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DANH SÁCH CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT VÀ Ý NGHĨA 
 

 ~ : xấp xỉ, tương đương 
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 >: lớn hơn 
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bão, áp suất cực tiểu tại tâm, gió bề mặt cực đại) 

 BGM - Breeding of growing modes: phương pháp nhiễu động phát triển 

nhanh 

 CIMSS: Viện nghiên cứu vệ tinh khí tượng CIMSS của Đại học Wisconsin-

Madison  

 CLIPER: Phương pháp dự báo bão bằng thống kê khí hậu 

 Covariance: Hiệp biến phương sai giữa hai đại lượng trong toán học thống kê 

 ĐBTBD: Đông Bắc Thái Bình Dương 

 ĐHBP: Đồng hóa biến phân 

 DOTSTAR: Thử nghiệm quan trắc bão của Đài Loan 

 DPE: Sai số vị trí quỹ đạo  

 ĐTBD-24h: Sai số Đông Thái Bình dương hạn 24h 

 ĐTBD-48h: Sai số Đông Thái Bình dương hạn 48h 

 ĐTBD-72h: Sai số Đông Thái Bình dương hạn 72h 

 ĐTD: Sai số Đại Tây dương  

 ĐTD-24h: Sai số Đại Tây dương hạn 24h 

 ĐTD-48h: Sai số Đại Tây dương hạn 48h 

 ĐTD-72h: Sai số Đại Tây dương hạn 72h 

 Dvorak technique: Phương pháp phân tích cường độ, vị trí của bão bằng ảnh 
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 ECMWF: Trung tâm dự báo hạn vừa của Châu Âu 

 EnKF: Đồng hóa tổ hợp bằng bộ lọc Kalman 



 

 

 EP: Đông Thái Bình dương 

 EPAC: Đông Thái Bình dương 

 FNL: Số liệu phân tích cuối cùng toàn cầu trong nghiệp vụ của NCEP - Mỹ 
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 HWRF: Mô hình dự báo bão của NOAA, Mỹ 

 JMA: Cục khí tượng Nhật Bản 

 JTWC: Trung tâm cảnh báo bão của Hải Quân Mỹ 

 Kalman Filter: Phương pháp lọc Kalman 

 LAF - Lagged Average Forecasting: phương pháp trung bình trễ 
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 PMIN: Giá trị đặc trưng cho cường độ bão, áp suất cực tiểu tại tâm bão 

 PP: Prognostic Perfect, giả thiết hoàn thiện khi coi dự báo từ mô hình làm 

đầu vào cho các mô hình thống kê 

 RMW: Bán kính gió cực đại của bão 

 RSMC: Trung tâm khí tượng chuyên biệt theo phân cấp của WMO, ví dụ 

JMA (Cục khí tượng Nhật Bản) cho khu vực Tây Bắc Thái Bình dương 

 SH: Nam bán cầu 

 SV – Singular Vector: phương pháp véctơ riêng kì dị 

 TBD: Thái Bình dương 

 TBTBD: Tây Bắc Thái Bình dương 

 TC: Tropical Cyclone, xoáy thuận nhiệt đới, bão 

 TCVital: Các thông tin phân tích thời gian thực về trạng thái của xoáy thuận 
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 TTBD: Tây Thái Bình dương 

 TTBD-24h: Sai số Tây Thái Bình dương hạn 24h 

 TTBD-48h: Sai số Tây Thái Bình dương hạn 48h 

 TTBD-72h: Sai số Tây Thái Bình dương hạn 72h 

 TYM: Mô hình dự báo bão của Cục khí tượng Nhật Bản 

 UMKO: Mô hình toàn cầu của Cục khí tượng Anh Quốc 

 VINIT: Chương trình tạo xoáy lý tưởng 3 chiều 

 VMAX: Giá trị đặc trưng cho cường độ bão, gió bề mặt cực đại 

 WMO: Tổ chức Khí tượng Thế giới 

 WRF: Mô hình khu vực do NCEP phát triển 

 WRF-ARW: Mô hình khu vực do NCEP phát triển, sử dụng nhân động lực 

ARW 
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 XTNĐ: Xoáy thuận nhiệt đới, bão 
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MỞ ĐẦU 
 

Đặt vấn đề 

Đánh giá sai số dự báo quỹ đạo bão và cường độ bão trên các vùng biển khác 

nhau nói chung và cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương nói riêng (TBTBD) cho 

thấy chất lượng dự báo quỹ đạo tăng lên với xu thế rõ rệt hằng năm nhưng chất 

lượng dự báo cường độ bão không tăng đồng thời theo. Nguồn dự báo ở đây gồm từ 

các trung tâm dự báo bão trên thế giới, phương pháp thống kê và phương pháp dự 

báo số (giải xấp xỉ phương trình động lực khí quyển). Phương pháp dự báo số là sản 

phẩm đóng góp chính vào việc tăng cường chất lượng dự báo quỹ đạo, tuy nhiên 

chất lượng dự báo cường độ từ phương pháp này cũng không được cải thiện rõ rệt 

trong nhiều năm vừa qua. Một câu hỏi đặt ra là giữa hai kĩ năng dự báo quỹ đạo và 

cường độ bão có mối tương quan như thế nào? Liệu các phương pháp mang lại hiệu 

quả đối với chất lượng dự báo quỹ đạo bão thì mức độ cải thiện của cường độ bão 

tương ứng là bao nhiêu? Nói cách khác, sai số dự báo quỹ đạo bão giảm có mang lại 

ảnh hưởng tích cực đến chất lượng dự báo cường độ bão không? Đây là vấn đề mới 

được quan tâm và cũng là nội dung nghiên cứu đặt ra cho luận án.  

Tính cấp thiết của đề tài 

Dự báo quỹ đạo bão và cường độ bão từ mô hình động lực đặc biệt đóng vai 

trò quan trọng trong bài toán dự báo nghiệp vụ trên thế giới nói chung và tại Việt 

Nam nói riêng. So với chất lượng dự báo quỹ đạo, các sản phẩm dự báo cường độ 

bão còn gặp rất nhiều hạn chế. Trên thực tế, trong hạn dự báo ngắn (~24h) hầu hết 

dự báo cường độ mang tính chất quán tính thay vì ứng dụng trực tiếp sản phẩm của 

mô hình số. Với hạn dự báo dài hơn (2-3 ngày), độ tin cậy chỉ đạt ở mức xem xét xu 

thế mạnh lên hay yếu đi của cơn bão. Như vậy, nghiên cứu nguyên nhân ảnh hưởng 

đến chất lượng dự báo cường độ bão bằng mô hình số luôn là vấn đề cấp thiết đặt 

ra. Sự tương quan giữa hai sai số hoặc kĩ năng/khả năng dự báo của những khía 
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cạnh đặc trưng quan trọng cho bão là quỹ đạo và cường độ sẽ cung cấp thông tin về 

mặt tin cậy trong quá trình ứng dụng vào bài toán dự báo nghiệp vụ thực tế. 

Luận điểm bảo vệ của luận án 

1. Phương pháp tổ hợp bên cạnh việc giảm thiểu tính không hoàn thiện của 

mô hình số còn cho phép tăng cường các thông tin quan trắc vào trường điều kiện 

biên của mô hình một cách khách quan.  

2. Sử dụng phương pháp tổ hợp đa vật lý dựa trên mô hình WRF-ARW, luận 

án đã xây dựng thử nghiệm để khảo sát một cách định lượng mối quan hệ của sai số 

dự báo quỹ đạo và sai số dự báo cường độ bão. Kết quả cho thấy việc tăng cường 

chất lượng dự báo quỹ đạo mang lại hiệu ứng tích cực đến quá trình giảm sai số dự 

báo cường độ bão nhưng mức độ tương quan giữa hai sai số là không đồng nhất và 

giữa các hạn dự báo là khác nhau.  

3. Chất lượng dự báo cường độ bão liên quan trực tiếp đến mức độ chi tiết 

cấu trúc ban đầu của bão cũng như mức độ phù hợp của cấu trúc này với động lực 

của mô hình. Thông qua việc xây dựng cấu trúc bão từ các phân tích bão thời gian 

thực và áp dụng phương pháp đồng hóa tổ hợp LETKF để đồng hóa đồng thời 

(blending) với thông tin quy mô lớn (quan trắc từ gió vệ tinh các mực trên cao) cho 

mô hình WRF-ARW, các kết quả khảo sát bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực cho 

bài toán phân tích xoáy bão ban đầu và tăng cường chất lượng dự báo quỹ đạo bão 

và cường độ bão.  

 

Đối tƣợng, phƣơng pháp và phạm vi nghiên cứu của luận án 

Đối tượng nghiên cứu: những đặc trưng của bão gồm quỹ đạo và cường độ 

bão, dự báo trung bình tổ hợp và dự báo xác suất, các nguyên nhân ảnh hưởng đến 

chất lượng dự báo bão trong mô hình dự báo số. 

Phạm vi nghiên cứu: các cơn bão/xoáy thuận nhiệt đới (thống nhất gọi tắt là 

bão trong toàn bộ luận án) hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình dương và 

Biển Đông Việt Nam giai đoạn 2008-2014. 
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Phương pháp nghiên cứu: luận án ứng dụng phương pháp số thông qua mô 

hình động lực quy mô khu vực (WRF-ARW) và phương pháp tổ hợp (tổ hợp đa vật 

lý và đồng hóa tổ hợp) để giảm sai số cho mô hình số. Ngoài ra, luận án sử dụng 

phương pháp lập trình mô phỏng để xây dựng cấu trúc xoáy và phương pháp thống 

kê để phân tích và đánh giá các kết quả mô phỏng. 

Những đóng góp mới của luận án 

1. Đóng góp thứ nhất của luận án: đã xây dựng thử nghiệm để khảo sát định 

lượng mối quan hệ về khả năng giảm sai số cường độ ở các hạn khác nhau ứng với 

việc giảm sai số dự báo quỹ đạo bão bằng một hệ thống động lực (dựa trên mô hình 

WRF-ARW). Kết quả cho thấy việc cải thiện chất lượng dự báo quỹ đạo sẽ đem đến 

hiệu ứng tích cực cho dự báo cường độ đặc biệt ở các hạn 2-3 ngày.  

2. Đóng góp thứ hai của luận án: đã phát triển chương trình mô phỏng cấu 

trúc xoáy ba chiều vinit với đầu vào là các thông tin phân tích bão thời gian thực và 

bộ số liệu quan trắc bao gồm đồng thời (blending) thông tin quy mô lớn (lấy từ số 

liệu gió vệ tinh các mực trên cao - AMV) và thông tin quy mô bão (lấy từ chương 

trình vinit). Việc tạo ra bộ số liệu tổng hợp từ thông tin từ quy mô cấu trúc bão đến 

quy mô lớn là một cách tiếp cận mới, qua đó cho phép các nguồn số liệu tự bổ sung 

cho nhau những thông tin còn thiếu. Kết quả thử nghiệm cho thấy khả năng hiệu 

chỉnh một cách hiệu quả thông tin ban đầu của xoáy một cách khách quan và không 

cần can thiệp vào mô hình bằng sơ đồ đồng hòa tổ hợp LETKF. Thử nghiệm đồng 

hóa tổ hợp cho thấy hiệu ứng tích cực đồng thời đến cả dự báo quỹ đạo và cường độ 

bão trên khu vực TBTBD.  

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

Trong hai thập kỉ gần đây, chất lượng dự báo quỹ đạo được tăng lên nhiều 

trong khi chất lượng dự báo cường độ không được cải thiện tương ứng. Khảo sát 

tương quan giữa sai số/kĩ năng dự báo cường độ bão và sai số/kĩ năng dự báo quỹ 
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đạo bão là cần thiết và góp phần định hướng cho việc đầu tư vào nghiên cứu nâng 

cao chất lượng dự báo bão. 

Các kết quả đạt được của luận án đã được công bố trên tạp chí Meteorology and 

Atmospheric Physics số 122 năm 2013 trang 55-64 dưới tiêu đề ―A study of the 

connection between tropical cyclone track and intensity errors in the WRF model‖, 

tại hội thảo về bão và khí tượng nhiệt đới lần thứ 32 của Hiệp hội Khí tượng Mỹ 

năm 2016 và trên tạp chí Pure and Applied Geophysical Science dưới tiêu đề 

―Initializing the WRF Model with Tropical Cyclone Real-Time Reports based on 

the Ensemble Kalman Filter Algorithm for Real-Time Forecasts‖ trang 1-22 số 

tháng 5 năm 2017. 

 

Cấu trúc của luận án 

Ngoài lời cam đoan, lời cám ơn, danh sách các từ viết tắt, bảng biểu, hình vẽ, 

mục lục, mở đầu, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của luận án bao 

gồm: 

Chƣơng 1: Tổng quan về sai số dự báo quỹ đạo và cường độ bão khu vực 

Tây Bắc Thái Bình Dương và sự khác biệt giữa chất lượng dự báo quỹ đạo và 

cường độ bão. 

Chƣơng 2: Mô tả phương pháp nghiên cứu gồm xây dựng chương trình vinit 

tăng cường cấu trúc xoáy từ thông tin phân tích xoáy thực tế, giới thiệu về mô hình 

số trị khu vực (WRF-ARW), phương pháp tổ hợp (đa vật lý và đồng hóa lọc 

Kalman - LETKF) và phương pháp đánh giá kết quả. 

Chƣơng 3: Khảo sát tương quan giữa sai số dự báo quỹ đạo và cường độ 

bằng hệ thống tổ hợp đa vật lý khu vực trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương: 

thử nghiệm 92 trường hợp trong năm 2007-2010 và đánh giá sai số của các tập dự 

báo với các tiêu chuẩn sai số dự báo quỹ đạo khác nhau. 

Chƣơng 4: Dự báo quỹ đạo và cường độ bão bằng hệ thống đồng hóa tổ 

hợp: quan trắc quy mô lớn và thông tin xoáy bão thực tế (cung cấp thông qua 
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chương trình vinit thiết lập cấu trúc xoáy từ thông tin phân tích bão) được đồng hóa 

đồng thời bằng phương pháp LETKF cho mô hình WRF-ARW, qua đó đánh giá tác 

động của quá trình bổ sung thông tin quan trắc đến kĩ năng dự báo xác suất của quỹ 

đạo và cường độ bão. 

Kết luận và kiến nghị: Tóm tắt những kết quả chính đã đạt được của luận 

án, điểm mới và các vấn đề còn tồn tại, qua đó kiến nghị về khả năng ứng dụng kết 

quả của luận án và những vấn đề cần tiếp tục triển khai nghiên cứu tiếp theo. 
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SAI SỐ DỰ BÁO BÃO TRÊN KHU 

VỰC TÂY BẮC THÁI BÌNH DƢƠNG 

1.1 Vấn đề quan trắc bão và các phƣơng pháp dự báo bão 

1.1.1 Đặc trưng cơ bản của bão và vấn đề quan trắc bão 

Nghiên cứu mô hình hóa và quan trắc về bão/xoáy thuận nhiệt đới (trong 

luận án sẽ gọi chung là bão) trong nhiều năm qua cho thấy vẫn chưa tìm ra được 

một cơ chế rõ ràng về việc hình thành bão. Một số công trình nghiên cứu gần đây đã 

mang tính đột phá trong bài toán phát sinh bão như Montgomery và Smith (2010, 

2011) [80, 81] và Emanuel (1989, 2005) [42, 43], tuy nhiên kết quả thực tế cho thấy 

chỉ tập trung cải thiện được chất lượng dự báo, mô phỏng trong thời kì các nhiễu 

động nhiệt đới đã hình thành có tổ chức và có thể giám sát được từ số liệu vệ tinh. 

Đánh giá chung ở quy mô toàn cầu, tỉ lệ phát triển thành bão từ các nhiễu động 

nhiệt đới rất thấp, trung bình toàn cầu có khoảng 10
2
 cơn bão trong một năm trong 

khi có trên 10
4
-10

5
 các dạng nhiễu động nhiệt đới tồn tại cho thấy mức độ phức tạp 

của bài toán dự báo hình thành bão [46, 80, 81]. Về chu kì phát triển, trong Hình 1.1 

minh họa vòng đời của một cơn bão được phát triển từ các nhiễu động nhiệt đới đến 

áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), giai đoạn chín muồi (mature) dưới dạng bão và bão 

mạnh
1
 đặc trưng bởi quá trình giảm khí áp (gọi tắt là áp suất) tại tâm bão và tăng tốc 

độ gió sát bề mặt gần tâm [40, 41].  

   

Hình 1.1: Minh họa giai đoạn phát triển từ nhiễu động nhiệt đới (trái) đến áp thấp nhiệt 

đới (giữa) và bão (phải) của cơn bão BONIE năm 1998. Nguồn: số liệu vệ tinh địa tĩnh 

GOES 8 kênh phổ hồng ngoại kèm tăng cường màu 

                                                 
1
 Bão mạnh có cấp trên 12 theo bảng cấp gió Beaufort, ứng với vận tốc sát bề mặt cực đại từ 32,7-36,9 m/s 
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Sau pha cường độ đạt cực đại, bão suy yếu (decay) và có thể tan ngay trên 

biển hoặc đất liền khi đổ bộ vào bờ. Khi đang di chuyển hoặc ở một giai đoạn có 

cường độ ổn định, bão có thể tăng cấp một cách đột ngột (rapid intensifying) trong 

thời gian ngắn. Một số cơn bão sau khi suy yếu về ATNĐ vẫn có thể mạnh trở lại 

thành bão nếu gặp điều kiện thuận lợi (bề mặt, hoàn lưu). 

Xét về quy mô, hiện tượng bão được xếp trong lớp quy mô Synop với kích 

thước ngang cỡ 10
3 

km và quy mô thời gian từ vài ngày đến tuần. Tuy nhiên những 

cơ chế tương tác bên trong bão tồn tại từ quy mô vi mô (tương tác vật lý mây), quy 

mô vừa (ổ đối lưu có tổ chức) đến quy mô lớn (các dòng hoàn lưu, dịch chuyển tịnh 

tiến tương tác với các hệ thống quy mô lớn khác). Những đặc tính này đòi hỏi các 

mô hình phải đủ tinh (độ phân giải cao, các sơ đồ vật lý phức tạp) để nắm bắt được 

đầy đủ các quy mô trong khí quyển, qua đó cho phép mô phỏng và dự báo được 

hiện tượng bão.  

Hai đặc trưng bão được quan tâm nhất trong công tác dự báo nghiệp vụ
1
 bao 

gồm quỹ đạo và cường độ bão. Quỹ đạo bão được xem là đường đi của tâm bão 

trong suốt quá trình hình thành phát triển và suy yếu đi của cơn bão. Quỹ đạo bão 

có thể được hiểu đơn giản là các địa điểm, thời gian mà bão dịch chuyển tới, hoặc 

được đặc trưng bởi vị trí trung tâm hoặc vùng trung tâm hoàn lưu sơ cấp (hoàn lưu 

ngang với đặc trưng là đường đẳng áp khép kín). Đặc trưng thứ hai là cường độ bão 

có mức độ phức tạp hơn đại lượng quỹ đạo bởi tính trực quan của đặc trưng quỹ đạo 

bão được thể hiện khá rõ. Do bản chất của bão là dạng chuyển động xoáy nên có 

nhiều đại lượng được dùng để đặc trưng cho cường độ của bão như tốc độ gió cực 

đại, bán kính gió cực đại hoặc bán kính của một số tốc độ gió bề mặt đạt được nhất 

định như bán kính gió 15 m/s, bán kính gió 25 m/s. Ngoài đại lượng gió cực đại bề 

mặt thì áp suất cực tiểu tại vùng tâm bão đóng vai trò xác định mức độ nông/sâu 

ứng với tính yếu/mạnh của bão. Hiện nay hai đại lượng cơ bản được dùng cho đặc 

                                                 
1
 Thông tin nghiệp vụ: là các thông tin được cung cấp thời gian thực và được đưa ra từ các cơ quan/ tổ chức 

chính thống có trách nhiệm theo các mức độ khác nhau đối với đối tượng được cung cấp thông tin. 
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trưng cường độ bão là gió bề mặt cực đại sát mực biển (10 mét) và áp suất cực tiểu 

tại vùng tâm bão.  

Trong quan trắc các yếu tố đặc trưng cho quỹ đạo và cường độ bão thời gian 

thực, vị trí tâm bão là đại lượng được xác định có độ chính xác và tin cậy khá cao 

thông qua các số liệu vệ tinh địa tĩnh và cực bởi bản chất tồn tại mẫu dạng cơ bản 

với các đới/dải mây xoắn vào hướng vào tâm của bão. Một số trường hợp các mây ti 

(Ci) trên cao có thể che phủ mắt bão sẽ được xác định tăng cường bổ sung bằng các 

số liệu vi sóng (microwave) trên vệ tinh cực. Tùy thuộc vào giai đoạn phát triển của 

cơn bão, sai số trung bình của việc xác định vị trí tâm bão theo đánh giá của 

Elsberry (1995) [41] khoảng 20-40 km. Sai số lớn (trên 20 km) thường gặp chủ yếu 

ở các thời kì bão phát triển yếu, ở các giai đoạn phát triển ban đầu (cấp 7-8 phân 

theo cấp bão của Việt Nam). Các sai số này được hiệu chỉnh lại trong quá trình xây 

dựng bộ số liệu quỹ đạo chuẩn (best track) thông qua các số liệu tham sát bổ sung 

như vi sóng và gió bề mặt tính toán từ số liệu vệ tinh cực (Atmospheric Motion 

Wind – AMV) [62].  

Hai phương pháp chính cung cấp thông số về cường độ bão gồm: i) đo đạc 

trực tiếp từ các máy bay chuyên dụng hoặc máy bay không người lái bay qua bão và 

thả những đầu đo vào vùng gần tâm bão và ii) xác định từ ảnh mây vệ tinh (phổ 

biến nhất và được sử dụng tại tất cả các trung tâm dự báo nghiệp vụ trên thế giới 

hiện nay là phương pháp Dvorak
1
). 

1.1.2 Các phương pháp dự báo bão 

Các phương pháp cơ bản trong dự báo bão gồm: i) phương pháp Synop với 

bản chất dựa trên phân tích cơ chế động lực và tương tác giữa các trung tâm tác 

động đến bão, ii) phương pháp thống kê sử dụng số liệu quỹ đạo chuẩn nhiều năm 

để xây dựng phương trình thống kê trong dự báo quỹ đạo và cường độ bão (ví dụ 

                                                 
1
 Phương pháp Dvorak là phương pháp thống kê thực nghiệm, trong đó tương quan giữa các giá trị cường độ 

và mẫu dạng mây bão được thực hiện từ các tập số liệu cho Đại Tây dương và Thái Bình dương [40]. 
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xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính với nhân tố quan trắc bão) và iii) phương 

pháp động lực sử dụng sản phẩm dự báo trường khí quyển từ các mô hình số. 

1.1.2.1 Phương pháp Synop  

Phương pháp Synop dựa trên số liệu quan trắc truyền thống để thiết lập bản 

đồ bề mặt và trên cao, qua đó phân tích ảnh hưởng của các trung tâm tác động của 

quy mô lớn. Ví dụ như các hệ thống dòng dẫn đường liên quan tới sự phát triển của 

cao áp cận nhiệt TBTBD khi phân tích và dự báo bão ở khu vực TBTBD, ảnh 

hưởng của không khí lạnh phía bắc đến cường độ và quỹ đạo bão, sự thay đổi của 

tốc độ di chuyển của bão khi đi vào các khu vực trường yên. Ngoài ra có thể kể đến 

những hiệu ứng khác nhau như hiệu ứng động lực xoáy-beta (gyre-beta), ảnh hưởng 

của độ đứt môi trường đến sự dịch chuyển beta đến quỹ đạo và cường độ của bão 

(tham khảo Wang và cộng sự (1998) [92]). Việc áp dụng phương pháp Synop đòi 

hỏi dự báo viên có sự hiểu biết về mặt cơ chế động lực của các trung tâm tác động 

khí quyển, sự tương tác giữa chúng và ảnh hưởng của chúng đến quá trình thay đổi 

cường độ và quỹ đạo. Ngoài ra dự báo viên cần có kinh nghiệm đúc kết dự báo cho 

vùng biển mình được đảm nhiệm do quá trình dịch chuyển của bão và sự ảnh hưởng 

của bão lúc sát bờ biển và lúc đổ bộ cần nhiều thám sát địa phương, điều mà các 

trung tâm dự báo quốc tế không cung cấp được. Một trong những hạn chế của 

phương pháp Synop chính là hạn dự báo do tính phi tuyến rất cao của khí quyển - 

đặc tính chính của hiện tượng bão, do đó phương pháp Synop chỉ có kĩ năng dự báo 

hoặc cung cấp thông tin tốt cho hạn ngắn từ 12h đến 24h.  

Phương pháp Synop hiện nay theo nghĩa rộng hơn (nhiều giáo trình, tài liệu 

còn sử dụng thuật ngữ Synop động lực, ví dụ của Roger và Carleton (2001) [87]) là 

quá trình phân tích tổng hợp các kết quả dự báo từ các nguồn khác nhau kết hợp với 

những thông tin về kĩ năng dự báo của từng phương pháp dự báo, quan trắc khác 

nhau, qua đó đưa ra được bản tin dự báo, cảnh báo cuối cùng.  
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1.1.2.2 Phương pháp thống kê 

Phương pháp thống kê dựa trên hai phương pháp chính gồm phương pháp 

quán tính (persistence) và phương pháp khí hậu (climatology). Phương pháp quán 

tính là phương pháp ngoại suy từ các thông số đã qua của cơn bão. Đây là phương 

pháp có hiệu quả tốt đối với thời đoạn dự báo ngắn xấp xỉ 12h. Phương pháp khí 

hậu sử dụng số liệu thống kê cho từng khu vực và thời điểm riêng biệt hoặc tìm 

kiếm trong quá khứ cơn bão có vị trí, thời điểm tương đồng với cơn bão đang dự 

báo (phương pháp tương tự). Phương pháp quán tính kết hợp với phương pháp khí 

hậu (gọi là phương pháp CLIPER) xây dựng các phương trình hồi quy với yếu tố dự 

báo là vị trí hoặc cường độ bão dự báo và các nhân tố dự báo gồm vị trí, cường độ, 

tốc độ dịch chuyển (hiện tại và quá khứ của cơn bão) hoặc các nhân tố kết hợp giữa 

các nhân tố này (DeMaria 2005, 2009 [32, 34]). Một số mô hình CLIPER điển hình 

hiện nay như STIPS của Knaff và cộng sự (2005) [67] được áp dụng trong nghiệp 

vụ tại JTWC (Trung tâm dự báo bão của Mỹ khu vực TBTBD) để cung cấp dự báo 

cường độ hạn từ 12h đến 5 ngày cho khu vực TBTBD. Mô hình STIPS là mô hình 

hồi quy đa biến sử dụng giả thiết dự báo hoàn hảo
1
 và có kết hợp đến cả yếu tố động 

lực mô hình (một số nhân tố dự báo được lấy từ mô hình của Hải quân Mỹ - 

NOGAPS). Cho khu vực Đại Tây dương và Đông Thái Bình dương có thể kể đến 

mô hình SHIPS của DeMaria và cộng sự 2005 [32]. SHIPS là một mô hình điển 

hình cho việc kết hợp giữa các thông tin khí hậu, quán tính và các nhân tố dự báo 

Synop để dự báo sự thay đổi cường độ. Ngoài việc sử dụng một số nhân tố dự báo 

truyền thống đặc trưng cho các vị trị, cường độ hiện tại hoặc trước đó từ 12-24h thì 

DeMaria còn đưa thêm các nhân tố liên quan đến các tác động của trung tâm tác 

động đến quỹ đạo và cường độ bão. Do sử dụng tính chất quán tính và khí hậu nên 

phương pháp đặc biệt hiệu quả trong hạn dự báo ngắn hạn và đối với các cơn bão có 

đặc tính lặp lại, điển hình. Đối với chất lượng dự báo quỹ đạo, tính quán tính đặc 

biệt áp dụng tốt trong hạn 24h, tuy nhiên với các hạn dài hơn 24h thì mức độ chính 

                                                 
1
 PP - Prog Perfect là phương pháp giả thiết dự báo mô hình là hoàn hảo và không chịu sai số hệ thống - 

Wilks (2006) [94], trang 221. 
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xác thấp do tính phi tuyến tăng nhanh theo hạn dự báo. Ngoại trừ các trường hợp 

tăng cấp bão một cách đột ngột, dự báo cường độ bằng phương pháp CLIPER có độ 

tin cậy cao hơn dự báo quỹ đạo cho hạn dự báo từ 1 đến 3 ngày. 

Nếu phương pháp Synop được xem là phương pháp kiểm chứng phân tích và 

tổng hợp chính để ra kết quả dự báo cuối cùng thì phương pháp thống kê CLIPER 

được xem là một thước đo chuẩn để đánh giá mọi phương pháp dự báo khác. Hầu 

hết biến khí quyển hoặc hoàn lưu khí quyển ở các quy mô khác nhau đều có tính 

chu kì như nhiệt độ biến đổi theo ngày, mùa và nhiều năm. Những đặc trưng khí 

hậu như trung bình khí hậu, độ tán, biên độ dao động được tính toán dựa trên một 

tập quan trắc đủ dài theo thời gian. Như vậy, về một mức độ nào đó các giá trị đặc 

trưng khí hậu tại một thời điểm và địa điểm cụ thể được xem như một chẩn đoán, 

một khoảng giá trị tồn tại với tần suất cao. Khi đó, một mô hình dự báo nếu có chất 

lượng (so sánh với quan trắc thực tế) thấp hơn các giá trị chẩn đoán khí hậu này 

được xem là một mô hình không có kĩ năng. Quay lại các nhân tố dự báo cơ bản tồn 

tại hầu hết trong mô hình CLIPER bao gồm thời điểm, vị trí dự báo – các nhân tố 

thể hiện cho tính khí hậu, tốc độ dịch chuyển, cường độ hiện tại và quá khứ ngắn 

hạn (12h-24h) – các nhân tố thể hiện tính quán tính, rõ ràng một mặt nào đó các dự 

báo của CLIPER sẽ đóng vai trò như một bức tranh khí hậu về quỹ đạo và cường độ 

của bão cho từng vùng biển riêng biệt.  

Như vậy, với những năm có sai số từ phương pháp CLIPER nhỏ ứng với việc 

đa số quỹ đạo và diễn biến cường độ của năm này ít có sự biến động (không phức 

tạp), hoặc không mang tính bất thường như do ảnh hưởng El Niño hay La Niña. Với 

những năm có quỹ đạo và cường độ ít mang tính dị thường, khi đó sai số từ các mô 

hình CLIPER thuần túy (không sử dụng nhân tố dự báo tính từ các mô hình động 

lực) về cơ bản sẽ ổn định và không biến động nhiều, qua đó tạo ra đặc tính sai số 

khí hậu của dự báo bão cho từng vùng riêng biệt. Một lý giải cho vấn đề này là việc 

mô hình CLIPER sử dụng cùng một tập nhân tố cho tất cả các năm nên sai số phải 

mang tính hệ thống của phương pháp thống kê. Các mô hình động lực luôn được cải 

tiến liên tục như độ phân giải mô hình, các quá trình bổ sung số liệu quan trắc 
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(thông quan sơ đồ đồng hóa số liệu) nên chất lượng dự báo của mô hình được cải 

thiện khá rõ theo thời gian.  

1.1.2.3 Phương pháp động lực  

Phương pháp động lực (hoặc phương pháp số) là phương pháp tích phân các 

phương trình chuyển động thống trị trong khí quyển (hệ phương trình Navier-

Stockes). Từ các mô hình chính áp (barotropic) đơn giản với giả thiết khí quyển khô 

(loại bỏ biến ẩm) đến mô hình phức tạp sau này với việc giải hệ phương trình đầy 

đủ, hiện nay các chuyển động quy mô lớn được những mô hình toàn cầu mô phỏng 

và dự báo khá tốt, qua đó mang lại kết quả dự báo quỹ đạo bão vượt bậc so với hai 

phương pháp trên, đặc biệt ở hạn sau 3 đến 10 ngày [61].  

Quỹ đạo thật Dự báo 24h 

 
 

Dự báo 48h Dự báo 72h 

  
Hình 1.2: Quỹ đạo chuẩn (trái ngoài cùng) và dự báo 3 ngày cơn bão TEMBIN của mô 

hình Mỹ GFS. Nguồn: quỹ đạo chuẩn: http://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/jma-

center/rsmc-hp-pub-eg/besttrack_viewer.html, số liệu mô hình GFS của NCEP 

Quĩ đạo bão 
Dự báo 

khí áp 

mực biển  

Dự báo 

khí áp 

mực biển  

Dự báo 

khí áp 

mực biển  
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Phương pháp động lực cho phép mô phỏng dự báo thành công các cơn bão 

có quỹ đạo hết sức phức tạp mà hai phương pháp trên không thể cung cấp, ví dụ 

như thời điểm tồn tại 2-3 cơn bão cùng một lúc
1
 cũng được mô hình toàn cầu nắm 

bắt. Ví dụ minh họa trong Hình 1.2 với dự báo cơn bão TEMBIN hoạt động trên 

TBTBD và ảnh hưởng đến Biển Đông từ ngày 19-30 tháng 8 năm 2012, mô hình 

toàn cầu dự báo từ ngày 23/8/2012 trở đi đều mô phỏng được sự quay ngược quỹ 

đạo ra khỏi biển Đông của cơn bão này do ảnh hưởng của cơn bão BOLAVEN phía 

ngoài.  

Với đặc tính cung cấp dự báo một cách định lượng và chi tiết, hiện nay 

phương pháp dự báo số có vai trò lớn trong việc đưa ra những dự báo và cảnh báo 

hiện tượng thời tiết nói chung và dự báo bão nói riêng. Chất lượng dự báo từ mô 

hình số được cải thiện hết sức rõ rệt theo thời gian thông qua việc năng lực máy tính 

có các bước tiến đột phá, tăng cường quan trắc thông qua vệ tinh thám sát tiên tiến 

và ứng dụng bài toán đồng hóa số liệu. 

1.1.3 Các nguồn phát sinh sai số trong mô hình và nhân tố ảnh hưởng đến sai số 

dự báo bão  

1.1.3.1 Các nguồn phát sinh sai số trong mô hình số 

 Các công trình tiêu biểu và mang tính tiên phong của Edward Lorenz vào 

những năm 60 và 70 thế kỉ 20 [75] chỉ ra những hạn chế (limitation) và tính bất định 

(uncertainty)/tính dự báo được (predictability) của phương pháp dự báo số do 3 

nguyên nhân cơ bản sau: 

 Sai số do trường ban đầu gây ra do thiếu quan trắc, sai số do thiết bị quan 

trắc và sai số do phương pháp nội suy; 

 Sai số do kĩ năng dự báo của mô hình trong việc áp dụng các sơ đồ sai phân 

với những bậc sai số khác nhau, bỏ qua những thành phần phi tuyến để đơn 

giản hóa hệ phương trình và chấp nhận xấp xỉ tính toán cùng một số giả thiết 

                                                 
1
 Tồn tại hiệu ứng tương tác bão-bão Fushiawa [92] 
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vật lý gần đúng cho các quá trình quy mô dưới lưới (tham số hóa vật lý – 

physical parameterization); 

 Sai số sinh ra do chính bản thân sự bất định lớn và phức tạp của hiện tượng 

cần dự báo như  bão, mưa lớn, các hiện tượng sóng đông v..v… Nguyên 

nhân thứ ba này có thể hiểu đơn giản là đối với các hiện tượng có diễn biến 

quá phức tạp, quá đột ngột thì khả năng nắm bắt và dự báo càng giảm đi (ví 

dụ như quá trình tăng cấp đột ngột của bão). 

Với việc xác định các nguồn bất định này, phương pháp dự báo số trị hiện đại sau 

này có thể được hiểu một cách tổng quát là quá trình giảm thiểu đi tối đa nhất có thể 

những nguyên nhân gây ra sai số này. Bên cạnh việc khảo sát, hiệu chỉnh và phát 

triển các sơ đồ tham số hóa vật lý cho mô hình, hai phương pháp cơ bản hiện nay 

được tập trung nghiên cứu để khắc phục các nguồn phát sinh sai số trên là phương 

pháp đồng hóa số liệu và phương pháp tổ hợp. Chi tiết về các phương pháp này 

được đưa ra trong chương 2, mục 2.1. 

1.1.3.2 Nhân tố ảnh hưởng đến sai số mô phỏng cường độ bão 

Những nghiên cứu và khảo sát thực nghiệm trong các thập kỷ vừa qua (Knaff 

và cộng sự (2003) [69], Bender và cộng sự (2007) [20], DeMaria và cộng sự (2009) 

[34], Gall và cộng sự (2013) [48]) cho thấy sai số dự báo cường độ của bão trong 

mô hình động lực xuất phát từ 3 nguyên nhân chính gồm: 

 Thông tin ban đầu về cấu trúc xoáy bị hạn chế do không có thám sát và 

lưới mô hình toàn cầu ban đầu làm biên (trường điều khiển) cho các mô hình 

khu vực phân giải cao hơn khá thô về mặt không gian so với quy mô của 

bão; 

 Những mô phỏng, tham số hóa chưa phù hợp đối với các quá trình vật lý 

của bão/xoáy thuận nhiệt đới; 

 Sai số của môi trường xung quanh bão dẫn tới sai số lớn trong dự báo quỹ 

đạo bão. 
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Với nhân tố ảnh hưởng đầu tiên, rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu xoáy bão 

được ban đầu hóa một cách đơn giản (giữ nguyên cấu trúc nội suy từ trường điều 

kiện biên có độ phân giải thô) thường sẽ dẫn tới quá trình thích ứng chậm và không 

thật trong mô hình và thậm chí những cấu trúc bão bị tiêu tán đi một cách nhanh 

chóng trước khi có thể phát triển thành một hệ xoáy thực sự (Bender và cộng sự 

(1993) [21], Kurihara và cộng sự 1993 [70], Davidson và cộng sự (2000) [30], 

Nguyen và Chen (2011) [82]). Các phương pháp giảm thiểu sai số do nguyên nhân 

đầu tiên liên quan đến lớp bài toán ban đầu hóa cấu trúc xoáy bão sẽ được trình bày 

chi tiết trong mục 2.2.2 tiếp sau.  

Đối với nhân tố thứ hai, các xoáy bão có thể phát triển một cách phi thực tế 

nếu sử dụng những xấp xỉ tham số vật lý không thích hợp. Rất nhiều nghiên cứu 

(Liu và cộng sự (1997) [72], Pu và Braun và cộng sự 2001 [86], Kieu và cộng sự 

(2013) [65], Pattnaik và Krishnamurti (2007) [85], Osuri và cộng sự (2011) [84]) đã 

cho thấy việc sử dụng các tham số hóa vật lý khác nhau có thể dẫn tới các kết quả 

mô phỏng cường độ bão rất khác nhau ngay cả với điều kiện ban đầu giống nhau. 

Với nhân tố thứ hai, các quá trình vật lý trong bão liên quan trực tiếp đến các giả 

thiết vật lý sẽ sử dụng trong từng mô hình thực hiện mô phỏng hoặc dự báo bão. Sai 

số của mô hình ngoài việc phụ thuộc vào điều kiện biên và ban đầu gây ra, một 

trong những nguyên nhân dẫn tới sai số lớn và có tính hệ thống xuất phát từ các sơ 

đồ tham số hóa gần đúng các hiện tượng có quy mô không gian và mô hình không 

nắm bắt được (sub-grid scale, quy mô dưới lưới) của mô hình. Các hiện tượng vật lý 

được tham số hóa trong mô hình gồm vi vật lý mây, các quá trình đối lưu, sự trao 

đổi vật chất giữa bề mặt và khí quyển (bao gồm cả các quá trình truyền nhiệt/ẩm 

giữa bề mặt đất và khí quyển và giữa các lớp đất với nhau), các chuyển động rối 

trong lớp biên hành tinh và các quá trình bức xạ sóng ngắn và sóng dài trong khí 

quyển. Trong các nghiên cứu gần của Meng và Zhang (2007) [77], Kieu và cộng sự 

(2013) [65] cho thấy việc sử dụng tổ hợp đa sơ đồ tham số vật lý trong dự báo 

bão/xoáy thuận nhiệt đới có thể giảm được sai số hệ thống của mô hình. Ngoài ra, 

quy mô không gian của mô hình số, ở đây là độ phân giải của mô hình, cũng quyết 
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định đến khả năng mô phỏng nắm bắt được các quá trình xảy ra bên trong bão. 

Trong nghiên cứu của Cangialosi và cộng sự 2006 [22] về kết quả dự báo thời gian 

thực của hai mô hình MM5 và WRF bằng việc sử dụng độ phân giải cao (sử dụng 

hệ lưới lồng 3 mức 15 km, 5 km và 1,67 km) cho thấy đối với khía cạnh dự báo 

cường độ bão, độ phân giải cao là cần thiết trong việc mô phỏng lại các cấu trúc bên 

trong của bão (inner core), các đới mây và các đặc tính quy mô vi mô khác của bão.  

  

Hình 1.3: Minh họa sự sai lệch môi trường xung quanh bão do dự báo quỹ đạo sai ảnh 

hưởng đến mô phỏng cường độ bão. Trái: các quỹ đạo dự báo từ các mô hình toàn cầu tại 

ốp 12Z ngày 03/12/2014. Phải: quỹ đạo chuẩn
1
 của cơn bão Hagupit. 

Nguyên nhân thứ 3 liên quan đến môi trường mà bão sẽ di chuyển tới theo 

thời gian, các sai số do môi trường xung quanh/bên ngoài cơn bão sẽ dẫn tới những 

tiến triển sai của cường độ bão (Chan 1984, 2005 [24, 25]). Cụ thể hơn, hình 1.3 

minh họa các quỹ đạo dự báo tại ốp 12Z ngày 03/12/2014 cho cơn bão Hagupit của 

mô hình Mỹ - GFS (xanh), Châu Âu – IFS (đen), Nhật – GSM (xanh nhạt) và Hải 

quân Mỹ - NAVGEM (tím). Trên thực tế cơn bão Hagupit đi qua miền Trung 

Phillipin theo quỹ đạo dự báo của IFS. Nếu theo quỹ đạo của IFS, cơn bão sẽ đi vào 

đất liền và suy yếu cường độ đi trước khi vào Biển Đông. Trong khi nếu theo dự 

báo của quỹ đạo mô hình GFS thì cơn bão sẽ đi theo quỹ đạo dạng parabol thường 

thấy vào đầu mùa bão ở TBTBD và đi đến vùng biển thoáng, dẫn tới cùng với hạn 

                                                 
1
 Nguồn: http://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/jma-center/rsmc-hp-pub-eg/besttrack_viewer.html 

Quỹ đạo bão 

Dự báo của cơn bão Hagupit từ các mô hình toàn cầu 
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3-5 ngày, cường độ dự báo của IFS và GFS sẽ khác nhau rất nhiều. Thực tế dự báo 

cường độ của IFS tại ốp này đạt cao nhất là từ 34-36 m/s trong khi GFS dự báo đều 

trên 40-42 m/s. 

Từ hai nguyên nhân đầu tiên gây ra sai số cường độ dự báo bão hình thành 

các phương pháp chuyên biệt nhằm cải thiện sai số như về mặt vật lý của mô hình 

và bài toán ban đầu hóa cấu trúc xoáy. Đối với nguyên nhân thứ ba liên quan đến 

ảnh hưởng của môi trường xung quanh bão lại ít được quan tâm hơn do trên thực tế 

rất khó cô lập được sai số dự báo cường độ sinh ra bởi những sai số trong dự báo 

quỹ đạo. Sai số dự báo quỹ đạo bão dẫn tới việc tạo ra các điều kiện môi trường 

không thật xung quanh bão
1
 khi tích phân mô hình. Như vậy, nếu cô lập tối đa các 

nguyên nhân ảnh hưởng đến mô phỏng cường độ bão sẽ cho phép đánh giá được 

tương quan giữa kĩ năng hay sai số mô phỏng quỹ đạo bão và sai số mô phỏng 

cường độ bão. Đây cũng là cơ sở để thiết lập thí nghiệm của chương 3.  

1.2 Vấn đề về sai khác giữa dự báo quỹ đạo và cƣờng độ bão 

1.2.1 Tổng quan về sai số và kĩ năng dự báo quỹ đạo và cường độ bão trên khu 

vực Tây Bắc Thái Bình Dương 

Đánh giá về sai số và kĩ năng dự báo bão nói chung và riêng cho khu vực 

TBTBD sẽ được tổng hợp từ các phân tích, đánh giá của các trung tâm dự báo bão 

quốc tế gồm: i) Trung tâm dự báo bão quốc gia Mỹ (NHC – National Hurricane 

Center), ii) Trung tâm dự báo khu vực Tokyo (RMSC-Tokyo), và iii) Trung tâm 

cảnh báo bão JTWC. Khái niệm kĩ năng ở đây có thể hiểu như các sai số chuẩn khi 

so sánh và đánh giá trực tiếp với quan trắc tương ứng. Ngoài ra khái niệm kĩ năng 

còn được hiểu là sai số của phương pháp so với một phương pháp dự báo chuẩn nào 

đó, ví dụ như lấy dự báo thống kê làm chuẩn
2
. 

  

                                                 
1
 Ambient environment: điều kiện môi trường xung quanh bão 

2
 Ví dụ xem phương pháp CLIPPER là dự báo chuẩn, gọi sai số dự báo là f, sai số phương pháp CLIPER là 

c thì kĩ năng được tính đơn giản bằng đại lượng [(c-f)/c] % 
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Sai số và kĩ năng dự báo quỹ đạo bão 

Hình 1.4 đưa ra sai số dự báo quỹ đạo chính thức của NHC cho hai vùng 

biển Đại Tây Dương (ĐTD) và Đông Bắc Thái Bình Dương (ĐBTBD). Ta thấy 

rằng trung bình các năm từ năm 1970 đến nay, sai số dự báo của NHC trong những 

năm 1970 đến 1985 khoảng 180-260 km cho thời đoạn dự báo 24h, khoảng 500-600 

km hạn 48h và khoảng 700-850 km cho hạn 72h. Thời kỳ 1985 đến 2000, các sai số 

này khoảng 120-200 km, 300-500 km và 500-800 km cho các hạn tương ứng 24h, 

48h và 72h. Từ năm 2000 trở lại đây, các sai số này là 100-140 km, 160-220 km và 

240-440 km với các hạn trên. Đối với vùng biển ĐBTBD thời kì từ 1989-2000, sai 

số tương ứng với ba hạn nêu trên là 140-180 km, 240-350 km và 320-500 km. Cho 

thời kì 2000 đến nay tại vùng biển ĐBTBD, ba sai số này là 80-160 km, 160-240 

km và 160-320 km. 

Xem xét về kĩ năng dự bão quỹ đạo, trong Hình 1.5 đưa ra đánh giá kĩ năng 

dự báo quỹ đạo cho vùng biển ĐTD và ĐTBD, mô hình khí hậu ở đây là mô hình 

CLIPER5 ứng dụng trong nghiệp vụ phát triển bởi Knaff và cộng sự (2003) [69], 

trong đó tập dữ liệu quỹ đạo chuẩn dùng để xây dựng phương trình có độ dài ít nhất 

10 năm.   

  

Hình 1.4: Trung bình năm của sai số khoảng cách tâm bão dự báo tại các hạn dự báo khác 

nhau cho hai vùng biển ĐTD (trái) và ĐBTBD (phải) của NHC. Đơn vị sai số: dặm [nm], 1 

dặm tương đương với 1,852 km. Nguồn: tài liệu đánh giá trực tuyến của NHC: 

http://www.nhc.noaa.gov/verification 

 

Sai số dự bão quỹ đạo của NHC trên vùng biển ĐTD Sai số dự bão quỹ đạo của NHC trên vùng biển ĐBTBD 
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Hình 1.5: Kĩ năng dự báo trung bình từng năm của dự báo quỹ đạo tại NHC cho vùng biển 

ĐTD từ năm 1990-2012 tại các hạn dự báo khác nhau. Nguồn: tài liệu đánh giá trực tuyến 

của NHC: http://www.nhc.noaa.gov/verification 

Hình 1.5 cho thấy ở ba hạn dự báo 24h, 48h và 72h, dự báo quỹ đạo đều tốt 

hơn từ 30-50% so với mô hình CLIPER5, sau những năm 2000 mức độ kĩ năng ổn 

định ở khoảng 50-60% cả cho hạn 96h và 120h. Nguyên nhân kĩ năng dự báo quỹ 

đạo tăng sau những năm 2000 xuất phát từ chất lượng dự báo cao của các hệ thống 

mô hình động lực. Tiếp theo đối với vùng biển Tây Bắc Thái Bình dương 

(TBTBD), sai số quỹ đạo được dẫn chứng từ những báo cáo của RMSC-Tokyo 

hằng năm
1
 cùng công trình của Hui và cộng sự 2012 [59], Fiorino và cộng sự 

(1993) [45], Goerss và cộng sự (2004) [49] và DeMaria và cộng sự (2007) [31].  

 

Hình 1.6: Sai số dự báo quỹ đạo trung bình năm tại các hạn khác nhau do RSMC Tokyo 

đưa ra cho khu vực TBTBD. Nguồn: Hui và cộng sự (2012) [59] 

                                                 
1
http://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/jma-center/rsmc-hp-pub-eg/annualreport.html 

Kĩ năng dự bão quỹ đạo của NHC trên vùng biển ĐTD 

Sai số (km) 
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Hình 1.6 cho thấy sai số hạn dự báo 24h trung bình những năm 1982-1990 

vào khoảng 200 km, dự báo hạn 48h từ năm 1988-1990 khoảng 350-400 km, hạn dự 

báo 72h được đưa ra vào những năm 1998-2000 với sai số khoảng 400 km. Sai số 

này từ năm 2008-2010, với hạn 24h xấp xỉ 100 km, hạn 48h xấp xỉ 200 km và hạn 

72h xấp xỉ 300 km. Các sai số này khá tương đương so với sai số ở những vùng 

biển khác đã nêu.  

Xem xét thêm sai số của các mô hình động lực trên khu vực TBTBD, trong 

nghiên cứu của Goerss và cộng sự (2004) [49] đã đánh giá kĩ năng của sản phẩm tổ 

hợp từ dự báo của 3 mô hình NOGAPS (Hải quân Mỹ), UMKO (Cục khí tượng 

Anh), TYM (Cục khí tượng Nhật Bản) từ năm 1992 đến 2002, được minh họa lại 

trong Hình 1.7. Ta thấy rằng với hạn dự báo 12h, kĩ năng của các mô hình dự báo 

khá thấp so với mô hình CLIPER. Trong thời hạn dự báo ngắn hạn ban đầu, tính 

quán tính khá cao nên CLIPER phát huy hơn rất nhiều trong khi mô hình động lực 

luôn cần có thời gian để thích ứng
1
. Với hạn dài hơn như 48h và 72h cho thấy kĩ 

năng dự báo tổ hợp từ các mô hình này đều đạt trên 30-40% sau những năm 1998.  

  

Hình 1.7: Trái: sai số dự báo của ba mô hình NOGAPS, UMKO và TYM cho vùng biển 

TBTBD; Phải: kĩ năng dự báo tương ứng các hạn trong hình trái, đường liền là đánh giá kĩ 

năng cho trung bình ba mô hình bên trái. Nguồn: Goerss và cộng sự (2004) [49] 

                                                 
1
 Thời gian thích ứng của hệ động lực (spin-up time, build up, adjustment times)  
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Hình 1.8: Trung bình năm của sai số cường độ bão (trung bình sai số tuyệt đối của Vmax) 

dự báo tại các hạn dự báo khác nhau cho hai vùng biển ĐTD (trái) và ĐBTBD (phải) của 

NHC. Đơn vị sai số là nốt [kt], 1 kt tương đương với 0,54 m/s. Nguồn: tài liệu đánh giá 

trực tuyến của NHC: http://www.nhc.noaa.gov/verification 

Sai số và kĩ năng dự báo cường độ bão 

Hình 1.8 và Hình 1.9 cho thấy ở hạn 24h, sai số cường độ bão tại cả 3 vùng 

biển (ĐTD, ĐBTBD và TBTBD) đều ở mức xấp xỉ 5 m/s (10 kt ). Đối với hạn 48h, 

sai số khoảng 8-10 m/s (15-20 kt )và đối với hạn 72h từ 10-12 m/s (20-25 kt).  

 

Hình 1.9: Sai số cường độ từ năm 1990 đến 2010 cho các hạn khác nhau tại vùng biển 

TBTBD đưa ra bởi JTWC. Nguồn: DeMaria và cộng sự (2014) [36] 

Sai số dự bão cường độ của NHC trên vùng biển ĐTD Sai số dự bão cường độ của NHC trên vùng biển ĐBTBD 

Sai số dự bão cường độ của NHC trên vùng biển TBTBD 
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Hình 1.10: Kĩ năng trung bình hằng năm của dự báo cường độ tại hai vùng biển ĐTD 

(trái) và ĐTBD (phải), đánh giá dự báo của NHC so với mô hình khí hậu SHIFOR5. 

Nguồn: tài liệu đánh giá trực tuyến của NHC: http://www.nhc.noaa.gov/verification 

Hình 1.10 đưa ra kĩ năng dự báo đối với cường độ bão trên hai vùng biển 

ĐTD và ĐTBD của NHC cho thấy về mặt trung bình ở hạn 24h và 48h, các dự báo 

chỉ có kĩ năng trong khoảng 10-15% so với mô hình thống kê, đặc biệt trong một số 

năm gần đây tồn tại các năm dự báo hạn 24h (đường đỏ) ở ĐTD không cải thiện so 

với mô hình CLIPER (xấp xỉ 0%) hoặc thậm chí hạn 48h và 72h hầu như không có 

kĩ năng trong giai đoạn 1990 đến 2000.  

1.2.2 Đánh giá sai số dự báo bão trên khu vực Biển Đông từ 2008-2014 

Trên khu vực Biển Đông – Việt Nam, trung bình hằng năm có khoảng 10-12 

cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trong đó có 40% bắt nguồn tại Biển Đông và 

60% từ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Trong số này, trung bình 5 đến 6 cơn 

bão đổ bộ hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Như vậy việc đánh giá riêng biệt 

sai số dự báo quỹ đạo và cường độ bão trên khu vực Biển Đông là cần thiết và cung 

cấp bổ sung thông tin đánh giá chung cho toàn bộ TBTBD. Một tiêu chuẩn đơn giản 

để phân định ảnh hưởng đến Biển Đông là bão có quỹ đạo đi qua kinh tuyến 120
o
 E, 

khi đó bão ngoài tên quốc tế sẽ được Việt Nam đánh số theo năm, bắt đầu bằng số 1 

và đưa ra các bản tin chính thức. Đây được xem là các dự báo bão chính thức của 

Việt Nam.  

Kĩ năng dự báo cường độ của NHC trên vùng biển ĐTD Kĩ năng dự báo cường độ của NHC trên vùng biển ĐTBD 
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Hình 1.11: Minh họa quỹ đạo của 62 cơn bão ảnh hưởng đến Biển Đông từ năm 2008-

2014 

Trên khu vực Biển Đông, Việt Nam đưa ra các dự báo tập trung vào hạn 24h 

cho cường độ và quỹ đạo, hạn sau 48h chỉ mang tính tham khảo. Sau năm 2006 đưa 

vào chính thức quy chế cho dự báo đến hạn 48h trong các bản tin dự báo bão. Căn 

cứ vào điều kiện thu thập số liệu quan trắc, số liệu dự báo chính thức của Việt Nam, 

của các Trung tâm và các số liệu dự báo từ các mô hình toàn cầu và khu vực cho 

khu vực Biển Đông, chúng tôi đã đưa ra các đánh giá cụ thể về sai số dự báo quỹ 

đạo và cường độ từ năm 2008 đến năm 2014 (tập trung vào hai hạn 24h và 48h) đối 

với các nguồn dự báo chính thức (Việt Nam, RMSC-Tokyo của Nhật Bản và JTWC 

của Mỹ) và sản phẩm dự báo từ các mô hình số trị (GFS-Mỹ và GSM-Nhật) đang 

được ứng dụng trong nghiệp vụ tại Việt Nam (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy 

văn Trung ương). Hình 1.11 minh họa quỹ đạo của 62 cơn bão sử dụng trong đánh 

giá từ 2008-2014. 

Hình 1.12 minh họa kết quả tính toán kĩ năng dự báo
1
 quỹ đạo và cường độ 

của các trung tâm và hai mô hình động lực GFS và GSM ở hạn dự báo 48h. Đối với 

kĩ năng dự báo quỹ đạo phổ biến từ 20-30% những năm trước 2010 và tăng lên 50-

                                                 
1
 Phần trăm của sai số dự báo với sai số dự báo bằng phương pháp CLIPPER 
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60% sau năm 2010 (trung bình tăng từ 4-5% một năm trong giai đoạn 2008-2010). 

Kĩ năng dự báo cường độ từ các mô hình đến các trung tâm chỉ phổ biến ở mức 10-

12% nghĩa là mức cải thiện so với phương pháp CLIPER không lớn (ví dụ trong 

năm 2013, trung bình kĩ năng các trung tâm ngoại trừ Việt Nam đều cho giá trị âm 

có nghĩa chất lượng dự báo rất thấp, trên thực tế mùa bão năm 2013).  

(a) 

  

(b) 

  

Hình 1.12: Trung bình kĩ năng dự báo quỹ đạo (a) và cường độ (b) cho khu vực Biển 

Đông giai đoạn 2008-2014 từ các trung tâm và mô hình toàn cầu ở hạn dự báo 48h.  

0

20

40

60

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

K
ĩ 

n
ă

n
g

 d
ự

 b
á

o
 q

u
ĩ 

đ
ạ

o
 b

ã
o

 (
%

)

GFS

GSM

RMSC-Tokyo

Việt Nam

JWTC

-20

0

20

40

60

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

K
ĩ 

n
ă

n
g

 d
ự

 b
á

o
 c

ư
ờ

n
g

 đ
ộ

 b
ã

o
 (

%
)

GFS

GSM

RMSC-Tokyo

Việt Nam

JWTC



25 

 

1.2.3 Tương quan không đồng nhất của việc cải thiện chất lượng dự báo cường 

độ và quỹ đạo bão 

Những tổng kết về sai số dự báo bão cho thấy vấn đề tồn tại là kĩ năng/sai số 

dự báo quỹ đạo được cải thiện rõ rệt theo từng năm tuy nhiên dự báo cường độ hầu 

như không có sự cải thiện chất lượng tương ứng. Để phân tích kĩ hơn nghịch lý này, 

DeMaria và cộng sự đã đánh giá chi tiết trong hai công trình năm 2007 [31] cho giai 

đoạn 1985-2005 và công trình năm 2014 [36] cập nhật thêm giai đoạn đến năm 

2012 kèm theo đầy đủ phân tích đánh giá từ các nguồn dự báo chính thức khác nhau 

trên một số vùng biển chính. 

  

 

Hình 1.13: Sai số dự báo cường độ và đường xu thế tại 3 vùng biển ĐTD, ĐTBD và 

TTBD. Nguồn: DeMaria và cộng sự 2007 [31] 

Trong công trình năm 2007, DeMaria và cộng sự tập trung phân tích cho 3 

vùng biển Đại Tây Dương (ĐTD), Đông Thái Bình Dương (ĐTBD) và Tây Thái 

Sai số dự báo cƣờng độ khu vực ĐTD Sai số dự báo cƣờng độ khu vực ĐTBD 

Sai số dự báo cƣờng độ khu vực TBD 
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Bình Dương (TTBD) với thời đoạn đã nêu từ 1985-2005 tại 3 hạn dự báo 24h, 48h 

và 72h và đánh giá sản phẩm dự báo chính thức của NHC. Tập mẫu tham chiếu là 

số liệu quỹ đạo chuẩn của JTWC và đại lượng đánh giá là sai số trung bình tuyệt đối 

(MAE) của gió bề mặt cực đại Vmax. Kết quả nghiên cứu của DeMaria 2007 được 

minh họa lại trong Hình 1.13. Theo đánh giá, tốc độ suy giảm sai số MAE của 

VMAX ứng với dự báo cường độ trên 3 vùng biển trung bình khoảng -0,1 kt tương 

đương với 0,3-0,5% một trong khi sai số quỹ đạo có tốc độ suy giảm khoảng 3-5%. 

Điều này có nghĩa tốc độ cải thiện chất lượng dự báo quỹ đạo gần như hơn một bậc 

đại lượng so với tốc độ cải thiện chất lượng dự báo cường độ. Bảng 1.1 trích dẫn lại 

kết quả của DeMaria và cộng sự năm 2007 [31]. 

Bảng 1.1: Hệ số dốc của đường xu thế theo đơn vị kt/năm cho quỹ đạo và cường độ trong 

nghiên cứu của DeMaria 2007. Nguồn: DeMaria và cộng sự 2007 [31] 

Vùng biển và hạn dự 

báo 

Hệ số dốc dự báo cƣờng độ 

(%/năm) 

Hệ số dốc dự báo quỹ đạo 

(%/năm) 

ĐTD-24h -1,0 -2,7 

ĐTD-48h -0,9 -3,4 

ĐTD-72h -0,6 -4,0 

ĐTBD-24h -0,1 -2,1 

ĐTBD-48h -0,4 -2,5 

ĐTBD-72h -0,8 -2,8 

TTBD-24h -0,2 -2,8 

TTBD-48h -0,3 -3,6 

TTBD-72h -0,5 -3,9 

Trong nghiên cứu cập nhật hơn vào năm 2014, DeMaria đưa ra một bảng so 

sánh khá chi tiết hơn để và tiếp tục khẳng định xu thế này (dẫn chứng lại trong Bảng 

1.2). Trong Bảng 1.2, ví dụ đối với vùng biển ĐTD hạn 24h gồm 3 con số 

0,1/0,0/2,7 có nghĩa 0,1 (%/năm) là tốc độ cải thiện trung bình từ mô hình dự báo 

cường độ tốt nhất, số ở giữa (0,0) là tốc độ của trung tâm dự báo và số bên trái (2,7) 
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là tốc độ cải thiện của quỹ đạo từ các trung tâm dự báo. Trong bảng này ta thấy 

ngay tốc độ cải thiện chất lượng hằng năm của dự báo quỹ đạo đều ở mức từ 2-3% 

cho hạn 1-3 ngày và 2-4% cho hạn 4 và 5 ngày. Đối với dự báo cường độ, bằng 

cách hằng năm lựa chọn ra các sản phẩm mô hình dự báo tốt nhất (số bên trái) sẽ 

thu được tốc độ cải thiện trung bình từ 0,8-1,5% trong khi nếu lấy dự báo chính 

thức cường độ từ các trung tâm chịu trách nhiệm chính (ở đây là NHC cho ĐTD và 

ĐTBD và JTWC cho TTBD) chỉ đạt trung bình từ 0,2-1% (thậm chí có trường hợp 

tăng sai số như vùng biển TTBD ở hạn dự báo 24h). Tuy nhiên đối với hạn 4 và 5 

ngày, tốc độ cải thiện cường độ khá rõ rệt trong những năm sau 2001, trung bình từ 

2-4% khi lựa chọn kết quả từ mô hình tốt nhất và 2-2,5% dự báo từ các trung tâm. 

Lưu ý rằng kết quả lựa chọn mô hình tốt nhất (bao gồm toàn bộ các mô hình động 

lực, thống kê và thống kê-động lực được lựa chọn) chỉ thực hiện được sau khi đã có 

các kết quả mô hình và quan trắc quỹ đạo chuẩn - điều không thể thực hiện trong 

quá trình làm nghiệp vụ. Kết quả thống kê này được đưa ra gần như được xem là 

giới hạn trên hiện tại của việc cải thiện sai số dự báo cường độ (Hình 1.14).  

Bảng 1.2: Tỉ lệ cải thiện chất lượng trung bình năm từ năm 1989-2012 cho hạn 1-3 ngày 

và 2001-2012 hạn 4-5 ngày cường độ của mô hình chất lượng nhất (số bên trái), cường độ 

dự báo của dự báo chính thức NHC hoặc JTWC (số ở giữa) và sai số dự báo quỹ đạo chính 

thức (số bên phải ngoài cùng). Nguồn: DeMaria và cộng sự 2014 [36] 

Vùng biển 
Hạn dự báo (h) 

24 48 72 96 120 

ĐTD 0,1/0,0/2,7 1,3/0,6/3,0 1,1/0,9/3,1 4,3/2,2/4,1 4,9/2,5/3,8 

ĐTBD 0,8/0,5/2,2 1,2/1,1/2,3 1,5/1,5/2,4 0,8/2,3/3,6 1,3/2,3/4,2 

TTBD 1,9/-0,6/2,5 1,9/0,0/2,7 2,1/0,7/2,8 2,5/2,7/1,9 2,1/1,5/2,1 

Kết quả nghiên cứu cho khu vực Biển Đông (mục 1.2.3) cho thấy cũng có sự 

chênh lệch rõ giữa thay đổi chất lượng (kĩ năng tăng 4-5% một năm) của dự báo 

quỹ đạo hằng năm của Việt Nam và các trung tâm quốc tế như Mỹ, Nhật và các mô 

hình động lực trong khi chất lượng dự báo cường độ gần như không thay đổi. So 

sánh đánh giá cường độ dự báo ở hạn 24h-48h cho thấy kĩ năng dự báo xấp xỉ hoặc 

hơn khoảng 10% so với một mô hình dự báo thống kê đơn giản. 
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Vùng biển ĐTD 

 

Vùng biển ĐTTD 

 

Vùng biển TTBD 

Hình 1.14: Sai số dự báo cường độ hạn 48h tại tất cả các nguồn dự báo (động lực, thống 

kê), đường đỏ là đường xu thế chung, đường đen là đường xu thế đối với các mô hình có 

sai số tốt nhất. Nguồn: DeMaria và cộng sự 2014 [36] 

Sai số dự báo cường độ hạn 48h (kt) 

Sai số dự báo cường độ hạn 48h (kt) 

Sai số dự báo cường độ hạn 48h (kt) 
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Trên thực tế, vấn đề tốc độ cải thiện chất lượng dự báo cường độ bão quá 

chậm so với dự báo quỹ đạo bão là mục tiêu nghiên cứu chính trong một dự án quan 

trọng hàng đầu hiện nay là Chương trình cải thiện chất lượng dự báo bão HFIP 

(Hurricane Forecast Improvement Program) do NOAA chủ trì và khởi xướng năm 

2008 [48]. HFIP tập trung vào việc đưa ra phương pháp, xây dựng chương trình 

nghiên cứu để cải thiện chất lượng dự báo cường độ bão trong vòng 5-10 năm tới, 

bao gồm việc áp dụng phương pháp đồng hóa tổ hợp, vai trò của những loại số liệu 

mới trong việc tăng khả năng thể hiện cấu trúc bão, vai trò của mô hình phân giải 

cao và việc xây dựng mô hình thống kê động lực hiện đại. Hình 1.15 minh họa 

những mục tiêu về kĩ năng dự báo quỹ đạo và cường độ trong 5-10 năm tới của dự 

án HFIP, trong đó đường liền nét là sai số hiện tại từ năm 2006-2008, đường đứt 

chấm là mục tiêu 5 năm và đường gạch trơn là mục tiêu 10 năm, bên trái là trục của 

sai số (quỹ đạo đơn vị dặm, cường độ đơn vị kt), trục bên phải cho kĩ năng (màu 

xanh, đơn vị %), trục ngang là hạn dự báo đến 120h. 

 
Hình 1.15: Mục tiêu cải thiện chất lượng dự báo quỹ đạo (trái) và cường độ (phải) trong 

vòng 5-10 năm tới của dự án HFIP. Nguồn: Gall và cộng sự (2013) [48] 

Sử dụng mô hình thống kê-động lực để khảo sát tổ hợp khác nhau của các 

tập dữ liệu quỹ đạo chuẩn và sản phẩm phân tích/dự báo từ hệ thống dự báo toàn 

cầu GFS của NCEP (Mỹ) từ năm 2002 đến năm 2009, DeMaria [34, 35] cho thấy 

sai số dự báo của mô hình hồi quy Logistic (LGEM) có thể được cải thiện hơn 15% 

đối với hạn dự báo 3 ngày và 35% đối với hạn dự báo 5 ngày thông qua việc giả 

Mục tiêu về sai số dự báo quỹ đạo  Mục tiêu về sai số dự báo cường độ 
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thiết sai số dự báo quỹ đạo xấp xỉ bằng 0. Với giả định một quan hệ tuyến tính giữa 

sai số quỹ đạo và sai số cường độ, DeMaria đề xuất rằng khả năng giảm được 50% 

sai số quỹ đạo có thể dẫn tới giảm tương ứng 17% cho sai số dự báo cường độ. Rõ 

ràng kết quả này cho thấy việc tăng cường kĩ năng dự báo quỹ đạo sẽ giúp ích rất 

nhiều trong quá trình cải thiện kĩ năng dự báo cường độ. Tuy nhiên như đã nêu, 

DeMaria đã sử dụng trực tiếp quỹ đạo chuẩn đã được hậu xử lý như là một đầu vào 

cho mô hình thống kê – một giả thuyết mang tính lý tưởng hóa và gần như không 

thể có được đối với các mô hình động lực dự báo bão. Điều này khá rõ ràng bởi khí 

quyển thực luôn chứa sự bất định cao và dẫn tới hạn chế khả năng dự báo quỹ đạo 

bão một cách hoàn hảo. 

Như vậy, những nghiên cứu tổng kết trên các vùng biển khác nhau đều cho 

một bức tranh chung thống nhất về việc sai số dự báo quỹ đạo bão được giảm đi 

hằng năm một cách khá rõ trong khi sai số dự báo cường độ lại không giảm đi một 

cách tương xứng như vậy. Kĩ năng đạt được đối với dự báo cường độ gần như 

không thể so sánh được với kĩ năng dự báo quỹ đạo.  

1.3 Mục tiêu của luận án 

Căn cứ vào vấn đề chênh lệch giữa sai số, kĩ năng dự báo và mức độ cải 

thiện hằng năm của quỹ đạo bão và cường độ bão, câu hỏi đặt ra là những phương 

pháp được cải tiến trong những năm vừa qua đã giúp ích cho việc giảm sai số của 

dự báo quỹ đạo bão thì thực tế tác động như thế nào đến chất lượng dự báo cường 

độ bão. Tìm hiểu và giải thích phần nào câu hỏi trên đặt ra, luận án sẽ áp dụng một 

mô hình dự báo số khu vực và các phương pháp tổ hợp và đồng hóa tổ hợp để khảo 

sát tương quan giữa sai số dự báo quỹ đạo và cường độ bão trên khu vực TBTBD 

nói chung và Biển Đông Việt Nam nói riêng. Mục tiêu của luận án là đánh giá mối 

quan hệ giữa sai số quỹ đạo và cường độ bão trên khu vực TBTBD dựa trên kết quả 

tổ hợp đa vật lý và thử nghiệm tăng cường thông tin cấu trúc xoáy cho mô hình quy 

mô khu vực bằng phương pháp đồng hóa tổ hợp để nghiên cứu mối quan hệ giữa 

quỹ đạo và cường độ bão. 
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CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Phƣơng pháp đồng hóa số liệu  

2.1.2 Phương pháp đồng hóa biến phân 

 Phương pháp đồng hóa số liệu là phương pháp nâng cao độ chính xác của 

trường ban đầu bằng việc phân tích tối ưu lại trường ban đầu từ số liệu thám sát bổ 

sung ở quy mô địa phương hoặc các số loại số liệu mới như bức xạ vệ tinh hay độ 

phản hồi của radar, qua đó giảm thiểu được tối đa những phát sinh do sai số ban đầu 

gây ra. Tiền thân của phương pháp đồng hóa số liệu là các phương pháp phân tích 

khách quan với mục tiêu xác định được các giá trị của các biến khí tượng trên lưới 

rời rạc từ các điểm quan trắc hữu hạn được cung cấp, điển hình gồm các phương 

pháp phân tích khách quan (Objective Analysis) của Cressman (1959) [29] và 

phương pháp hiệu chỉnh liên tiếp (Successive Correction) của Barnes (1973) [19]. 

Các phương pháp đồng hóa số liệu hiện đại (nội suy tối ưu, đồng hóa biến phân [74, 

88]) sau này khắc phục được các hạn chế của phương pháp phân tích khách quan là 

tính được đến ảnh hưởng của sai số quan trắc và sai số trường dự báo cho các trọng 

số phân tích. 

Phương pháp đồng hóa số liệu phát triển dựa trên lý thuyết xác suất Bayes 

được gọi là phương pháp đồng hóa biến phân (variational). Dưới đây là một số diễn 

dải về mặt lý thuyết dựa theo sách chuyên khảo của Kalney 2003 [61] và làm tiền 

đề cho quá trình miêu tả các phương pháp sẽ sử dụng trong luận án ở các phần kết 

tiếp.  

Kí hiệu véctơ 𝑥𝑏  (còn gọi là trường nền hay trường phân tích ban đầu của mô 

hình chưa được bổ sung số liệu quan trắc cho trước) và véctơ quan trắc tương 

ứng 𝑦𝑜 , cần xác định véctơ phân tích 𝑥𝑎  tốt nhất từ hai thông tin trên sao cho ước 

lượng này có khả năng xảy ra cao nhất. Theo định lý Bayes, xác suất có điều kiện 

để 𝑥 với 𝑦𝑜và 𝑥𝑏  cho trước có dạng: 
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𝑝 𝑥|𝑦𝑜  𝑣à 𝑥𝑏 =
𝑝 𝑦𝑜  𝑣à 𝑥𝑏 |𝑥 𝑝(𝑥)

𝑝 𝑦𝑜  𝑣à 𝑥𝑏 
 (2.1) 

Khi đó, 𝑥𝑎 tốt nhất chính là nghiệm 𝑥 để xác suất xảy ra cao nhất. Hai giả thiết quan 

trọng được đưa vào để giải bài toán gồm: i) sai số quan trắc và sai số trường nền là 

không tương quan với nhau và ii) các sai số tuân theo phân bố chuẩn Gauss. Ở giả 

thiết thứ nhất sẽ cho phép viết lại: 

𝑝 𝑦𝑜  𝑣à 𝑥𝑏 |𝑥 = 𝑝 𝑦𝑜 |𝑥 𝑝 𝑥𝑏 |𝑥  (2.2) 

Do chưa biết về giá trị cần tìm 𝑥 nên có thể xem và xác suất có điều kiện của 𝑥 với 

𝑦𝑜   và 𝑥𝑏  cho trước 𝑝(𝑥)/𝑝 𝑦𝑜  𝑣à𝑥𝑏  là tương đương với 𝑝 𝑦𝑜  𝑣à 𝑥𝑏 |𝑥 , hay: 

𝑝 𝑥|𝑦𝑜  𝑣à 𝑥𝑏  ~ 𝑝 𝑦𝑜  𝑣à 𝑥𝑏 |𝑥 = 𝑝 𝑦𝑜 |𝑥 𝑝 𝑥𝑏 |𝑥  (2.3) 

Với giả thiết thứ hai về phân bố chuẩn Gauss cho sai số trường nền và quan trắc, ta 

có xác suất tương ứng cho trường nền 𝑥𝑏  với quan trắc 𝑦𝑜  đối với trường phân tích 

cho trước 𝑥 được viết với dạng mật độ xác suất như sau: 

𝑝 𝑥𝑏|𝑥 =
1

 2𝜋 𝑁/2 𝑩 1/2
𝑒𝑥𝑝  −

1

2
 𝑥 − 𝑥𝑏 

𝑇 𝑩 −1 𝑥 − 𝑥𝑏   
(2.4) 

𝑝 𝑦
𝑜

|𝑥 =
1

 2𝜋 𝑀/2 𝑹 1/2
𝑒𝑥𝑝  −

1

2
 𝑦

𝑜
−ℍ(𝑥) 

𝑇
 𝑹 −1 𝑦

𝑜
−ℍ(𝑥)   

(2.5) 

Trong đó T là kí hiệu cho ma trận chuyển dạng, 𝑁 là chiều của véctơ 𝑥𝑏 , 𝑀 là chiều 

của véctơ 𝑦𝑜 , 𝑩 và 𝑹 là ma trận ma trận sai số hiệp biến
1
 tương ứng của trường nền 

và quan trắc. Trong phương trình (2.5), ℍ(𝑥) là phép chuyển đổi, nội suy từ các 

biến mô hình 𝑥 sang giá trị quan trắc tương ứng 𝑦, nếu các quan trắc đưa vào đồng 

hóa là các biến mô hình như nhiệt độ, độ ẩm, gió hay áp suất thì ℍ chỉ là quá trình 

nội suy thuần túy, nếu các quan trắc là dạng phi truyền thống như bức xạ vệ tinh 

[76], độ phản hồi radar [3] thì ℍ là một sơ đồ/mô hình cụ thể, ví dụ sơ đồ truyền 

                                                 
1
Nếu gọi chi tiết véctơ trạng thái 𝑥𝑏 =  𝑥0,𝑥1,. . 𝑥𝑁,  thì 𝑩 là một ma trận kích thước 𝑁𝑥𝑁 với phần tử  𝑖, 𝑗  là 

hiệp phương sai covariance giữa hai thành phần 𝑥𝑖  và  𝑥𝑗  và 𝐵(𝑖, 𝑗) = 𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) = 𝐸  𝑥𝑖 − 𝜇𝑖  𝑥𝑗 − 𝜇𝑗  , 

𝐸[] là toán tử kỳ vọng, trùng với kí hiệu <> về lấy kì vọng và phương sai 𝜇𝑖 = 𝐸 𝑥𝑖  
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bức xạ tính toán và chuyển đổi thông số profile nhiệt ẩm khí quyển cho trước sang 

giá trị bức xạ ứng với các bước sóng định trước [76]. Sử dụng (2.4) và (2.5), khi đó 

phương trình (2.3) tương đương với: 

𝑝 𝑥|𝑦𝑜  𝑣à 𝑥𝑏 =
1

 2𝜋 
𝑁

2
+
𝑀

2  𝑹𝑩 
1

2

× 𝑒𝑥𝑝

−
1

2
  𝑥 − 𝑥𝑏 

𝑇 𝑩 −1 𝑥 − 𝑥𝑏 

+  𝑦𝑜 −ℍ(𝑥) 𝑇 𝑹 −1 𝑦𝑜 −ℍ(𝑥)   

(2.6) 

Xác suất cực đại trong phương trình (2.6) tương đương với biểu thức trong hàm mũ 

𝑒𝑥𝑝 mũ đạt cực tiểu, hay giá trị véctơ 𝑥 thỏa mãn giá trị hàm 𝑱(𝑥)cực tiểu dưới đây 

là trạng thái phân tích 𝑥𝑎  cần tìm: 

𝑱 𝑥 =
1

2
  𝑥 − 𝑥𝑏 

𝑇 𝑩 −1 𝑥 − 𝑥𝑏 +  𝑦𝑜 −ℍ(𝑥) 𝑇 𝑹 −1 𝑦𝑜 −ℍ(𝑥)   
(2.7) 

Để hàm 𝑱 𝑥  đạt cực tiểu thì đạo hàm của 𝑱 theo 𝑥 phải bằng 0 hay ∇𝑥𝑱 𝑥𝑎 = 0. 

Gọi toán tử 𝑯 là toán tử thỏa mãn xấp xỉ sau: 

𝑦𝑜 −ℍ 𝑥 = 𝑦𝑜 −ℍ 𝑥𝑏 +  𝑥 − 𝑥𝑏  =  𝑦𝑜 −ℍ 𝑥𝑏  − 𝑯(𝑥 − 𝑥𝑏 ) 

Khi đó công thức triển khai của đạo hàm 𝑱 𝑥  được đưa ra trong phương trình (2.7) 

có dạng (Kalnay 2003 [61], trang 170) 

∇𝑱 𝑥 = 𝑩−1 𝑥 − 𝑥𝑏 + 𝑯𝑇𝑹−1𝑯 𝑥 − 𝑥𝑏 − 𝑯𝑇𝑹−1(𝑦𝑜 −ℍ 𝑥𝑏 ) (2.8) 

Đặt vế phải của (2.8) bằng 0 và biến đổi chuyển vế cho 𝑥𝑎  ta được công thức cuối 

cùng: 

𝑥𝑎 = 𝑥𝑏 +  𝑩𝑯𝑇 (𝑹 + 𝑯𝑩𝑯𝑇)−1(𝑦𝑜 −ℍ 𝑥𝑏 ) (2.9) 

Gọi là ma trận trọng số 𝓦 =  𝑩𝑯𝑇 (𝑹 + 𝑯𝑩𝑯𝑇)−1 ta có dạng đơn giản cho công 

thức xác định giá trị phân tích tối ưu xác định từ giá trị trường nền và độ lệch của 

trường nền ban đầu so với quan trắc:  

𝑥𝑎 = 𝑥𝑏 + 𝓦(𝑦
𝑜
−ℍ 𝑥𝑏 ) (2.10) 
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Vấn đề phức tạp nhất của bài toán đồng hóa theo phương pháp trên (còn gọi là bài 

toán đồng hóa biến phân – Variational) là cần biết trước là ma trận sai số tương 

quan nền 𝑩 và ma trận sai số quan trắc 𝑹 trong đó ma trận tương quan sai số trường 

nền 𝑩 đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong bất kỳ phương pháp phân tích nào 

dựa trên lý thuyết thống kê. Với không gian mô hình có kích thước 𝑁 cỡ 10
6
 đến 

10
7
 như hiện nay độ lớn của ma trận 𝑩 vào khoảng 10

12
 đến 10

14
, một ma trận có 

kích thước quá lớn cho xử lý tính toán. Để đơn giản hóa quá trình cực tiểu hàm J 

trong phương pháp đồng hóa biến phân, ma trận B thường được đơn giản hóa bởi 

các dạng cho trước (các dạng tiền điều kiện – preconditioning) và xem như là hằng 

số trong quá trình cực tiểu [18]. Việc lựa chọn tốt dạng ma trận 𝑩 sẽ cho phép quá 

trình cực tiểu hóa hàm 𝑱 bằng phương pháp giải lặp dễ hội tụ. Sự khác biệt chính 

của phương pháp biến phân so với các phương pháp lọc Kalman và đồng hóa tổ hợp 

là việc xem xét ma trận sai số 𝑩 không thay đổi theo quá trình tích phân và cần 

được xác định trước khi cập nhật tính toán trường phân tích tối ưu [57, 63].  

2.1.3 Phương pháp tổ hợp 

 Dựa trên các nghiên cứu mang tính nền móng của của Lorenz (1969) [75], 

phương pháp tổ hợp (ensemble) được phát triển với mục tiêu nắm bắt được các 

nguồn bất định do sự không hoàn hảo của mô hình và tính hỗn loạn của khí quyển 

gây nên. Một cách hiểu đơn giản hơn, theo Kalnay 2003 [61], dự báo tổ hợp là một 

tập hợp dự báo xác định tại cùng một thời điểm (có thể được bắt đầu từ các điều 

kiện ban đầu khác nhau, thời điểm bắt đầu dự báo khác nhau, hoặc dựa trên các mô 

hình khác nhau) và hướng đến việc tăng cường chất lượng dự báo thông qua trung 

bình tổ hợp cùng các chỉ số định lượng về độ tin cậy của dự báo (độ tán của hệ tổ 

hợp) để làm cơ sở cho dự báo xác suất. 

Vấn đề quan trọng trong việc xây dựng hệ thống tổ hợp là các phương pháp 

tạo ra các nhiễu động ban đầu hoặc các dạng nhiễu điều khiển các thành phần tổ 

hợp để phổ dự báo có thể phủ được tối đa nhất có thể tập quan trắc – qua đó tạo ra 

một hệ thống tổ hợp tin cậy. Một số phương pháp điển hình hiện nay gồm phương 
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pháp như phương pháp Monte Carlo, phương pháp trung bình trễ (LAF - Lagged 

Average Forecasting), phương pháp nhiễu động phát triển nhanh (BGM - Breeding 

of growing modes) và phương pháp véctơ riêng kì dị (SV – Singular Vector) đang 

sử dụng phổ biến tại các trung tâm lớn như Trung tâm dự báo hạn vừa của Châu Âu 

- ECMWF hoặc tại NCEP – Mỹ [2, 6, 7, 26], minh họa trong Hình 2.1.  

Đối với ứng dụng dự báo ở không gian hạn chế
1
 bằng các mô hình khu vực, 

đa số một mô hình khu vực đều có nhiều lựa chọn các sơ đồ vật lý, tham số hóa vật 

lý khác nhau dựa trên các nghiên cứu tham số hóa của các nhà nghiên cứu khác 

nhau (giữa các vùng địa lý cần có các tham số vật lý mô hình khác nhau). Khi đi 

quá trình ứng dụng các mô hình số quy mô khu vực có thể áp dụng phương pháp tổ 

hợp đa vật lý trong đó mỗi thành phần của hệ thống tổ hợp có sơ đồ hoặc tham số 

vật lý khác nhau [65] nhưng các thành phần tổ hợp có chung một lõi động lực (một 

mô hình duy nhất). Phương pháp này sẽ được sử dụng trong chương 3 của luận án. 

 

Hình 2.1: Minh họa dự báo tổ hợp bằng phương pháp tạo nhiễu Monte Carlo quanh trường 

phân tích × ban đầu (trái) và trung bình trễ LAF (phải) với trường phân tích × ban đầu 

xuất lấy từ các thời điểm tích phân khác nhau nhưng có cùng thời hạn dự báo cần thiết 

(đường nét đứt). Nguồn: Hoffman và Kalnay (1983) [51] 

                                                 
1
 Các mô hình khu vực ứng dụng dự báo cho một vùng không gian hạn chế còn gọi chung là các LAM -  

Limited Area Model 
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2.1.3 Phương pháp đồng hóa tổ hợp 

 Để giải quyết những khó khăn cũng như điểm yếu của phương pháp đồng 

hóa biến phân trong việc đưa vào các giả thiết, xấp xỉ cho ma trận hiệp biến sai số 

trường nền 𝑩, phương pháp đồng pháp đồng hóa tổ hợp (ensemble assimilation) ra 

đời dựa trên hai đặc điểm chính gồm: i) áp dụng thuật toán lọc (ví dụ lọc Kalman, 

lọc lân cận cực đại Maximum Likelihood) để tính toán trường phân tích tối ưu như 

đã đề cập trong mục 2.1.2 về phương pháp đồng hóa biến phân và ii) cập nhật sai số 

dự báo cho ma trận nền thông qua độ tán của hệ thống tổ hợp. Hình 2.2 minh họa kĩ 

hơn về ưu điểm của phương pháp đồng hóa tổ hợp đối với việc cập nhật sai số cho 

ma trận nền B trong đó (a) minh họa trường phân tích thuần túy (điểm màu xanh) 

không tính đến sự thay đổi của ma trận nền B (ở đây là sai số theo ngày – d.o.f), 

trong khi phương pháp đồng hóa tổ hợp sử dụng bộ lọc Kalman (b) cho phép cập 

nhật sai số ngày vào sai số trường nền, sai số ngày (thể hiện bằng mũi tên đỏ quanh 

điểm đại diện trường nền B) nằm trên một vùng kì dị với số chiều thấp (low-dim 

attractor) [63]. 

a)

 

b)

 

Hình 2.2: Minh họa sự khác biệt về sai số cho ma trận nền của phương pháp đồng hóa biến 

phân (a) và lọc tổ hợp Kalman (b). Nguồn: Kalnay và cộng sự (2007) [63] 

Dựa trên hai tham khảo chính [57, 61], dưới đây là những dẫn giải toán học 

cơ bản nhất cho phương pháp đồng hóa tổ hợp dựa trên phương pháp lọc Kalman sẽ 

được ứng dụng trong phạm vi luận án này. Kí hiệu bổ sung trường phân tích tối ưu 

của mô hình 𝑥𝑎  ở bước thời gian 𝑖 − 1là 𝑥𝑖−1
𝑎 và kí hiệu toán tử 𝑴𝑖−1 tượng trưng 

3DVAR không xác định được sai số theo ngày 

Phân tích Kalman: sai số 

ngày nằm trên vùng kì dị có 

chiều thấp 
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cho các phép toán thực hiện trong mô hình dự báo ở bước thời gian 𝑖 − 1 (hay còn 

gọi là mô hình dự báo). Khi đó diễn giải lại nghiệm dự báo 𝑥𝑓  ở bước thời gian 

𝑖 tiếp theo từ trường phân tích 𝑥𝑖−1
𝑎  bằng mô hình 𝑴𝑖−1 sẽ có dạng: 

𝑥𝑖
𝑓
=𝑴𝑖−1 𝑥𝑖−1

𝑎   (2.11) 

Trường dự báo này sẽ được sử dụng làm trường nền trong chu kì phân tích tối ưu 

tiếp theo. Hiểu một cách đơn giản, ví dụ với thời điểm bắt đầu dự báo là 00Z ngày 

2010-04-15, ta lấy trường dự báo ngắn với hạn dự báo là 6h để làm trường ban đầu 

cho quá trình bổ sung dữ liệu quan trắc tại thời điểm 06Z ngày 2010-04-15. Ta cũng 

có thể lấy dự báo hạn 6h từ 18Z ngày 2010-04-14 để làm phân tích cho ốp dự báo 

00Z ngày 2010-04-15. Từ phương trình (2.11) ta thu được sai phân của trường dự 

báo thông qua việc lấy đạo hàm theo 𝑥 của mô hình 𝑀 như sau: 

𝛿𝑥𝑖+1=
𝜕𝑴(𝑥)

𝜕𝑥
𝛿𝑥𝑖  

(2.12) 

Kí hiệu toán tử tiếp tuyến (adjoint) 𝑳 𝑥 =
𝜕𝑴(𝑥)

𝜕𝑥
 và định nghĩa sai số dự báo tại 

bước thời gian thứ 𝑖 là 휀𝑖
𝑓

= 𝑥𝑖
𝑓
− 𝑥𝑖

𝑡và sai số phân tích 휀𝑖
𝑎 = 𝑥𝑖

𝑎 − 𝑥𝑖
𝑡  trong đó kí 

hiệu 𝑥𝑖
𝑡  là giá trị thật tại thời điểm thứ 𝑖, khi đó ta có: 

휀𝑖+1
𝑓

=𝑳 𝑥𝑖
𝑎 휀𝑖

𝑎  (2.13) 

Định nghĩa tiếp sai số của mô hình 𝜂𝑖+1 tại thời điểm 𝑖 + 1 khi mô hình tích phân từ 

trường thực 𝑥𝑖
𝑡 , khi đó 𝜂𝑖+1 = 𝑥𝑖+1

𝑡 −𝑴𝒊(𝑥𝑖
𝑡). Kí hiệu ma trận 𝑸 là sai số hiệp biến 

phương sai của mô hình, 𝑸 =< 𝜂𝜂𝑇 >với kí hiệu <> là phép toán lấy phương sai 

covariance, khi đó ước lượng sai số dự báo ở thời điểm 𝑖 + 1 có dạng: 

𝑷𝑖+1
𝑓

=< 휀𝑖+1
𝑓

 휀𝑖+1
𝑓

 
𝑇

>= <(𝑥𝑖+1
𝑓

− 𝑥𝑖+1
𝑡 )(𝑥𝑖+1

𝑓
− 𝑥𝑖+1

𝑡 )𝑇> = <(𝑳휀𝑖
𝑎 +

𝜂)(𝑳휀𝑖
𝑎 + 𝜂)𝑇 > = 𝑳𝑷𝑖

𝑓
𝑳𝑻 + 𝑸 

(2.14) 

Quay trở lại công thức nghiệm phân tích tối ưu 𝑥𝑎  trong phương pháp biến phân từ 

phương trình (2.10) áp dụng cho trường phân tích tối ưu ở bước tích phân 𝑖 + 1 là 
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𝑥𝑖+1
𝑎  từ trường dự báo 𝑥𝑖+1

𝑓
 (kí hiệu thay cho trường nền 𝑥𝑏 ) và kí hiệu lại ma trận 

nền B là P và ma trận trọng số 𝓦 là 𝓚 như sau: 

𝑥𝑖+1
𝑎 = 𝑥𝑖+1

𝑓
+ 𝓚 𝑦𝑜 −ℍ 𝑥𝑖+1

𝑓
   

𝓚 =  𝑷𝑖+1
𝑓

𝑯𝑇 (𝑹 + 𝑯𝑷𝑖+1
𝑓

𝐻𝑇)−1 

(2.15) 

Viết lại sai số phân tích tại thời điểm 𝑖 + 1 dưới dạng kì vọng của sai số trường 

phân tích: 

𝑷𝑖+1
𝑎 =< 휀𝑖+1

𝑎  휀𝑖+1
𝑎  𝑇 >= <(𝑥𝑖+1

𝑎 − 𝑥𝑖+1
𝑡 )(𝑥𝑖+1

𝑎 − 𝑥𝑖+1
𝑡 )𝑇> (2.16) 

Đặt sai số quan trắc 휀𝑖
𝑜 = 𝑦𝑖

𝑜 − 𝑦𝑖
𝑡 , khi đó ma trận sai số 𝑹 =< 휀𝑖+1

𝑜  휀𝑖+1
𝑜  𝑇 > và 

thay (2.15) vào (2.16) ta được: 

𝑷𝑖+1
𝑎  =  < [휀𝑖+1

𝑓
+ 𝓚(휀𝑖+1

𝑜 − 𝐻휀𝑖+1
𝑓

) ][휀𝑖+1
𝑓

+ 𝓚(휀𝑖+1
𝑜 − 𝐻휀𝑖+1

𝑓
))𝑇 > (2.17) 

Kết hợp với công thức của 𝓚 trong biểu thức (2.15) ta thu được dạng cuối cùng cho 

sai số phân tích: 

𝑷𝑖+1
𝑎 = (𝑰 −𝓚𝑯)𝑷𝑖+1

𝑓
 (2.18) 

Như vậy, nếu so sánh với phương pháp đồng hóa biến phân khi cần biết trước ma 

trận sai số nền B trong quá trình cực tiểu hàm J ở phương trình (2.7), phương pháp 

đồng hóa sử dụng bộ lọc Kalman sẽ bao gồm hai bước chính là bước dự báo gồm 

việc thực hiện dự báo thông qua (2.11), tính sai số dự báo 휀𝑖+1
𝑓

 từ phương trình 

(2.13) và sai số trường nền 𝑷𝑖+1
𝑓

 từ phương trình (2.14) và bước phân tích tối ưu 

gồm xác định ma trận trọng số Kalman từ phương trình (2.15) và cập nhật lại sai số 

trường nền phân tích 𝑷𝑖+1
𝑎  từ phương trình (2.18). Hình 2.3 minh họa cơ bản quá 

trình cập nhật bằng phương pháp lọc Kalman. Ta thấy ngay trong phương pháp lọc 

Kalman cần phải xác định được toán tử tiếp tuyến 𝑳 khi tính sai số dự báo 휀𝑖+1
𝑓

và 

ma trận sai số dự báo 𝑷𝑖+1
𝑓

. Đây chính là khó khăn cơ bản của phương pháp lọc 
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Kalman nói chung và tương đương với bài toán đồng hóa biến phân áp dụng cho 4 

chiều (4DVAR) [63]. 

 
Hình 2.3: Minh họa khái quát các chu kì dự báo, quan trắc và phân tích cập nhật theo thời 

gian cho các biến trong mô hình 

 

 

 

Hình 2.4: Minh họa phương pháp đồng hóa tổ hợp sử dụng bộ lọc Kalman 
 

Theo Evensen 1994 [44] và Houtekamer và Mitchell (1998) [58], một trong 

những phương pháp đơn giản hóa việc áp dụng bộ lọc Kalman nêu trên là phương 

pháp đồng hóa tổ hợp trong đó nếu giả thiết chúng ta có K điều kiện ban đầu, tích 

phân mô hình K lần để thu được K thành phần dự báo tại thời điểm 𝑖 + 1, kí hiệu 
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là 𝑿𝑓 :  𝑥𝑘
𝑓
 
𝑘=1,…𝐾

 khi đó 𝑷𝑖+1
𝑓

 sẽ được ước lượng theo công thức độ tán của tập 𝑥𝑘
𝑓
 

như sau: 

𝑷𝑖+1
𝑓

=
1

𝐾 − 1
  𝑥𝑘

𝑓
− 𝑥𝑓     𝑥𝑘

𝑓
− 𝑥𝑓    

𝑇
𝐾

𝑘≠1

=
1

𝐾 − 1
𝑿𝑓𝑿𝑓𝑇 

(2.19) 

Rõ ràng việc sử dụng K thành phần này để biểu diễn độ tán của mô hình tránh được 

việc phải sử dụng mô hình tiếp. Như vậy phương pháp đồng hóa tổ hợp sử dụng bộ 

lọc Kalman quay trở lại vấn đề của phương pháp tổ hợp là tạo ra các tập dự báo bao 

phủ nghiệm thực nhất. Khi đó quá trình phân tích tối ưu Kalman sẽ phân tích lại 

trường tổ hợp trung bình. Hình 2.4 minh họa đơn giản lại quá trình đồng hóa tổ hợp 

này. 

Với ưu điểm của phương pháp đồng hóa tổ hợp, hiện nay hầu hết các trung 

tâm nghiên cứu và ứng dụng trong nghiệp vụ lớn trên thế giới như NCEP-Mỹ, 

CMC-Canada, ECMWF-Châu Âu, Met Office-Anh… đều ứng dụng phương pháp 

này hoặc các biến thể cao cấp hơn như các hệ thống đồng hóa lai giữa biến phân 

bốn chiều và lọc Kalman [6, 7, 26, 71, 73]. 

Như vậy trong phần 2.1 đã nêu lên tổng quát về các nguồn gây sai số chính 

trong bài toán dự báo số cũng như các phương pháp giảm thiểu các nguồn bất định 

này. Phương pháp đồng hóa tổ hợp với việc áp dụng bộ lọc Kalman và độ tán của 

một hệ tổ hợp sẽ cho phép khắc phục được phần nào bài toán ước lượng sai số ma 

trận hiệp biến trường nền B của mô hình trong phương pháp đồng hóa biến phân. 

Đây là phương pháp kết hợp được các nghiên cứu về thống kê hiện đại và giữ được 

các ràng buộc trong mô hình (model constraint) khi tăng cường thông tin quan trắc 

và tối ưu hóa lại trường phân tích ban đầu làm điều kiện biên cho mô hình số. Trong 

mục tiếp theo sẽ đề cập đến các nguồn sai số phát sinh khi ứng dụng mô hình số trị 

trong lớp bài toán dự báo xoáy thuận nhiệt đới/bão. 
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2.2 Bài toán tăng cƣờng cấu trúc xoáy ban đầu cho mô hình số trong dự báo 

bão 

Trong mục 1.1.3 về nguyên nhân gây ra sai số dự báo bão nói chung và đối 

với cường độ bão nói riêng xuất phát từ cấu trúc ban đầu của bão chưa được mô tả 

tốt cho các mô hình số. Điều này do sự thiếu hụt quan trắc trên biển dẫn tới các 

thông tin sử dụng trong quá trình phân tích trường ban đầu đặc biệt cho các hoàn 

lưu quanh khu vực tâm bão trong mô hình số sẽ hết sức hạn chế. Khi đó các thông 

tin quy mô vừa và quy mô đối lưu của các đặc trưng ban đầu của bão sẽ bị làm trơn 

đi và dẫn tới các kết quả tích phân sẽ không phản ánh được đúng những diễn biến 

của hiện tượng này.  

Để khắc phục hạn chế thiếu hụt quan trắc trên biển, bên cạnh các quan trắc từ 

số liệu vệ tinh địa tĩnh những năm 1950-1960, từ những năm 1980, các thám sát 

thẳng đứng từ các đầu đo được mang trên các vệ tinh cực đã được phát triển, điển 

hình nhất và vẫn sử dụng đến thời điểm hiện tại là các số liệu AMSU và HIRS để 

đo đạc các profile thẳng đứng liên quan đến nhiệt độ và độ ẩm của khí quyển [96]. 

Ngoài ra, từ số liệu của vệ tinh địa tĩnh cho phép chiết suất đưa vào mô hình trường 

gió trên cao thông qua việc xác định sự dịch chuyển của các phần tử mây mỏng 

hoặc tựa trong suốt giữa các khoảng thời gian liên tiếp nhau [90]. Mặc dù đã có sự 

bổ sung cấu trúc khí quyển trên biển từ số liệu vệ tinh song các đặc trưng động lực 

ba chiều phân giải cao vẫn hết sức hạn chế trong bài toán mô phỏng và dự báo xoáy 

thuận nhiệt đới/bão với quy mô không gian ngang dưới 10
1 

km. Riêng dữ liệu về 

bão từ các thám sát sử dụng máy bay bay vào bão và đo đạc (dropsonde) mặc dù có 

chất lượng thông tin cao nhưng chi phí hết sức đắt đỏ nên rất hạn chế trong công tác 

nghiệp vụ [27]. 

 Nhận thức được vai trò quan trọng của cấu trúc nhiệt-động lực của bão ban 

đầu đến kết quả mô phỏng và dự báo bão và do bản thân sự thiếu hụt quan trắc đã 

dẫn tới các phân tích trường qui mô lớn thường quá yếu so với thực tế (Kurihara và 

cộng sự (1993) [70]), lớp bài toán ban đầu hóa xoáy (Tropical Cyclone 

Initialization) đã ra đời với nguyên tắc chính là đưa được vào thông tin xoáy có cấu 
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trúc thật hơn thay thế cấu trúc xoáy không thật do các quan trắc hiện tại chưa đảm 

bảo việc thể hiện cấu trúc thật của bão trong trường ban đầu. Phương pháp cài xoáy 

lý tưởng vào trường ban đầu của mô hình hoặc các xoáy lý tưởng (bogus vortex, 

model vortex, synthetic vortex) được gọi chung là bogus. Các xoáy lý tưởng được 

xây dựng dựa trên các thông tin quan trắc về bão
1
, bao gồm vị trí có áp suất mực 

biển cực tiểu, tốc độ gió bề mặt cực đại Vmax, áp suất mực biển cực tiểu Pmin, bán 

kính gió cực đại, bán kính gió 15 kts (7,5 m/s) hoặc 30 kts (15 m/s). Hiện nay có 3 

lớp phương pháp ban đầu hóa xoáy bão chính gồm: i) phương pháp bogus thực 

nghiệm, ii) phương pháp ban đầu hóa động lực và iii) phương pháp bogus khách 

quan.  

Phương pháp bogus thực nghiệm 

 Phương pháp bogus thực nghiệm xem xoáy ban đầu là một xoáy nhiễu trên 

trường quy mô lớn và cần phải thay thế xoáy nhiễu này bởi một xoáy có cấu trúc 

phù hợp nhất (bogus lý tưởng) với những đặc điểm chính của bão thông qua các 

quan trắc ước lượng về bão như cường độ, ví trị, bán kính gió mạnh nhất v.v…  Quá 

trình thay thế xoáy nhiễu bằng xoáy lý tưởng phải được thực hiện một cách hòa 

hợp, tránh sự mất cân bằng giữa các trường và sự phát sinh nhiễu, gia tăng biên độ 

nhiễu trong quá trình tích phân của mô hình. 

 Ba đặc điểm chính cần phải đảm bảo trong một cấu trúc xoáy lý tưởng bao 

gồm: i) sự thay đổi theo khoảng cách tính từ tâm bão của profile gió tiếp tuyến và 

áp suất, ii) sự thay đổi theo độ cao của gió và áp suất và iii) xem xét đến tính đối 

xứng và bất đối xứng của bão. 

 Hai phân bố đặc trưng nhất cho xoáy bão gồm: i) phân bố trường khí áp suất 

với giá trị cực tiểu tại tâm bão và tăng dần theo khoảng cách so với tâm bão và ii) 

phân bố gió tiếp tuyến với giá trị cực tiểu tại tâm bão và mạnh dần theo khoảng 

cách đến giá trị bán kính tốc độ gió cực đại rồi tiếp tục giảm dần theo khoảng cách 

so với tâm bão. Các profile gió tiếp tuyến trong những nghiên cứu hiện nay về cơ 

                                                 
1
 Các thông tin về bão thường được phân tích qua số liệu vệ tính, phổ biến nhất là phương pháp Dvorak trong 

đó sử dụng các quan hệ thống kê giữa số liệu đa kênh phổ về cường độ bão [40] 
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bản đều dựa trên profile gió tiếp tuyến của xoáy trong cơ học chất lỏng nhớt do 

William John Macquorn Rankine tìm ra ở thế kỉ 19 [54, 55], gọi tắt là các profile 

Rankine, có dạng: 

𝑉 𝑟 =

 
 

 𝑉𝑚
𝑟

𝑟𝑚
          𝑟 < 𝑟𝑚

𝑉𝑚  
𝑟

𝑟𝑚
 
−1

 𝑟 ≥ 𝑟𝑚

  (2.20) 

trong đó 𝑉 𝑟  là gió tiếp tuyến tại khoảng cách 𝑟 so với tâm xoáy, 𝑉𝑚  là tốc độ gió 

tiếp tuyến cực đại và 𝑟𝑚  là bán kính gió cực đại. Hạn chế chính của profile Rankine 

là không khả vi tại vị trí bán kính gió cực đại và không mô tả được hoàn lưu phía 

ngoài bão. Hai công thức điển hình miêu tả profile của gió tiếp tuyến và áp suất cải 

tiến từ dạng profile Rankine gồm trong nghiên cứu của Fujita (1952) và Kurihara 

(1993). Trong Fujita 1952 [47], phân bố áp suất bề mặt có dạng: 

𝑃 𝑟 = 𝑃𝐸 − ∆𝑃  1 +  
𝑟

𝑅0

 
2

 

−1/2

 (2.21) 

trong đó 𝑟 là bán kính, 𝑃𝐸  là áp suất bề mặt môi trường, ∆𝑃 đặc trưng cho cường độ 

xoáy và 𝑅0 đặc trưng cho kích thước xoáy. Công thức phân bố áp suất (2.21) được 

mở rộng và ứng dụng trong rất nhiều công trình, ví dụ của Nguyen và Chen (2011, 

2014) [80, 81] hay Zou và Xiao (2000) [97]. Đối với phân bố gió tiếp tuyến 

𝑉 𝑟,𝜍, 𝑡  theo bán kính 𝑟, mực mô hình 𝜍 và thời gian 𝑡, trong Kurihara (1993) [70] 

có dạng: 

𝑉 𝑟,𝜍, 𝑡 =< 𝑉 >  𝑟,𝜍 exp(1 −
𝜏

𝑡
) (2.22) 

trong đó phụ thuộc vào quy mô thời gian điều chỉnh 𝜏, < 𝑉 > là phân bố gió mục 

tiêu cho trước. Công thức (2.22) thường được mở rộng và ứng dụng trong một số 

mô hình chính áp, điển hình như của DeMaria (1987) [33] hay Davidson và Weber 

(2000) [30]. Một bước quan trọng thứ hai của phương pháp bogus thực nghiệm là 

quá trình loại bỏ trường xoáy nhiễu ra khỏi trường ban đầu để giữ lại trường quy mô 

lớn. Phương pháp loại bỏ đơn giản có thể được thực hiện bằng cách áp dụng các 
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toán tử lọc, làm trơn theo không gian cho các trường áp suất (hoặc địa thế vị) hoặc 

có thể áp dụng phương pháp phân tích chuỗi Fourier và giữ lại thành phần sóng 

chính [70].  

Phương pháp ban đầu hóa động lực 

 Tương tự phương pháp bogus thực nghiệm là sử dụng các profile cân bằng 

thực nghiệm cho cấu trúc xoáy bão, tuy nhiên điểm khác biệt cơ bản của phương 

pháp động lực là sử dụng chính mô hình để tạo sự cân bằng và sinh ra xoáy lý tưởng 

phù hợp nhất so với quan trắc, các xoáy này còn gọi là các xoáy bogus tự mô hình 

(model self-bogus vortex). Một số sơ đồ điển hình có thể kể đến như Nguyen và 

Chen (2011), (2014) [82, 83], Cha và Wang (2013) [23], Hendricks và cộng sự 

(2013) [52]. Trên thực tế đây là phương pháp khá phức tạp nhưng giảm thiểu được 

việc bất cân bằng động lực trong phương pháp bogus thực nghiệm. Ví dụ nghiên 

cứu của Nguyen và Chen (2011) [82] trong việc mô phỏng lại cơn bão Morakot, cấu 

trúc ban đầu được thực hiện bằng cách chạy lặp một số lần hữu hạn (80 lần) mô 

hình khu vực WRF với thời hạn tích phân ban đầu là 1h. Các lần lặp sau lấy kết quả 

của lần lặp trước làm điều kiện ban đầu để tích phân lại. Quá trình chạy lặp này cho 

phép xoáy ban đầu cân bằng động lực với trường quy mô lớn ban đầu cho trước.  

Phương pháp bogus khách quan 

 Dựa trên đặc tính của phương pháp đồng hóa biến phân là phân tích ước 

lượng trạng thái tối ưu có khả năng xảy ra cao nhất ứng với một tập quan trắc và 

một trạng thái nền cho trước, Zou và Xiao (2000) [97] đã đề xuất ứng dụng phương 

pháp này trong bài toán ban đầu hóa xoáy. Tư tưởng chính của phương pháp là sau 

khi xây dựng xoáy lý tưởng, việc đưa thông tin các xoáy lý tưởng này vào mô hình 

phải được thực hiện một cách khách quan không giống như khâu thực hiện thứ hai 

trong các phương pháp bogus thực nghiệm thực hiện là thông qua các quan hệ như 

cân bằng phi tuyến phía trên lớp biên, quan hệ gió gradient, quan hệ địa chuyển, cân 

bằng thủy tĩnh v.v.. để tính toán cấu trúc lại từng biến của mô hình. Các quá trình 

này hết sức phức tạp và phải thiết lập lại phụ thuộc vào từng cấu trúc của các mô 

hình khác nhau. Nếu xem xoáy lý tưởng như là một quan trắc cần đồng hóa vào 
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(thông qua đặc tính động lực rõ rệt nhất đặc trưng cho bão bằng các profile gió và 

áp suất), quá trình đồng hóa sẽ phân tích tối ưu lại trường ban đầu dựa trên các 

thông tin quan trắc lý tưởng này trên toàn miền tính mà không mang tính áp đặt như 

các phương pháp bogus thực nghiệm. Zou và Xiao cũng mong muốn đây là phương 

pháp tổng quát hóa bài toán ban đầu hóa xoáy cho tất cả các mô hình – điều mà các 

phương pháp bogus thực nghiệm không đạt được. Tuy nhiên trên thực tế một hạn 

chế ở đây chính là bản thân việc xây dựng hệ thống đồng hóa số liệu cũng phụ 

thuộc cho từng mô hình, việc xây dựng hệ thống đồng hóa có thể còn phức tạp hơn 

cả các phương pháp bogus thực nghiệm. Ngoài ra cũng cần thiết đưa ra được ma 

trận sai số hiệp biến phương sai nền B như trong phương pháp đồng hóa biến phân 

đã phân tích (mục 2.1.2). Những điểm hạn chế này cũng phần nào làm giảm khả 

năng tổng quát hóa phương pháp cài xoáy theo đề xuất của Zou và Xiao.  

 Với ý tưởng từ nghiên cứu của Zou và Xiao (2000), Phan Văn Tân và cộng 

sự (2009)[11] đã sử dụng hệ thống WRFDA [18] để đồng hóa thông tin xoáy lý 

tưởng trên một số mực mô hình, trong đó đối với bão mạnh số liệu giả được trích ra 

trên 3 mực 1000 mb, 850 mb và 700 mb của xoáy lý tưởng, trong khi với bão yếu 

thì chỉ được trích dẫn trên hai mực 1000 mb và 850mb để làm profile quan trắc đưa 

vào đồng hóa. Xoáy lý tưởng được xây dựng theo nghiên cứu của Roger Smith 

(trích dẫn trong [11]) dựa trên lý thuyết cân bằng ba chiều. Với tập mẫu hạn chế (10 

cơn bão trên khu vực Biển Đông) và mới chỉ bước đầu đánh giá những hiệu ứng ảnh 

hưởng sai số quỹ đạo của các cơn bão hạn dự báo đến 72h như đối với các cơn bão 

tương đối mạnh, quĩ đạo dự báo đã được cải thiện, còn đối với các cơn bão yếu, các 

thử nghiệm cho thấy ít có hiệu ứng đối với quỹ đạo dự báo.  

Cũng với ý tưởng trên, Lê Thị Hồng Vân (2009) [9] đã sử dụng mô hình 

xoáy lý tưởng do Li và Wang (trích dẫn trong [9]) phát triển và tiến hành lấy các 

profile đặc trưng cho xoáy lý tưởng tại 10 mực cho profile gió và biến áp suất mực 

biển. Cấu trúc xoáy lý tưởng được xây dựng dựa trên các chỉ thị bão của Mỹ 

(JTWC). Các profile này được chuyển đổi sang định dạng little_r để có thể áp dụng 

được với hệ thống đồng hóa biến phân WRFDA. Tác giả đã áp dụng thử nghiệm với 
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11 cơn bão ảnh hưởng đến Biển Đông từ năm 2004-2007. Các kết quả cho thấy đối 

với quỹ đạo, có sự cải thiện (hạn 24, 48 và 72h tương ứng là 122, 220 và 373 km 

cho trường hợp có đồng hóa, và 132, 227 và 389 km cho trường hợp chưa có đồng 

hóa) và khả năng áp dụng trong việc tăng cường chất lượng dự báo vị trí thời điểm 

đổ bộ của bão. Về sai số cường độ dự báo hầu hết các trường hợp thử nghiệm đều 

chưa cho thấy được tính cải thiện của phương pháp.   

 Với hạn chế chính của phương pháp đồng hóa biến phân liên quan đến việc 

phải định ra ma trận sai số nền B trong thủ tục cực tiểu hóa và nhằm giảm được tính 

bất định trong dự báo, các nghiên cứu gần đây đã cập nhật theo hướng sử dụng 

phương pháp đồng hóa tổ hợp. Điển hình nhất là hai công trình của Dong và Xue 

(2013) [37] và Wang và cộng sự (2014) [93] nghiên cứu thử nghiệm tăng cường 

thông tin cấu trúc bão bằng số liệu thám sát mật độ cao radar thông qua phương 

pháp đồng hóa tổ hợp sử dụng bộ lọc Kalman. Cũng trong nỗ lực tăng cường theo 

phương pháp đồng hóa tổ hợp sử dụng bộ lọc Kalman, Chou và cộng sự (2011) [28] 

sử dụng số liệu quan trắc gió mục tiêu trong chương trình thử nghiệm giám sát bão 

gần bờ của Đài Loan (DOTSTAR) trong đó các đầu đo gió được thả trực tiếp vào 

khu vực xung quanh tâm bão.  

Như vậy, áp dụng phương pháp đồng hóa biến phân và đồng hóa tổ hợp 

trong việc tăng cường thông thông tin xoáy bão ban đầu cho các mô hình là môt 

bước phát triển so với lớp phương pháp cài xoáy thực nghiệm được phát triển trong 

những năm 1990 thế kỉ trước. Các kết quả áp dụng phương pháp đồng hóa đều chỉ 

ra tính cần thiết của việc khách quan hóa được được chi tiết cấu trúc thông tin bão 

vào trường mô hình, qua đó các quá trình tích phân của mô hình trong trường hợp 

có bão sẽ được phát triển một cách hợp lý hơn (quá trình build-up của mô hình).  

Về mức độ linh hoạt, rõ ràng có thể thấy phương pháp bogus khách quan 

ngoài việc vẫn có thể đưa các thông tin xoáy lý tưởng giống phương pháp thực 

nghiệm vào mà còn có thể đồng hóa được các quan trắc mới đặc trưng được cho bão 
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chỉ thông qua việc xây dựng toán tử quan trắc – độc lập với mô hình
1
. So với 

phương pháp đồng hóa biến phân thì phương pháp đồng hóa tổ hợp sử dụng bộ lọc 

Kalman (EnKF) đã cho phép phần nào tổng quát hóa thực sự bài toán ban đầu hóa 

xoáy bão cho mô hình số trị. Kalnay và cộng sự (2007) [63] đã chỉ ra rằng phương 

pháp EnKF có thể so sánh được với hệ thống phân tích biến phân 4 chiều (4DVAR). 

Tuy nhiên việc thuận tiện trong đồng hóa các tham số quan trắc mới đưa vào như 

hai tham số vị trí và tốc độ dịch chuyển của bão là không đơn giản khi áp dụng vào 

một hệ 4DVAR. Điều này đặc biệt quan trọng khi những thám sát với các hình thức 

khác nhau được phát triển để quan trắc và giám sát bão một cách phi truyền thống 

có thể được tận dụng nhanh trong phương pháp EnKF.  

2.3 Hệ thống mô hình khu vực áp dụng trong luận án 

2.3.1 Mô hình khu vực WRF-ARW 

Trong phạm vi luận án sẽ sử dụng hệ thống mô hình khu vực WRF với nhân 

động lực ARW phiên bản 3.2 do Trung tâm dự báo môi trường quốc gia Mỹ 

(NCEP) phát triển (gọi tắt là WRF-ARW). Đây là hệ thống mô hình khu vực được 

áp dụng trong nghiên cứu và nghiệp vụ với các ứng dụng đa dạng từ mô phỏng lý 

tưởng xoáy, sóng núi đến áp dụng các bài toán dự báo thời tiết hoặc các điều kiện 

thời tiết nguy hiểm như mưa, bão/xoáy thuận nhiệt đới và được cộng đồng khoa học 

hỗ trợ và phát triển. Mô hình WRF-ARW cũng được thử nghiệm và áp dụng trong 

nghiệp vụ tại Việt Nam trong các lĩnh vực dự báo thời tiết và dự báo bão [2, 5, 7, 9, 

10, 11, 13, 14, 15]. Chi tiết hơn về mô hình WRF-ARW có thể tham khảo trong 

Skamarock và cộng sự (2005) [89]. Một trong những đặc tính quan trọng của hệ 

thống WRF-ARW là cung cấp một số lượng tùy chọn các thuật toán sai phân, các sơ 

đồ vật lý và các phương pháp đồng hóa số liệu được phát triển bởi cộng đồng khoa 

học có uy tín, cho phép các nhà ứng dụng lựa chọn được các tùy biến phù hợp với 

khu vực địa phương và đối tượng cần nghiên cứu [78].  

                                                 
1
Chou và công sự (2011) [28] đã đồng hóa vị trí và tốc độ dịch chuyển của bão thông quan việc xây dựng các 

toán tử dẫn xuất từ trường địa thế vị. 
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2.3.2 Hệ thống đồng hóa tổ hợp LETKF cho mô hình khu vực WRF-ARW 

Trong phạm vi luận án sẽ áp dụng hệ thống đồng hóa tổ hợp dựa trên bộ lọc 

chuyển dạng địa phương Kalman (LETKF – Local Ensemble Transformation 

Kalman Filter) phát triển cho mô hình khu vực WRF-ARW do TS. Kiều Quốc 

Chánh thiết lập, gọi tắt là hệ thống WRF-LETKF (chi tiết hơn xem tại tham khảo 

Kiều Quốc Chánh (2010), (2011) [6, 7]). Hệ thống WRF-LETKF của Kiều Quốc 

Chánh được phát triển cho mô hình WRF-ARW dựa trên đề xuất của Hunt và cộng 

sự (2007) [60]. Việc ứng dụng phương pháp LETKF cho hệ thống WRF-ARW đã 

được nghiên cứu trong bài toán dự báo bão trên Biển Đông - Việt Nam như Trần 

Tân Tiến và cộng sự (2013) [14] hoặc trong luận văn thạc sĩ khoa học của Hoàng 

Thị Mai và Phạm Thị Minh (2013) [5, 10]. Trong các nghiên cứu này, số liệu quan 

trắc bổ sung gồm số liệu quan trắc truyền thống và số liệu mây vệ tinh Viện nghiên 

cứu vệ tinh khí tượng CIMSS của Đại học Wisconsin-Madison [90].  

Sự khác biệt của hệ thống WRF-LETKF được sử dụng trong luận án là hệ 

thống WRF-LETKF sẽ được đưa thêm vào module tạo xoáy lý tưởng dựa trên thông 

số phân tích xoáy bão thật của JTWC (được trình bày độc lập trong mục 2.3.3) và 

việc tạo các quan trắc đồng thời giữa thông tin xoáy lý tưởng phân giải cao và các 

quan trắc quy mô lớn khác. Dưới đây là một số tóm tắt chính của phương pháp đồng 

hóa tổ hợp LETKF. 

Trong mục 2.1.3 đã nêu lên phương pháp đồng hóa tổ hợp sử dụng bộ lọc 

Kalman và độ tán của hệ dự báo tổ hợp để ước lượng sự thay đổi theo thời gian của 

ma trận sai số hiệp biến phương sai dự báo 𝑷𝑓 . Tuy nhiên việc thực hiện một cách 

đầy đủ trên tổng thể không gian 3 chiều của mô hình trong mục 2.1.3 sẽ đòi hỏi chi 

phí tính toán rất lớn và khó song song hóa trong quá trình xây dựng chương trình 

tính toán. Phương pháp LETKF viết lại ma trận trọng số 𝓚 sao cho việc tính toán 

nghịch đảo ma trận có thể được thực hiện trên không gian tổ hợp tại từng điểm lưới. 

Một trong những công trình diễn giải và được tham khảo nhiều nhất là của Hunt và 

cộng sự (2007) [60] liên quan tới công thức xác định ma trận trọng số 𝓚 trong 
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phương trình (2.15). Bỏ qua chú thích cho thời điểm i+1 sau khi đưa công thức 

(2.19) vào (2.15), trọng số 𝓚 được viết lại dưới dạng: 

𝓚 =  𝑷𝑓𝑯𝑇 (𝑹 + 𝑯𝑷𝑓𝑯𝑇)−1 

=
1

𝐾 − 1
𝑿𝑓 𝑿𝑓 𝑇𝑯𝑇  𝑯

1

𝐾 − 1
𝑿𝑓 𝑿𝑓 𝑇𝑯𝑇 + 𝑹 

−1

 

= 𝑿𝑓𝑯 𝑇 𝑯 𝑯 𝑇 +  𝐾 − 1 𝑹 
−1

 

(2.23) 

Trong đó 𝑯 = 𝑯𝑿𝑓  và 𝐾 là số thành phần tổ hợp hoặc kích thước của hệ tổ hợp. 

Nếu toán tử quan trắc ℍ là phi tuyến, có thể xấp xỉ 𝑯 𝑘  cho thành phần tổ hợp thứ k 

theo công thức 𝐻 𝑘 = ℍ 𝑥𝑘
𝑓
 − ℍ 𝑥𝑓          trong đó ℍ 𝑥𝑓          là trung bình tổ hợp trong 

không gian quan trắc. Theo dẫn giải của Hong và Kalnay năm 2010 [57] ta thu được 

công thức mới cho ma trận sai số hiệp biến phân tích trong không gian tổ hợp và ma 

trận trọng số 𝓚 tương ứng như sau: 

𝑷 𝑎 =  𝑯 𝑇𝑹−1𝑯 +  𝐾 − 1 𝐼 
−1

 

𝓚 = 𝑿𝑓𝑷 𝑎𝑯 𝑇𝑹−1 

(2.24) 

Số chiều của ma trận 𝑷 𝑎  là 𝐾 × 𝐾 nhỏ hơn rất nhiều so với chiều của số quan trắc. 

Với trọng số 𝓚 thu được từ phương trình (2.24), phương pháp LETKF sẽ chỉ cập 

nhật phân tích cho trung bình tổ hợp theo công thức: 

𝑥 𝑎 = 𝑥 𝑓 + 𝓚(𝑦𝑜 −ℍ 𝑥 𝑓 ) (2.25) 

Để cập nhật cho từng thành phần tổ hợp, ta xác định các nhiễu động tổ hợp trước rồi 

cộng với trung bình tổ hợp phân tích này. Triển khai công thức (2.18) cho 𝑷𝑎  với hệ 

số 𝓚 trong (2.24) và 𝑷𝑓  trong (2.19) ta được: 

𝑷𝑎= (𝑰 −𝓚𝑯)𝑷𝑓  

=  𝑰 − 𝑿𝑓𝑷 𝑎𝑯 𝑇𝑹−1𝑯  
1

𝐾 − 1
𝑿𝑓 𝑿𝑓 𝑇 

(2.26) 
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=𝑿𝑓 𝑰 − 𝑷 𝑎𝑯 𝑇𝑹−1𝑯  
1

𝐾−1
 𝑿𝑓 𝑇 

=𝑿𝑓𝑷 𝑎  𝑷 𝑎−1
−𝑯 𝑇𝑹−1𝑯  

1

𝐾−1
 𝑿𝑓 𝑇  

=𝑿𝑓𝑷 𝑎 𝐾 − 1 𝑰
1

𝐾−1
 𝑿𝑓 𝑇 

=𝑿𝑓𝑷 𝑎 𝑿𝑓 𝑇 

Tương tự cho công thức (2.19) nhưng áp dụng với phân tích của ma trận nhiễu động 

tổ hợp 𝑿𝑎  ta có 𝑷𝑎 =
1

𝐾−1
𝑿𝑎𝑿𝑎𝑇 và đặt vào vế trái của (2.26) ta thu được công thức 

cho nhiễu động tổ hợp phân tích cuối cùng ở dạng đơn giản sau: 

𝑿𝑎 = 𝑿𝑓 (𝐾 − 1)𝑷 𝑎  
1/2

 (2.27) 

Diễn giải một cách khác phương trình (2.27) là có thể chuyển dạng (transform) từ 

nhiễu động dự báo tổ hợp 𝑿𝑓  sang nhiễu động tổ hợp phân tích 𝑿𝑎  thông qua ma 

trận chuyển dạng 𝕋 =  (𝐾 − 1)𝑷 𝑎  
1/2

 giải thích cho ý nghĩa phương pháp LETKF: 

𝑿𝑎 = 𝑿𝑓𝕋 (2.28) 

Trên thực tế trong công thức 𝑷𝑓  đưa vào để dẫn giải và xác định 𝑷𝑎  trong phương 

trình (2.26) được xem là sai số hiệp biến phương sai thực tế và mang tính lý thuyết 

nên Hunt và cộng sự (2007) [60] đề xuất đưa vào nhân tố thực nghiệm (MF-

Multiplicative Factor) ∆ để hiệu chỉnh (tunning) 𝑷𝑓  từ sai số hiệp biến tổ hợp 𝑷𝑒
𝑓
 

𝑷𝑓 ←  1 + ∆ 𝑷𝑒
𝑓
 (2.29) 

Trong tính toán thực tế, hệ thống WRF-LETKF thực hiện đồng hóa cho 5 biến mô 

hình WRF-ARW, cụ thể gồm hai thành phần gió u, v, áp suất p, nhiệt độ t và độ ẩm 

q trên không gian 3 chiều. Khi đó véctơ trường nền 𝑥𝑏  sẽ hợp bởi 5 biến trên, cụ thể 

với số điểm lưới tương ứng 3 chiều không gian là 𝑛𝑥, 𝑛𝑦, 𝑛𝑧 thì 𝑥𝑏  sẽ có số chiều là 

𝑛𝑥 × 𝑛𝑦 ×  𝑛𝑧 × 5, viết dưới dạng tổ chức mảng: 

𝑥𝑏 [𝑢0,0,0,𝑢0,0,1, . . . ,𝑢𝑛𝑥 ,𝑛𝑦 ,𝑛𝑧 ,𝑣0,0,0, 𝑣0,0,1, . . . , 𝑣𝑛𝑥 ,𝑛𝑦 ,𝑛𝑧 , 

𝑡0,0,0, 𝑡0,0,1. , . . , 𝑡𝑛𝑥 ,𝑛𝑦 ,𝑛𝑧 , 𝑞0,0,0, 𝑞0,0,1, . . . , 𝑞𝑛𝑥 ,𝑛𝑦 ,𝑛𝑧 ,𝑝0,0,0,𝑝0,0,1, . . . ,𝑝𝑛𝑥 ,𝑛𝑦 ,𝑛𝑧 ] 
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Chia toàn bộ không gian 𝑛𝑥 × 𝑛𝑦 ×  𝑛𝑧 thành các thể tích địa phương với kích 

thước cho trước 𝑛𝑥𝑙 × 𝑛𝑦𝑙 × 𝑛𝑧𝑙  và tìm số quan trắc thuộc trong thể tích địa phương 

này. Nếu số quan trắc trong thể tích địa phương lớn hơn 0, ta sẽ xác định được giá 

trị trường nền và quan trắc tại từng điểm lưới trong thể tích địa phương này, ví dụ tổ 

chức mảng tại thể tích lưới vị trí (m,n,l) như sau: 

𝑥𝑏
𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 [𝑢𝑚 ,𝑛 ,𝑙 , . . . ,𝑢𝑚+𝑛𝑥 𝑙 ,𝑛+𝑛𝑦 𝑙 ,𝑙+𝑛𝑧 𝑙

, .., 𝑝𝑚 ,𝑛 ,𝑙 , . . . , 𝑝𝑚+𝑛𝑥 𝑙 ,𝑛+𝑛𝑦 𝑙 ,𝑙+𝑛𝑧 𝑙𝑛𝑥 ,𝑛𝑦 ,𝑛𝑧 ] 

 

Hình 2.5: Minh họa hai chiều thể tích địa phương của thuật toán LETKF với số chiều 

𝑛𝑥𝑙 = 𝑛𝑦𝑙 = 5 (thể hiện ở điểm lưới màu vàng với tâm là điểm màu đỏ), các quan trắc 

thuộc vào thể tích địa phương này (màu tím). 

Trong Hình 2.5 minh họa thể tích địa phương 2 chiều với 𝑛𝑥𝑙 = 𝑛𝑦𝑙 = 5, 

dựa trên các điểm quan trắc (màu tím) thuộc trong thể tích này (điểm màu vàng), sử 

dụng phương pháp nội suy từ 8 điểm lưới xung quanh (với trọng số là khoảng cách 

tới vị trí điểm quan trắc) để tính được giá trị trường nền tại từng điểm quan trắc 

đồng thời tính toán ma trận sai số quan trắc thuộc thể tích địa phương này. Sau đó 

sẽ thực hiện thuật toán LETKF (phương trình (2.28)) để tính ra nhiễu động cần cập 

nhật cho trường nền ban đầu tại từng thể tích địa phương. Sau khi thu được giá trị 

phân tích mới tại các thể tích địa phương sẽ tiến hành tham chiếu ngược lại không 

gian lưới tổng thể ban đầu của mô hình WRF-ARW. Để đơn giải hệ thống tính toán, 

các dạng quan trắc khác nhau đều được đưa về dạng một trong 5 biến mô hình cơ 
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bản nêu trên tại sẵn các mực của mô hình WRF-ARW, khi đó toán tử quan trắc sẽ 

thuần túy là quá trình nội suy. 

2.3.3 Tích hợp module tạo cấu trúc xoáy ba chiều nhân tạo từ thông tin quan trắc 

bão thực cho hệ thống WRF-LETKF 

Như đã trình bày trong phần 2.2.2 về phương pháp bogus khách quan dựa 

trên phương pháp đồng hóa biến phân của Zou và Xiao(2000) [97]. Một trong 

những hạn chế như đã nêu trong phương pháp này là vẫn cần biết đến cấu trúc của 

ma trận sai số hiệp biến phương sai của trường dự báo B. Dựa trên những điểm 

mạnh của phương pháp đồng hóa tổ hợp, luận án sẽ thử nghiệm tăng cường cấu trúc 

của xoáy bão cho mô hình dựa trên phương pháp LETKF. Để làm được việc này, hệ 

thống chương trình xử lý số liệu phân tích bão thực và chương trình xây dựng một 

xoáy lý tưởng ba chiều đầy đủ đã được thực hiện. Các thông tin xoáy lý tưởng này 

sẽ được đồng hóa đồng thời (blending) với các quan trắc quy mô lớn khác (gió vệ 

tinh) thông qua phương pháp LETKF. Dưới đây là những dẫn giải chi tiết cho việc 

xây dựng module mô phỏng xoáy bão nhân tạo từ số liệu phân tích bão thực. 

2.3.3.1 Cơ sở lý thuyết và tính toán module mô phỏng xoáy bão nhân tạo 

Trước hết, sự thay đổi của gió theo độ cao được lấy từ một nghiệm tại thời 

điểm ban đầu (t=0) trong mô hình giải tích đầy đủ của Kieu và Zhang (2009) [64]. 

Công thức đầy đủ cho cấu trúc gió tiếp tuyến bão được đưa ra theo công thức dưới 

đây: 

𝑉 𝑟,𝜍 = 𝑉𝑚
𝑟

𝑟𝑚
sin  

𝜋

2
𝜍 

1−𝛿

cos  
𝜋

2
𝜍 

𝛿

exp{ 
1

𝑏
[1 −  

𝑟

𝑟𝑚
 
𝑏

]} (2.30) 

Trong đó 𝑉𝑚  là gió cực đại, 𝑟𝑚  bán kính gió cực đại, 𝑟 là bán kính tính từ tâm bão, 𝑏 

là tham số xác định dạng phân bố ngang của profile gió (được đặt bằng 0.7 theo 

nghiên cứu của hệ thống dự báo bão nghiệp cụ HWRF của NCEP, tham khảo báo 

cáo của Tallapragada và cộng sự (2014) [91]),  là tham số tự do thay đổi từ [0, 1] 

để xác định độ cao của vị trí đạt giá trị gió bề mặt cực đại (=0 tương đương với gió 

cực đại tại bề mặt và (=1 ứng với gió cực đại tại mực giữa) và 𝜍 là độ cao so với 
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bề mặt (mực mô hình). Một minh họa cho profile theo công thức (2.30) được đưa ra 

trong Hình 2.6. 

Trong phạm vi luận án, những chi tiết về mô hình giải tích do Kieu và Zhang 

thiết lập năm 2009 [64] sẽ không được mô tả lại mà chỉ xem xét đây là một phương 

thức để xây dựng được một cấu trúc xoáy lý tưởng – quá trình/thủ tục cơ bản của 

bài toán ban đầu hóa thông tin xoáy bão cho mô hình số như đã trình bày trong mục 

2.2.2. 

Với phân bố gió trên, nhiễu động địa thế vị Φ sẽ được tính toán tiếp theo 

bằng cách giải lặp hệ phương trình cân bằng phi tuyến cho gió sau (theo Holton 

2004 [56], trang 390, kí hiệu 𝛁 cho cho toán tử gradient và 𝓙 cho toán tử Jacobian): 

𝛁2Φ = 𝛁 ⋅  𝑓∇𝜓 − 𝓙 
𝜕𝜓

𝜕𝑥
,
𝜕𝜓

𝜕𝑦
  (2.31) 

 

Hình 2.6: Minh họa mặt cắt thẳng đứng của gió tiếp tuyến (đường đồng mức), nhiễu động 

áp suất (đồng mức tô màu) và véctơ gió kèm theo khi áp dụng nghiệm giải tích theo 

phương trình (2.30). Nguồn: Kieu và Zhang 2009 [64] 

Để đơn giản hóa và giảm thời gian tính toán giải lặp phương trình Poison cho 

biến địa thế vị, luận án sử dụng phương pháp lặp Lipman 2 chiều trên từng mực độ 

cao khác nhau, chi tiết về giải phương trình Poison và phương pháp lặp Lipman có 

thể được tham khảo trong các tài liệu [16, 17]. Cụ thể thực hiện như sau: 
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Bƣớc 1: Thực hiện vòng lặp toàn bộ miền tính giả định T chỉ bao phủ vùng 

xoáy bão và thực hiện: Xác định bán kính r trong công thức (2.30) từ tâm bão đến 

điểm lưới 𝑖, 𝑗,𝑘. Tính giá trị gió tiếp tuyến theo công thức (2.30)và chuyển đổi sang 

giá trị thành phần gió kinh hướng (u) và vĩ hướng (v) tại điểm 𝑖, 𝑗,𝑘. 

Bƣớc 2: Trường hàm dòng 𝜓 và toán tử Jacobian 𝓙 từ trường gió u,v đã xác 

định ở bước 1 được áp dụng theo công thức sai phân hữu hạn trung tâm, tại các 

vùng biên áp dụng sai phân tiến và lùi. Toàn bộ vế phải của công thức (2.31) kí hiệu 

lại là 𝑟𝑠(𝑖, 𝑖, 𝑘) ứng với giá trị tại từng điểm lưới trên miền tính T. 

Bƣớc 3: Giải lặp phương trình (2.31) trên từng mực miền tính T theo phương 

pháp Lipman với số lần lặp hữu hạn, khi đó bước lặp thứ (𝑛 + 1) cho Φ sẽ có dạng 

Φ𝑖 ,𝑗 ,𝑘
(𝑛+1)

=
 Φ𝑖−1,𝑗 ,𝑘

(𝑛)
+ Φ𝑖+1,𝑗 ,𝑘

(𝑛)
 Δ𝑦2 +  Φ𝑖,𝑗+1,𝑘

(𝑛)
+ Φ𝑖,𝑗−1,𝑘

(𝑛)
 Δ𝑥2 − Δ𝑥2Δ𝑦2𝑟𝑠(𝑖, 𝑗,𝑘)

2 Δ𝑥2 + Δ𝑦2 
 

(2.32) 

Để đưa ra điều kiện dừng lặp tổng quát cho các mực khác nhau, sai số giữa bước 

thứ 𝑛 và 𝑛 + 1 chênh nhau dưới 1% thì phép lặp được dừng lại, viết dưới dạng công 

thức:  

 
Φ𝑖,𝑗,𝑘

(𝑛+1)
− Φ𝑖,𝑗,𝑘

(𝑛)

Φ𝑖,𝑗,𝑘

(𝑛)  < 0, 01 

Sau khi tính được giá trị địa thế vị hoặc nhiễu động nhiệt độ thế vị tại từng lớp khí 

quyển, ta xác định tương ứng nhiệt độ/nhiễu độ nhiệt độ tại từng lớp khí quyển theo 

phương trình cân bằng thủy tĩnh (
𝜕𝑝

𝜕𝑧
= −𝜌𝑔), phương trình trạng thái cho mật độ 

khí quyển (𝜌 = 𝑝𝑅𝑇) và công thức chuyển đổi độ cao địa thế vị và độ cao (𝑑Φ =

𝑔𝑑𝑧). 

Hình 2.7 minh họa kết quả tính toán cụ thể xoáy lý tưởng cho cơn bão Usagi 

tại thời điểm 2013-09-19 lúc 00Z, lưới tính T có độ phân giải 12km x 12km x 31 

mực của mô hình WRF-ARW, các tham số phát báo từ JTWC gồm tâm tại 16,9N; 
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128,5E, sức gió mạnh nhất Vmax đạt 48 m/s với bán kính rmax đạt 37 km và áp 

suất cực tiểu tại tâm đạt 952 hPa.  

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

Hình 2.7: (a) Phân bố gió và nhiệt độ thế vị [K] ở mực thấp nhất của mô hình (~1000hPa), 

(b) Nhiễu động địa thế vị [Pa], (c) Mặt cắt thẳng đứng của nhiệt độ thế vị [K] tại tâm cơn 

bão, (d) Mặt cắt thẳng đứng tại tâm bão của trường gió
1
, (e) Gió quan trắc vệ tinh mực 

10m, (f) Mặt cắt tại tâm bão thành phần gió tiếp tuyến nhân tạo (đường đẳng trị) và trường 

ban đầu của mô hình GFS (đường đẳng trị có tô màu), đơn vị [m/s] 

 

                                                 
1
 Vẽ dưới dạng cán gió, nửa cán gió ứng với 5 knots ~ 0.5 m/s 
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Trong Hình 2.7e cung cấp số liệu ước lượng gió bề mặt mực 10 m từ vệ tinh cực 

của NOAA
1
 tại cùng thời điểm mô phỏng xoáy lý tưởng cho cơn bão Usagi cho 

thấy sự phù hợp của phân bố gió theo phương pháp này (Hình 2.7a). Ngoài ra, 

trường nhiệt độ thế vị (Hình 2.7e) cũng mô phỏng rõ được cấu trúc lõi nóng tầng 

đối lưu của bão. So sánh sơ bộ với trường gió xoáy của GFS ban đầu (Hình 2.7f) 

thấy rằng so với tâm quan trắc, GFS có xu thế lệch về phía trái so với thực tế. Ngoài 

ra, cường độ Vmax phân tích ban đầu của GFS đạt 35 m/s so với thực tế là 48 m/s 

còn Vmax trong xoáy lý tưởng đạt 45 m/s. Như vậy, với thông tin Vmax và vị trí 

thật hơn so với GFS sẽ là thông tin bổ sung hữu ích cho trường ban đầu của mô 

hình. Các hiệu ứng lên trường ban đầu thông qua việc đồng hóa bằng phương pháp 

đồng hóa tổ hợp LETKF cho mô hình WRF-ARW sẽ được minh họa và phân tích 

cụ thể hơn trong chương 4. 

 

Hình 2.8: Minh họa sơ đồ đồng hóa tổ hợp có kết hợp module cài xoáy lý tưởng 

                                                 
1
 Nguồn cung cấp số liệu gió từ vệ tinh cực của NOAA: http://manati.star.nesdis.noaa.gov 
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2.3.3.2 Tích hợp module tạo xoáy lý tưởng vào hệ thống WRF-LETKF 

Để thuận tiện khi kết hợp vào hệ thống WRF-LETKF (phát triển TS. Kiều 

Quốc Chánh), chương trình tạo xoáy lý tưởng (gọi tắt là vinit) được phát triển thành 

một module tách biệt với yêu cầu số liệu đầu vào gồm thông tin phân tích xoáy bão 

thực (các tham số gồm tâm bão, Vmax, rmax) và dữ liệu điều kiện ban đầu của 

WRF-ARW (để lấy các thông tin về cấu trúc lưới). Chương trình vinit sẽ thực hiện 

tạo xoáy lý tưởng là một trường 3 chiều gồm các biến u, v, t, địa thế vị. Trong phạm 

vi luận án chưa đề cập đến việc hiệu chỉnh trường ẩm trong bão và giữ nguyên 

trường ẩm ban đầu. Hình 2.8 mô tả sơ bộ tổng thể hệ thống WRF-LETKF khi bổ 

sung thêm module cài xoáy vinit. 

2.4 Số liệu sử dụng trong luận án 

2.4.1 Số liệu quan trắc bão và gió quy mô lớn  

 Hai số liệu quan trắc liên quan đến bão được sử dụng trong luận án gồm số 

liệu quĩ đạo chuẩn (best track) và số liệu phân tích bão thời gian thực. Luận án sử 

dụng số liệu quĩ đạo bão chuẩn của Joint Typhoon Warning Center (JTWC) - Trung 

tâm dự báo bão của Mỹ khu vực TBTBD để đánh giá các kết quả mô phỏng trong 

chương 3 và chương 4. Các số liệu quĩ đạo chuẩn bao gồm vị trí tâm bão, khí áp cực 

tiểu tại tâm bão và gió cực đại sát bề mặt (cường độ bão). Địa chỉ cung cấp số liệu 

tại đường dẫn: http://www.usno.navy.mil/NOOC/nmfc- ph/RSS/jtwc/best_tracks. 

Số liệu quan trắc bão trong thực tế đưa vào mô hình xoáy nhân tạo (mục 

2.3.3) được lấy từ những phân tích thời gian thực của JTWC theo dạng mẫu file 

TCVital
1
 bao gồm thông tin bán kính gió cực đại, tốc độ gió cực đại bề mặt. NCEP 

cũng cung cấp số liệu TCVital tại địa chỉ trực tuyến của mô hình GFS: 

http://www.ftp.ncep.noaa.gov/data/nccf/com/gfs/prod. Chi tiết về file TCVital xem 

Phụ lục, mục I.3. 

Số liệu quan trắc quy mô lớn dùng để bổ sung đồng hóa vào mô hình được 

lấy từ dữ liệu gió dịch chuyển AMV (Atmospheric Motion Vector) của Viện nghiên 

                                                 
1
 Thông tin về file TCVital: www.emc.ncep.noaa.gov/mmb/data_processing/tcvitals_description.htm 

http://www.ftp.ncep.noaa.gov/data/nccf/com/gfs/prod
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cứu vệ tinh khí tượng (CIMSS - Cooperative Institute for Meteorological Satellite 

Studies) thuộc trường đại học Wisconsin (Mỹ). Mặc dù số liệu AMV đã được đồng 

hóa cho mô hình GFS, tuy nhiên theo nhiều đánh giá cho thấy quá trình nội suy từ 

lưới toàn cầu xuống lưới quy mô vừa làm điều kiện ban đầu và điều kiện biên phần 

nào đã làm trơn đi khá nhiều những thông tin quan trắc này và quá trình tái đồng 

hóa các thông tin quan trắc này vẫn cho phép tái cung cấp được các thông tin quan 

trắc đến trường phân tích của các hệ mô hình quy mô khu vực. Nghiên cứu về vấn 

đề này có thể được tham khảo trong hai nghiên cứu của Kieu và cộng sự (2012) và 

(2013) [65, 66]. Số liệu gió AMV được cung cấp tại địa chỉ lưu trữ của CIMSS: 

http://www.tropic.ssec.wisc.edu/archive/data/. 

2.4.2 Số liệu tái phân tích quy mô toàn cầu 

Như đã phân tích trong nhân tố thứ 3 ảnh hưởng đến dự báo của cường độ 

bão do sai số của điều kiện biên toàn cầu đối với mô hình khu vực dẫn tới môi 

trường xung quanh bão bị xác định sai, chúng tôi sẽ sử dụng số liệu phân tích cuối 

cùng FNL (Final Operational Global Analysis) cho quy mô toàn cầu với độ phân 

giải 1
o
x1

o
 của NCEP. Số liệu FNL được thiết lập với tần suất 6 tiếng một lần thông 

qua hệ thống đồng hóa dữ liệu toàn cầu GDAS (Global Data Assimilation System) 

của NCEP. Theo Kalnay và cộng sự (1996) [62], đây là nguồn số liệu có đặc tính 

như một tập số liệu tái phân tích trong đó các số liệu thám sát được sử dụng để tái 

bổ sung nhằm phân tích lại một cách tối ưu thông tin khí quyển 3 chiều. Sử dụng số 

liệu phân tích FNL thay vì số liệu dự báo GFS sẽ phần nào tách biệt được tương 

quan giữa sai số quỹ đạo và sai số cường độ do ảnh hưởng của trường điều khiển 

quy mô lớn như đã đề cập. Về tính hiệu quả của số liệu FNL khi so sánh với số liệu 

dự báo GFS trong nghiên cứu bão, nghiên cứu của Mohanty và cộng sự (2010) [79] 

cho thấy việc sử dụng số liệu FNL đưa ra kết quả mô phỏng quỹ đạo bão tốt hơn so 

với việc sử dụng điều kiện biên từ GFS hoặc phiên bản GFS có hiệu chỉnh bởi Cục 

khí tượng Ấn độ (IGFS) [79]. Số liệu tái phân tích FNL được cung cấp miễn phí từ 

năm 1999 trở lại đây tại địa chỉ trực tuyến của NCEP: http://rda.ucar.edu/datasets/. 

http://www.tropic.ssec.wisc.edu/
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2.4.3 Số liệu dự báo quy mô toàn cầu 

Số liệu dự báo quy mô toàn cầu dùng để làm điều kiện biên quy mô lớn được 

lấy từ sản phẩm dự báo của mô hình toàn cầu GFS của NCEP với độ phân giải 0,5
o
 

x 0,5
o
 và được cập nhật 6 tiếng một lần cho hạn dự báo đến 120 giờ. Số liệu GFS 

được cung cấp miễn phí tại địa chỉ trực tuyến http://nomads.ncdc.noaa.gov/data.php 

hoặc theo thời gian thực tại máy chủ của NCEP http://www.ftp.ncep.noaa.gov/ 

data/nccf/com/gfs/prod (chỉ lưu trữ 3 ngày dự báo cập nhật nhất). 

2.5 Phƣơng pháp đánh giá 

2.5.1 Đánh giá sai số dự báo quỹ đạo và cường độ 

 Sai số dự báo quỹ đạo 𝐷𝑃𝐸 (Direct Possition Error) là khoảng cách giữa vị 

trí tâm bão quan trắc (từ số liệu quỹ đạo chuẩn, trong phạm vi luận án sử dụng số 

liệu của JTWC) và vị trí tâm bão dự báo được tại từng hạn dự báo. Với 𝑅𝑒  là bán 

kính Trái đất, kinh độ (𝑙𝑎𝑡) và vĩ độ (𝑙𝑜𝑛) của tâm bão dự báo từ mô hình, 

𝐷𝑃𝐸 được xác định trong hệ tọa độ cầu theo công thức (2.33) như sau [2]: 

𝐷𝑃𝐸 = 𝑅𝑒 × 𝐴𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 sin 𝑙𝑎𝑡𝐽𝑇𝑊𝐶  × sin 𝑙𝑎𝑡𝑑ự 𝑏á𝑜 + cos 𝑙𝑎𝑡𝐽𝑇𝑊𝐶  

× cos 𝑙𝑎𝑡𝑑ự 𝑏á𝑜 × cos 𝑙𝑜𝑛𝐽𝑇𝑊𝐶 − 𝑙𝑜𝑛𝑑ự 𝑏á𝑜   
(2.33) 

 Sai số dự báo cường độ là sai số giữa cường độ dự báo được và cường độ 

bão quan trắc được. Việc xác định vị trí tâm (quỹ đạo), Pmin và Vmax (cường độ) 

từ trường dự báo của mô hình được miêu tả trong phụ lục, mục I.2. 

 Chỉ số để đánh giá sai số cho dự báo tất định (kết quả dự báo đưa ra là duy 

nhất từ một mô hình cho mỗi lần dự báo) là sai số trung bình tuyệt đối MAE (Mean 

Absolute Error) và được tính đơn giản cho biến cần đánh giá 𝑋𝑚ô ì𝑛
𝑖  với 𝑁 mẫu 

mô phỏng/dự báo và giá trị quan trắc 𝑋𝑞𝑢𝑎𝑛  𝑡𝑟ắ𝑐
𝑖  theo công thức: 

𝑀𝐴𝐸 𝑋 =
1

𝑁
  𝑋𝑚ô ì𝑛

𝑖 − 𝑋𝑞𝑢𝑎𝑛  𝑡𝑟ắ𝑐
𝑖  

𝑁

𝑖=1

 (2.34) 

Công thức tính sai số trung bình: 

http://nomads.ncdc.noaa.gov/data.php
http://www.ftp.ncep.noaa.gov/%20data/nccf/com/gfs/prod
http://www.ftp.ncep.noaa.gov/%20data/nccf/com/gfs/prod
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𝑀𝐸 𝑋 =
1

𝑁
 (𝑋𝑚ô ì𝑛

𝑖 − 𝑋𝑞𝑢𝑎𝑛  𝑡𝑟ắ𝑐
𝑖 )

𝑁

𝑖=1

 (2.35) 

Việc sử dụng sai số tuyệt đối sẽ cho phép xem xét được trung bình độ lệch của mô 

phỏng/dự báo thay vì việc sử dụng trung bình sai số sẽ dẫn tới các đại lượng khác 

dấu triệt tiêu nhau và chỉ cung cấp được sai số hệ thống hay xu thế thiên cao hoặc 

thiên thấp. Trong phạm vi luận án sẽ sử dụng chủ yếu chỉ số MAE để đánh giá sai 

số. 

2.5.2 Đánh giá kĩ năng dự báo xác suất tổ hợp 

Hai đặc trưng quan trọng của một hệ thống tổ hợp, là trung bình tổ hợp (giá 

trị trung bình dự báo tại từng hạn của các thành phần tổ hợp) và độ tán (spread) của 

tổ hợp (mức độ bao phủ nghiệm của các thành phần tổ hợp). Gọi giá trị dự báo tại 

một hạn xác định của N thành phần dự báo là X1,…, XN, khi đó trung bình tổ hợp 𝑋  

và độ tán 𝜍𝑋  tương ứng được tính theo công thức (2.36) và (2.37) như sau: 

𝑋 =
1

𝑁
 𝑋𝑘

𝑁

𝑘=1

 (2.36)
 

𝜍𝑋 =  
1

𝑁
 (𝑋𝑘 − 𝑋 )2

𝑁

𝑘=1

 (2.37)
 

Với đặc trưng trung bình tổ hợp ta có thể áp dụng các sai số trong mục 2.4.1 

sau khi có giá trị trung bình tổ hợp và xem như đây là dự báo từ mô hình. Đối với 

đặc trưng thứ hai thể sự khác biệt giữa dự báo tổ hợp và dự báo tất định. Dự báo từ 

các thành phần được sử dụng để đưa ra kết quả dưới dạng xác suất và có thể hiện kĩ 

năng của hệ thống dự báo tổ hợp cho trước. Ngoài ra, độ tán của hệ tổ hợp với khả 

năng phủ được tối đa không gian nghiệm thực sẽ đặc trưng cho một hệ tổ hợp có độ 

tin cậy cao hoặc hệ tổ hợp có kĩ năng dự báo.  
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Để đánh giá kĩ năng sai số cường độ của hai hệ thống tổ hợp CTRL và 

DABV, trong phạm vi luận án sẽ sử dụng biểu đồ hạng
1
 (rank histogram/diagram) 

trong đó với số thành phần dự báo là N sẽ chia ra làm N+1 khoảng hạng để tính 

toán mật độ dự báo theo Wilks (2006) [94]. Sau khi sắp xếp từ lớn đến nhỏ N thành 

phần dự báo X1,…, XN,
 
với X là giá trị quan trắc chuẩn của cường độ bão tại từng 

hạn. Nếu X < X1 ta sẽ nói X có hạng 1, nếu X ≥ XN ta nói X có hạng N+1. Trong 

trường hợp còn lại, X có hạng i+1 nếu Xi ≤ X < Xi+1. Ta sẽ đặt ri là tần xuất giá trị 

thực của khí quyển có hạng i xác định được từ một tập thống kê như sau: 

)XXX(Pr
i1ii


  

(2.38) 

Sau đó, các giá trị ri sẽ được chuyển thành một biểu đồ mật độ (histogram) hoặc 

biểu đồ hạng như minh họa trong Hình 2.9. Nếu cường độ của các thành phần tổ 

hợp hoặc quá thiên thấp (rơi vào hạng 0) và quá thiên cao (rơi vào hạng N+1) sẽ 

dẫn tới biểu đồ hạng sẽ có dạng chữ U xuôi hay độ tán là quá nhỏ. Bất kể với một 

tập mẫu đánh giá lớn hoặc nhỏ thì số hạng được đếm càng nhiều và càng đều nhau 

(xác suất phân bố đều nhau) đồng nghĩa với một hệ tổ hợp có độ tin cậy cao. Việc 

đánh giá bằng biểu đồ hạng sẽ cung cấp thêm thông tin về dự báo xác suất của một 

hệ tổ hợp rõ ràng hơn bên cạnh sai số MAE trung bình tổ hợp. Ví dụ sai số MAE 

của trung bình tổ hợp có thể rất lớn do sai số lớn từ một số thành phần tổ hợp dự 

báo. Nếu ta sử dụng biểu đồ hạng, nếu các thành phần tổ hợp sát với quan trắc sẽ 

vẫn được tính vào các hạng đếm tương ứng thay vì rơi vào một trong hai biên của 

biểu đồ hạng.  

 

Hình 2.9: Minh họa 3 dạng biểu đồ hạng của một hệ tổ hợp có 8 thành phần tổ hợp, dạng 

bên trái là U xuôi ứng với độ tán lớn, bên phải U xuôi ứng với độ tán nhỏ và giữa là độ tán 

với độ tin cậy cao. Nguồn: Wilks (2006), trang 317, [94]. 

                                                 
1
 Biểu đồ hạng còn được gọi là biểu đồ Talagrand 
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Đối với đánh giá kĩ năng dự báo quỹ đạo cho hệ thống tổ hợp, có thể sử dụng 

điểm số 𝐵𝑆 (Brier Score) để đánh giá xác suất dự báo được vị trí đi qua của cơn bão 

(strike probability map) – hay sai số xác suất của quỹ đạo. Tuy nhiên khi áp dụng 

cần phải tiền xử lý để biến đổi dự báo xác suất quỹ đạo thành dạng đánh giá hiện 

tượng dự báo. Trong phạm vi luận án sẽ áp dụng phương pháp của Grijn (2002) 

[50] phát triển để đánh giá sản phẩm dự báo quỹ đạo từ hệ thống tổ hợp của 

ECMWF và của Hemming và cộng sự (2002) [51] để đánh giá sản phẩm dự báo tổ 

hợp bão tại Cục khí tượng Anh. Cụ thể hơn, ví dụ với một vị trí quan trắc bão ở hạn 

24h là 15
o
N; 110

o
E và ta định nghĩa một vòng tròn tin cậy ở hạn 24h có bán kính là 

50 km, khi đó bất kì thành phần dự báo nào dự báo vị trí ở hạn 24h rơi vào bên 

trong đường tròn này được gán là có xảy ra hiện tượng dự báo đúng.  

 

Hình 2.10: Minh họa các vòng tròn để chuyển đổi dự báo quỹ đạo thành hiện tượng dự 

báo đúng sai phục vụ tính toán chỉ số BS. Đường đỏ là quỹ đạo chuẩn, đường đen là trung 

bình tổ hợp, đường tím là dự báo từ các thành phần tổ hợp. Trường hợp dự báo tổ hợp gồm 

21 thành phần cho cơn bão Krosa lúc 12z ngày 30/10/2013. 

Một minh họa tổng quát được đưa ra trong Hình 2.10. Ví dụ, trong tổng số 

21 thành phần dự báo, nếu có 7 thành phần dự báo đi vào vòng tròn nêu trên thì xác 

suất dự báo là 7/21 ~ 33%. Các giá trị điển hình cho bán kính vòng tròn để xác định 

quỹ đạo dự báo đúng được đặt khác nhau tùy theo từng hạn dự báo, ví dụ đối với 

hạn dự báo 120h bán kính dùng để đánh giá sản phẩm ECMWF là 65 nm ~ 130 km 

[50]. Thông thường các giá trị bán kính này có thể lấy xấp xỉ bằng 25%-30% so với 

Quỹ đạo dự báo cơn bão Krosa 
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các sai số trung bình quỹ đạo điển hình hiện nay, cụ thể với hạn trước 72h là 30 km, 

96h là 100 km và 120h là 120 km [50, 51].  

Việc xem xét kĩ năng dự báo xác suất sẽ bổ sung thêm thông tin về chất 

lượng của hệ thống tổ hợp bên cạnh việc đánh giá trực tiếp như sai số trung bình 

tuyệt đối của các đặc trưng trung bình tổ hợp. Ví dụ tại một thời điểm dự báo, có thể 

có 40% số thành phần dự báo tốt vị trí, tuy nhiên 60% còn lại có sai số rất lớn sẽ 

kéo theo sai số lớn của chỉ số trung bình tuyệt đối nhưng trong tính toán sai số kĩ 

năng rõ ràng vẫn giữ được thông tin nắm bắt được của các thành phần tổ hợp này.  

Công thức tính chỉ số 𝐵𝑆 cho dự báo xác suất có dạng: 





N

k

kk op
N

BS
1

2)(
1

 (2.37) 

với N là số trường hợp dự báo, kp là xác suất dự báo của trường hợp dự báo thứ k 

đối với quan trắc ko . Ví dụ nếu áp dụng tính toán chỉ số BS trong dự báo xảy ra 

hiện tượng mưa, quan trắc ko  sẽ bao gồm cả hiện tượng xảy ra (bằng 1) và không 

xảy ra (bằng 0), tuy nhiên đối với đánh giá quỹ đạo bão chỉ xem xét trên các vị trí 

bão đi qua theo quỹ đạo chuẩn xác định được, hay hiện tượng quan trắc là luôn xảy 

ra để tham chiếu tính toán xác suất dự báo kp . Chỉ số 𝐵𝑆 là hoàn hảo khi có giá trị 

bằng 0 và có kĩ năng thấp khi bằng 1. Một so sánh xa hơn dựa trên chỉ số BS là chỉ 

số kĩ năng 𝐵𝑆𝑆 (Brier Skill Score) với việc so sánh với một chỉ số 𝐵𝑆𝑟𝑒𝑓  của một hệ 

thống tham chiếu khác theo công thức tương tự như so sánh với sai số của CLIPER 

(chương 1, mục 1.2) như sau [94]: 

𝐵𝑆𝑆 = 1 −
𝐵𝑆

𝐵𝑆𝑟𝑒𝑓
 (2.38) 

Đối với hệ thống dự báo tổ hợp gồm 51 thành phần của Trung tâm hạn vừa 

Châu Âu ECMWF, chỉ số 𝐵𝑆 có giá trị trung bình từ 0,2-0,5 cho các hạn đến 72h và 

từ 0,5 đến 0,7 cho các hạn sau 72h [50]. Hiện nay các sản phẩm tất định toàn cầu 



64 

 

cho chất lượng dự báo quỹ đạo khá cao nên đánh giá kĩ năng dự báo quỹ đạo từ một 

hệ thống tổ hợp có thể lấy dự báo tất định làm tham chiếu, ví dụ như đánh giá kĩ 

năng hằng năm của Cục khí tượng Anh và ECMWF đều lấy một trong hai sản phẩm 

dự báo tất định phân giải cao làm tham chiếu để tính chỉ số 𝐵𝑆𝑆 [50, 51]. Tuy nhiên 

việc tính toán chỉ số 𝐵𝑆𝑆 cho hệ tổ hợp là cần phải thực hiện lại dự báo cho tập 

đánh giá bằng các mô hình lấy làm chuẩn và không thể thực hiện được trong phạm 

vi luận án nên giá trị điểm số 𝐵𝑆 sẽ bước đầu được sử dụng để đưa ra một số đánh 

giá kĩ năng dự báo xác suất của quỹ đạo cho các thử nghiệm dự báo tổ hợp sẽ thực 

hiện trong chương 4 của luận án. 

  



65 

 

CHƢƠNG 3: KHẢO SÁT TƢƠNG QUAN GIỮA SAI SỐ DỰ BÁO 

QUỸ ĐẠO VÀ CƢỜNG ĐỘ BÃO BẰNG HỆ THỐNG TỔ HỢP ĐA 

VẬT LÝ 

3.1 Mục đích nghiên cứu 

Chương 3 sẽ xem xét mối liên hệ giữa sai số quỹ đạo và cường độ bão trên 

khu vực TBTBD bằng mô hình động lực quy mô khu vực WRF-ARW (mục 2.3, 

chương 2). Mục tiêu đặt ra là đánh giá mức độ cải thiện sai số của cường độ mà mô 

hình WRF-ARW đạt được tương ứng với việc sai số quỹ đạo được giảm đi. Nhằm 

thu được một kết quả sai số mô phỏng bão mang tính chất đặc trưng nhất có thể, 

nghiên cứu sử dụng điều kiện biên tái phân tích và áp dụng phương pháp dự báo tổ 

hợp đa vật lý (dựa trên chính mô hình WRF-ARW) để loại bỏ tối đa có thể sai số do 

các tham số vật lý trong mô hình gây ra. Sau khi thực hiện mô phỏng 92 trường hợp 

từ năm 2007-2010, các tiêu chuẩn về sai số dự báo quỹ đạo cao hơn so với trung 

bình của 92 trường hợp này sẽ được đưa ra để tách lọc những tập mô phỏng có sai 

số trung bình quỹ đạo nhỏ hơn. Ứng với từng tập có sai số quỹ đạo nhỏ hơn này, sai 

số dự báo cường độ tương ứng sẽ được đánh giá lại so với toàn bộ tập dự báo đã 

được thực hiện, qua đó đánh giá được mức độ cải thiện tới dự báo cường độ bão khi 

chất lượng dự báo quỹ đạo được tăng lên.   

3.2 Thiết lập thử nghiệm 

3.2.1 Cấu hình tổ hợp đa vật lý dựa trên mô hình khu vực WRF-ARW 

Về thiết lập (configuration) cho mô hình WRF-ARW áp dụng mô phỏng các 

cơn bão hoạt động trên khu vực TBTBD, chúng tôi sử dụng hệ thống lưới lồng ba 

cấp hạ quy mô động lực từ trường toàn cầu xuống quy mô vừa và dưới vừa ứng với 

3 miền tính với miền tính ngoài có độ phân giải ngang là 36 km (gồm 155 x 155 

điểm lưới), miền tính thứ 2 là 12 km (gồm 151 x 151 điểm lưới) và miền tính thứ 3 

là 4 km (gồm 151 x 151 điểm lưới). Toàn bộ kết quả tính toán so sánh với quan trắc 

được lấy từ miền tính có độ phân giải 4km. Do năng lực tính toán hạn chế nên các 

miền tính có số mực thẳng đứng là 31 mực. Các quy mô tương tác hai chiều với 

nhau và trong quá trình tích phân, hai miền tính 12 km và 4 km sẽ dịch chuyển theo 
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vị trí tâm bão/xoáy thuận nhiệt. Hình 3.1 minh họa hệ lưới lồng cho cơn bão Côn 

Sơn ốp dự báo 00z ngày 12/7/2010 theo đó miền tính thứ nhất được cố định theo 

thời gian, miền tính thứ hai (viền đen) và miền tính thứ ba tinh nhất (viền xanh) 

được dịch chuyển theo tâm cơn bão Côn Sơn.  

 

Hình 3.1: Hệ lưới lồng 3 cấp và dịch chuyển theo xoáy minh họa cho cơn bão Côn Sơn 

ngày 12/7/2010 vào thời điểm phân tích 00Z. 

Vị trí đầu tiên của ba hệ lưới được thiết lập sao cho tâm trùng với tâm cơn 

bão Côn Sơn tại thời điểm phân tích dựa trên các thông số quan trắc đưa ra bởi 

JTWC. Tại các thời điểm tích phân, miền tính thứ hai và thứ 3 được dịch chuyển 

theo tâm bão và minh họa bằng đường đứt nét. Việc xác định tâm các miền tính độ 

phân giải 12 km và 4 km sau thời điểm phân tích được thực hiện tự động thông qua 

thuật toán tìm tâm bão có sẵn trong hệ thống mô hình WRF dựa trên trường áp suất, 

trường gió bề mặt và trường gió cùng trường địa thế vị tại hai mực 850 hPa và 700 

hPa và cập nhật khoảng 15 phút một lần (các giá trị này có thể thay đổi tuy theo đặc 

trưng của bão và tốc độ di chuyển của bão).  

Dựa trên khả năng cung cấp các lựa chọn vật lý khác nhau mô hình WRF-

ARW, một hệ thống tổ hợp đa vật lý sẽ được thiết lập qua đó cho phép tạo ra các 
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mô phỏng đa dạng nhất và không phụ thuộc vào từng cấu hình vật lý duy nhất nào. 

Trong phạm vi luận án, việc tổ hợp dựa trên việc thay đổi sơ đồ tham số hóa đối lưu 

{Kain-Fritsch và Betts-Miller-Janjic}, sơ đồ mô phỏng truyền bức xạ sóng ngắn 

{Goddard hoặc Dudhia} và sơ đồ vật lý mây {Lin, WSM3, WSM6, WSM5, Kessler 

và Eta (Ferrier)}. Các thông số khác về vật lý mô hình gồm sơ đồ lớp biên hành tinh 

Mellor-Yamada-Janjic và Yonsei University
1
, sơ đồ lớp bề mặt Monin-Obukhov và 

sơ đồ Rapid Radiative Transfer Model (RRTM) cho mô phỏng truyền bức xạ sóng 

dài.  

Bảng 3.1: Các lựa chọn vật lý chính của từng thành phẩn tổ hợp của mô hình số trị khu 

vực WRF-ARW phiên bản 3.2 

Thành phần tổ hợp Tham số đối lƣu 
Sơ đồ bức xạ 

sóng ngắn 
Sơ đồ vi vật lý mây 

1 Kain-Fritsch Dudhia Kessler 

2 Betts-Miller-Janjic Goddard Kessler 

3 Betts-Miller-Janjic Dudhia Kessler 

4 Kain-Fritsch Goddard Lin 

5 Kain-Fritsch Dudhia Lin 

6 Betts-Miller-Janjic Goddard Lin 

7 Betts-Miller-Janjic Dudhia Lin 

8 Kain-Fritsch Goddard WSM3 

9 Kain-Fritsch Dudhia WSM3 

10 Betts-Miller-Janjic Goddard WSM3 

11 Betts-Miller-Janjic Dudhia WSM3 

12 Kain-Fritsch Goddard WSM5 

13 Kain-Fritsch Dudhia WSM5 

14 Betts-Miller-Janjic Goddard WSM5 

15 Betts-Miller-Janjic Dudhia WSM5 

16 Kain-Fritsch Goddard Eta (Ferrier) 

17 Kain-Fritsch Dudhia Eta (Ferrier) 

18 Betts-Miller-Janjic Goddard Eta (Ferrier) 

19 Betts-Miller-Janjic Dudhia Eta (Ferrier) 

20 Kain-Fritsch Goddard WSM6 

21 Kain-Fritsch Dudhia WSM6 

                                                 
1
 Trên thực tế các sơ đồ vật lý trong mô hình WRF-ARW có thể không tương thích với nhau khi tích phân, 

khi đó các thành phần tổ hợp có thể thay thế sơ đồ lớp biên khí quyển Mellor-Yamada-Janjic bằng sơ đồ 

Yonsei University hoặc tương tự cho các loại sơ đồ vật lý khác để đảm bảo thu được 21 thành phần tổ hợp 

trong một mô phỏng. 
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Do năng lực tính toán còn hạn chế nên việc tổ hợp dừng lại ở 21 thành phần 

dự báo và được liệt kê chi tiết trong Bảng 3.1. Lựa chọn sơ đồ vật lý được giữ giống 

nhau cho các hệ lưới 36km, 12km và 4km cho từng thành phần tổ hợp. Trong nhiều 

nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc lựa chọn các thành phần tổ hợp dựa trên lựa chọn đa 

vật lý của mô hình WRF-ARW đã được nhiều nghiên cứu áp dụng trong bài toán dự 

báo bão [65, 95], cho phép thiết lập nhanh độ tán mô hình đủ tin cậy đặc biệt ở 

những tích phân ban đầu không sử dụng biên từ các dự báo ngắn hạn trước (cold 

start) thay vì cần nuôi các nhiễu động cho trường ban đầu thêm nhiều chu kì liên 

tục, qua đó cũng cho phép giảm thiểu chi phí tính toán [95]. Như vậy, với một điều 

kiện biên, sự khác biệt giữa 21 thành phần dự báo sinh ra do sự khác biệt vật lý mô 

hình mang lại. 

3.2.2 Điều kiện biên và các cơn bão được lựa chọn mô phỏng trong thí nghiệm 

Điều kiện biên sử dụng trong thử nghiệm là số liệu tái phân tích FNL được 

miêu tả chi tiết trong mục 2.4.2, chương II. Để đánh giá xu thế sai số của quỹ đạo 

và cường độ dự báo bão của mô hình WRF-ARW với những thiết lập vật lý trong 

phần miêu tả nêu trên, chúng tôi sẽ mô phỏng lại các cơn bão từ năm 2007-2010 

cho khu vực TBTBD. Danh sách những cơn bão mô phỏng được liệt kê ra theo từng 

năm trong Bảng 3.2 cùng từng số lượng mô phỏng tương ứng đã được thực hiện 

cho từng cơn bão. Minh họa quỹ đạo hoạt động của các cơn bão này được đưa ra 

trong Bảng 3.2. Hạn dự báo trong mô phỏng là 72h. Chi tiết về sai số của từng ốp 

dự báo được đưa ra trong Phụ lục, mục I.1. 

Bảng 3.2: Danh sách các cơn bão/xoáy thuận nhiệt đới mô phỏng từ năm 2007-2010 trên 

khu vực Tây Bắc Thái Bình dương. 

Tên cơn 

bão/xoáy thuận 

nhiệt đới và 

năm tồn tại 

Số lƣợng 

mô phỏng 

Tên cơn bão/xoáy 

thuận nhiệt đới và 

năm tồn tại 

Số lƣợng 

mô phỏng 

Tên cơn 

bão/xoáy thuận 

nhiệt đới và 

năm tồn tại 

Số 

lƣợng 

mô 

phỏng 

Usagi (2007) 1 Wipha (2007) 2 Parma (2009) 14 

Sepat (2007) 4 Fengshen (2008) 5 Morakot (2009) 3 
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Fitow (2007) 5 Fung-Wong (2008) 2 Vamco (2009) 2 

Habigis (2007) 3 Halong (2008) 2 Ketsana (2009) 3 

Man-Yi (2007) 3 Jangmi (2008) 4 Megi (2010) 8 

Mitag (2007) 4 Higos (2008) 3 Chaba (2010) 4 

Krosa (2007) 3 Hagupit (2008) 4 Conson (2010) 3 

Lekima (2007) 2 Nakri (2008) 2 Chanthu (2010) 3 

Nari (2007) 2 Maysak (2008) 1 Tổng số 92 

  

 

Hình 3.2: Quỹ đạo hoạt động của các cơn bão trong khảo sát chương 3 

3.2.3 Tiêu chuẩn phân loại các tập mẫu mô phỏng bão 

Sai số toàn bộ 92 trường hợp thử nghiệm được xác định từ kết quả mô phỏng 

của từng thành phần tổ hợp trong từng chu kì mô phỏng. Như đã nêu về việc kết quả 

dự báo phụ thuộc nhiều vào cấu hình vật lý của mô hình, do đó việc lựa chọn ra một 

thành phần có sai số quỹ đạo mô phỏng tốt nhất
1
 so với các thành phần khác sẽ giúp 

loại bỏ được sai số mang tính hệ thống do các tham số vật lý trong mô hình mang 

lại. Hay nói cách khác, việc chỉ sử dụng một cấu hình/tham số vật lý cho mô hình 

khu vực sẽ tạo ra kết quả với sai số mang tính hệ thống liên quan đến cấu hình vật 

lý của mô hình và việc lựa chọn đa vật lý sẽ giảm thiểu đi sai số hệ thống này.  Việc 

xác định các thành phần có mô phỏng tốt nhất này sẽ giúp thể hiện được đặc tính 

                                                 
1
 Dựa trên sai số trung bình quân bình phương của sai số quỹ đạo DPE (mục 2.4.1, chương 2) 3 ngày mô 

phỏng để xác định được thành phần có mô phỏng tốt nhất 
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chung nhất của mô hình (climatology of model) trong khía cạnh mô phỏng cường 

độ và quỹ đạo. Chi tiết sai số của 92 trường hợp mô phỏng được đưa ra trong phụ 

lục I.1. 

 

Hình 3.3: Sai số tuyệt đối của Vmax hạn mô phỏng 24h tốt nhất tại từng ốp mô phỏng 

Hình 3.3 là sai số tuyệt đối MAE của Vmax hạn 24h ứng với các thành phần 

có sai số thấp nhất trong từng mô phỏng. Hình 3.3 cho thấy mặc dù sử dụng điều 

kiện biên tái phân tích FNL - được xem là đầu vào phản ánh tốt nhất có thể điều 

kiện biên theo thời gian của khí quyển thực cho mô hình WRF nhưng quá trình hạ 

quy mô động lực vẫn đưa ra những kết quả có sai số khá lớn, ví dụ có những mô 

phỏng với sai số từ 20 m/s đến 25 m/s ở ngay hạn 24h. Sai số mô phỏng cho hạn 

48h và 72h được đưa ra trong Hình 3.4 và Hình 3.5. 

Sai số trung bình của 92 trường hợp ở hạn 24h, 48h và 72h tương ứng là 11,5 

m/s, 10,6 m/s và 12,1 m/s. Sau khi tập dự báo gồm 92 trường hợp được xác định, 

các tiêu chuẩn cao hơn về sai số dự báo quỹ đạo đồng thời với cả ba hạn 24h, 48h 

và 72h cho từng trường hợp sẽ được thiết lập để lọc ra các tập mô phỏng được xem 

là có chất lượng dự báo quỹ đạo tăng lên và tiến hành đánh giá sai số dự báo cường 

độ của các tập tương ứng này so với sai số cường độ của toàn bộ 92 trường hợp thử 

nghiệm.  

Tiêu chuẩn của quỹ đạo mô phỏng tốt (gọi tắt là tiêu chuẩn I) nếu quỹ đạo 

dự báo thỏa mãn 3 điều kiện đồng thời sai số ngày thứ nhất < 30 km, sai số ngày thứ 

2< 50 km và sai số ngày thứ 3 < 70 km. Với các lựa chọn về điều kiện biên tối ưu 
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và sử dụng tổ hợp đa vật lý để khử sai số hệ thống do vật lý mô hình nên về cơ bản 

sai số quỹ đạo của các tập thử nghiệm sẽ tốt hơn so với dự báo thực tế, do đó bộ sai 

số lựa chọn đưa ra có tiêu chuẩn cao hơn so với sai số dự báo chính thức của trung 

tâm dự báo bão quốc gia Mỹ - NHC (sai số của NHC báo cáo chính thức cho ba hạn 

dự báo tương ứng là 82 km, 148 km và 189 km). Hình 3.6 đưa ra sai số Vmax tại 3 

hạn 24h, 48h và 72h của 30 trong tổng số 92 trường hợp thử nghiệm thỏa mãn tiêu 

chuẩn I cho sai số quỹ đạo. 

 

Hình 3.4: Sai số tuyệt đối của Vmax hạn mô phỏng 48h tốt nhất tại từng ốp mô phỏng
1
 

 

 

Hình 3.5: Sai số tuyệt đối của Vmax hạn mô phỏng 72h tốt nhất tại từng ốp mô phỏng 

 

                                                 
1
 Ốp dự báo kí hiệu dưới dạng hhZddmmyy với hh là ốp dự báo theo giờ UTC, dd là ngày, mm là tháng và yy 

là năm của ốp dự báo. 
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Hình 3.6: Sai số tuyệt đối Vmax của 30 mô phỏng tại ba hạn 24h, 48h và 72h lọc theo tiêu 

chuẩn I trong tổng số 92 trường hợp mô phỏng 

Một tiêu chuẩn cao hơn tiêu chuẩn I được đưa ra để phân tích độ nhạy 

(sensitivity test) là ba hạn dự báo 24h, 48h và 72h đồng thời thỏa mãn tương ứng < 

20 km, < 35 km và < 50km. Tiêu chuẩn này gọi tắt là tiêu chuẩn II. Hình 3.7 tổng 

kết sai số của 16 trường hợp đạt tiêu chuẩn II trong tổng số 92 trường hợp. Trên 

thực tế ta có thể lựa chọn các tiêu chuẩn sai số quỹ đạo các nhỏ càng tốt để phù hợp 

nhất với tập quỹ đạo chuẩn, tuy nhiên số lượng mẫu lọc ra sẽ rất nhỏ và không đủ 

đảm bảo cho việc khảo sát mang tính chất đặc trưng. Ví dụ nếu lựa chọn sai số dự 

báo cho hạn 3 ngày < 10km sẽ dẫn tới trong 92 trường hợp thử nghiệm chỉ lọc ra 

được dưới 5 trường hợp thỏa mãn. 

 

Hình 3.7: Sai số tuyệt đối Vmax của 16 mô phỏng tại ba hạn 24h, 48h và 72h lọc theo tiêu 

chuẩn II trong tổng số 92 trường hợp 
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Việc lựa chọn sai số quỹ đạo đồng thời thỏa mãn tại các hạn dự báo sẽ hạn 

chế tối đa những sai số gây ra do môi trường xung quanh bão gây nên. Ngoài ra, về 

cơ bản cần thiết so sánh các kết quả với một dự báo tiêu chuẩn nào đó (như phương 

pháp thống kê CLIPER), tuy nhiên như đã phân tích chất lượng dự báo quỹ đạo của 

các mô hình động lực hiện này có kĩ năng hơn so với CLIPER khá nhiều, ổn định từ 

60-80% cho hầu hết các vùng biển khác nhau trên thế giới nên trong phạm vi luận 

án chúng tôi sẽ chỉ đánh giá chất lượng các tập mô phỏng với tiêu chuẩn dự báo quỹ 

đạo cao hơn so với toàn bộ 92 trường hợp đã được lựa chọn ra. Một điểm lưu ý là 

mọi tính chất của mô hình khu vực đều được giữ nguyên trong toàn bộ trường hợp 

thử nghiệm và cả trong các tập dự báo được lọc ra, qua đó cho phép đánh giá sự 

thay đổi kĩ năng, sai số dự báo cường độ mang tính cách khách quan nhất có thể. 

3.3 Kết quả thử nghiệm 

Trong tổng thể 92 trường hợp, thông qua các tiêu chuẩn lọc theo sai số quỹ 

đạo thu được khoảng 32% trên tổng số mô phỏng đạt được tiêu chuẩn I và có 17% 

là đạt được tiêu chuẩn II. Trong Hình 3.3, Hình 3.4 và Hình 3.5 cho thấy sai số 

trung bình tuyệt đối của Vmax của toàn bộ mô phỏng từ 2007-2010 cho hạn 1 ngày 

có thể đạt đến 11-12 m/s. Sai số lớn về mặt cường độ ở hạn 1 ngày xuất phát từ một 

số nguồn bất định chính như do thông tin xoáy ban đầu, vật lý của mô hình, sai số 

do quỹ đạo và bản thân sai số còn tồn tại trong số liệu điều kiện biên FNL. 

Liên quan đến điều kiện ban đầu – vấn đề rất quan trọng trong ứng dụng dự 

báo bão, chúng tôi đã tiến hành đánh giá sơ bộ sự chênh lệch giữa cường độ bão ban 

đầu của số liệu FNL và quan trắc của toàn bộ các trường hợp thử nghiệm theo từng 

cấp bão. Cụ thể hơn trong Hình 3.8 chia ra làm 7 khoảng cấp độ gió (tương đương 

với các cấp bão khác nhau), từ nhỏ hơn 17 m/s đến trên 70 m/s của 92 trường hợp 

thử nghiệm dựa trên số liệu quỹ đạo chuẩn của JTWC (quy ước là quan trắc). Khi 

đó, trung bình sai số giữa quan trắc và FNL sẽ được tính ra cho Vmax (Hình 3.8 a) 

và Pmin (Hình 3.8 b). Ví dụ với các cơn bão có cường độ ban đầu nhỏ (< 17 m/s), 

sự sai khác giữa FNL và quan trắc là không đáng kể. Tuy nhiên với các cơn bão đạt 



74 

 

33-42 m/s, FNL có thể lệch và yếu hơn so với quan trắc 20-25 m/s và áp suất cũng 

sai khác đến hơn 20 hPa. Với những cơn bão có Vmax đạt trên 42 m/s thì trường 

gió ban đầu của FNL có thể sai 30-50 m/s. 

a)  

b)  

Hình 3.8: Minh họa trung bình độ lệch tại thời điểm ban đầu đối với giá trị Vmax (a) và 

Pmin (b) giữa số liệu quỹ đạo chuẩn (best track) và số liệu tái phân tích FNL 

Ví dụ minh họa trong Hình 3.9 cho cơn bão Sepat vào ốp 00z ngày 

16/8/2007 có cường độ đạt trên 70 m/s và áp suất tại tâm là 918 hPa (Hình 3.9a: 

diễn biến của chỉ số CI
1
 theo phương pháp Dvorak, ngày 16-8-2007 chỉ số CI đạt 

cực đại với vận tốc ước lượng tương ứng đạt gần 155 kt ứng với trên 70 m/s từ ảnh 

mây vệ tinh) trong khi của FNL chỉ đạt 30-35 m/s và áp suất tại tâm lớn hơn 950 

hPa (Hình 3.9b).  

                                                 
1
 Trong phương pháp Dvorak [40]: các phân tích vị trí tâm bão, các dạng mẫu mây bão (có mắt, dạng đứt - Shear, 

dạng mây đặc trung tâm Central Dense Overcast..) được đặc trưng bởi một giá trị T (T number) và cường độ hiện 

tại được ước lượng bằng chỉ số CI với đơn vị là T. Giá trị CI này sẽ được chuyển đổi sang tốc độ gió bề mặt cực 

đại (ở mực ~ 10 m), nhỏ nhất là 1 T ứng với 25 kt (~ 12,8 m/s) và lớn nhất là 8 T ứng với 170 kt ( ~ 87,5 m/s). 
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a)  b)  

Hình 3.9: Minh họa trường áp suất mực biển và gió bề mặt tại ốp 00z ngày 16-08-2007 của 

số liệu tái phân tích FNL (a) và phân tích cường độ bão từ phương pháp Dvorak (b
1
). 

Đối với sai số quỹ đạo của toàn bộ trường hợp thử nghiệm trong hạn 1, 2 và 

3 tương ứng là 58, 131 và 315 km (Hình 3.10, biểu đồ dạng đường, màu tím ứng 

với trung bình của toàn bộ tập thử nghiệm). Ta thấy rằng mặc dù đã sử dụng điều 

kiện biên phân tích nhưng ở hạn dự báo 2-3 ngày với sai số từ 100-300 km là một 

nguyên nhân dẫn tới việc các xoáy mô phỏng bị lệch đi nhiều khỏi khí quyển thực 

và kèm theo tăng sai số cường độ tương ứng ở các hạn này. Kết quả đưa ra trong 

Hình 3.10 cho thấy sau khi lọc ra các trường hợp với quỹ đạo theo tiêu chuẩn I, sai 

số trung bình Vmax được cải thiện một cách đáng kể, cụ thể với hạn 1 ngày là 7% 

(giảm từ 11,5 m/s xuống 10,6 m/s), hạn 2 ngày xấp xỉ 14% (giảm từ 10,6 m/s xuống 

9,1 m/s) và hạn 3 ngày là 19% (giảm từ 12,1 m/s xuống 9,8 m/s). Mức độ suy giảm 

này đã được chúng tôi kiểm chứng với độ tin cậy là 90% theo phương pháp kiểm 

nghiệm phi tham số Wilcoxon-Mann-Whitney
2
 cho giả thiết là liệu sai số của các 

trường hợp theo tiêu chuẩn I có đúng là nhỏ hơn sai số của tất cả các trường hợp 

trong cơ sở không.  

                                                 
1
 Nguồn: http://tropic.ssec.wisc.edu/real-time/adt/archive2007/09WP.GIF 

2
 Non parameter Wilcoxon-Mann-Whitney tests, tài liệu tham khảo: Wilks (2006) [94], trang 156. 

Trường 

phân tích 

FNL 

Phân tích cường độ bão ADT-CIMSS 
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Hình 3.10: Sai số tuyệt đối của gió cực đại Vmax thể hiện ở dạng cột, đơn vị m/s của toàn 

bộ tập thử nghiệm, đạt tiêu chuẩn I và đạt tiêu chuẩn II. Số % tại từng cột theo tiêu chuẩn I 

và II ứng với tỉ lệ giảm so với toàn bộ tập thử nghiệm. Sai số tương ứng cho khoảng cách 

(DPE) tại từng hạn của toàn bộ tập thử nghiệm và tại từng tiêu chuẩn được vẽ tương ứng 

dưới dạng đường. 

Lưu ý rằng những sai số do trường ban đầu và thiết lập vật lý của mô hình 

cùng tồn tại trong toàn bộ tập thử nghiệm và tập dự báo theo theo tiêu chuẩn I, do 

đó việc giảm sai số cường độ trong tập đạt tiêu chuẩn I là hệ quả trực tiếp của sai số 

thấp trong quỹ đạo mang lại. Theo tiêu chuẩn I như đã nêu, ứng với mức độ cải 

thiện về quỹ đạo của hạn 2 và 3 ngày là 60% và 80% thì khả năng giảm sai số 

cường độ là 14% và 19%. Sự giảm song song giữa quỹ đạo và cường độ không 

tương đồng cho thấy rõ sai số cường độ không chỉ phát sinh từ sai số quỹ đạo mà 

còn từ nhiều nguồn bất định khác mà hệ thống thử nghiệm chưa tối ưu được hết như 

chất lượng điều kiện ban đầu, điều kiện biên và vật lý của mô hình.  

Một số đánh giá thêm về tác động đối với biến áp suất cực tiểu Pmin được 

đưa ra tương tự trong Hình 3.11. Đối với tập mẫu đạt tiêu chuẩn I, mức độ giảm sai 

số Pmin khoảng 3%, 6% và 12% ứng với ba hạn 1, 2 và 3 ngày. Mức độ giảm này 

thấp hơn khoảng 4-7% so với giá trị Vmax. Như vậy, việc giảm được sai số quỹ đạo 

trong toàn bộ tập 92 trường hợp đã mô phỏng cho phép giảm đồng thời sai số của 
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hai đặc trưng về cường độ bão gồm Vmax và Pmin nhưng lượng giảm không tương 

đồng. 

 

Hình 3.11: Tương tự trong Hình 3.10 nhưng minh họa cho sai số Pmin 

Dựa trên tiêu chuẩn II về lọc ra các quỹ đạo với sai số nhỏ hơn rất nhiều so 

với toàn bộ tập thử nghiệm thu được mức giảm sai số quỹ đạo hạn 1, 2 và 3 ngày 

tương ứng là 65%, 73% và 85%. Đây có thể sử dụng như một kết quả để khảo sát 

mang tính độ nhạy của việc tăng/giảm sai số cường độ tương ứng với việc 

tăng/giảm sai số quỹ đạo. Trong Hình 3.10 và Hình 3.11 minh họa lần lượt các sai 

số của Vmax và Pmin theo cả tiêu chuẩn II cho thấy sai số cường độ trong hai ngày 

đối với hạn dự báo 1-2 ngày đạt được độ giảm tương tự so với tiêu chuẩn I là 7% và 

14% còn cho hạn 3 ngày giảm được 21% so với 19% của tiêu chuẩn I. Sai số Pmin 

theo tiêu chuẩn II giảm so với tiêu chuẩn I tuy nhiên mức độ không đáng kể (1-2% 

ở hai hạn 24h và 48h và 5% cho hạn 72h). Như vậy, ở hạn 1-2 ngày đầu, việc tiếp 

tục giảm sai số quỹ đạo ít có tác động đến giảm sai số cường độ hơn so với tại hạn 

dài hơn là 3. 
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3.4. Kết luận chƣơng 3 

Thông qua hệ thống tổ hợp đa vật lý dựa trên mô hình WRF-ARW, thiết kế 

thí nghiệm đã được thiết lập với mục tiêu đưa ra được những dự báo quỹ đạo tối ưu 

nhất để đánh giá được một dạng tương quan tối ưu do DeMaria [34, 35] đề xuất 

trong mô hình thống kê đối với sai số quỹ đạo và cường độ. Toàn bộ nội dung của 

chương 3 đã được công bố trong năm 2013 tại tạp chí Meteorology and 

Atmospheric Physics số 122 trang 55-64 dưới tiêu đề ―A study of the connection 

between tropical cyclone track and intensity errors in the WRF model‖. 

Trong thử nghiệm của chương 3, hệ thống dự báo tổ hợp đa vật lý gồm 21 

thành phần được thiết lập với điều kiện biên là số liệu tái phân tích FNL để giảm 

thiểu tối đa sai số do điều kiện biên theo thời gian đến dự báo quỹ đạo. Tại từng mô 

phỏng, thành phần có sai số quỹ đạo trung bình 3 ngày nhỏ nhất được lựa chọn qua 

đó cho phép loại bỏ đi sai số mang tính hệ thống khi chỉ sử dụng một tham số vật lý 

trong mô hình. Về nguyên tắc việc tăng số thành phần vật lý lên sẽ tiếp tục có thể 

giảm được tối đa sai số hệ thống của vật lý mô hình, tuy nhiên với việc lựa chọn tổ 

hợp một số sơ đồ vật lý chính cũng cho phép thực hiện mục đích nghiên cứu của 

chương 3 đặt ra. 

Toàn bộ dự báo được thực hiện từ 2007-2010 cho 92 cơn bão hoạt động trên 

TBTBD. Hai tiêu chuẩn về sai số quỹ đạo được đưa ra để lọc ra các tập dự báo có 

sai số trung bình thấp hơn sai số trung bình của toàn bộ tập dự báo. Tiêu chuẩn I 

yêu cầu sai số quỹ đạo đồng thời cho ngày thứ 1, thứ 2 và thứ 3 nhỏ hơn tương ứng 

với 30 km, 50 km và 70 km. Tiêu chuẩn II có sai số quỹ đạo tương ứng đồng thời 

cho 3 ngày là 20 km, 30 km và 50 km. 

Với tập mẫu lọc ra từ tiêu chuẩn I, so sánh cường độ giữa hai tập số liệu này 

cho thấy ứng với sai số quỹ đạo giảm thì sai số cường độ cũng được giảm một cách 

đáng kể, với hạn 2 và 3 ngày là 14% và 19% ứng với giảm sai số quỹ đạo là 60% và 

80%. Ở hạn 1 ngày, sai số cường độ có giảm nhưng không đáng kể mặc dù sai số 

quỹ đạo được cải thiện hơn 50%, nguyên nhân này liên quan trực tiếp đến vấn đề 

thể hiện cấu trúc ban đầu của xoáy từ số liệu FNL còn hạn chế như đã phân tích ở 
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trên (thông qua đánh giá Vmax, Pmin ở các thời điểm phân tích và số liệu quỹ đạo 

chuẩn). Bên cạnh nguyên nhân do trường ban đầu FNL, tỉ lệ giảm sai số của cường 

độ thấp hơn từ 3-4 lần so với tỉ lệ giảm sai số quỹ đạo liên quan trực tiếp đến bản 

thân nội tại của mô hình WRF-ARW.  

Khi áp dụng tiêu chuẩn II để thử nghiệm độ nhạy đối với tương quan sai số 

cường độ cho thấy cường độ ở hạn 3 ngày vẫn có khả năng được cải thiện cho thấy 

ở vùng biển TBTBD. Việc dự báo/mô phỏng quỹ đạo càng chính xác ở các hạn dài 

sẽ mang lại hiệu quả lớn trong việc giảm sai số cường độ trong khi ở hạn 1-2 ngày, 

việc tăng tiếp chất lượng mô phỏng quỹ đạo chưa mang lại nhiều cải thiện tương 

ứng cho mô phỏng và dự báo cường độ bão. 

 Với mức độ giảm sai số quỹ đạo đến 70% chỉ có được 15% giảm sai số 

cường độ tương ứng khi sử dụng điều kiện biên tái phân tích cho thấy khi áp dụng 

thực tế với sai số lớn hơn trong biên từ các mô hình toàn cầu, khả năng cải thiện sai 

số quỹ đạo cùng sai số cường độ rõ ràng sẽ ở mức thấp hơn kết quả thử nghiệm nêu 

trên. Đối với việc cải thiện dự báo cường độ bão ở các hạn dự báo dài hơn từ 2-3 

ngày cần có những nghiên cứu bổ sung liên quan đến các quá trình vật lý bên trong 

mô hình thay vì sử dụng nhiều các giả thiết tham số hóa như đang áp dụng hiện nay 

trong các mô hình số.  

 Mặc dù với tập mẫu thử nghiệm hạn chế gồm 92 trường hợp mô phỏng và 

lọc ra được 30 cơn bão đạt tiêu chuẩn I về quỹ đạo tốt sẽ không thể đưa ra được 

khoảng giới hạn tương quan giữa sai số quỹ đạo và cường độ bằng mô hình WRF-

ARW, tuy nhiên có thể xem như là một xấp xỉ cho giới hạn trên trong mối tương 

quan này (các công trình của DeMaria và cộng sự lựa chọn ra các dự báo tốt nhất để 

đưa ra một dạng cận trên hiện nay của việc cải thiện chất lượng sai số dự báo cường 

độ). Về cơ bản những kết quả trong nghiên cứu này được đánh giá dựa trên hệ 

thống WRF-ARW nhưng vẫn có ý nghĩa tham khảo tương đương khi ứng dụng kết 

quả cho một hệ thống dự báo động lực khác trong khảo sát tương quan giữa sai số 

quỹ đạo và cường độ bão/xoáy thuận nhiệt đới. 
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Phân tích sai số cường độ ở hạn 24h cho thấy nguyên nhân bắt nguồn từ 

cường độ cung cấp từ biên FNL chưa đủ mạnh so với quan trắc thực tế. Đây cũng là 

nội dung nghiên cứu, khảo sát sẽ đặt ra cho chương 4 khi áp dụng đồng thời phương 

pháp đồng hóa số liệu và tổ hợp giảm thiểu tính bất định trong mô hình và bài toán 

tăng cường thông tin ban đầu xoáy cho mô hình số khi áp dụng vào bài toán dự báo 

bão như đã phân tích trong chương 2.  
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CHƢƠNG 4: DỰ BÁO QUỸ ĐẠO VÀ CƢỜNG ĐỘ BÃO BẰNG HỆ 

THỐNG ĐỒNG HÓA TỔ HỢP  

4.1 Mục đích nghiên cứu 

Kết quả trong Chương 3 cho thấy hạn chế của số liệu tái phân tích quy mô 

toàn cầu trong việc cung cấp thông tin cấu trúc xoáy bão thời điểm tích phân mô 

hình ban đầu là nguyên nhân trực tiếp liên quan đến sai số cường độ lớn tại các hạn 

24h và 48h. Để giảm thiểu đối đa vấn đề này, chương 4 sẽ tiếp cận bằng phương 

pháp tổ hợp trong bài toán đồng hóa số liệu (mục 2.1.3, chương 2). Ngoài ra, quá 

trình tăng cường thông tin xoáy bão ban đầu được thiết lập một cách khách quan 

nhất thông qua việc xem xét xoáy bão như là một quan trắc và được đồng hóa vào 

mô hình bằng hệ thống đồng hóa tổ hợp LETKF (mục 2.3.2, chương 2). Thông tin 

xoáy bão ba chiều từ quan trắc và phân tích thực tế được xây dựng từ chương trình 

vinit đã trình bày trong mục 2.3.3 chương 2. Các thử nghiệm thực hiện trong 

chương 4 được xây dựng trên môi trường dự báo thực tế bao gồm việc sử dụng điều 

kiện biên từ sản phẩm dự báo toàn cầu và các phân tích đặc trưng của bão của các 

cơ quan nghiệp vụ. Bên cạnh đó, hạn dự báo được kéo dài đến 5 ngày để xem xét 

những ảnh hưởng tới sai số dự báo bão ở các hạn dài hơn. Hạn dự báo 5 ngày khá 

phù hợp với điều kiện của Việt Nam do các cơn bão tác động đến Biển Đông Việt 

Nam đa số có nguồn gốc từ Tây Bắc Thái Bình Dương. Các tác động tích cực/tiêu 

cực của quá trình tăng cường bằng phương pháp đồng hóa tổ hợp này ảnh hưởng 

đến việc cải thiện đồng thời/không đồng thời kĩ năng dự báo quỹ đạo và cường độ 

bão của các mô hình số như thế nào là vấn đề nghiên cứu đặt ra trong chương 4. 

4.2 Thiết lập thử nghiệm 

4.2.1 Cấu hình hệ thống đồng hóa tổ hợp WRF-LETKF 

Trong hệ thống đồng hóa WRF-LETKF đã giới thiệu chi tiết trong chương 2 

mục 2.3.2, quy mô địa phương cho tương quan đồng nhất (homogeneous covariance 

localization) để đồng hóa có kích thước theo phương ngang được đặt bằng 700 km 

(quy mô ảnh hưởng của từng vùng số liệu), điều này cho phép giảm thiểu những 
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ảnh hưởng không kiểm soát được của các quan trắc xa ngoài vùng hoàn lưu chính 

của bão. Thể tích địa phương hóa 3 chiều theo không gian trong quá trình lặp 

LETKF được lựa chọn là (5×5×3) điểm lưới theo hướng (x, y, z) trong tọa độ Đề 

Các (minh họa trong Hình 2.5 của chương 2). Giá trị MF được đặt bằng 1,1 cho 

công thức 2.29 (trình bày trong chương 2, mục 2.3.2).  

Về việc sinh nhiễu tạo các thành phần tổ hợp khác nhau trong phương pháp 

LETKF, hai nhân tố được sử dụng gồm gây nhiễu cho trường ban đầu GFS và cấu 

hình đa vật lý như đã sử dụng trong chương 3. Các thông số về độ tán nhiễu động 

sinh ngẫu nhiên (tuân theo phân bố chuẩn) cho trường phân tích của GFS bao gồm 

1,4 m/s cho gió thành phần u, v, 1,4 K cho nhiệt độ, 2 hPa cho áp suất và 2x10
-3 

kg/kg cho độ ẩm riêng. Việc sinh nhiễu này cho phép từng thành phần có điều kiện 

phân tích ban đầu và biên theo thời gian độc lập với nhau. 

4.2.2 Điều kiện biên và các cơn bão được lựa chọn dự báo 

Số liệu điều kiện biên quy mô lớn được lấy từ sản phẩm dự báo của mô hình 

toàn cầu GFS (miêu tả chi tiết trong mục 2.4.3, chương II). Trong chương 4 sẽ khảo 

sát cụ thể cho 6 cơn bão hoạt động tại khu vực TBTBD và ảnh hưởng đến Biển 

Đông trong năm 2013 và 2014. Chi tiết về các cơn bão được đưa ra trong Bảng 4.1. 

 Các chu kì dự báo được lựa chọn sao cho đảm bảo cơn bão tồn tại kéo dài ít 

nhất trong 120 giờ dự báo và giữa hai chu kì dự báo đều cách nhau ít nhất 12 tiếng 

để loại bỏ tối đa tính tương quan liên tiếp giữa các chu kì dự báo quá gần nhau. 

Trong Hình 4.1 minh họa trung bình cường độ bão của 16 trường hợp dự báo tại 

từng hạn và các đường phân vị
1
 10% và 90%. Từ Hình 4.1 cho thấy trung bình cấp 

bão của các trường hợp dự báo đều đạt cuối cấp 13
2
 trở lên ứng với tốc độ gió trung 

bình từ 40-50 m/s ở các hạn dự báo đến 90h và khoảng 30-35 m/s cho đến hạn 

102h. Hầu hết các chu kì dự báo đều có hai giai đoạn mạnh tăng cường lên đến 

cường độ cực đại trong suốt chu kì của từng cơn bão (quá trình intensifying) và 

                                                 
1
 Đại lượng phân vị 10% có nghĩa 10% số trường hợp trong tập mẫu có giá trị nhỏ hơn đại lượng này. 

2
 Theo bảng cấp gió của Việt Nam, cấp 13 tương ứng với tốc độ gió từ 37-41,4 m/s. 
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mạnh trở lại sau khi đi vào vùng Biển Đông (4 cơn bão Usagi, Nari, Krosa và 

Rammasun, xem Hình 4.2 a và c). Trong hạn dự báo ở ngày thứ 5, cường độ bão 

phổ biến ở cấp 7-8 khi đổ bộ vào bờ (3 trong tổng số 6 cơn bão có dự báo đổ bộ vào 

bờ). 

Bảng 4.1: Danh sách các cơn bão dự báo trong chương 4 

Tên cơn bão Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 
Số chu kì thực 

hiện dự báo 

Usagi (2013) 2013-09-18 00Z 2013-09-20 00 Z 4 

Krosa (2013) 2013-10-30 00 Z 2013-10-31 00 Z 3 

Nari (2013) 2013-10-10 00 Z 2013-10-11 00 Z 3 

Neoguri (2014) 2014-07-05 00 Z 2014-07-06 00 Z 2 

Rammasun (2014) 2014-07-15 00 Z 2014-07-15 12 Z 2 

Vongfong (2014) 2014-10-06 00 Z 2014-10-06 12 Z 2 

  Tổng số  16 

Minh họa chi tiết hơn về quỹ đạo chuẩn của JTWC cho 16 trường hợp dự 

báo được đưa ra trong Hình 4.2a cho thấy quỹ đạo dự báo của mô hình GFS bám 

khá sát so với quỹ đạo thực tế ngoại trừ một số xu thế dự báo lệch phải và cường độ 

thấp hơn so với quan trắc khá nhiều. Riêng cơn bão Vongfong, trong khoảng 48-

72h đầu dự báo của GFS bám rất sát quỹ đạo chuẩn nhưng sau đó đi lên phía Bắc 

sớm hơn thực tế từ 12h-18h dẫn tới riêng trường hợp này sai số của quỹ đạo hạn 3-5 

ngày là khá lớn. Hình 4.2b minh họa về dự báo cường độ thấp hơn so với thực tế từ 

10-20 m/s của mô hình GFS cho cơn bão Usagi mặc dù quỹ đạo dự báo tốt. Các quỹ 

đạo dự báo tốt từ mô hình GFS sẽ tạo ra các trường điều khiển và môi trường xung 

quanh bão (ambient environment) tốt trong quá trình dự báo hạ quy mô bằng hệ 

thống quy mô vừa WRF-ARW.  
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Hình 4.1: Minh họa cường độ bão tại từng hạn dự báo theo số liệu quỹ đạo chuẩn của 

JTWC 

 

Hình 4.2: (a) Minh họa quỹ đạo chuẩn (màu đỏ) và quỹ đạo dự báo từ mô hình GFS (ứng 

với các ốp dự báo khác nhau là màu thể hiện khác nhau) cùng minh họa cường độ dự báo 

của GFS tại một chu kì dự báo (cơn bão Usagi ốp 09/19/2013 lúc 00z) và cường độ chuẩn 

của JTWC tương ứng tại từng hạn dự báo (b) 
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4.2.3 Dữ liệu quan trắc đồng thời quy mô lớn và quy mô bão cho sơ đồ LETKF 

Hai số liệu sử dụng để xây dựng quan trắc đồng thời (blending) cho sơ đồ 

LETKF gồm: i) số liệu quan trắc quy mô lớn từ dữ liệu gió dịch chuyển AMV của 

CIMSS và ii) quan trắc bão (tạo ra từ module vinit và thông tin phân tích bão thời 

gian thực TCVital của JTWC). Các thông tin về hai loại số liệu này được miêu tả 

chi tiết trong chương 2. 

Hình 4.3 minh họa mặt cắt ngang tại mực 195 hPa và mặt cắt tại kinh tuyến 

130ºE của quan trắc đồng thời hai trường quy mô lớn và xoáy bão tại thời điểm cơn 

bão Usagi ngày 19-09-2013 lúc 00Z sẽ đưa vào đồng hóa cho WRF-LETKF. Tiếp 

theo trong a cho thấy sự khác biệt về vị trí tâm bão ban đầu của mô hình WRF-

ARW khi sử dụng biên từ GFS và vị trí tâm bão nhân tạo theo phân tích quan trắc 

bão của JTWC. Tâm bão theo trường nền ban đầu của mô hình WRF-ARW có vị trí 

khoảng 17,0
o
N; 128,0

o
E trong khi theo tâm phân tích của JTWC là 16,9

o
N; 128,5

o
E 

(tâm của mô hình - chấm đen có xu thế lệch về phía Tây Tây Nam so với quan trắc 

– chấm xanh). 

(a) (b) 

  
Hình 4.3: Minh họa gió quan trắc đồng thời giữa trường quy mô lớn AMV và xoáy lý 

tưởng tại mực 195 hPa (hình a) và gió mặt cắt tại kinh tuyến 130ºE (hình b) của mô hình 

WRF-ARW vào thời điểm 00Z ngày 19-09-2013. Đơn vị là m/s, độ dài véctơ đại diện 

trong hình a là 20 m/s, trong hình b là 60 m/s với gió cấu trúc bão (màu đen) và 30 m/s với 

gió quy mô lớn (màu đỏ) 

 

 

 

v�
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(a) (b) 

 
 

Hình 4.4: Trường gió bề mặt ban đầu của mô hình WRF-ARW (đường dòng) và của gió 

quan trắc nhân tạo (véctơ gió màu xanh) tại vùng tâm bão (hình a) và mặt cắt của thành 

phần gió tiếp tuyến giữa quan trắc nhân tạo (đường đồng mức liền) và ban đầu của mô hình 

(đường đẳng trị có tô màu) (hình b), minh họa cho cơn bão Usagi vào thời điểm 00Z ngày 

19-09-2013 

4.2.4 Các trường hợp dự báo trong thí nghiệm 

Trường hợp thử nghiệm thứ nhất là trường hợp dự báo chuẩn, kí hiệu là 

CTRL. Thử nghiệm CTRL là một hệ thống gồm 21 thành phần tổ hợp đa vật lý 

bằng mô hình WRF-ARW trong Bảng 3.1, chương 3. Ngoài việc thiết lập đa vật lý 

cho các thành phần tổ hợp, đầu vào cho từng thành phần tổ hợp được tạo ra thông 

qua việc sinh ra các nhiễu động ngẫu nhiên như đã nêu trong mục 4.2.3 trên nền 

trường phân tích ban đầu của GFS. Trường hợp CTRL không sử dụng đồng hóa số 

liệu. Như đã phân tích trong chương 2 và chương 3, việc sử dụng một hệ tổ hợp đa 

vật lý trong dự báo làm chuẩn CTRL sẽ cho phép thu được một kết quả dự báo tính 

đến được các nhiễu động phát sinh do sai số mô hình mang lại. 

Trường hợp thứ hai là trường hợp dự báo có đồng hóa số liệu (kí hiệu là 

DABV) trong đó áp dụng hệ thống đồng hóa tổ hợp LETKF (mục 2.3.2, chương 2) 

với quan trắc là quan trắc đồng thời của hai thông tin quan trắc quy mô lớn AMV và 

thông tin cấu trúc bão nhân tạo đã mô tả chi tiết trong phần 4.2.2. Quan trắc đồng 

thời được thực hiện bằng việc ghép trực tiếp các quan trắc AMV và quan trắc xoáy 

lý tưởng thành một tập quan trắc duy nhất trong không gian. Quá trình hòa hợp 
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đồng thời hai thông tin quan trắc này là một cách tiếp cận hoàn toàn mới và khác so 

với một số ứng dụng ban đầu hóa hay áp dụng thông thường là các quá trình đồng 

hóa một cách tuần tự từng loại số liệu. Điều kiện biên ban đầu cũng được lấy từ 

trường GFS sau khi thêm các nhiễu động ngẫu nhiên có phân bố chuẩn như trong 

trường hợp CTRL cho 21 thành phần đa vật lý với cấu hình trong Bảng 3.1, chương 

3.  

Bảng 4.2: Tổng kết các trường thử nghiệm 

Kí hiệu Mô tả về thử nghiệm 

CTRL 

Tổ hợp dự báo gồm 21 thành phần với cấu hình đưa ra trong Bảng 3.1, 

điều kiện ban đầu của từng thành phần tổ hợp được lấy từ trường GFS 

kèm theo nhiễu động ngẫu nhiên
1
. 

DABV 

Tổ hợp dự báo gồm 21 thành phần với cấu hình trong Bảng 3.1, điều 

kiện ban đầu lấy từ trường GFS kèm theo 21 nhiễu động ngẫu nhiên 

cho riêng từng 21 thành phần tổ hợp (giống CTRL) và có bổ sung 

thông tin quan trắc đồng thời quy mô lớn và thông tin cấu trúc bão xây 

dựng từ các phát báo phân tích TCVital của JTWC bằng phương pháp 

LETKF. 

Bên cạnh các thiết lập cho mô hình WRF-ARW sử dụng trong chương 3 

(lưới lồng 3 cấp 36 km/12 km/4 km, 31 mực thẳng đứng), do một phần lớn các cơn 

bão hoạt động trên Biển Đông đều xuất phát từ ngoài TBTBD đi vào nên việc áp 

dụng hạn dự báo lên 120h sẽ mang ý nghĩa áp dụng cao thay vì hạn dự báo 3 ngày 

trong chương 3 đã thực hiện với khảo sát 1. Ngoài ra, với việc xem xét đến hạn dự 

báo 120h cũng phù hợp với xu thế nghiên cứu áp dụng hiện nay của các mô hình dự 

báo số trong nghiệp vụ. Tổng hợp thông tin về 2 thử nghiệm với các cấu hình khác 

nhau được đưa ra trong Bảng 4.2. 

                                                 
1
 Ví dụ trường ban đầu của của thành phần thứ i bằng trường ban đầu GFS + nhiễu động ngẫu nhiên. Như 

vậy, 21 thành phần tổ hợp sẽ có trường ban đầu ngẫu nhiên khác biệt nhau dựa trên trường GFS. 



88 

 

4.3 Kết quả thử nghiệm 

4.3.1 Tác động của phương pháp đồng hóa tổ hợp đến trường phân tích 

a. Ảnh hưởng của số liệu thông tin bão nhân tạo TCVital đến vùng hoàn lưu bão 

Như đã minh họa về số liệu quan trắc hòa trộn sử dụng trong thử nghiệm 

DABV, số liệu thông tin bão nhân tạo quá trình đồng hóa số liệu về cơ bản sẽ ảnh 

hưởng tập trung đến vùng xoáy bão. Hình 4.5 minh họa mặt cắt ngang tại 3 mực 

850 hPa, 500 hPa và 200 hPa của gia số
1
 phân tích trung bình tổ hợp (ensemble 

mean analysis increment) và gia số quan trắc nhân tạo cho cả thành phần gió u và v.  

Hai đại lượng này đặc trưng cho sự chênh lệch giữa trường ban đầu và quan 

trắc (gia số quan trắc) và chênh lệch giữa trường phân tích tối ưu sau cùng và 

trường ban đầu (gia số phân tích). Các minh họa đưa ra cho 3 chu kì dự báo của 3 

cơn bão năm 2013. Trong Hình 4.5 và Hình 4.6 cho thấy gia số quan trắc (đường 

đẳng trị tô màu) mô tả một cách phù hợp với cấu trúc gió mạnh tại tất cả các mực 

với các thành phần gió mạnh xoáy thuận. Các gia số gió xoáy thuận mạnh hơn từ 

việc sử dụng quan trắc nhân tạo rõ ràng cải thiện hơn cường độ bão yếu trong phân 

tích của GFS (Hình 4.2b, GFS nhỏ hơn từ 10-12 m/s). Ngoài ra cũng thấy được rõ 

cường độ ban đầu của GFS thực tế thấp hơn rất nhiều so với quan trắc từ TCVital 

đưa ra (thông qua gia số quan trắc với trường nền ban đầu). 

 
-

                                                 
1
 Increment: gia số, cụ thể hơn gia số phân tích là đại lượng 𝛿𝜒𝑎 = 𝜒 𝑎 − 𝜒 𝑏  và giá số quan trắc 𝛿𝜒𝑜 = 𝜒𝑜 −
𝜒 𝑏  trong đó 𝜒 là các thành phần theo phương kinh hướng hoặc vĩ hướng, 𝑜, 𝑎 và 𝑏 tương ứng với kí hiệu của 

trường quan trắc, trường phân tích tối ưu và trường nền. 
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Hình 4.5: Mặt cắt ngang tại các mực 850 mb (a, d, g), 500 mb (b, e, h) và 200 mb (c, f, i) 

của gia số quan trắc thành phần gió u (đường đẳng mức) và gia số phân tích tối ưu tương 

ứng (đường đẳng mức tô màu) trong trường hợp DABV cho cơn bão Usagi lúc 00Z 

19/09/2013 (a, b, c), cơn bão Nari lúc 12Z 10/10/2013 (d, e, f), và cơn bão Krosa lúc 00Z 

31/10/2013 (g, h, i). Các hình chỉ minh họa cho vùng hoàn lưu bão. 

Sự khác biệt giữa vị trí tâm bão ban đầu của GFS và quan trắc liên hệ trực 

tiếp với cấu trúc của bão, dẫn tới tồn tại các cực trị âm dương cạnh nhau của các gia 

số thể hiện quá trình hiệu chỉnh tâm do phương pháp đồng hóa và số liệu quan trắc 

này mang lại. Kết quả cũng cho thấy quá trình đồng hóa thông tin Vmax và một số 

thông tin bề mặt khác lấy từ TCVital đã lan truyền thông tin theo chiều thẳng đứng 

một cách rõ rệt (Hình 4.7). Việc mở rộng thông tin này là cần thiết, qua đó cho phép 

cung cấp một cấu trúc thẳng đứng phù hợp về mặt vật lý đến hết tầng đối lưu từ 

những quan trắc bề mặt đưa vào. Với phân bố của gia số này (theo cấu trúc các song 

cực-dipole) cho cả hai thành phần gió kinh hướng và vĩ hướng xung quanh vùng 

tâm bão và trải đều cho tất cả các mực. Trong công trình của của Zou và Xiao 

(2000) [97] khi áp dụng phương pháp đồng hóa xoáy khách quan sử dụng phương 
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pháp biến phân cũng thu được một cấu trúc dạng song cực của các gia số này. Lưu ý 

thêm, trong tất cả các trường hợp thử nghiệm thấy rõ được việc tăng cường gia số 

gió với hai cực trị > 25 m/s (cực âm ở phía bắc và cực dương ở phía nam so với tâm 

bão) cho thấy quá trình hiệu chỉnh tâm bão một cách khách quan đối với các quan 

trắc nhân tạo đưa vào.   

 

 

 

Hình 4.6: Kí hiệu tương tự Hình 4.5 nhưng minh họa cho thành phần gió v 
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Các cực trị này khá rõ ở các mực từ 850 đến 500 hPa nhưng không còn rõ ở 

mực 200 hPa phù hợp với cấu trúc profile giảm theo độ cao của gió nhân tạo đưa 

vào. Trong các trường hợp thử nghiệm, đối với hai cơn bão Usagi và Krosa, các gia 

số phân tích gió khá phù hợp so với gia số quan trắc đưa vào trong khi trường hợp 

Nari có xu thế lớn hơn do trên thực tế liên quan đến cấu trúc lõi bên trong nhỏ hơn 

(quy mô cỡ 2 x 2 độ so với hai cơn bão Usagi và Krosa với quy mô cỡ 5 x 5 độ). 

Ngoài ra các gia số phân tích này đã thể hiện lại được rõ cấu trúc bất đối xứng mạnh 

của gió kinh hướng và vĩ hướng (Hình 4.5 và Hình 4.6) do sự tồn tại của dòng trung 

bình phía đông cường độ mạnh (dòng quy mô lớn dẫn đường). Ví dụ cụ thể, việc 

đồng hóa thông tin TCVital có thể cho phép gia số phân tích gió thành phần v âm 

lớn đối với phía Tây so với tâm của cơn bão Usagi từ 40-60 m/s ứng với gia số cỡ 

10 m/s ở phía Đông cơn bão Usagi (Hình 4.6b). 

Việc tái định lại tâm bão có thể được minh họa đơn giản hơn trong . với hình 

(a) mô tả mặt cắt của profile xoáy lý tưởng (đường đẳng trị) và profile trường nền 

ban đầu (đường đẳng trị tô màu) còn hình (b) là minh họa profile trường phân tích 

tối ưu sẽ đưa vào mô hình (đường đẳng trị tô màu). Ta có thể thấy rõ tâm lệch trái 

của cơn bão Usagi ban đầu trong ốp 00z ngày 19-09-2013 so với quan trắc đã được 

dịch chuyển khá phù hợp với vị trí quan trắc. Các đánh giá tổng hợp cho tất cả các 

chu kì dự báo được đưa ra trong các mục tiếp sau cũng cho thấy được tính hiệu quả 

của việc hiệu chỉnh này đến sai số quỹ đạo tại thời điểm ban đầu.  

Tổng kết lại, việc đồng hóa thông tin phân tích bão thực TCVital đã cho 

phép khả năng tái định lại tâm bão cùng với việc hiệu chỉnh cường độ ban đầu của 

cơn bão. Ngoài ra trường nền của tổ hợp đã bao gồm một vài thông tin về tính 

nghiêng trong cấu trúc bão từ trường GFS cung cấp và do đó các gia số phân tích 

vẫn giữ được một số thông tin nghiêng về mặt cấu trúc này thay vì cấu trúc có tổ 

chức của các profile gió nhân tạo. Xem xét tổng thể cho thấy quá trình đồng hóa 

thông tin TCVital đã cho phép tái thiết lập lại cấu trúc hoàn lưu bão một cách hợp lý 

hơn so với điều kiện ban đầu từ GFS mà không cần can thiệp trực tiếp vào trường 

mô hình. 
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Hình 4.7: Mặt cắt thẳng đứng tại tâm bão minh họa cho gia số quan trắc (đường đẳng trị) 

và gia số phân tích tối ưu (đường đẳng trị tô màu) của thành phần gió u (a, c, e) và gió v 

(b, d, f) trong thử nghiệm DABV cho cơn bão Usagi lúc 00Z 19/09/2013 (a, b), cơn bão 

Nari lúc 12Z 10/10/2013 (c, d), và cơn bão Krosa lúc 00Z 31/10/2013 (e, f). 
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(a) (b) 

  

Hình 4.8: (a) Mặt cắt cơn bão USAGI đối với thành phần gió tiếp tuyến giữa quan trắc lý 

tưởng (đường đẳng trị) và ban đầu của mô hình (đường đẳng trị có tô màu); (b) trường 

phân tích tối ưu (đường đẳng trị có tô màu) được phân tích lại theo LETKF dựa trên 

trường quan trắc và trường nền bên trái. 

 

b. Ảnh hưởng của số liệu gió AMV trong việc hiệu chỉnh quy mô lớn 

Khoảng 70-80% số quan trắc AMV nằm trên mực 400-300 hPa xuất phát từ 

đặc tính của loại số liệu này là các vectơ gió dịch chuyển xác định thông qua các 

phần tử mây mỏng tựa trong (semi-transparent) trên cao [90]. Dưới mực 400 hPa, 

các thông tin chủ yếu liên quan đến cấu trúc bão và lấy từ số liệu xoáy lý tưởng 

TCVital. Số liệu AMV ít có ảnh hưởng phía trong bão những vẫn có thể giúp tăng 

cường thông tin từ các vùng lân cận bão. Thông qua số liệu quan trắc ở các mực 

cao, thông tin về dòng phân kỳ ra ở các mực trên cao sẽ được tái cấu trúc lại, qua đó 

giúp ích trong việc giảm thiểu thời gian thích ứng cho bão trong mô hình. Ngoài ra, 

việc hiệu chỉnh các dòng nền sẽ giúp cải thiện rất nhiều chất lượng dự báo quỹ đạo 

và là cơ sở tạo ra các môi trường thực tế nhất trong những mô phỏng và dự báo thay 

đổi cường độ bão.  

Trước hết ta xem xét Hình 4.9 minh họa lại trường gió mực trên cao tại thời 

điểm phân tích của cơn bão Usagi lúc 00z ngày 19/9/2013 trong đó véctơ màu đỏ là 

gió của mô hình GFS sẽ được sử dụng làm đầu vào cho mô hình WRF-ARW. Ta 

thấy ngay phía Đông Bắc (vĩ độ ~ 22
o
N-24

o
N) của cơn bão Usagi gió của GFS về 
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hướng khá phù hợp với quan trắc nhưng cường độ có phần mạnh hơn. Như vậy, khi 

thực hiện đồng hóa số liệu, về cơ bản gió khu vực phía Bắc cơn bão sẽ giữ nguyên 

hướng nhưng giảm đi về mặt độ lớn (thể hiện bằng các véctơ gia số quan trắc và 

véctơ gia số phân tích trong Hình 4.10, phải). 

 

Hình 4.9: Trường gió mực 300 hPa của GFS tại thời điểm ban đầu (véctơ màu đỏ) và quan 

trắc gió AMV cùng xoáy lý tưởng (véctơ màu đen), minh họa cho cơn bão Usagi 00Z 

19/9/2013. Véctơ tham khảo độ lớn có giá trị là 30 m/s. 

Hình 4.10 đưa ra mặt cắt ngang của véctơ gia số gió
1
 ở mực 500 và 200 hPa. 

cho cơn bão Usagi để thấy được hiệu ứng của phương pháp đồng hóa. Mực dưới 

(Hình 4.10, trái) hầu như chỉ có sự hiệu chỉnh do số liệu bão nhân tạo trong khi mực 

trên cao có hiệu chỉnh cả quan trắc AMV ngoài hoàn lưu bão và bão nhân tạo (Hình 

4.10, phải). Lưu ý rằng thông tin nhân tạo từ TCVital cung cấp cấu trúc đến mực 

300 hPa và tập trung trong phạm vi cơn bão trong khi số liệu AMV bổ sung phía 

ngoài cơn bão và phía trên mực 300 hPa rất nhiều, hay nói cách khác, việc hòa hợp 

dữ liệu quan trắc này bản thân sẽ tự bổ sung những khiếm khuyết của hai nguồn số 

liệu khác nhau khi đưa vào tăng cường chất lượng dự báo. Mặc dù việc tái cấu trúc 

theo phương thẳng đứng của quá trình đồng hóa vẫn còn hạn chế, tuy nhiên cách 

                                                 
1
 Increment vector, là véctơ gia số gió với hai thành phần là gia số cho thành phần gió u và gia số cho thành 

phần gió v, gọi tắt là véctơ gia số. Ví dụ nếu véctơ gió trường nền ban đầu là 𝑉  b
(ub,vb) và véctơ quan trắc 

𝑉  o
(uo,vo) thì véctơ gia số quan trắc là hiệu của hai véctơ này 𝛿𝑉  ob

(uo-ub,vo-vb). Tương tự với 𝑉  a
(ua,va) là 

véctơ gió phân tích tối ưu cuối cùng thì véctơ gia số phân tích là 𝛿𝑉  ab
(ua-ub,va-vb). 
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tiếp cận này đã cho phép xem xét ảnh hưởng của việc đồng hóa cấu trúc bão và quy 

mô lớn tới các sai số dự báo quỹ đạo và cường độ kèm theo các đặc trưng khác của 

hệ thống dự báo tổ hợp (như trung bình tổ hợp hay độ tán của hệ thống tổ hợp). 

  

Hình 4.10: So sánh giữa véctơ gia số quan trắc gió AMV kết hợp với TCVital (màu đỏ) và 

véctơ gia số phân tích (màu đen) trong thử nghiệm DABV tại các mực 500 hPa (trái) và 

200 hPa (phải) trên toàn bộ miền tính ngoài cùng (36 km) cho cơn bão Usagi lúc 00Z ngày 

20/9/2013. Lưu ý rằng ở đây đã loại đi các véctơ gia số có độ lớn quá nhỏ và véctơ tham 

khảo độ lớn có giá trị là 60 m/s cho mực 500 hPa và 30 m/s cho mực 200 hPa. 

 

4.3.2 Tác động của phương pháp đồng hóa tổ hợp đến kết quả dự báo 

a. Đánh giá sai số dự báo trung bình tổ hợp và độ tán 

Trong mục này, đánh giá chi tiết cho từng cơn bão được đưa ra thông qua sai 

số trung bình tổ hợp và độ tán của hệ tổ hợp của hai trường hợp dự báo CTRL và 

DABV. Tại từng hạn dự báo, trung bình tổ hợp là giá trị trung bình của các thành 

phần còn độ tán của dự báo tổ hợp là độ lệch quân phương so với giá trị trung bình 

tổ hợp. 

Trƣờng hợp cơn bão Usagi (2013): 

Hình 4.11 cho thấy, đối với quỹ đạo dự báo cơn bão Usagi (2013) trong 

trường hợp CTRL có xu thế dự báo lệch bắc cho các hạn trước 72h. Sau khi đồng 

hóa, trường hợp DABV đã cải thiện được sai số quỹ đạo ở hầu hết các hạn dự báo 
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còn sai số cường độ được giảm chủ yếu tại các hạn 48h và 72h. Về độ tán của mô 

hình, đối với quỹ đạo ít có sự khác biệt giữa hai trường hợp ở hạn trước 96h. Đối 

với độ tán của dự báo cường độ, trong hạn dự báo từ 24h-72h, trường hợp DABV 

nhỏ hơn CTRL kèm theo sai số thấp hơn trong hạn dự báo 48h đến 72h cho thấy ở 

hai hạn này độ tin cậy của dự báo cường độ DABV tăng lên so với CTRL.   

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Hình 4.11: Minh họa quỹ đạo và cường độ dự báo cơn bão Usagi tại ốp 00Z ngày 20-09-

2013 của hai trường hợp CTRL (a) và DABV (b) (đường đỏ là quỹ đạo chuẩn, đường đen 

là trung bình tổ hợp và đường tím mảnh là quỹ đạo của từng thành phần tổ hợp); trung 

bình sai số từ tất cả các ốp dự báo cơn bão Usagi của quỹ đạo cùng độ tán tương ứng (c) và 

cường độ cùng độ tán tương ứng (d) 

Điểm lưu ý đối với cơn bão Usagi là sau khi đi vào Biển Đông, cơn bão tiếp 

tục tăng cường độ trở lại ở thời điểm quanh các hạn dự báo 48h-72h (ngày 

22/09/2013) – các thời điểm mà sai số cường độ đã được giảm đi trong thử nghiệm 

DABV so với CTRL. Sự khác biệt vị trí ban đầu trong DABV và CTRL là không 

đáng kể. Riêng cường độ ban đầu, việc đồng hóa thông tin xoáy trong trường hợp 

DABV đã giảm được sai số cường độ so với CTRL. Như vậy về cơ bản, trong 4 chu 

kì dự báo thử nghiệm cho cơn bão Usagi, trường hợp DABV giảm được sai số quỹ 

đạo trong hạn hầu hết các hạn dự báo nhưng sai số cường độ chỉ giảm đồng thời 

theo tại hai hạn dự báo 48h và 72h. 
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Để bổ sung xem xét vai trò của thông tin xoáy, một số thử nghiệm đã được 

bổ sung nhằm khảo sát tách biệt ảnh hưởng của thông tin gió quy mô lớn và thông 

tin xoáy. Kí hiệu DAMV cho thử nghiệm chỉ sử dụng thông tin gió quy mô lớn và 

kí hiệu là DBV cho thử nghiệm chỉ sử dụng thông tin xoáy. Các kết quả thử nghiệm 

cho cơn bão Usagi cho CTRL, DAMV, DBV và DABV được minh họa trong Bảng 

4.3 cho thấy khi sử dụng quan trắc gió quy mô lớn độc lập, trường hợp DAMV cho 

kết quả dự báo quỹ đạo tốt nhất trong hầu hết các hạn dự báo so với các trường hợp 

còn lại, tuy nhiên cường độ dự báo ít được cải thiện so với trường hợp dự báo chuẩn 

và lớn hơn các trường hợp có thông tin xoáy (BV và DABV). 

Bảng 4.3: Sai số trường hợp thử nghiệm bổ sung cho cơn bão Usagi 

Hạn dự 

báo\Thử 

nghiệm 

Sai số MAE quỹ đạo (km) Sai số MAE Vmax (m/s) 

CTRL DAMV DBV DABV CTRL DAMV DBV DABV 

00h 24,5 26,5 21,5 36,1 7,2 8,5 5,4 5,9 

24h 115,3 69,3 87,0 80,5 6,5 9,0 8,2 10,6 

48h 148,0 58,9 131,3 98,2 11,3 11,2 9,3 9,8 

72h 270,0 109,9 187,7 153,3 9,4 9,1 6,1 6,2 

96h 318,5 178,5 246,5 221,9 5,4 7,2 6,7 6,4 

120h 650,0 558,3 582,6 550,0 13,5 17,0 15,1 15,5 

Trường hợp BV sử dụng riêng số liệu thông tin xoáy, dự báo quỹ đạo về cơ 

bản chỉ cải thiện so với trường hợp dự báo chuẩn CTRL nhưng có sai số lớn lớn hơn 

các trường hợp có thông tin quan trắc quy mô lớn. Tuy nhiên trường hợp BV cho 

kết quả dự báo cường độ tốt hơn ở các hạn dự báo từ 1-3 ngày. Thử nghiệm bổ sung 

trên cho thấy rõ được vai trò của từng loại số liệu khi đưa vào mô hình bằng phương 

pháp đồng hóa tổ hợp. Tuy nhiên quá trình tổng hợp số liệu quan trắc đã thực hiện 

trong DABV cho thấy hiệu ứng tổng hợp là một kết quả mang tính phi tuyến, thể 

hiện ở hạn từ 24h-48h có sai số dự báo cường độ tăng. Khi tổng hòa số liệu quan 

trắc, quá trình thích ứng thông tin xoáy có thể ảnh hưởng đến hiệu ứng tích cực của 

số liệu quan trắc quy mô lớn đến cả dự báo quỹ đạo và cường độ bão.    
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Trƣờng hợp cơn bão Nari: 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Hình 4.12: Minh họa quỹ đạo và cường độ dự báo cơn bão Nari tại ốp 00Z ngày 

10/10/2013 của hai trường hợp CTRL (a) và DABV (b) (đường đỏ là quỹ đạo chuẩn, 

đường đen là trung bình tổ hợp và đường tím mảnh là quỹ đạo của từng thành phần tổ 

hợp); trung bình sai số từ tất cả các ốp dự báo cơn bão Nari của quỹ đạo cùng độ tán tương 

ứng (c) và cường độ cùng độ tán tương ứng (d) 

Theo phân tích, cơn bão Nari có cường độ trung bình ban đầu khoảng 15 m/s 

và đạt cường độ mạnh nhất ~ 25 m/s khi tiến sát vào Phillipin. Trong trường hợp 

CTRL quỹ đạo dự báo của cơn bão Nari sau khi đi qua Phillipin lệch bắc khá rõ sau 

hạn dự báo 24h với sai số trung bình từ 150-250 km (Hình 4.12a). Khi đưa thông tin 

đồng hóa vào ở trường hợp DABV, sai số quỹ đạo giảm chủ yếu ở hạn 48h và 72h, 

ngoài ra độ tán của quỹ đạo cũng tương đương với CTRL. Về sai số cường độ, bên 

cạnh việc giảm được sai số phân tích ban đầu, cường độ có giảm trong 24h đầu và 

trong hạn 72h và 96h khi cơn bão sắp đổ bộ vào miền Trung Việt Nam. Độ tán dự 

báo cường độ của DABV lớn hơn CTRL trong hạn đến 72h. 

Trƣờng hợp cơn bão Krosa: 

Trường hợp cơn bão Krosa xuất phát khá tương đồng với cơn bão Usagi, tuy 

nhiên sau khi đi vào Biển Đông thì di chuyển xuống phía Nam và sau đó suy yếu 

dưới dạng vùng thấp sát bờ biển miền Trung Việt Nam. 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Hình 4.13: Minh họa quỹ đạo và cường độ dự báo cơn bão Krosa tại ốp 00Z ngày 

31/10/2013 của hai trường hợp CTRL (a) và DABV (b) (đường đỏ là quỹ đạo chuẩn, 

đường đen là trung bình tổ hợp và đường tím mảnh là quỹ đạo của từng thành phần tổ 

hợp); trung bình sai số từ tất cả các ốp dự báo cơn bão Krosa của quỹ đạo cùng độ tán 

tương ứng (c) và cường độ cùng độ tán tương ứng (d) 

Thời điểm cơn bão đổi hướng đi xuống phía Nam khá sớm so với thực tế và 

tồn tại trong cả CTRL và DABV mặc dù điều kiện biên từ số liệu GFS cho thấy quỹ 

đạo quy mô lớn nắm bắt khá tốt (Hình 4.2a). Sau khi đi vào Biển Đông, cơn bão 

Krosa mạnh lên ~ 25 m/s vào ngày 2/11/2013. Trường hợp cơn bão Krosa tại một 

số ốp có sai số dự báo quỹ đạo lớn trong hạn 96h-120h do dự báo dạng nút thắt khi 

đi vào Biển Đông, ví dụ minh họa cho ốp dự báo 12z ngày 30/10/2013 trong Hình 

4.22. Tham khảo thêm một số dự báo của các mô hình khác nhau cũng cho thấy tính 

bất định trong dự báo thông qua trường hợp này, ví dụ từ dự báo của mô hình gắn 

kết biển khí quyển COAMP (màu vàng) minh họa trong Hình 4.14. So với CTRL, 

việc đồng hóa thông tin quan trắc vào đã cho phép cải thiện đồng thời vị trí và 

cường độ ban đầu của cơn bão (Hình 4.13). Tuy nhiên về sai số trung bình tổ hợp 

quỹ đạo và cường độ của DABV lớn hơn so với CTRL trong hạn dự báo 3 ngày 

đầu. Độ tán của quỹ đạo trong DABV lớn hơn CTRL từ hạn 72h trở đi, còn độ tán 

cường độ của DABV lớn hơn CTRL tại hầu hết các hạn. Có khoảng 40% số thành 

phần tổ hợp trong DABV dự báo khá sát với quỹ đạo thực kéo theo sai số quỹ đạo 
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giảm khi đi vào Biển Đông trong các hạn 96h và 120h. Cường độ cơn bão được cải 

thiện tương ứng lúc bão đi sát gần bờ biển phía Nam Trung Bộ (sau hạn 48h).  

 

Hình 4.14: Minh họa dự báo quỹ đạo (trái) và cường độ Vmax và Pmin (phải) của các 

trung tâm khác nhau trong trường hợp cơn bão Krosa (2013), ốp 12Z ngày 30/10/2013. 

Nguồn: http://www.emc.ncep.noaa.gov/gc_wmb/vxt/HWRF 

Trƣờng hợp cơn bão Rammasun: 

Cơn bão Rammasun (2014) là cơn bão có cường độ rất mạnh lúc trước khi 

đổ bộ vào Trung Quốc (tập trung tại hạn 48h-72h). Giai đoạn trước và sau khi đi 

qua đảo Hải Nam đạt tốc độ gió trên 60 m/s (ngày 18 và 19/7/2014). Đối với dự báo 

quỹ đạo, trường hợp CTRL (Hình 4.15) có xu thế dự báo đi vào vịnh Bắc Bộ sau 

khi qua đảo Hải Nam tương tự với trường biên từ mô hình GFS. Sai số về cường độ 

phân tích của CTRL khá lớn (chỉ khoảng 20 m/s trong khi thực tế ban đầu ~ 28 m/s) 

và đã được hiệu chỉnh đáng kể trong DABV. Đối với dự báo quỹ đạo, việc đưa 

thông tin đồng hóa vào trong DABV chủ yếu giảm sai số ở giai đoạn sắp đổ bộ tại 

các hạn 3-5 ngày. Cường độ lúc mạnh lên của cơn bão khi tiến sát đảo Hải Nam 

được cải thiện một cách rõ rệt trong trường hợp DABV tại các hạn 48h và 72h. 

 

Dự báo thời gian thực của HWRF 
cơn bão KROSA 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Hình 4.15: Minh họa quỹ đạo và cường độ dự báo cơn Rammasun tại ốp 12Z ngày 

15/07/2014 của hai trường hợp CTRL (a) và DABV (b) (đường đỏ là quỹ đạo chuẩn, 

đường đen là trung bình tổ hợp và đường tím mảnh là quỹ đạo của từng thành phần tổ 

hợp); trung bình sai số từ tất cả các ốp dự báo cơn bão Rammasun của quỹ đạo cùng độ tán 

tương ứng (c) và cường độ cùng độ tán tương ứng (d) 

Độ tán dự báo quỹ đạo của hai trường hợp sai khác không nhiều. Đối với dự 

báo cường độ, độ tán của DABV lớn hơn trung bình từ 2-3 m/s so với CTRL ở hầu 

hết các hạn dự báo và trùng với gian đoạn giảm sai số cường độ ở hạn 2-3 ngày. 

Riêng thời hạn 5 ngày, sai số lớn của cả hai trường hợp CTRL và DABV chủ yếu 

bắt nguồn từ việc tỷ lệ lớn các thành phần đi chậm vào khu vực vịnh Bắc Bộ dẫn tới 

còn duy trì cường độ mạnh so với thực tế bão đã độ bộ vào đất liền. 

Trƣờng hợp cơn bão Neoguri:  

Hình 4.16 cho thấy mặc dù quỹ đạo dự báo từ mô hình GFS khá bám sát so 

với quỹ đạo chuẩn (Hình 4.2) của cơn bão Neoguri (2014) tuy nhiên quỹ đạo dự báo 

trong trường hợp CTRL lệch phải khá lớn sau hạn 48h (khoảng 200 km).Việc đưa 

vào thông tin đồng hóa trong DABV không tác động nhiều đến kết quả dự báo quỹ 

đạo tuy nhiên có tác động rõ hơn đối với dự báo cường độ. Cơn bão mạnh nhất tập 

trung tại hạn từ 36h đến 72h (cực trị đạt trên 35 m/s), sai số dự báo cường độ trong 

DABV giảm rõ trong hạn từ 48h-96h. Độ tán giữa hai trường hợp cũng không có sự 

khác nhau nhiều, riêng với cường độ ở hạn 72h-96h, độ tán DABV nhỏ hơn nhưng 
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sai số giảm đi cho thấy có nhiều thành phần tổ hợp nắm bắt với thực tế hơn ở hạn 

dự báo này. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Hình 4.16: Minh họa quỹ đạo và cường độ dự báo cơn bão Neoguri tại ốp 00Z ngày 

05/07/2014 của hai trường hợp CTRL (a) và DABV (b) (đường đỏ là quỹ đạo chuẩn, 

đường đen là trung bình tổ hợp và đường tím mảnh là quỹ đạo của từng thành phần tổ 

hợp); trung bình sai số từ tất cả các ốp dự báo cơn bão Neoguri của quỹ đạo cùng độ tán 

tương ứng (c) và cường độ cùng độ tán tương ứng (d) 

Trƣờng hợp cơn bão Vongfong: 

Như đã nhận xét ban đầu về dự báo của GFS trong mục 4.2.1 cho thấy cả hai 

chu kì lựa chọn dự báo đều dự báo tốt trong 48-72h đầu tiên, sau đó cơn bão 

Vongfong được dự báo đi lên phía Bắc sớm hơn so với thực tế gần 1 ngày. Đây là 

một cơn bão rất mạnh với cấp mạnh nhất đạt trên 70 m/s trong ngày 8/10/2014. Khi 

hạ quy mô bằng mô hình khu vực, sai số này vẫn không được cải thiện ở cả hai 

trường hợp CTRL và DABV, sai số quỹ đạo hạn từ 72h khá lớn và cơ bản bắt 

nguồn từ trường điều khiển khá mạnh của GFS. Việc đưa đồng hóa vào không cải 

thiện được sai số quỹ đạo, tuy nhiên đối với dự báo cường độ, ở giai đoạn sai số lớn 

nhất từ hạn 72h đến 96h, sai số đã được giảm đáng kể trong DABV. Sự chênh lệch 

về độ tán giữa hai trường hợp khác nhau không nhiều ngoại trừ ở hạn sau 96h, quỹ 

đạo của hầu hết các thành phần trong DABV có xu thế dự báo thống nhất trong khi 

CTRL vẫn cho xu thế về hai hướng khá rõ.  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Hình 4.17: Minh họa quỹ đạo và cường độ dự báo cơn bão Vongfong tại ốp 00Z ngày 

06/07/2014 của hai trường hợp CTRL (a) và DABV (b) (đường đỏ là quỹ đạo chuẩn, 

đường đen là trung bình tổ hợp và đường tím mảnh là quỹ đạo của từng thành phần tổ 

hợp); trung bình sai số từ tất cả các ốp dự báo cơn bão Vongfong của quỹ đạo cùng độ tán 

tương ứng (c) và cường độ cùng độ tán tương ứng (d) 

 

Đánh giá tổng thể kết quả sai số dự báo 

Trong Hình 4.18 đưa ra sai số trung bình cho tất cả các chu kì dự báo tại từng hạn 

dự báo của CTRL và DABV cho quỹ đạo (a) và cường độ (b). Trong cả hai thử 

nghiệm, sai số trung bình ở hạn trước 48h cho quỹ đạo là 100-180 km và 250-350 

km cho hạn 72h-96h. Về mặt trung bình, sai số vị trí ban đầu đã được hiệu chỉnh 

khá tốt trong DABV. Với việc xem xét chi tiết sai số của từng trường hợp dự báo 

cho thấy đối với sai số quỹ đạo trung bình tổ hợp, 50% trường hợp có sai số giảm ở 

hạn sau 72h (Usagi, Krosa và Rammasun), tuy nhiên về mặt trung bình tất cả các 

trường hợp thử nghiệmDABV được sai số so với CTRL từ hạn 72h khoảng 15-18 

km (khoảng 5-10%). Sai số quỹ đạo hạn 4-5 ngày khá lớn do phần lớn bắt nguồn từ 

4 chu kì dự báo cơn bão Neoguri và Vongfong năm 2014 như đã phân tích (cơn 

Neoguri từ 400 km-600 km, cơn Vonfong từ 500 km-900 km), tuy nhiên như đã 

phân tích, hai trường hợp này có trường điều khiển với quỹ đạo lệch phải khá lớn và 

đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai số cho hai cơn bão này. 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Hình 4.18: Sai số trung bình quỹ đạo (a), cường độ (b), độ tán quỹ đạo (c) và độ tán cường 

độ (d) của tất cả các chu kì dự báo tại từng hạn dự báo của CTRL và DABV. 

 Tương tự với vị trí ban đầu, cường độ ban đầu trong DABV đã được phân 

tích lại sát so với thực tế hơn trong CTRL. Sai số dự báo cường độ của DABV lớn 

hơn CTRL trong hạn 24h và 48h (hiện diện hầu hết trong các trường hợp thử 

nghiệm). Về mặt trung bình cho thấy sai số của DABV giảm đáng kể từ hạn 72h. 

Riêng hai trường hợp cơn bão Neoguri (2014) và Vongfong (2014) mặc dù không 

có sự cải thiện về mặt quỹ đạo nhưng cường độ đã được cải thiện đáng kết khi đưa 

bổ sung thông tin xoáy bão vào trong thử nghiệm DABV. 

Đánh giá về khả năng giảm sai số đồng thời tại cùng hạn dự báo giữa quỹ 

đạo và cường độ bão trong thử nghiệm DABV, thông qua các phân tích chi tiết từng 

cơn bão cho thấy xảy ra khá phổ biến nhưng có thể lệch về mặt thời hạn dự báo. Ví 

dụ, sai số quỹ đạo của cơn bão Usagi giảm tại hầu hết các hạn dự báo nhưng cường 

độ chỉ giảm ở hạn 48h-72h, hoặc cơn bão Krosa chỉ giảm sai số quỹ đạo ở hạn 4-5 

ngày nhưng cường độ được tăng chất lượng ở hạn 3-4 ngày, hoặc cơn bão Nari có 

sai số quỹ đạo giảm chủ yếu ở các hạn ngắn 2-3h nhưng sai số cường độ trong 

DABV chỉ giảm ở các hạn 4-5 ngày. 
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bình, trường hợp DABV có độ tán quỹ đạo lớn hơn tại hầu hết các hạn dự báo. 

Những đánh giá bổ sung về kĩ năng dự báo xác suất của hai thử nghiệm tổ hợp 

CTRL và DABV sẽ được đề cập chi tiết trong phần tiếp theo. 

Quay trở lại những kết quả thu được trong chương 3 cho thấy khi quỹ đạo 

tăng chất lượng lên thì trong điều kiện khá lý tưởng, sai số cường độ ở hạn 1-2 ngày 

giảm ít hơn so với sai số ở hạn 3 ngày. Các thử nghiệm trong DABV cho thấy sai số 

quỹ đạo được giảm tiếp ở các hạn 3-5 ngày và có kèm theo việc giảm sai số cường 

độ. Mặc dù với lượng mẫu thử nghiệm còn hạn chế nhưng cường độ ở các hạn 3-5 

ngày được giảm khá rõ rệt cho thấy ở những hạn từ 3-5 ngày, việc giảm sai số quỹ 

đạo đóng vai trò quan trọng trong việc tăng độ chính xác của dự báo cường độ bão, 

đặc biệt cho khu vực như Biển Đông nơi luôn thường xuyên đón nhận các cơn bão 

với khả năng trải qua hai thời kì tăng cấp gồm hoạt động chính ở Tây Bắc Thái 

Bình dương và sau đó giảm cường độ do đi qua lãnh thổ Phillipin và có khả năng 

mạnh khi đi vào Biển Đông. Mặc dù có tác động tích cực đến trạng thái phân tích 

ban đầu của bão thông qua việc cung cấp thông tin xoáy lý tưởng nhưng chưa giảm 

được sai số ở các hạn ngắn cho thấy quá trình thích ứng phức tạp của mô hình với 

thông tin xoáy đưa vào bằng hệ thống LETKF vẫn cần thiết phải thử nghiệm trên 

tập mẫu lớn hơn để hiệu chỉnh các tham số liên quan trong sơ đồ này.  

b. Đánh giá kĩ năng dự báo xác suất quỹ đạo và cường độ bão của hệ tổ hợp 

Như đã nêu trong mục 2.4.2 về việc sử dụng biểu đồ hạng (rank) và chỉ số 

BS để đánh giá bổ sung thông tin về kết quả xác suất và kĩ năng của các hệ thống 

dự báo tổ hợp bên cạnh sai số trung bình tuyệt đối của trung bình tổ hợp trong các 

phần trên.  

Kĩ năng dự báo xác suất sai số cƣờng độ bão 

Trước hết đối với đánh giá cường độ, do sử dụng 21 thành phần tổ hợp trong 

hai hệ CTRL và DABV nên số phân hạng để xây dựng biểu đồ hạng là 22. Tại từng 

trường hợp dự báo và từng hạn dự báo, ứng với một quan trắc cường độ bão của 

JTWC ta sẽ phân hạng cho giá trị này dựa trên 21 dự báo thành phần của CTRL và 



106 

 

DABV. Ví dụ với trường hợp CTRL tại thời điểm phân tích có 50% số trường hợp 

đều có cường độ phân tích của tất cả các thành phần dự báo đều nhỏ hơn so với 

quan trắc của JTWC, khi đó hạng thứ 22 (ngoài cùng) sẽ có xác suất là 0.5. Để đơn 

giản trong việc so sánh, thay vì để dạng mật độ xác suất, số lượng phân hạng đếm 

được tại từng hạng sẽ được đưa ra trên biểu đồ hạng cho 5 khoảng hạn dự báo gồm 

từ 0h-24h, 24h-48h, 48-72h, 72h-96h và 96-120h.  

Hình 4.19 là biểu đồ hạng tại ba khoảng hạn dự báo đầu tiên của trường hợp 

CTRL và DABV. Ta thấy ngay mẫu dạng chữ U xuôi của các biểu đồ hạng trong 

hầu hết các hạn dự báo ở cả hai trường hợp CTRL và DABV ứng với việc xác suất 

lớn xảy ra quan trắc nằm ở ngoài vùng dự báo của hệ tổ hợp khá nhiều – ngoài 

khoảng nghiệm thực. Trong các hạn dự báo đầu tiên 0h-24h và hạn 24h-48h, mặc 

dù có sự giảm được đáng kể số thành phần tổ hợp lớn hơn quan trắc (hạng 1) trong 

DABV so với CTRL (từ 35 trường hợp xuống 25 trong hạn 0h-24h, từ 15 xuống 9 

trong hạn 24h-48h), tuy nhiên dạng hình U xuôi vẫn tồn tại khác tương đồng. Tại 

hạn dự báo 48h-72h, số hạng đếm được trong DABV được cải thiện khá rõ rệt, các 

hạng có giá trị > 0 được phân bố khá đều và làm giảm đi dạng hình chữ U xuôi của 

biểu đồ phân hạng so với CTRL. Mặc dù vậy, một số trường hợp có cường độ quan 

trắc lớn lại không được giảm sai số đi trong DABV (số lượng hạng 22) so với 

CTRL. 

Trong Hình 4.20 minh họa về hạn dự báo 72h-96h, biểu đồ của DABV (phải) 

tiếp tục xuất hiện ở dạng phân bố đều và giảm được hẳn số lượng hai hạng biên (1 

và 22) so với dạng lệch trái thiên cao của CTRL. Như vậy có thể thấy, mặc dù độ 

lớn độ tán không khác biệt nhiều giữa CTRL và DABV nhưng ở các hạn 48h-96h, 

tỷ lệ số thành phần tổ hợp bám sát được với quan trắc thực tế tăng lên đáng kể trong 

DABV cùng kéo theo giảm sai số dự báo cường độ ở các hạn dự báo này.  
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Hình 4.19: Biểu đồ hạng cường độ tại các khoảng dự báo 00h-24h, 24h-48h và 48h-72h 

của hệ thống tổ hợp CTRL (trái) và DABV (phải). Trục tung là số lượng phân hạng được 

vào từng hạng và trục hoành là thứ tự các hạng 

Đối với hạn dự báo 96h-120h hầu như không có sự khác biệt nhiều của hai 

thử nghiệm và tồn tại ở dạng lệch trái thiên cao so với quan trắc. Sai số trung bình 

của DABV giảm so với CTRL chủ yếu giảm được số thành phần dự báo lớn hơn 

quan trắc. Một minh họa rõ hơn có thể thấy trong Hình 4.21 trong trường hợp Krosa 

với việc dự báo thiên cao ở các hạn sau 96h của cả hai trường hợp CTRL và DABV.  
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Hình 4.20: Biểu đồ hạng cường độ tại các khoảng dự báo 72h-96h và 96h-120h của hệ thống 

tổ hợp CTRL (trái) và DABV (phải). Trục tung là số lượng phân hạng được vào từng hạng 

và trục hoành là thứ tự các hạng 

  

  

Hình 4.21: Minh họa dự báo cường độ của cơn bão Krosa ốp 00Z ngày 31/10/2013 trong 

thử nghiệm CTRL (trái) và DABV (phải). Đường đỏ là quan trắc, đường đen là trung bình 

tổ hợp và đường tím là dự báo của từng thành phần tổ hợp 

Kĩ năng dự báo xác suất sai số quỹ đạo bão 

Chỉ số BS được xem như là sai số trung bình quân phương của dự báo xác 

xuất quỹ đạo bão. Tương tự biểu đồ hạng, việc tính toán bổ sung chỉ số BS sẽ cho 

phép đánh giá được kĩ năng dự báo của hệ tổ hợp. Cụ thể hơn như trong trường hợp 

cơn bão Krosa (2013) minh họa tại Hình 4.22 cho thấy từ hạn 48h-72h có ~ 30% số 
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thành phần dự báo bám sát quỹ đạo chuẩn của DABV so với CTRL trong khi các 

thành phần còn lại có sai số khá lớn (thể hiện qua các dự báo theo quỹ đạo thắt nút 

lên phía bắc rất nhiều dẫn tới sai số trung bình tổ hợp của DABV lớn hơn so với 

CTRL cho hạn trước 72h). Việc đánh giá bằng chỉ số BS rõ ràng sẽ giữ lại được các 

thông tin dự báo xác suất này giống như việc sử dụng biểu đồ hạng đánh giá kĩ năng 

dự báo xác suất cường độ.  

  
Hình 4.22: Minh họa quỹ đạo dự báo cơn bão Krosa tại ốp dự báo 00Z ngày 30/10/2013 

trong thử nghiệm CTRL (trái) và DABV (phải) 

 

 

Hình 4.23: Điểm số BS trong đánh giádự báo tổ hợp quỹ đạo của CTRL và DABV 

Kết quả tính toán chỉ số kĩ năng BS cho hai thử nghiệm tổ hợp được đưa ra 

trong Hình 4.23. Hình 4.23 cho thấy trước hạn 48h, các thử nghiệm có chỉ số BS 
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so với DABV. Tuy nhiên từ hạn 48h đến 96h, chỉ số BS của DABV nhỏ hơn so với 

CTRL. Sau hạn 96h, kĩ năng dự báo xác suất quỹ đạo của hai trường hợp không 

khác biệt nhau nhiều. Từ hạn 48h đến 96h cho thấy mặc dù sai số quỹ đạo trung 

bình tổng thể chỉ thể hiện ở từ hạn 72h nhưng thông qua chỉ số BS, thử nghiệm 

DABV cho thấy có được tỷ lệ xác suất dự báo báo sát quỹ đạo thực được tăng lên 

so với CTRL. Thời kì có kĩ năng dự báo xác suất hơn này cũng khá trùng với hạn 

dự báo từ 48h-96h tăng số phân hạng trong dự báo cường độ của DABV như đã 

phân tích.  

4.4 Kết luận chƣơng 4 

Với mục đích cải thiện chất lượng trường ban của mô hình trong dự báo bão, 

chương 4 sử dụng phương pháp đồng hóa tổ hợp LETKF (chương 2, mục 2.3.2) và 

xây dựng bộ số liệu quan trắc tổng hợp đồng thời từ thông tin quy mô lớn (gió vệ 

tinh AMV) kết hợp với thông tin quy mô bão dựa trên mô hình xoáy lý tưởng từ 

thông tin phân tích TCVital của JTWC (trình bày trong Chương 2). Hai hệ thống dự 

báo tổ hợp thử nghiệm gồm i) thử nghiệm dự báo tổ hợp CTRL không sử dụng 

thông tin quan trắc và ii) thử nghiệm dử bảo tổ hợp DABV có đồng hóa số liệu. Các 

thử nghiệm sử dụng số liệu dự báo từ mô hình toàn cầu GFS qua đó xem xét được 

cả hiệu ứng do sai số trường điều kiện biên mang lại như trong ứng dụng nghiệp vụ 

thực tế. Với hạn dự báo 120h, 16 trường hợp dự báo cho 6 cơn bão hoạt động trên 

khu vực TBTBD và Biển Đông năm 2013 và 2014 đã được thực hiện. Kết quả dự 

báo quỹ đạo và cường độ bão được đánh giá thông quan các đặc trưng trung bình tổ 

hợp. Ngoài ra, kĩ năng của từng thử nghiệm tổ hợp được phân tích thông qua các chỉ 

số đánh giá dự báo xác suất. 

Do đặc thù của phương pháp đồng hóa địa phương LETKF thực hiện trên 

không gian quan trắc, thử nghiệm đồng hóa số liệu DABV cho thấy rõ tác động đến 

trường điều kiện ban đầu cho bên ngoài hoàn lưu bão và trên cao từ thông tin số liệu 

AMV và phía trong bão từ thông tin xoáy lý tưởng TCVital. Quá trình đồng hóa đã 
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cung cấp khả năng hiệu chỉnh vị trí ban đầu của bão và cả cường độ bão thông quan 

việc lan truyền thông tin quan trắc từ mực thấp đến các mực trên cao của mô hình.  

Kết quả thử nghiệm trong chương 4 mặc dù mang lại hiệu quả đối với dự báo 

quỹ đạo ở hạn 2-3 ngày tại một số ốp dự báo nhưng không kéo theo việc giảm 

tương ứng sai số dự báo cường độ (ví dụ cơn bão Usagi 2013, Nari 2013). Điều này 

cho thấy vai trò của cấu trúc bão có thể mang lại các hiệu ứng tích cực trong mô 

phỏng nội tại cơn bão nhưng khi đi đôi với thông tin quy mô lớn có thể dẫn tới một 

hệ quả mang tính phi tuyến so với việc đồng hóa riêng biệt những quan trắc ở các 

quy mô khác nhau khi áp dụng phương pháp đồng hóa tổ hợp LETKF.  

Đối với đại lượng trung bình tổ hợp, ngoài việc giảm được sai số vị trí phân 

tích ban đầu, sai số quỹ đạo của trường hợp DABV giảm tập trung từ hạn dự báo 

72h đến 120h (khoảng 5%-10% so với trường hợp CTRL). Sai số cường độ của 

DABV mặc dù có giảm ở thời điểm phân tích (~ 45%) nhưng các hạn 24h và 48h 

tiếp theo sai số tăng từ 15-25% so với CTRL. Các hạn từ 72h, 96h và 120h cường 

độ DABV giảm so với CTRL 28%, 16% và 18%.  

Các đánh giá đối với kĩ năng dự báo xác suất của hệ tổ hợp cho thấy đối với 

dự báo cường độ, trong thử nghiệm DABV đã tăng được số phân hạng hay tăng 

được các thành phẩn tổ hợp có dự báo sát với quan trắc lên, đặc biệt từ hạn 48h đến 

96h (cải thiện được mẫu dạng U xuôi của CTRL trong biểu đồ hạng). Đối với kĩ 

năng dự báo xác suất quỹ đạo, mặc dù tạo ra trường phân tích vị trí bão tốt hơn 

trong DABV nhưng điểm số BS của DABV lớn hơn khá nhiều so với CTRL trong 

hạn dự báo 2 ngày đầu tiên. Trường hợp DABV tăng kĩ năng nhiều nhất so với 

CTRL (giảm chỉ số BS) tập trung tại các hạn từ 48h-72h. Sau hạn 72h, điểm số BS 

của cả hai trường hợp còn khá lớn ứng với kĩ năng dự báo tại hạn dự báo 4-5 ngày 

còn hạn chế. Như vậy, với việc độ lớn của độ tán dự báo cường độ và quỹ đạo 

không khác nhau nhiều giữa CTRL và DABV, xác suất dự báo tăng trong thử 

nghiệm đồng hóa số liệu đồng nghĩa với việc tăng độ tin cậy của hệ tổ hợp khi sử 

dụng thông tin quan trắc đồng thời của quy mô lớn và quy mô bão đã đưa vào.  



112 

 

Xem xét tổng thể từ các thử nghiệm cho thấy sai số dự báo quỹ đạo giảm 

đồng thời với sai số dự báo cường độ, tuy nhiên mức độ giảm và sai số giảm tại các 

hạn dự báo là khác nhau. Điều này có thể giải thích do phương pháp giảm thiểu tính 

bất định trong bài toán dự báo bão có những thời gian thích ứng khác nhau của mô 

hình ứng với từng khía cạnh đặc trưng của bão. Qua đó cho thấy bài toán giảm thiểu 

đồng thời sai số dự báo các đặc trưng của bão (ở đây là quỹ đạo và cường độ) vẫn là 

thách thức hiện nay, giảm sai số song song giữa quỹ đạo và cường độ đặc trưng 

trung bình tổ hợp và giữa đặc trưng trung bình và kĩ năng dự báo xác suất của hệ tổ 

hợp (độ tán và tỉ lệ nắm bắt nghiệm thực của các thành phần dự báo tổ hợp). 

Hiện tại các thí nghiệm mới dừng lại ở dạng đồng hóa tổ hợp 3 chiều nên 

thời gian phù hợp (adaptive time)/thích ứng (spin-up time) trong mô hình còn lớn, 

thể hiện ở việc sai số ở những hạn ngắn chưa giảm. Ngoài ra việc đồng thời sử dụng 

các thông tin quan trắc cho thấy hiệu quả tổng hợp mang tính phi tuyến (thông tin 

xoáy làm giảm sai số quỹ đạo khi sử dụng độc lập thông tin gió quy mô lớn). Qua 

đó cần thiết thử nghiệm trên một tập mẫu lớn hơn cùng các bổ sung hiệu chỉnh cho 

hệ thồng đồng hóa LETKF và mô hình WRF-ARW.  
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KẾT LUẬN 

 Thông qua nghiên cứu và thử nghiệm tính toán, tác giả ra đưa ra một số kết 

luận như sau: 

1) Luận án đã nghiên cứu và tổng quan được vấn đề chênh lệch giữa tốc độ 

cải thiện kĩ năng của dự báo quỹ đạo bão (giảm trung bình từ 1-3%/năm) so với tốc 

độ cải thiện kĩ năng dự báo cường độ bão (giảm phổ biến dưới 1%/năm) trong hai 

thập kỉ vừa qua tại hầu hết các vùng biển trên thế giới nói chung và TBTBD nói 

riêng.  Nhằm khảo sát vấn đề này, luận án đã áp dụng phương pháp tổ hợp đa vật lý 

và phương pháp tổ hợp trong bài toán đồng hóa số liệu để đánh giá mối liên hệ giữa 

sai số dự báo quỹ đạo và cường độ bão. 

2) Kết quả áp dụng phương pháp tổ hợp đa vật lý dựa trên mô hình khu vực 

WRF-ARW sử dụng điều kiện biên tái phân tích FNL cho 92 trường hợp bão trên 

khu vực TBTBD (2007-2010) cho thấy: 

 Tập các trường hợp có sai số quỹ đạo giảm 60-80% so với sai số của toàn 

bộ tập thử nghiệm có sai số cường độ giảm tương ứng là 14% cho hạn 48h 

và 19% cho hạn 72h.  

 Khi lọc tiếp ra tập các trường hợp có sai số dự báo quỹ đạo rất nhỏ, sai số 

dự báo cường độ ở hạn 24h và 48h giảm không đáng kể (vẫn giữ ở mức 

xấp xỉ 7% vả 14%) trong khi sai số dự báo cường độ ở hạn 72h tiếp tục 

giảm xuống 21% cho thấy càng giảm sai số dự báo quỹ đạo sẽ tiếp tục 

đóng góp trong việc giảm sai số dự báo cường độ ở các hạn sau 2 ngày. 

 Một trong những nguyên nhân dẫn tới sai số dự báo cường độ chỉ giảm 

khoảng 7% trong hạn dự báo 24h bắt nguồn từ việc thông tin cấu trúc 

xoáy chưa được mô tả tốt trong điều kiện ban đầu của mô hình. 

3) Thử nghiệm với 16 trường hợp bão hoạt động trên khu vực TBTBD và 

Biển Đông (2013-2014), kết quả áp dụng sơ đồ đồng hóa tổ hợp LETKF để cập 

nhật đồng thời hai thông tin được bổ sung cho trường ban đầu (thông tin cấu trúc 
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xoáy nhân tạo 3 chiều và thông tin quy mô lớn từ số liệu quan trắc gió vệ tinh) cho 

thấy:  

 Hệ quả mang tính phi tuyến, không luôn luôn đưa đến kết quả tích cực khi 

sử dụng đồng thời các quan trắc ở quy mô bão và quy mô lớn. 

 Thử nghiệm có đồng hóa (DABV) cho thấy vị trí và cường độ ban đầu 

được giảm sai số rõ rệt so với thí nghiệm chuẩn (CTRL) khi chưa có đồng 

hóa. Tuy nhiên, ở hạn dự báo 24h-48h sai số trung bình tổ hợp dự báo quỹ 

đạo và cường độ có xu thế tăng trong đó tỷ lệ tăng sai số của cường độ lớn 

hơn so với quỹ đạo. Từ hạn dự báo 72h-120h, trường hợp DABV giảm 

được khoảng 5-10% sai số dự báo quỹ đạo so với CTRL và sai số dự báo 

cường độ trong DABV giảm 28%, 16% và 18% ứng với các hạn 72h, 96h 

và 120h.  

 Về kĩ năng dự báo xác suất, đối với dự báo cường độ hạn 48h-96h việc bổ 

sung thêm số liệu trong DABV cho phép tăng xác suất nắm bắt được thực 

tế hơn so với CTRL (thể hiện qua việc giảm dạng mẫu U xuôi trong các 

biểu đồ hạng của CTRL). Kĩ năng dự báo xác suất quỹ đạo DABV tăng kĩ 

năng so với CTRL tập trung vào thời hạn 48h-72h (thông qua chỉ số BS), 

sau hạn 72h kĩ năng của hai hệ thống còn khá hạn chế (chỉ số BS khá lớn).  

 Độ lớn của độ tán trong dự báo cường độ và quỹ đạo không khác nhau 

nhiều giữa CTRL và DABV do đó việc tăng xác suất dự báo trong thử 

nghiệm đồng hóa số liệu đồng nghĩa với việc tăng độ tin cậy của hệ tổ hợp 

khi sử dụng thông tin quan trắc đồng thời của quy mô lớn và quy mô bão 

đã đưa vào.  

4) Ngoài ra, các phân tích về khả năng giảm đồng thời sai số dự báo quỹ đạo 

và cường độ bão trong các thử nghiệm đồng hóa số liệu dẫn tới một số nhận định: 

 Việc cải thiện chất lượng song song trong dự báo quỹ đạo và cường độ 

nhưng lệch về hạn dự báo (hạn dự báo với sai số dự báo quỹ đạo giảm 

không trùng với hạn dự báo có sai số dự báo cường độ giảm) cho thấy tính 
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phức tạp của vấn đề cải thiện đồng thời hai yếu tố này trong bài toán dự 

báo thực tế.  

 Tại các hạn từ 72h đến 120h, việc giảm đồng thời sai số dự báo quỹ đạo 

và cường độ bão có ý nghĩa ứng dụng thực tiễn cao trên khu vực Biển 

Đông – nơi luôn tồn tại các cơn bão mạnh di chuyển từ ngoài TBTBD vào 

và mạnh trở lại và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.  
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KIẾN NGHỊ VỀ CÁC HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 
 

1) Nghiên cứu thử nghiệm bổ sung tập mẫu mô phỏng và tăng số thành phần 

trong hệ tổ hợp để có thể đưa ra các giới hạn trên trong mối quan hệ giữa sai số dự 

báo quỹ đạo và sai số dự báo cường độ. 

2) Ngoài việc nghiên cứu tinh chỉnh các tham số trong hệ thống đồng hóa tổ 

hợp LETKF và chương trình xây dựng xoáy vinit đã thiết lập trong chương 2, sai số 

trong hạn ngắn 24h-48h trong các thử nghiệm của chương 4 rõ ràng cho thấy những 

hiệu ứng mang tính phi tuyến khi đồng thời đồng hóa hai thông tin mang tính tích 

cực cho dự báo bão và cần được khảo sát chi tiết hơn (với số lượng mẫu lớn hơn và 

phổ rộng hơn của các đặc tính cơn bão đưa vào thử nghiệm dự báo).  

3) Nghiên cứu thử nghiệm đồng hóa ở dạng 4 chiều (tính đến chiều thời gian) 

hoặc áp dụng phương pháp hệ số thích ứng (adaptive) trong LETKF để tăng khả 

năng giảm thiểu thời gian thích ứng của mô hình, qua đó giảm được sai số ở các hạn 

1-3 ngày trong dự báo cường độ.  
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PHỤ LỤC 
 

I.1 Danh sách cơn bão mô phỏng bằng mô hình WRF-ARW trong chƣơng 3 và 

sai số cùng tiêu chuẩn lọc quỹ đạo I 
 

Tên cơn bão Ốp dự báo Tiêu chuẩn Sai số tuyệt đối của Vmax (m/s) 

  

I II Hạn 24h Hạn 48h Hạn 72h 

MAN-YI 00Z 07/14/07 

 

 11,21 10,47 12.03 

MAN-YI 12Z 07/14/07 

 

 10,60 11,20 9.00 

MAN-YI 00Z 07/15/07 

 

 11,27 9,20 13.50 

USAGI 00Z 07/30/07 

 

 13,10 8,50 16.50 

FITOW 12Z 30/08/07 Đạt  11,83 10,26 9.16 

FITOW 12Z 31/08/07 

 

 15,73 16,52 7.61 

FITOW 12Z 01/09/07 

 

 12,50 3,02 4.97 

FITOW 00Z 02/09/07 

 

 16,60 3,02 4.97 

FITOW 12Z 02/09/07 

 

 13,07 0,72 5.58 

HAGIBIS 12Z 19/11/07 

 

 11,88 13,06 5.35 

HAGIBIS 12Z 20/11/07 

 

 11,83 7,77 6.78 

HAGIBIS 00Z 21/11/07 

 

 9,37 7,03 9.26 

MITAG 00Z 21/11/07 

 

 0,45 1,56 5.54 

MITAG 00Z 22/11/07 

 

 14,23 2,14 7.82 

MITAG 00Z 23/11/07 Đạt Đạt 8,00 2,91 9.27 

MITAG 00Z 24/11/07 Đạt Đạt 11,31 0,55 8.27 

KROSA 00Z 02/10/07 Đạt Đạt 11,36 0,94 13.50 

KROSA 00Z 03/10/07 Đạt  5,80 7,74 9.16 

KROSA 00Z 04/10/07 Đạt Đạt 22,08 10,30 15.50 

LEKIMA 12Z 30/09/07 

 

 12,20 10,56 3.53 

LEKIMA 12Z 01/09/07 Đạt  4,58 5,96 2.20 

NARI 00Z 13/09/07 

 

 16,70 31,01 11.57 

NARI 00Z 14/09/07 Đạt  15,50 5,46 10.13 

WIPHA 00Z 15/09/07 

 

 9,26 0,03 23.08 

WIPHA 00Z 16/09/07 Đạt  7,33 25,18 10.80 

SEPAT 00Z 13/08/07 

 

 9,08 12,39 15.67 

SEPAT 00Z 14/08/07 Đạt  15,42 17,18 12.57 

SEPAT 00Z 15/08/07 

 

 21,25 16,89 2.72 

SEPAT 00Z 16/08/07 Đạt  15,48 1,43 5.50 

FUNG-WONG 12Z 25/07/08 

 

 10,50 10,53 14.50 

FUNG-WONG 00Z 26/07/08 

 

 12,20 11,50 13.20 
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HALONG 12Z 16/05/08 

 

 13,30 8,90 12.60 

HALONG 00Z 17/05/08 

 

 9,80 9,60 11.90 

NAKRI 00Z 28/05/08 

 

 8,80 10,10 12.60 

NAKRI 12Z 28/05/08 

 

 10,80 11,50 12.80 

HIGOS 12Z 30/09/08 

 

 15,50 13,50 11.90 

HIGOS 00Z 01/10/08 

 

 12,00 14,50 10.90 

HIGOS 12Z 01/10/08 

 

 13,10 10,20 5.80 

MAYSAK 12Z 08/11/08 

 

 11,47 10,50 12.00 

HAGUPIT 12Z 19/09/08 Đạt  11,10 7,90 4.49 

HAGUPIT 12Z 20/09/08 

 

 3,03 14,65 13.68 

HAGUPIT 12Z 21/09/08 Đạt Đạt 12,88 11,47 6.70 

HAGUPIT 12Z 22/09/08 Đạt Đạt 15,56 1,60 5.20 

JANGMI 00Z 25/09/08 Đạt Đạt 9,42 4,54 2.25 

JANGMI 00Z 26/09/08 

 

 6,68 2,25 12.65 

JANGMI 00Z 27/09/08 Đạt Đạt 13,40 24,28 2.42 

JANGMI 00Z 28/09/08 Đạt  3,51 7,91 29.43 

FENGSHEN 00Z 19/06/08 

 

 14,86 5,34 19.73 

FENGSHEN 00Z 20/06/08 

 

 14,85 8,11 9.56 

FENGSHEN 00Z 21/06/08 

 

 7,70 8,18 10.20 

FENGSHEN 00Z 22/06/08 

 

 2,66 12,85 10.01 

FENGSHEN 00Z 23/06/08 

 

 0,30 3,09 15.61 

MORAKOT 00Z 05/08/09 

 

 11,24 10,42 11.90 

MORAKOT 12Z 05/08/09 

 

 12,10 9,50 13.60 

MORAKOT 12Z 05/08/09 

 

 13,30 11,50 14.50 

KETSANA 12Z 27/09/09 

 

 10,50 10,50 15.40 

KETSANA 00Z 28/09/09 

 

 10,90 9,80 11.10 

KETSANA 12Z 28/09/09 

 

 11,12 9,60 10.60 

PARMA 12Z 28/09/09 

 

 15,82 3,57 14.00 

PARMA 12Z 29/09/09 Đạt Đạt 7,19 18,88 4.30 

PARMA 12Z 30/09/09 Đạt  25,61 8,00 6.90 

PARMA 12Z 01/10/09 Đạt Đạt 6,97 2,02 20.29 

PARMA 12Z 02/10/09 

 

 0,94 21,31 20.50 

PARMA 12Z 03/10/09 

 

 17,01 27,30 31.07 

PARMA 12Z 04/10/09 

 

 21,30 29,04 41.08 

PARMA 12Z 05/10/09 

 

 16,16 20,60 19.94 

PARMA 12Z 06/10/09 

 

 15,39 24,89 33.25 

PARMA 12Z 07/10/09 

 

 21,29 21,38 29.00 

PARMA 12Z 08/10/09 

 

 16,12 22,79 20.50 

PARMA 12Z 09/10/09 

 

 11,81 12,83 19.99 
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PARMA 12Z 10/10/09 

 

 13,05 11,45 5.79 

PARMA 12Z 11/10/09 Đạt Đạt 6,74 5,59 8.71 

VAMCO 12Z 21/08/09 

 

 15,55 2,01 6.89 

VAMCO 12Z 22/08/09 Đạt Đạt 20,94 4,43 0.35 

CONSON 12Z 12/07/10 

 

 6,57 14,43 9.18 

CONSON 12Z 13/07/10 

 

 12,59 6,54 5.94 

CONSON 12Z 14/07/10 

 

 10,35 2,07 0.29 

CHABA 12Z 24/10/10 Đạt Đạt 3,72 10,20 5.57 

CHABA 12Z 25/10/10 Đạt  4,92 2,26 6.53 

CHABA 12Z 26/10/10 Đạt  3,23 4,23 12.45 

CHABA 12Z 27/10/10 

 

 3,65 7,07 18.30 

MEGI 00Z 13/10/10 Đạt  12,76 12,91 11.36 

MEGI 00Z 14/10/10 

 

 8,35 15,93 5.09 

MEGI 00Z 15/10/10 Đạt Đạt 11,06 15,68 18.89 

MEGI 00Z 16/10/10 

 

 14,89 4,43 18.94 

MEGI 00Z 17/10/10 Đạt  9,91 12,16 10.56 

MEGI 00Z 18/10/10 

 

 14,79 11,53 17.95 

MEGI 00Z 19/10/10 Đạt Đạt 3,90 19,27 9.86 

MEGI 00Z 20/10/10 

 

 19,87 12,41 0.96 

CHANTHU 12Z 17/07/10 

 

 15,43 27,84 37.45 

CHANTHU 12Z 18/07/10 Đạt Đạt 7,28 13,80 21.59 

CHANTHU 12Z 19/07/10 

 

 12,50 11,37 14.80 

 
Tổng số 30 16 

   Trung bình toàn bộ thử nghiệm 

 

 11.50 10,62 12,11 

Trung bình tiêu chuẩn I 

 

 10.63 9,17 9,80 

Trung bình tiêu chuẩn II 

 

 10.74 9,15 9,54 

 

I.2 Phƣơng pháp xác định tâm bão và cƣờng độ bão từ trƣờng khí tƣợng của 

mô hình 

 

Việc xác định vị trí tâm bão và cường độ bão dựa vào trường áp suất và trường tốc 

độ gió của mô hình tại 3 mực thấp nhất của mô hình. Quá trình tìm kiếm gồm các 

bước cơ bản sau: 

1. Tìm vị trí có áp suất cực tiểu trên miền tính bằng cách thực hiện vòng lặp 

trên toàn bộ các điểm lưới đối với trường áp suất ở mực thấp nhất của mô 

hình. 
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2. Hiệu chỉnh, xác minh lại vị trí tâm cực tiểu thông qua việc tính trung bình 9 

điểm trường áp suất ở mực thấp nhất của mô hình. Quá trình này tránh việc 

dò tìm tâm lỗi khi gặp phải các điểm xuất hiện dạng cực trị đơn trên miền 

tính. 

3. Xác minh lại vị trí áp suất cực tiểu thông qua trường gió sát bề mặt (ít nhất 3 

lớp thấp nhất của mô hình): vị trí cực tiểu áp suất phải thỏa mãn là vị trí có 

gió cực tiểu (lặng gió). Việc tính trung bình 3 lớp thấp nhất của mô hình 

cũng tránh được việc tìm kiếm lỗi do các cực trị đơn trên miền tính. 

4. Thực hiện vòng lặp xung quanh điểm cực tiểu Pmin đã được xác định ở các 

bước trên (quét với bán kính dưới 300km) để xác định gió cực đại Vmax 

thông qua trường gió sát bề mặt (lấy trung bình 3 lớp thấp nhất của mô hình). 

I.3 Miêu tả file thông tin phân tích quan trắc bão thời gian thực TCVital của 

JTWC 

 

Ví dụ nội dụng thông tin phân tích của cơn bão Usagi ngày 17 tháng 9 năm 2013, 

ốp 00z: 

JTWC 17W USAGI     20130917 0000 175N 1317E 270 067 1004 1006 0518 13 084 0000 0000 0000 0000 M 

 

Trong đó, thông tin của từng cột dữ liệu được đưa ra trong bảng dưới đây 
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Thứ tự 

cột thông 

tin 

Ý nghĩa Chi tiết thông tin về giá trị 

1-4 

ID tổ chức NHC = NOAA/NWS/NCEP/TPC 

JTWC = Trung tâm cảnh báo bão của Hải quân Hoa 

Kỳ 

6-7 Mã cơn bão  80-99 = cơn bão thử nghiệm 

8 

Nhận dạng khu vực 

bão 

L =  Bắc Đại Tây Dương 

E = Đông Thái Bình Dương 

C = Trung Thái Bình Dương 

W = Tây Thái Bình Dương 

U = Úc 

S = Nam Ấn Độ Dương 

P = Nam Thái Bình Dương 

A = Biển Bắc Ả Rập 

B = Vịnh Bengal 

O = Biển Đông 

T = Biển Hoa Đông 

10-18 

Tên bão NAMELESS = mặc định cho các cơn bão không có 

tên 

TEST = mặc định cho các cơn bão thử nghiệm không 

có tên 

19 

Chỉ số lần xuất hiện 

đầu tiên 

: (colon) = lần xuất hiện đầu tiên trong bản ghi cho cơn 

bão 

blank = lần xuất hiện thứ 2 hoặc nhiều hơn trong bản 

ghi 

20-27 
Ngày 

(YYYYMMDD) 

Ví dụ: 20070815 

29-32 
Giờ và phút 

(HHMM) 

Ví dụ: 1800 ứng với 18 giờ 00 phút UTC. 

34-36 

Vĩ độ tâm bão tính 

bằng phần mười độ 

(N hoặc S) 

  

37 
Chỉ số vĩ độ bắc 

hoặc nam 

N = vĩ độ Bắc 

S = vĩ độ Nam 

39-42 

Kinh độ tâm bão 

tính bằng phần mười 

độ (E hoặc W) 

  

43 
Chỉ số kinh độ đông 

hoặc tây 

E = kinh độ đông 

W = kinh độ tây 

44 
Ký hiệu riêng cho 

hướng bão 

C = thu được từ trung bình khí hậu 

P = thu được từ tính bền vững 
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45-47 
Hướng bão tính 

bằng độ từ phía bắc 

270 = bão di chuyển về phía tây 

48 
Ký hiệu riêng cho 

tốc độ bão 

C = thu được từ trung bình khí hậu 

P = thu được từ tính bền vững 

49-51 

Tốc độ dịch chuyển 

của bão (m/s) 

  

52 

Ký hiệu riêng cho 

áp suất tại tâm bão 

C = thu được từ trung bình khí hậu 

P = thu được từ tính bền vững 

Z = áp suất tại tâm được đặt về giá trị áp suất môi 

trường và áp suất môi trường được đặt về giá trị áp 

suất tại tâm (đổi cho nhau) 

53-56 
Áp suất tâm bão, 

tính bằng mb 

  

57 

Ký hiệu riêng cho 

áp suất môi trường 

xung quanh bão 

C = thu được từ trung bình khí hậu 

P = thu được từ tính bền vững 

Z = áp suất tại tâm được đặt về giá trị áp suất môi 

trường và áp suất môi trường được đặt về giá trị áp 

suất tại tâm (đổi cho nhau) 

58-61 
Áp suất môi trừng 

xung quanh bão 

  

62 

Ký hiệu phương 

pháp ước lượng bán 

kính áp suất khép 

kín ngoài cùng 

C = thu được từ trung bình khí hậu 

P = thu được từ tính bền vững 

63-66 

Bán kính ước lượng 

của đường đẳng áp 

khép kín ngoài cùng 

(tức là hoàn lưu bão, 

theo km) 

  

67 

Ký hiệu riêng cho 

tốc độ cực đại ước 

lượng 

C = thu được từ trung bình khí hậu 

P = thu được từ tính bền vững 

68-69 
Tốc độ gió cực đại 

ước tính, đơn vị m/s 

  

71-73 

Bán kính tốc độ gió 

cực đại ước tính, 

đơn vị km 

  

75-78 

Bán kính gió bằng 

34knots trong góc 

tọa độ NE của cơn 

bão, đơn vị km2 

-999 = không ước lượng, thiếu 
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80-83 

Bán kính gió bằng 

34knots trong góc 

tọa độ SE của cơn 

bão, đơn vị km2 

-999 = không ước lượng, thiếu 

85-88 

Bán kính gió bằng 

34knots trong góc 

tọa độ SW của cơn 

bão, đơn vị km2 

-999 = không ước lượng, thiếu 

90-93 

Bán kính gió bằng 

34knots trong góc 

tọa độ NW của cơn 

bão, đơn vị km2 

-999 = không ước lượng, thiếu 

94 
Ký hiệu riêng cho 

chỉ số độ sâu bão 

C = thu được từ trung bình khí hậu 

P = thu được từ tính bền vững 

95 

Chỉ số độ sâu bão S = nông, ước lượng trên của hoàn lưu là 700 mb 

M = trung bình,  ước lượng trên của hoàn lưu là 400 

mb 

D = sâu,  ước lượng trên của hoàn lưu là 200 mb 

X = không ước lượng, thiếu 

 


