định trong đó thuật ngữ dự báo tất định
dựa trên học thuyết tất định (deterministism) của
Laplace khi ông cho rằng nếu biết được chính xác
trạng thái ban đầu của một hệ thống ta hoàn toàn
có thể xác định trạng thái tương lai với một máy
tính đủ mạnh [1, 2, 8, 9]. Điều này có nghĩa rằng
không thể có tự do trong tương lai, tương lai hoàn
toàn được xác định bởi hiện tại cũng như quá khứ.
Tuy nhiên, thế kỷ 20 đã cho thấy giả thiết này của
Laplace là không đúng với cơ học lượng tử cùng
nguyên lý bất định nổi tiếng của nó và lý thuyết hỗn
loạn mà nghiên cứu ban đầu dựa trên các mô hình
khí quyển của Lorenz (1963, 1965). Phát hiện này đã
dẫn đến khái niệm về khả năng dự báo, đó là một
hệ thống bất ổn định chỉ có khả năng dự báo hữu
hạn. Như vậy, khí quyển giống như các hệ thống
động lực bất ổn định khác, khả năng dự báo là hữu
hạn cho dù điều kiện ban đầu cũng như mô hình
số chính xác tuyệt đối. 

Dựa trên những nghiên cứu về tính bất định

trong các dự báo tất định mà sau các hệ thống dự
báo tổ hợp ra đời và về cơ bản xây dựng dựa trên
tính không chính xác của trường điều kiện biên ban
đầu (các trường phái sinh nhiễu trường ban đầu) và
tính không hoàn chỉnh của mô hình (các trường
phái đa mô hình hoặc mô hình với các sơ đồ sai
phân hoặc tham số hóa khác nhau). Hiện nay, tại
một số trung tâm dự báo khí tượng lớn trên thế
giới, các hệ thống dự báo tổ hợp (EPS) nghiệp vụ
đã được đưa vào hoạt động từ đầu những năm 90
phục vụ công tác dự báo hạn vừa hạn dài và được
chạy trên các hệ thống siêu máy tính. Các EPS này
được phát triển dựa trên các mô hình toàn cầu với
mục đích chính là nâng cao chất lượng dự báo và
tăng cường khả năng dự báo dài hạn. EPS nghiệp
vụ đầu tiên tại Trung tâm quốc gia dự báo môi
trường của Mỹ (NCEP-) được sử dụng từ năm 1992
dựa trên phương pháp BGM. Hiện tại, EPS cho dự
báo hạn vừa của NCEP (GEFS) bao gồm 21 thành
phần dựa theo phương pháp mới ET độ phân giải
T190L28 (khoảng 0.70, 28 mực), hạn dự báo 15
ngày [14]. 

Tại Trung tâm dự báo hạn vừa Châu Âu
(ECMWF), EPS cũng được đưa vào nghiệp vụ từ năm
1992 bằng việc sử dụng phương pháp SV (Singular
Vector) để tạo nhiễu động ban đầu [11, 13]. EPS này
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hiện nay có 51 dự báo thành phần, thực hiện dự
báo hàng ngày và cung cấp kết quả cho các nước
trong Cộng đồng Châu Âu là thành viên của
ECMWF. Độc lập với NCEP và ECMWF nhưng muộn
hơn vài năm, Trung tâm Khí tượng Canada (CMC)
cũng bắt đầu đưa vào chạy nghiệp vụ EPS theo
phương pháp EnKF [7]. EPS của CMC cho thấy một
sự kết hợp chặt chẽ giữa EF và đồng hóa số liệu.
Hiện tại, EPS của CMC (CEFS) bao gồm 21 thành
phần tương tự như EPS của NCEP với độ phân giải
0.90, 28 mực và hạn dự báo 16 ngày.

Tiếp sau các trung tâm trên, các trung tâm khí
tượng khác như MeteoFrance, BoM, JMA, KMA,
CMA cũng bắt đầu phát triển và sử dụng EPS cho
các mô hình toàn cầu trong dự báo hạn vừa và hạn
dài. Với rất nhiều EPS từ các trung tâm dự báo khác
nhau như trên, cộng đồng khí tượng đang hướng
đến một dự báo siêu tổ hợp, kết hợp tất cả thông
tin dự báo từ các EPS thông qua chương trình TIGGE
(THORPEX Interactive Grand Global Ensemble) [13,
14]. Thành công bước đầu của TIGGE được thể hiện
qua hệ thống dự báo tổ hợp Bắc Mỹ NAEFS kết hợp
hai hệ thống GEFS của NCEP và CEFS của CMC [13,
14]. 

Tại Việt Nam, EF cũng đang ở trong giai đoạn
bước đầu tìm hiểu và chủ yếu tập trung vào các
nghiên cứu lý thuyết, dự báo tổ hợp quỹ đạo bão
dựa trên cách tiếp cận đa trung tâm và nhiễu động
trường ban đầu cho mô hình chính áp  [1, 2]. Các
kết qủa nghiên cứu nói trên đã cho thấy tính khả
thi và hiệu qủa của việc ứng dụng EF để nâng cao
chất lượng dự báo quỹ đạo bão tại Trung tâm Dự
báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Năm 2008, Võ
Văn Hòa và cộng sự đã nghiên cứu phát triển một
EPS cho một số trường khí tượng quy mô synốp
hạn ngắn hay được tham khảo trong công tác dự
báo bão dựa trên cách tiếp cận đa mô hình toàn
cầu. Từ năm 2009 đến nay, nhóm tác giả này tiếp
tục thực hiện nghiên cứu EF dựa trên cách tiếp cận
đa mô hình đa phân tích để dự báo thời tiết cho khu
vực Việt Nam nhưng nghiên cứu này chỉ tập trung
vào dự báo hạn ngắn (đến hạn dự báo 60 giờ), được
gọi là hệ thống SREPS và hiện nay được chạy
nghiệp vụ tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn

Trung ương [2]. 

Bên cạnh các nghiên cứu EF tại Trung tâm Dự
báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hướng nghiên
cứu ứng dụng và phát triển các hệ thống EF cũng
được triển khai thực hiện tại Trường đại học Khoa
học tự nhiên (sử dụng phương pháp BGM), và Viện
Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (tích
hợp các sơ đồ tham số hóa) [1, 2, 3]. Tuy nhiên, các
nghiên cứu này cũng chỉ tập trung cho bài toán dự
báo bão và dự báo các hiện tượng thời tiết hạn
ngắn. Như vậy, cho đến nay chưa có nghiên cứu
nào hướng tới phát triển hệ thống dự báo tổ hợp
các trường khí tượng hạn vừa hoặc ứng dụng các
sản phẩm EF hạn vừa trên thế giới. 

Từ thực trạng nêu trên cho thấy sự cần thiết của
việc nghiên cứu phát triển hệ thống dự báo tổ hợp
cho các trường khí tượng hạn vừa (từ 3 đến 10
ngày) cho khu vực Việt Nam. Hệ thống sẽ bao gồm
hai hệ thống tương ứng với hạn dự báo trước vừa từ
3 đến 5 ngày và hạn vừa từ 5 đến 10 ngày. Hệ thống
hướng tới hạn dự báo 5-10 ngày dựa trên việc tổ
hợp các sản phẩm từ hệ thống tổ hợp toàn cầu
GEFS và hệ thống tổ hợp toàn cầu Var_EPS của
ECMWF (Châu Âu), gọi tắt là hệ thống NAEFS và sẽ
được giới thiệu chi tiết trong phần 2 của bài báo.
Hệ thống hướng tới hạn dự báo 3-5 ngày được xây
dựng dựa trên mô hình khu vực giới hạn HRM và
điều kiện biên điều khiển là các thành phần từ hệ
thống tổ hợp toàn cầu GEFS của NCEP (Mỹ), gọi tắt
là hệ thống LEPS và sẽ được giới thiệu chi tiết trong
phần 3 của bài báo. 

2. Thiết kế hệ thống dự báo tổ hợp hạn 5-10
ngày (NAEFS)

Như đã phân tích ở trên, dự báo tổ hợp hạn
ngắn hoàn toàn khác dự báo tổ hợp hạn vừa, sự
khác biệt chủ yếu ở cách thức tạo ra các thành phần
dự báo tổ hợp. Đối với dự báo tổ hợp hạn ngắn, do
độ bất định có thể bắt nguồn từ sự chưa hoàn chỉnh
trong động lực và vật lý của mô hình, sai số trong
trường ban đầu, trường biên, ... Trong khi đó, đối
với dự báo hạn vừa, hạn dài, độ bất định trong
trường ban đầu quan trọng hơn so với trong mô
hình và điều kiện biên, đặc biệt là cho các hạn dự
báo hạn dài. Đây chính là lý do tại so các EPS toàn
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cầu lại sử dụng các tiếp cận tác động lên trường
ban đầu để tạo ra các dự báo thành phần

Đối với điều kiện Việt Nam hiện nay có hai
nguồn EPS toàn cầu có thể được đưa vào ứng dụng
nghiệp vụ gồm: số liệu dự báo từ hệ thống GEFS
của NCEP (miễn phí) và số liệu dự báo từ hệ thống
Var_EPS của ECMWF (Trung tâm Dự báo Khí tượng
Thủy văn Trung ương đã bắt đầu mua từ cuối năm
2011). Các dự báo EPS khác trên thế giới như Nhật
Bản hay của ECMWF, về cơ bản không được cung
cấp miễn phí số liệu mà chỉ cung cấp một số sản
phẩm dưới dạng đồ họa nhưng rất hạn chế. Các sản
phẩm dưới dạng đồ họa có thể trợ giúp tốt cho dự
báo viên khi quan sát quá trình quy mô lớn nhưng
không thể cung cấp dự báo chi tiết khi hướng đến
dự báo trên khu vực Việt Nam hay dự báo điểm.
GEFS dù là một hệ thống dự báo toàn cầu mở
nhưng các sản phẩm đồ họa chỉ phục vụ cho khu
vực Bắc Mỹ mà không phục vụ cho các khu vực
khác. Do đó, việc nghiên cứu và ứng dụng một hệ
thống dự báo tổ hợp các trường khí tượng hạn vừa
sử dụng số liệu dự báo từ một số EPS như GEFS và
Var_EPS cho khu vực Việt Nam là cần thiết. Ngoài
ra, một trong những điều kiện đủ để có thể thiết lập
một hệ thống dự báo tổ hợp từ hai nguồn số liệu
GEFS và ECMWF là hiện nay tại Trung tâm Dự báo

Khí tượng Thủy văn Trung ương đã gia nhập mạng
Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN) với tốc
độ hiện nay lên tới hơn 600Mpbs ra quốc tế, qua đó
cho phép thu nhận kịp thời gần như thời gian thực
hai nguồn số liệu này, điều mà việc sử dụng mạng
Internet thông thường là không thể do dung lượng
từ hai hệ thống này là rất lớn, khoảng hơn 100Gb
trên một ốp dữ liệu dự báo. 

Dựa trên hai nguồn số liệu GEFS và Var_EPS này
có thể được khai thác để tạo ra các sản phẩm dự
báo tổ hợp có hạn dự báo từ 3-10 ngày, gọi tắt là
hệ tổ hợp NAEFS. Trong hai hệ thống tổ hợp GEFS
và Var_EPS được sử dụng là 21 thành phần dự báo,
như vậy hệ thống NAEFS sẽ gồm tổng cộng 42
thành phần tổ hợp khi kết hợp từ hai hệ thống GEFS
và Var_EPS. Độ phân giải ngang của hai hệ thống
này là 1.0 x 1.0 độ kinh vĩ. Về sản phẩm từ các hệ dự
báo tổ hợp toàn cầu, ngoài việc cung cấp các
trường dự báo trung bình tổ hợp hay dự báo từ các
thành phần khác nhau, các sản phẩm dưới dạng xác
suất cũng được đưa vào khai thác như bản đồ xác
suất xảy ra mưa tại các ngưỡng mưa khác nhau
(minh họa trong hình 1) hoặc chiết suất các thông
tin về dự báo bão từ các hệ thống này (minh họa
trong hình 2).

 

Hình 1. Bản độ xác suất mưa tích lũy 24h với thời hạn dự báo 10 ngày từ hệ thống NAEFS tại các
ngưỡng mưa 5 mm, 20 mm, 50 mm và 100 mm
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Hình 2. Bản đồ dư báo xác suất vị trí cơn bão đi qua (trên) cho cơn bão BEBINCA năm 2013 từ hệ
thống dự báo tổ hợp

3. Thiết kế hệ thống dự báo tổ hợp hạn 3-5
ngày (LEPS)

Như đã nêu ở trên, các EPS hạn vừa đã được
triển khai vào dự báo nghiệp vụ tại rất nhiều trung
tâm dự báo lớn trên thế giới và dựa trên các mô
hình toàn cầu. Tuy nhiên việc sử dụng các hệ thống
tổ hợp từ các mô hình toàn cầu còn gặp nhiều kết
quả hạn chế đặc biệt cho thời hạn trước 5 ngày. Một
trong những nghiên cứu điển hình trong vấn đề xây
dựng hệ thống tổ hợp cho hạn 3-5 ngày kể trên là
của Molteni và cộng sự (2001) [5, 10]. Trong [10],
Molteni bắt đầu những nghiên cứu lý thuyết cho
phép thực hiện EF trên các mô hình khu vực với độ
phân giải cao hơn so với mô hình toàn cầu với tên
gọi LEPS (Limited-area Ensemble Prediction Sys-
tem). LEPS hướng đến dự báo từ 2 cho đến 5 ngày
(trước hạn vừa). Với mục tiêu như vậy, nhiễu động
điều kiện biên sẽ trở nên quan trọng hơn so với
nhiễu động điều kiện ban đầu. Hệ thống được thực
hiện đơn giản bằng cách tích phân mô hình khu
vực LM lồng trong các thành phần của EPS toàn cầu
tại ECMWF. Sau những thử nghiệm đầu tiên tại
ARPA-SIM, hệ thống với tên gọi COSMO-LEPS đã
được thực hiện tại ECMWF vào năm 2003 [5, 10].
Đánh giá hệ thống này đã cho thấy kỹ năng dự báo
từ hệ thống này cao hơn so với kỹ năng tương ứng
từ hệ thống dự báo tổ hợp toàn cầu mà LM chạy
lồng trong đó. Ngoài ra, một trong những kết quả
quan trọng được rút ra là khả năng mô tả và dự báo
được tốt hơn các giá trị cực trị mưa của hệ COSMO-

LEPS so với hệ tổ hợp 51 thành phần của ECMWF
cho thấy vai trò của việc hạ quy mô động lực trong
hệ dự báo tổ hợp có sử dụng mô hình khu vực phân
giải cao [5, 10, 12]. 

Như vậy, có thể thấy rằng, để tăng khả năng
nắm bắt các quy mô vừa chuyển tiếp giữa hạn ngắn
và hạn vừa, cách tiếp cận sử dụng mô hình một mô
hình khu vực để tăng độ phân giải và chạy với các
đầu vào từ các thành phần dự báo của EPS toàn cầu
được thực hiện cho hạn dự báo 3-5 ngày. Dựa trên
những nghiên cứu này chúng tôi đề xuất xây dựng
một hệ LEPS hướng tới dự báo tổ hợp cho hạn 3-5
ngày cho khu vực Việt Nam thông qua việc chạy
lồng ghép một chiều một mô hình khu vực đã được
thử nghiệm cho Việt Nam với trường điều khiển là
các thành phần của một EF toàn cầu thu nhận được.
Việc lựa chọn mô hình cho hệ thống LEPS cũng như
các cấu hình liên quan phụ thuộc nhiều vào năng
lực tính toán cho phép và tính ổn định trong chất
lượng dự báo mà mô hình khu vực mang lại. 

Trong thời gian triển khai nghiên cứu, hệ thống
tính toán hiệu năng cao HPC tại Trung tâm Dự báo
Khí tượng Thủy văn Trung ương được áp dụng thử
nghiệm cho hệ LEPS bao gồm 8 nodes tính toán
trong đó có tổng cộng 32 bộ vi xử lý được sử dụng
để vận hành hệ thống. Đối với số liệu làm trường
đầu vào từ hai nguồn GEFS và Var_EFS có khả năng
thu nhận tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn
Trung ương, hệ thống GEFS với dung lượng bằng
khoảng 1/3 so với Var_EFS và số lượng thành phần
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nhỏ hơn sẽ bước đầu được áp dụng với điều kiện
tính toán hiện này của hệ HPC 8 nodes. 

Đối với mô hình khu vực dùng để hạ quy mô từ
trường GEFS, thông qua đánh giá kết quả dự báo từ
các mô hình khu vực trong nhiều năm tại TTDBTƯ
từ năm 2000 chúng tôi đề xuất sử dụng mô hình
HRM trong hệ thống LEPS cho khu vực Việt Nam do
mô hình HRM có chi phí tính toán thấp nhất so với
các mô hình khu vực khác có tính ổn định cao [2, 4].
Ngoài ra để đảm bảo kịp thời gian nghiệp vụ, mô
hình HRM sẽ được chạy với 21 thành phần từ hệ
GEFS của ốp dự báo 12z trước đó. Với mục tiêu dự
báo thời tiết cho toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, đặc
biệt là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão,

ATNĐ, mưa lớn, ...., trong nghiên cứu này chúng tôi

định hướng lựa chọn miền dự báo bao phủ miền

địa lý như được thấy trong hình 3. Cụ thể là vùng từ

00N-320N và 910E-1310E. Độ phân giải cho mô hình

khu vực HRM là 22 km. Cấu hình chi tiết cho mô

hình HRM trong hệ LEPS được đưa ra trong bảng 1.

Về cơ bản các sản phẩm từ hệ dự báo LEPS đều

giống so với các lớp sản phẩm từ hệ thống NAEFS

đã được giới thiệu trong phần 2 nhưng vùng miền

hiển thị chỉ tập trung vào khu vực Việt Nam và biển

Đông. Trong hình 4 minh họa sản phẩm dự báo

lượng mưa tích lũy 24h từ 21 thành phần của hệ

thống LEPS.

 

Hình 3. Miền tính cho hệ
thống LEPS

Bảng 1. Cấu hình cho mô hình HRM trong hệ thống LEPS


