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LỜI NÓI ĐẦU

   Hệ thống gió mùa châu Á được biết đến như là một trong những hệ thống thời 

tiết và khí hậu phức tạp nhất trên thế giới bao gồm tương tác giữa mặt đất, biển, không 

khí, thuỷ quyển, sinh quyển trong đó có cả các hoạt động của con người. Kể từ thời 

gian dài trước khoa học về gió mùa cũng đã thu được những tiến bộ lớn. Do xu thế

phát triển mà các nhu cầu để hiểu rõ hơn về dự báo khí hậu gió mùa trên tất cả các thời 

gian quy mô từ thời tiết hàng ngày đến biến đổi khí hậu, gần đây đã có nhiều nghiên 

cứu về tiến trình của gió mùa trong khu vực Châu Á bao gồm cả Việt Nam.

   MAHASRI (Chương trình nghiên cứu và dự báo thủy khí quyển khu vực gió 

mùa châu Á) là tiếp nối của GAME (GEWEX - Thực nghiệm gió mùa châu Á) từ năm 

2005, tập trung vào xây dựng cơ sở khoa học cho dự báo thủy-khí hậu hệ thống gió

mùa quy mô thời gian theo mùa và trong mùa, bao gồm cả phát triển các hệ thống cảnh 

báo hạn hán và lũ lụt cho khu vực và quy mô lưu vực sông. Nhiều quốc gia tham gia 

vào MAHASRI, như Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ, Nepal, Bangladesh, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Ngoài 

MAHASRI, rất nhiều các hoạt động nghiên cứu gió mùa và các dự án đang tiến hành 

hoặc đang được lên kế hoạch trong khung thời gian 2008-2010 tại Trung Quốc, Nhật 

Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan và nhiều nước khác. Năm châu Á gió mùa 

2007-2012 (AMY) do đó được tổ chức bắt nguồn từ các nỗ lực quốc gia và quốc tế này. 

Đề xuất đã nhận được những hỗ trợ mạnh mẽ từ CLIVAR và GEWEX thuộc Chương 

trình Nghiên cứu Khí hậu Thế giới (WCRP) và Ủy ban Phối hợp Khoa học (JSC) đã tán 

thành quan điểm của AMY và Nghiên cứu Quốc tế gió mùa như là một sáng kiến để 

thúc đẩy mở rộng các nghiên cứu khí hậu cho các hệ thống gió mùa trên thế giới trong 

phiên họp lần thứ 28 của WCRP-JSC vào tháng 3 năm 2007.

   Việt Nam là một trong những quốc gia mà các hoạt động nghiên cứu liên quan 

đến MAHASRI đã được tiến hành liên tục. Hội thảo Việt-Nhật lần thứ nhất về gió mùa 

châu Á được tổ chức từ ngày 18 đến 20 tháng 8 năm 2006 tại Hạ Long, Việt Nam là một 

trong các hoạt động của MAHASRI trong đó Trung Tâm Khí tượng Thủy văn Quốc 

gia Việt Nam đóng vai trò chủ đạo. Tại thời điểm đó, cả hai bên Việt Nam và Nhật 

Bản cùng thống nhất sẽ tổ chức Hội thảo này hai năm một lần. Dựa trên thỏa thuận này, 

Hội thảo lần này đã được lên kế hoạch tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam. Chúng tôi rất 

vui mừng vì lần này còn có Trung tâm Nghiên cứu Thủy Khí quyển (HyARC), Trường 

Đại học Nagoya, Nhật Bản hợp tác tổ chức chuyên đề "Chu kỳ ngày đêm giáng thuỷ

và hoạt động đối lưu trong khu vực châu Á gió mùa và các tác động lên thời tiết và khí 

hậu khu vực". Hai khách đặc biệt từ nước ngoài được mời đến phát biểu tại Hội thảo. 
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Đây là một cơ hội tốt để mở rộng các hoạt động hợp tác nghiên cứu của chúng ta. Với

nhiều đại biểu rất có tiếng tăm tham gia, tôi dự cảm được rằng Hội thảo lần này sẽ rất 

thành công với nhiều kết quả tốt.

    Cuối cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm Khí tượng Thủy văn 

Quốc gia Việt Nam, đặc biệt là Tiến sĩ Bùi Văn Đức, Tổng Giám đốc, ông Trần Văn 

Sáp, Phó Tổng Giám đốc vì sự cộng tác liên tục trong khuôn khổ MAHASRI cũng như 

đã đồng ý tổ chức Hội thảo. Xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Đại Khánh, Trưởng Ban Khoa 

học Công nghệ và Hợp tác Quốc Tế của Trung tâm Khí tượng Thủy Văn Quốc Gia, 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tân Thanh, quyền Giám đốc Đài Khí tượng Cao không, Tiến sĩ 

Ngô Đức Thành, nghiên cứu viên của Đài Khí tượng Cao không tham gia tổ chức hội 

thảo tuyệt vời này. Ngoài ra chúng tôi xin cảm ơn các nhà tài trợ tại Nhật Bản: Viện 

Nghiên cứu thám sát biến đổi toàn cầu (IORGC) / Cơ quan Công nghệ và Khoa học 

Trái đất- Biển (JAMSTEC), Trung tâm nghiên cứu Thủy Khí quyển (HyARC) của 

Trường Đại học Nagoya, trường Đại học Tổng hợp Tokyo, và trường Đại học Đô Thị

Tokyo đã hỗ trợ cho Hội thảo này.

Tháng 3, 2009

Jun Matsumoto

Giáo sư, Khoa Địa lý, Đại học Đô thị Tokyo

Trưởng nhóm, JAMSTEC/IORGC

Chủ tịch Hội đồng Khoa học Quốc Tế MAHASRI

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Nhật Bản về MAHASRI thuộc Hội đồng Khoa học Nhật Bản

Đồng Chủ tịch Hội đồng Khoa học của AMY
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO QUỐC TẾ

VỀ GIÓ MÙA CHÂU Á LẦN THỨ 2 

Từ ngày 5 đến 7 tháng 3 năm 2009, Đà Nẵng, Việt Nam

Ngày 5 tháng 3, 2009 (thứ 5)

07:30-08:00 Đăng ký đại biểu, cà phê buổi sáng

08:00-08:30 Chương trình Khai mạc (bằng tiếng Anh và tiếng Việt)
Khai mạc Hội thảo (GS. TS.Jun MATSUMOTO)

Phát biểu của nước chủ nhà

Chụp ảnh chung toàn Hội thảo

08:30-09:00 Hiện trạng của chương trình MAHASRI và AMY
- GS.TS. Jun MATSUMOTO

09:00-10:00 MAHASRI/AMY và các dự án liên quan

Chủ tọa: TS. Nguyễn Đại Khánh
09:00-09:15 Dự án quan trắc chu trình nước và năng lượng phối hợp (CEOP)

- GS.TS. Toshio KOIKE

09:15-09:30 Những đặc điểm giáng thuỷ và kết hợp với những điều kiện môi 

trường trong SoWMEX/TiMREX.

- GS.TS. Jong-Dao (Ben) Jou

09:30-09:45 Chương trình MAHASRI, những kết quả ban đầu và kiến nghị

- Kỹ sư Lê Viết Xê

09:45-10:00 Chia sẻ và sử dụng dữ liệu khí tượng thủy văn trong khuôn khổ

chương trình MAHASRI

- TS. Kooiti MASUDA 

10:00-10:30 Nghỉ giải lao

10:30-12:00 Mưa lớn và lũ lụt tại Việt Nam và Đông Nam Á 

Chủ tọa: GS.TS. Toshio KOIKE
10:30-10:45 So sánh chéo mẫu nước ngưng kết quan trắc được từ GPS và AIRS

trên các lục địa gần biển

- TS. Nobuhiko ENDO

10:45-11:00 Hình thế synop gây mưa lớn thời kỳ đầu gió mùa mùa hè ở Bắc Bộ

Việt Nam

- Th.S. Phạm Thị Thanh Hương
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11:00-11:15 Đồng vị bền trong giáng thủy trên khu vực Gió mùa Châu Á

- PGS.TS. Kimpei Ichiyanagi

11:15-11:30 Dự báo mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ bằng mô hình số trị

- TS. Hoàng Đức Cường

11:30-11:45 Các đặc trưng không gian-thời gian trong đợt mưa lớn ở miền 
Trung Việt Nam từ trung tuần tháng 10 đến trung tuần tháng 11 
năm 2007
- Hironari KANAMORI

11:45-12:00 Lũ lụt tại miền Trung Việt Nam mô phỏng bởi bộ mô hình tích hợp 
WRF-TRIP
- TS. Ngô Đức Thành

12:00-13:30 Ăn trưa
13:30-15:00 Biến trình của Gió mùa Đông Nam Á

Chủ tọa: GS.TS. Jun MATSUMOTO
13:30-13:45 Mối quan hệ của những thay đổi cán cân nhiệt và nước trong lòng 

hồ trên cao nguyên Tây Tạng
- TS. Jianqing XU

13:45-14:00 Biến trình năm trong quá trình lệch bắc theo mùa của front Baiu
- PGS.TS. Tomohiko TOMITA

14:00-14:15 Biến trình theo mùa và theo các năm của các đại lượng khí hậu mặt 
đất tại Việt Nam và các vùng lân cận 
- PGS.TS. Phan Văn Tân

14:15-14:30 Hoạt động trong vòng 100 năm của bão nhiệt đới ở Philippin dựa 
trên chuỗi số liệu lịch sử
- TS. Hisayuki KUBOTA

14:30-14:45 Điều kiện thuận lợi của khí quyển để xuất hiện các trận mưa cực lớn 
lặp lại ở Jakarta trên đảo Java
- TS. Peiming WU

14:45-15:00 Biến trình mùa và năm của lượng mưa mùa hè vùng Bangladesh
- TS. Hatsuki FUJINAMI

15:00-15:30 Nghỉ giải lao
15:30-17:00 Mô phỏng và dự báo cho khu vực gió mùa Đông Nam Á

Chủ tọa: GS.TS. Takehiko SATOMURA
15:30-15:45 Về đợt mưa lớn diện rộng đặc biệt xảy ra trên khu vực Bắc Bộ từ

30 tháng 10 đến 01 tháng 11 năm 2008  
- Th.S. Đỗ Lệ Thủy

15:45-16:00 Sự lan truyền của các tác động của việc đồng hóa máy đo bổ sung
trên vùng Ấn Độ Dương trong một phân tích khách quan
- TS. Qoosaku MOTEKI
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16:00-16:15 Sự biến thiên theo mùa của các sai số trong phép phân tích khách 
quan ở khu vực Việt Nam
- TS. Miki HATTORI

16:15-16:30 Tích hợp mô hình thủy văn và mô hình thủy lực để dự báo lũ lụt 

cho hệ thống sông Thu Bồn – Vu Gia tại miền Trung Việt Nam

- Th.S. Đặng Thanh Mai

16:30-16:45 Mô phỏng khí hậu khu vực phân giải cao về sự sụt giảm dài hạn 

của lượng mưa tháng 9 trên bán đảo Đông Dương

- TS. Hiroshi TAKAHASHI

16:45-17:00 Mô phỏng số trị ảnh hưởng của son khí carbon đen lên khí hậu khu 

vực Đông Nam Á và Việt Nam 

- TS. Hồ Thị Minh Hà

18:00-19:30 Tiệc chiêu đãi 

Ngày 6 tháng 3, 2009 (thứ 6)

07:30-08:00 Tiếp tục đăng ký – Cà phê buổi sáng

08:00-12:00 Chu trình ngày đêm của giáng thủy và các hoạt động đối lưu 

trong khu vực gió mùa Châu Á và ảnh hưởng của chúng lên 

thời tiết và khí hậu khu vực (phối hợp tổ chức với trung tâm 

HyARC, Đại học Nagoya)

08:00-10:00 Chủ tọa: GS.TS. Tetsuzo YASUNARI
08:00-08:15 Khai mạc (GS.TS. Tetsuzo YASUNARI)

08:15-08:45 Bài được mời: Chu trình ngày của đối lưu nhiệt đới và gió mùa

- GS.TS. Richard H. JOHNSON
8:45-9:00 Vai trò của sự hình thành vũng lạnh trong chu trình ngày đêm của 

giáng thuỷ trên các lục địa gần biển

- TS. Tomonori SATO

9:00-9:15 Sự đốt nóng khí quyển trên cao nguyên Tây Tạng trước khi bắt đầu 

gió mùa Châu Á

- GS.TS. Toshio KOIKE

9:15:9:30 Dao động ngày đêm của dòng siết tầng thấp trong mối liên quan với 

hệ thống mưa trong mùa mưa Baiu ở Okinawa

- TS. Phạm Thị Thanh Ngà

9:30-9:45 Chu trình ngày của giáng thuỷ trên phía Bắc Vịnh Bengal

- GS.TS. Takehiko SATOMURA
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9:45-10:00 Cấu trúc bên trong của hệ thống mây di chuyển hướng tây với chu 

trình ngày đêm ở phía tây đảo Sumatra quan sát được trong ngày 

10/11/2006 trong đợt khảo sát HARIMAU 2006

- TS. Namiko SAKURAI

10:00-10:30 Nghỉ giải lao

10:30-12:00 Chủ tọa: GS.TS. Manabu D.YAMANAKA
10:30-11:00 Bài được mời: Chu trình ngày đêm của giáng thuỷ phía đông 

Trung Quốc

- GS.TS. Tianjun ZHOU
11:00-11:15 Vai trò của chu trình ngày trong hệ thống đối lưu và giáng thủy đối 

với việc điều chỉnh dao động MJO trên vùng lục địa biển

- GS.TS. Tetsuzo YASUNARI

11:15-11:30 Chu trình ngày và những biến đổi của Phản hồi vô tuyến (PHVT) ra 

đa khu vực gần Viên Chăn, Lào

- Ms. Keiko YAMAMOTO

11:30-11:45 Nghiên cứu mối quan hệ giữa chu trình ngày đêm của hoạt động 

đối lưu với hoạt động thực vật theo mùa vùng Sahel - Châu Phi qua 

số liệu vệ tinh

- TS. Atsushi HIGUCHI

11:45-12:00 Các đặc tính ngày đêm của hệ thống giáng thủy quy mô cơ sở được 

quan trắc bởi TRMM PR

- TS. Masafumi HIROSE

12:00-13:30 Ăn trưa

13:30-15:00 Hội thảo MAHASRI (tiếp tục)

Chủ tọa: TS. Nguyễn Thị Tân Thanh
13:30-13:45 Nét tương đồng về động học giữa gió thềm lục địa và gió mùa 

- GS.TS. Manabu D. YAMANAKA

13:45-14:00 Tác động của sự biến thiên chỉ số lá khu vực trong sự bốc thoát hơi

nước ở khu vực nhiệt đới khô

- TS. Katsunori TANAKA

14:00-14:15 Biến đổi ozon trong vùng cận nhiệt đới phía Bắc được nghiên cứu 

nhờ những khảo sát ozon phân tầng tại Hà Nội

- TS. Shin-Ya OGINO

14:15-14:30 Mối liên hệ giữa phương thức lưỡng cực biển Ấn Độ dương và biến 

đổi trong các năm của dao động trong mùa trên vùng Đông Nam 

Ấn Độ Dương

- Itou MASAKI
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14:30-14:45 Tích hợp số liệu đo mưa mặt đất và số liệu ra đa trong vùng Đông 

Nam Á

- Hideyuki KAMIMERA

14:45-15:00 Đối lưu ven bờ tái phát triển trong đêm khi dịch chuyển từ phía tây

đảo Sumatra, Indonesia, thám sát bằng các ra đa JEPP/HARIMAU

- TS. Shuichi MORI

15:00-15:30 Nghỉ giải lao

15:30-16:30 Thảo luận chung

16:00-17:00 Bế mạc Hội thảo

Ngày 7 tháng 3, 2009 (thứ 7)

08:00-16:00 Chương trình thăm quan thực địa
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Tóm tắt các phần của hội thảo

Phần – 1:  MAHASRI/AMY và các dự án liên quan

Ngày 5 tháng 3, 2009 (thứ 5)
( 08:30 – 10:00)

08:30

09:00

GS.TS. Jun 

MATSUMOTO
Hiện trạng của chương trình MAHASRI và AMY

09:00

09:15
GS.TS. Toshio 

KOIKE

Dự án quan trắc chu trình nước và năng lượng phối

hợp (CEOP)

09:15

09:30
GS.TS. Jong-Dao 

(Ben) Jou

Những đặc điểm giáng thủy và kết hợp với những

điều kiện môi trường trong SoWMEX/TiMREX.

09:30

09:45 
Kỹ sư Lê Viết Xê

Chương trình MAHASRI, những kết quả ban đầu và 

kiến nghị
09:45

10:00
TS. Kooiti MASUDA 

Chia sẻ và sử dụng dữ liệu khí tượng thủy văn trong 

khuôn khổ chương trình MAHASRI

P1- 01

Hiện trạng của chương trình MAHASRI và AMY

GS.TS. Jun Matsumoto
Viện nghiên cứu thám sát biến đổi toàn cầu (IORGC), Cơ quan Công nghệ và Khoa 

học Trái đất-Biển (JAMSTEC)/Khoa Địa lý, Đại học Đô thị Tokyo

E-mail: jun@center.tmu.ac.jp

Chương trình Nghiên cứu dự báo thủy khí quyển và gió mùa Châu Á 

(MAHASRI-Monsoon Asian Hydro-Atmosphere Scientific Research and Prediction 

Initiative) là một dự án thuộc chương trình nghiên cứu khí hậu toàn cầu (WCRP-

World Climate Research Project) nhằm mục đích thiết lập hệ thống dự báo khí tượng 

thủy văn tới quy mô thời gian mùa thông qua sự hiểu biết tốt hơn về sự biến đổi của 

gió mùa Châu Á. Chương trình này sẽ cải thiện các quan trắc khí tượng thủy văn trong 

các nước có gió mùa Châu Á theo hệ thống quan trắc trái đất (GEOSS-Global Earth 

Observation System of Systems) và hợp tác với chương trình CEOP-II thông qua các 

quan trắc, dữ liệu và các nghiên cứu khí tượng thủy văn trong vùng gió mùa Châu Á.
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Chương trình MAHASRI cũng đã hợp tác với dự án Năm gió mùa Châu Á 

2007-2012 (AMY-Asian Monsoon Years, đây là một dự án mô phỏng và quan trắc 

phối hợp thuộc chương trình WCRP). Việc hợp tác này nhằm cải thiện dự báo gió mùa 

Châu Á thông qua các nỗ lực phối hợp để nâng cao hiểu biết về sự tương tác phức tạp 

giữa bề mặt trái đất, đại dương, khí quyển, thủy quyển, băng quyển, sinh quyển và 

hoạt động của con người.

Trong các năm 2008-2009, Chương trình giai đoạn quan trắc tăng cường 

(IOP-Intensive Observing Period) của dự án MAHASRI đã được phối hợp chặt chẽ

với Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam (VNHMS). Trong bài báo này, 

các quan trắc phối hợp của dự án MAHASRI trong các năm 2008-2009 sẽ được giới 

thiệu và một số kết quả nghiên cứu sự tương tác quy mô vừa trong vùng gió mùa Đông 

Nam Á sẽ được đưa ra.

P1- 02
Dự án quan trắc chu trình nước và năng lượng phối hợp (CEOP)

GS.TS. Toshio Koike
Khoa Kỹ sư công trình, Đại học Tokyo

E-mail: tkoike@hydra.t.u-tokyo.ac.jp

Dự án quan trắc chu trình nước và năng lượng phối hợp (CEOP-Coordinated 

Energy and water cycle Observation Project) là một sự kết hợp giữa Dự án nghiên cứu 

khí hậu toàn cầu trước đây (WCRP- World Climate Research Project)/Chương trình 

thực nghiệm chu trình nước và năng lượng toàn cầu (GEWEX-Global Energy and 

Water cycle Experiment)/Hội thảo Khí tượng Thủy văn (GHP-Hydrometeorology 

Panel) và Chương trình Giai đoạn quan trắc tăng cường phối hợp (CEOP-Coordinated 

Enhanced Observing Period). Sự kết hợp giữa GHP và CEOP bây giờ đã được phối 

hợp tốt hơn trong đó đã bao gồm nhiều dự án khoa học được thực hiện bởi cùng hai dự

án.

Rất nhiều chương trình thực nghiệm cho vùng lục địa của GEWEX 

(CSEs-Continental Experiments) mà trước đây đã được phát triển thành các dự án khí 

hậu thủy văn hoàn chỉnh hay thậm chí còn đi xa hơn nữa so với các nỗ lực của 

GEWEX bây giờ thực sự là cần thiết để giải quyết các vấn đề mang tính khu vực bao 

gồm các nghiên cứu dự báo khí hậu (CLIVAR-CLImate VARriations) và nghiên cứu 

sinh vật (Chương trình sinh quyển địa quyển quốc tế, IGBP-International Geosphere 

Biosphere Program). Ngoài ra, rất nhiều chương trình của GEWEX hiện tại đang tập 

trung vào nghiên cứu khí hậu dưới ảnh hưởng của con người.
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Ngoài các dự án khí hậu thủy văn khu vực (RHPs-Regional Hydroclimate 

Projects), một chương trình CEOP mới bao gồm các nhóm tập trung nghiên cứu vào 

các vùng lạnh, vùng núi, gió mùa và các vùng bán khô cằn. Những nhóm nghiên cứu 

này là một phát triển tự nhiên của dự án gió mùa CEOP trước đây trong đó nỗ lực để

hợp tác nghiên cứu khoa học trong cả lĩnh vực CSEs và CLIVAR. Chương trình 

nghiên cứu khu vực gió mùa CEOP mới cũng sẽ tiếp cận tới CLIVAR và WRCP để

đảm bảo rằng các hoạt động của hai dự án trên được phối hợp với các nhóm nghiên 

cứu này. Cũng trong thời gian này, chương trình nghiên cứu các khu vực lạnh 

(CRS-Cold Regions Study) sẽ bắt đầu tiếp cận tới các nhà khoa học của RHP và 

WCRP bao gồm các hoạt động nghiên cứu tương tự như trong dự án băng quyển và 

khí hậu của WCRP và sẻ trở thành một phần của chương trình Năm cực quốc tế

(IPY-International Polar Year).

Nghiên cứu khoa học của CEOP vẫn tiếp tục tập trung vào các nguồn năng lượng 

và nước trong đó sẽ mở rộng các nỗ lực để hiểu thêm về các điều kiện khí hậu cho đến 

các điều kiện trong suốt chu kỳ CEOP từ năm 2003-2004 tới thời điểm hiện tại, và một 

nỗ lực GHP để hiểu về các điều kiện khí hậu của chu kỳ sớm hơn. Sự mở rộng nghiên 

cứu này sẽ chủ yếu tập trung vào các hiện tượng cực trị trong suốt giai đoạn CEOP và 

sẽ kết nối tới các hoạt động nghiên cứu của WCRP. Các nỗ lực nghiên cứu mới gắn kết 

với WCRP bao gồm một nghiên cứu về ảnh hưởng của son khí và nghiên cứu về các 

chất đồng vị (liên kết với IGBP).

Hiện tại, dự án CEOP đã đưa thêm dự án ứng dụng thủy văn (HAP-Hydrologic 

Applications Project) cho bề mặt đất, khu vực và toàn cầu. Tất cả các nhóm mô hình 

hóa đang tập trung vào nghiên cứu tổ hợp các mô hình quốc tế cho một số khu vực 

khác nhau đã được hội tụ tại các trang web tham khảo của CEOP trong phần quản trị

dữ liệu. Một số dự án mô hình hóa này được mong đợi là không những chỉ ra được khả

năng mô phỏng khí hậu hiện tại mà còn có thể dự báo mùa và cung cấp nhiều thông tin 

hữu ích cho các nghiên cứu biển đổi khí hậu toàn cầu trong một số dự án của RHPs.

Chương trình quản trị dữ liệu của CEOP hiện tại đã triển khai thành công chính 

sách chia sẻ các nguồn số liệu quan trắc tại chỗ, mô hình, vệ tinh và thiết lập được các 

trung tâm lưu trữ dữ liệu tại Trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia của Mỹ

(NCAR-National Center for Atmospheric Research) và Học viện Max Planck (MPI). 

Trong suốt thời gian thực hiện dự án CEOP, dữ liệu vệ tinh sẽ cung cấp trực tiếp qua 

máy chủ của đại học Tokyo và sau đó sẽ được chuyển về trung tâm lưu trữ để người sử

dụng có thể truy cập. Trước khi kết thúc dự án CEOP vào năm 2012, chúng tôi hy 

vọng rằng trung tâm dữ liệu CEOP đã được hoàn thiện và đã được sử dụng bởi tất cả

các nhóm nghiên cứu của CEOP. Ngoài ra, dữ liệu của dự án CEOP cũng sẽ được chia 
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sẻ cho tất cả những nhóm nghiên cứu không thuộc dự án CEOP. Việc quản trị dữ liệu 

CEOP cũng đang trong quá trình phát triển và liên kết với một số đơn vị khác như 

Trung tâm dữ liệu dòng chảy toàn cầu (Global Runoff Data Centre) và Trung tâm khí 

hậu học giáng thủy toàn cầu (Global Precipitation Climatology Centre).

Nói chung, dự án CEOP hiện đang là trọng tâm quốc tế của chương trình nghiên 

cứu khí tượng thủy văn toàn cầu thuộc WCRP/GEWEX và dự án CEOP hoan nghênh 

tất cả các nhà nghiên cứu quan tâm đến dự án và có mong muốn tham gia và đóng góp 

tới sự phát triển các hệ thống dự báo, mô phỏng và quan trắc khí tượng thủy văn hiện 

tại và tương lai.

P1- 03
Những đặc điểm giáng thuỷ

và kết hợp với những điều kiện môi trường trong SoWMEX/TiMREX
GS.TS. Jong-Dao (Ben) Jou

Trường Đại học Quốc gia Đài Loan

Email: jouben@ntu.edu.tw

Những hệ thống giáng thuỷ và các yếu tố môi trường đi kèm ở miền Nam Đài 

Loan được nghiên cứu bằng việc sử dụng những quan trắc định lượng ra đa thời tiết và 

nguồn dữ liệu tăng cường thu thập được trong chương trình SoWMEX/TiMREX. 

Trong khoảng thời gian nghiên cứu (từ 15 tháng 5 đến 30 tháng 6 năm 2008) 40 hệ

thống giáng thuỷ được tìm ra và được phân thành 3 loại khác nhau tuỳ thuộc vào vị trí 

ban đầu của chúng (mặt đất, đại dương, và kết hợp giữa hai loại). Những đặc điểm 

giáng thuỷ (đối lưu/phân tầng và mật độ sét) và các điều kiện môi trường liên quan (sự

ổn định và độ đứt gió thẳng đứng là một ví dụ) được đưa ra. Chu trình ngày được gọi 

cho những hệ thống loại mặt đất và những hệ thống loại đại dương được gọi là dấu 

hiệu nửa ngày. Một vài giải thích sẽ được đưa ra trong quá trình thảo luận.

P1- 04
Chương trình MAHASRI, những kết quả ban đầu và kiến nghị

Kỹ sư Lê Viết Xê,
Trưởng phòng Quản lý Mạng lưới, Đài KTTV KV Trung Trung Bộ

Email : vietxekt@dng.vnn.vn

Trong khuôn khổ chương trình MAHASRI về gió mùa Châu Á tại miền Trung 

Việt Nam, các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, 

bao gồm 31 trạm đo mưa, một trạm đo mực nước và một trạm đo thời tiết tự động. 

Đến thời điểm hiện tại, việc triển khai và sử dụng hệ thống quan trắc này đã thu được 
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một số kết quả và đang được nghiên cứu sử dụng bởi các chuyên gia của cả 2 nước. 

Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, việc thu thập và sử dụng các dữ liệu đang gặp 

phải một số khó khăn. Trong báo cáo này, chúng tôi, những người đã trực tiếp tham gia 

lắp đặt, giám sát hệ thống quan trắc này có một số góp ý cũng như kiến nghị nhằm 

giúp cho hệ thống hoạt động hiệu quả hơn.

P1- 05
Chia sẻ và sử dụng dữ liệu khí tượng thủy văn

trong khuôn khổ chương trình MAHASRI
TS. Kooiti MASUDA

Trung tâm nghiên cứu biến đổi toàn cầu,

Cơ quan Công nghệ và Khoa học Trái đất-Biển (JAMSTEC)

Email: masuda@jamstec.go.jp

Bản tóm tắt không được cung cấp. Bài báo sẽ được trình bày trực tiếp tại hội thảo.

P1- 06
Quan trắc thám không vô tuyến tăng cường năm 2008

Một vài kết quả nghiên cứu bước đầu về mối quan hệ giữa 
hoạt động đối lưu và mưa lớn ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Tân Thanh, Đào Thị Loan, Trương Thị Thơm
Đài Khí tượng Cao không, Trung tâm KTTV Quốc Gia

Email: ktcaokhong@hn.vnn.vn

      Số liệu quan trắc tăng cường vào năm 2008 ở 5 trạm thám không vô tuyến 

của Việt Nam và số liệu mưa 1giờ cùng thời kỳ đo được ở các trạm khí tượng bề

mặt tương ứng đã được thu thập để nghiên cứu mối quan hệ giữa hoạt động đối lưu 

và mưa lớn ở các vùng xung quanh 5 trạm trên. Các chỉ số bất ổn định khí quyển 

cũng đã được tính toán dựa vào số liệu thám không vô tuyến đã thu thập được. Có 

một vài dấu hiệu được tìm ra về chỉ số CAPE đã chỉ ra rằng hoạt động đối lưu có 

mối liên quan nào đó đến hiện tượng mưa lớn ở những vùng đó. Trong khuôn khổ

của bài báo, những tính toán và phân tích mới chỉ thực hiện cho số liệu của thời gian 

có quan trắc tăng cường. Để có thể khẳng định thêm về dấu hiệu đã tìm ra, cần thiết 

phải có nhiều nghiên cứu sâu thêm nữa theo hướng này. 
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Phần – 2:

        Mưa lớn và lũ lụt tại Việt Nam và Đông Nam Á 

Ngày 5 tháng 3, 2009 (thứ 5)

( 10:30 – 12:00)

10:30
10:45

TS. Nobuhiko ENDO So sánh chéo mẫu nước ngưng kết quan trắc được

từ GPS và AIRS trên các lục địa gần biển

10:45
11:00

Th.S. Phạm Thị Thanh

Hương

Hình thế synop gây mưa lớn thời kỳ đầu gió mùa

mùa hè ở Bắc Bộ Việt Nam

11:00
11:15 

PGS.TS. Kimpei 

Ichiyanagi

Đồng vị bền trong giáng thủy trên khu vực Gió 

mùa Châu Á

11:15
11:30

TS. Hoàng Đức Cường Dự báo mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ bằng 

mô hình số trị

11:30
11:45

Hironari KANAMORI Các đặc trưng không gian-thời gian trong đợt mưa 

lớn ở miền Trung Việt Nam từ trung tuần tháng 10 

đến trung tuần tháng 11 năm 2007

11:45
12:00

TS. Ngô Đức Thành Lũ lụt tại miền Trung Việt Nam mô phỏng bởi bộ

mô hình tích hợp WRF-TRIP

P2- 01
So sánh chéo mẫu nước ngưng kết quan trắc được

từ GPS và AIRS trên các lục địa gần biển

TS. Nobuhiko ENDO
Viện nghiên cứu thám sát biến đổi toàn cầu (IORGC),

Cơ quan Công nghệ và Khoa học Trái đất-Biển (JAMSTEC)

Email: nobu@jamstec.go.jp

Máy dò hồng ngoại khí quyển (AIRS) lắp đặt trên vệ tinh A qua cung cấp dữ

liệu toàn cầu về nhiệt độ, hơi nước và một số các dữ liệu khác, và dữ liệu AIRS rất hữu

dụng cho các vùng thiếu thông tin. Một số nghiên cứu để chứng minh AIRS được thực

hiện bằng cách sử dụng các quan trắc thám không vô tuyến. Tuy nhiên, các dữ liệu

quan sát hơi nước của thám không vô tuyến có thể có một số hạn chế. Trạm thu nhận

hệ thống định vị toàn cầu với các dữ liệu khí tượng bề mặt có thể cung cấp thông tin

về nước ngưng kết, và tính chính xác của nó đã được đánh giá bởi nhiều tác giả. Do đó, 
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nước ngưng kết GPS có thể được sử dụng để xác nhận các dữ liệu AIRS.  Nước

ngưng kết AIRS được đánh giá bằng nước ngưng kết GPC trên lục địa Hoa Kỳ. Trong

vùng nhiệt đới ẩm, nước ngưng kết AIRS hiếm khi được đánh giá. Một số máy thu

GPS đã được triển khai ở các quốc gia Đông Nam Á bởi JAMSTEC/IORGC. Trong

nghiên cứu này, chúng tôi sẽ báo cáo kết quả của việc so sánh chéo nước ngưng kết

giữa AIRS và GPS.

Dữ liệu hàng ngày của sản phẩm tiêu chuẩn phiên bản 5 của AIRS Cấp bậc-3 

(AIRX3STD.005), có độ phân giải 1 độ được đánh giá đầu tiên. Chúng tôi sử dụng dữ

liệu GPS tại 4 trạm ở Indonesia. Trung bình năm ngày của nước ngưng kết cho cả 2 dữ

liệu được tính toán. Sự kiểm tra chuỗi thời gian của nước ngưng kết trung bình 5 ngày

được tiến hành và đã thấy rằng dao động theo mùa của nước ngưng kết là rất giống

nhau ở cả hai dữ liệu. Tuy nhiên, có tồn tại rất rõ ràng độ lệch âm trong dữ liệu AIRS.

Dữ liệu AIRS cấp bậc-3 dữ liệu đã cung cấp riêng rẽ các quan sát ban ngày

(quỹ đạo đi lên) và quan sát ban đêm (quỹ đạo đi xuống). Chúng tôi so sánh riêng rẽ

dữ liệu AIRS Cấp bậc-3 trên mỗi điểm GPS với dữ liệu GPS cho các dữ liệu lên và 

xuống. Số liệu thống kê cho thấy sai số bình phương trung bình ít hơn 1 mm cho ngày

và đêm. Tuy nhiên, tương quan giữa hai bộ dữ liệu là nhỏ hơn 0,5 về ban đêm. Đối với

các quan trắc ban ngày, tương quan thu được nhỏ hơn 0,3 và độ lệch là khoảng -5 mm, 

nghĩa là vào khoảng 10% giá trị trung bình của nước ngưng kết.

Để nghiên cứu thêm các đặc trung sai số của nước ngưng kết AIRS, so sánh 

chéo giữa dữ liệu AIRS bậc 2 và dữ liệu GPS đang được tiến hành.

P2- 02
Hình thế synop gây mưa lớn

thời kỳ đầu gió mùa mùa hè ở Bắc Bộ Việt Nam
Th.S. Phạm Thị Thanh Hương

Trung tâm NC Khí tượng - Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường

Email: huongkh@vkttv.edu.vn

Gió mùa mùa hè (GMMH) ở Việt Nam cũng như ở các nước Đông Nam Á 

khác là tổng hoà của GMMH Nam Á và GMMH Đông Á, chịu sự chi phối của áp thấp 

lục địa Ấn Miến, áp cao cận nhiệt đới TBD, dải áp thấp xích đạo với các dòng gió Tây 

Nam từ phía Tây đến, dòng gió Nam từ phía Nam áp cao TBD hay từ bán cầu Nam tới.

GMMH ở Việt Nam thiết lập vào tháng V, tháng VI với đặc trưng là khí áp 

giảm đi, hướng gió chuyển từ thiên Bắc sang thiên Nam, nhiệt độ tăng cao, mưa nhiều 
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lên và những cơn bão đầu mùa xuất hiện.

Sử dụng số liệu mưa ngày của 45 trạm khí tượng trên khu vực nghiên cứu, bộ

số liệu và bản đồ phân tích lại của NCAR/NCEP tác giả xác định nguyên nhân các đợt 

mưa lớn trong thời kỳ 1993-2007. Báo cáo tập trung xem xét sự phát triển và vai trò 

của áp thấp lục địa châu Á, áp cao phó nhiệt đới TBD, dải hội tụ nhiệt đới, dòng vượt 

xích đạo và các nhiễu động trong các đợt mưa lớn thời kỳ đầu GMMH.

P2- 03                                                                     

Đồng vị bền trong giáng thủy trên khu vực Gió mùa Châu Á
PGS. TS. Kimpei Ichiyanagi1, Kei Yoshimura2

Manabu D. Yamanaka3 and Jun Matsumoto4

1 Đại học Kumamoto/JAMSTEC
2Viện nghiên cứu Hải dương học, UCSD

3JAMSTEC/ Đại học Kobe
4 Đại học Đô thị Tokyo/JAMSTEC

Email: kimpei@sci.kumamoto-u.ac.jp

Đồng vị bền của nước (δD, δ18O) là bảo toàn và có thể được sử dụng để tái 

thiết lại hoàn lưu khí quyển nhằm hiểu biết sâu hơn về chu trình nước quy mô lớn bởi 

chúng bị ảnh hưởng bởi nguồn hơi nước và lịch sử đường đi. Mẫu mưa ngày để nghiên 

cứu đồng vị bền của nước được lấy tại 14 trạm đo trong khu vực châu Á gió mùa từ

năm 2001, và đồng vị bền trong mưa được xác định bởi phép phân tích phổ tỉ lệ khối 

luợng đồng vị. Bên cạnh đó, thành phần đồng vị của mưa cũng được mô phỏng bởi mô 

hình hoàn lưu đồng vị kiểu Rayleigh (ICM-isotope circulation model) và nguồn gốc 

của nước mưa được theo dõi bởi phương pháp phân tích ẩm mầu (CMA-colored 

moisture analysis).

Mưa trung bình tháng và đồng vị δ18O ở tất cả các trạm đo đã được tính toán

trong cả thời kỳ quan trắc và so sánh với đồng vị trong mưa của mạng lưới quan trắc 

toàn cầu (GNIP), tính trung bình khí hậu. Những biến đổi ngắn (ngày, 3 giờ) của đồng 

vị δ18O trong mưa chỉ ra sự tương đồng trên toàn bộ trạm ở Đông Dương và các trạm 

thuộc Lục địa- Biển- Indonesia. Thêm vào đó, các đồng vị bền trong mưa quan trắc 

được và một số chỉ số khí hậu (MJO, Asian Monsoon, SOI) được so sánh với nhau.

Biến đổi ngày của đồng vị bền của trường mưa đã được quan trắc tại 7 trạm 

trên toàn lãnh thổ Inđônesia và Palau từ năm 2000- 2006. Trung bình hàng năm của 

đồng vị δ18O ở GAW, Jambi và Makassar là nặng hơn trung bình của các trạm GNIP. 

Ảnh hưởng của tổng lượng mưa chỉ được quan trắc ở Denpasar và Makassar. Có hai 

nhóm kết quả từ mối quan hệ đồng vị D-O; 1) độ dốc là  là gần 7.00 và tới hạn d-cao 
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lớn hơn là 10 ở GAW, Denpasar và Manado, 2) độ dốc xung quanh 7.40 và tới hạn 

d-thấp nhất nhỏ hơn 7.5 ở Makassar và Palau. Không có sự biến đổi theo mùa trong 

đồng vị δ18O và tới hạn d-cao ở GAW và Jambi, nhưng có sự biến đổi theo mùa rõ 

ràng ở Denpasar và Makassar. Bởi vì tổng lượng mưa là thấp từ tháng 5 đến tháng 10, 

đồng vị δ18O trở lên cao hơn (ảnh hưởng của tổng lượng). Ngược lại, ảnh hưởng của 

tổng lượng là không rõ ràng và d-cao là không đổi trong cả năm tại Manado và Palau.       

Biến đổi ngày và 3-giờ của đồng vị bền trong trường mưa đã được quan trắc 

tại 7 trạm trên toàn bộ lãnh thổ Thái Lan từ 2001 đến 2005. Biến đổi ngày và 3-giờ của 

đồng vị δ18O đã chỉ ra sự giống nhau giữa Bangkok, ChiangMai và Phuket mặc dù các 

địa điểm này cách nhau xa. Khối lượng trung bình năm của đồng vị δ18O trong mưa 

thay đổi từ –5.24‰ đến –7.28‰, ảnh hưởng của vĩ độ và vùng nội địa được tìm thấy. 

Độ dốc và đường bị chặn của đường nước khu vực nằm tương ứng trong khoảng từ

6.90 đến 7.90 và từ –1.64‰ đến +8.89‰. Ảnh hưởng của tổng lượng mưa là nhỏ đối 

với các trạm ven biển nhưng là lớn với những trạm trong nội địa. Mối quan hệ tích cực 

và không tích cực giữa tính dị thường của đồng vị δ18O trong trường mưa và chỉ số gió 

mùa châu Á (Asian Monssoon Index) được tìm thấy chỉ tại ChiangMai cho năm 2005 

và Phuket cho giai đoạn 2001- 2002. Tuy nhiên không có tương quan giữa chúng trong 

suốt thời kỳ quan trắc ở tất cả các trạm. Dựa trên phân tích ẩm màu, việc chuyển mùa 

của nước có nguồn gốc Thái bình dương và Ấn độ dương ở Băng cốc được chỉ ra rõ 

ràng vào tháng 5 và 10, liên quan đến giai đoạn bắt đầu và kết thúc của mùa gió mùa 

châu Á.

P2- 04
Dự báo mưa lớn

ở khu vực Trung Trung Bộ bằng mô hình số trị
TS. Hoàng Đức Cường, Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Thảo

Trung tâm NC Khí tượng - Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường

E-mail: hdcuong@vkttv.edu.vn

Hàng năm, ở nước ta, thiên tai có nguồn gốc từ mưa lớn như lũ lụt, lũ quét, sạt 

lở đất… gây thiệt hại vô cùng to lớn về người và tài sản. Bên cạnh đó, thiên tai thời 

tiết gây ra rất nhiều vấn đề về xã hội, an ninh, quốc phòng. Những nhân tố chính gây 

mưa lớn ở nước ta là bão, áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới ITCZ, front lạnh và 

gió mùa Tây Nam. Những nhân tố này kết hợp với nhau cùng với sự gia tăng của địa 

hình núi cao thường gây nên mưa lớn diện rộng và kéo dài ở khu vực Trung Bộ. Do đó, 

dự báo mưa lớn và nâng cao chất lượng dự báo là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách 

của ngành Khí tượng Thuỷ văn nước ta hiện nay. 
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     Hiện nay, nhiều mô hình khu vực đang được nghiên cứu thử nghiệm hoặc sử

dụng trong nghiệp vụ dự báo thời tiết ở nước ta như HRM, ETA, RAMS. Song song 

với việc sử dụng mô hình MM5 vào dự báo thời tiết nghiệp vụ, Viện Khoa học Khí 

tượng Thuỷ văn và Môi trường cũng đang nghiên cứu áp dụng mô hình WRF trong dự

báo thời tiết, đặc biệt dự báo mưa lớn và bão. 

   Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một số kết quả nghiên cứu thử nghiệm 

dự báo mưa lớn ở khu vực Trung Bộ bằng hai mô hình MM5 và WRF, đồng thời đánh 

giá khả năng dự báo mưa lớn của hai mô hình này.

P2- 05
Các đặc trưng không gian - thời gian

trong đợt mưa lớn ở miền Trung Việt Nam
từ trung tuần tháng 10 đến trung tuần tháng 11 năm 2007

TS. Kanamori Hironari
Khoa Địa lý – Đại học Đô thị Tokyo

Email: kanamori@tmu.ac.jp

Mưa lớn gồm 3 đợt xảy ra tại miền Trung (quanh khu vực Đà Nẵng) từ trung 

tuần tháng 10 đến trung tuần tháng 11 năm 2007 (trận lụt năm 2007). Cụ thể là, đợt 

mưa thứ 3 từ ngày 10 đến 13 tháng 11 gây ra trận lụt lớn trong khu vực này. Bài viết 

này nghiên cứu những đặc trưng về sự biến đổi không gian và thời gian của những đợt 

mưa lớn này, bằng cách sử dụng mạng đo mưa tự động dày đặc mà nhóm chúng tôi đã 

cài đặt ở miền Trung Việt Nam với sự cộng tác của Trung tâm Khí tượng Thủy văn 

Quốc gia Việt Nam (VNHM).

Nói chung, gió mùa đông bắc mạnh đã góp phần làm tăng cường độ đợt mưa 

lớn vào thời gian thu-đông ở miền Trung Việt Nam. Trong đợt mưa thứ 2 (31/10 đến 

5/11), gió mùa đông bắc mạnh tồn tại trên Biển Đông ở vĩ độ 400N. Mặt khác, trong 

các đợt mưa thứ nhất (16-18/10) và thứ 3, gió mùa đông bắc mạnh, đã không được 

phát hiện rõ.

Trong suốt đợt mưa thứ 3, lượng mưa tại trạm Trà My đặt trong vùng núi đã 

ghi lại lượng lớn nhất trong 1 ngày là 593.5mm và lượng mưa cực đại trong 1 giờ là 

khoảng 80mm. Hoàn lưu quy mô lớn là rất khác biệt so với các đợt mưa khác. Xoáy 

thuận Sidr được phát triển ở phía Nam vịnh Bengal và di chuyển theo hướng bắc trong 

suốt đợt mưa này. Gió đông mạnh thổi vào vùng lốc xảy ra trên vùng Biển Đông. Kết 

quả là, mưa lớn đã gây ra phía dưới lớp gió tại vùng núi Việt Nam kết hợp cùng ảnh 

hưởng của địa hình núi hướng đông. Điều này cho thấy rõ việc ảnh hưởng của xoáy 
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thuận mạnh tại vịnh Bengal, điều mà chưa được chỉ ra trong các nghiên cứu trước đây. 

Phân tích khí hậu trong đợt mưa lớn tại miền Trung Việt Nam, cũng như phân tích kỹ

cơ chế tác nhân gây ra, là hướng nghiên cứu trong tương lai.

P2- 06
Lũ lụt tại miền Trung Việt Nam

mô phỏng bởi bộ mô hình tích hợp WRF-TRIP
TS. Ngô Đức Thành1, Taikan OKI2, Đào Anh Tuấn3, Nguyễn Thị Tân Thanh1

1Đài Khí tượng Cao không, Trung tâm KTTV Quốc gia
2Đại học tổng hợp Tokyo, Nhật Bản

3Trung tâm Dự báo KTTV Trung Ương, Trung tâm KTTV Quốc gia

Email: ngoducthanh@gmail.com

Trong những năm gần đây, các thảm họa gây nên bởi mưa lớn, bão và lũ lụt ở

Việt Nam có xu hướng tăng lên mạnh mẽ và khó dự đoán trước được. Với dân số bằng 

60% cả nước và nhiều người dân còn đang rất nghèo, miền Trung Việt Nam đặc biệt 

dễ bị tổn thương khi có thiên tai. Trong tháng 11 năm 2007, bảy trận lũ liên tiếp ảnh 

hưởng đến 18 tỉnh của khu vực Trung Bộ, Việt Nam, làm chết 117 người, mất tích 9 

người và bị thương 88 người. Tổng thiệt hại ước tính vào khoảng 214 triệu đô la Mỹ.

Để tìm hiểu về sự kiện này, chúng tôi đã dựa vào một bộ mô hình Khí tượng 

thủy văn đang được phát triển thử nghiệm cho khu vực Trung Bộ. Bộ mô hình bao 

gồm Mô hình Nghiên cứu và Dự báo Thời tiết WRF được sử dụng kết hợp với mô 

hình mặt đất NOAH để mô phỏng dòng chảy; dòng chảy tạo được này là đầu vào của 

mô hình Đường Tổ hợp Dòng chảy TRIP phát triển tại đại học Tokyo, đầu ra là lưu 
lượng trên các điểm của sông cùng một số đại lượng khác. Dữ liệu biên cho bộ mô 

hình này lấy từ dữ liệu 6-giờ FNL trên lưới phân giải 1 độ. Bản đồ địa hình sông, 

hướng dòng chảy cho TRIP được dẫn xuất từ dữ liệu HYDROSHEDS 30 giây.

Thông qua các giá trị mô phỏng và các giá trị địa phương, các đặc điểm synop và 

địa phương được phân tích. Sự phân bố theo không gian của mưa, quan trắc dựa trên 

phản hồi vô tuyến của ra đa Tam Kỳ, cũng như là các biến động theo 3 giờ một quan 

trắc được tại các trạm đo mưa được thể hiện tốt bởi WRF. Tuy nhiên sản phẩm mô 

hình có xu hướng cho các giá trị mưa cực trị thấp hơn thực tế, dẫn đến việc lưu lượng 

nước sông mô phỏng thấp. Các so sánh định lượng giữa lưu lượng mô phỏng bởi TRIP 

và các giá trị quan trắc được tại trạm thủy văn Thượng Nhật sẽ được trình bày trong 

nghiên cứu này.
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P2- 07
Nguyên nhân hình thành đợt mưa lớn tại Hà Nội 

từ ngày 30/10 đến 7/11/2008 
và khả năng phục vụ dự báo của thông tin rađa TRS - 2730

Ths. Nguyễn Viết Thắng 
Đài Khí tượng Cao không

Email: ducthangck@yahoo.com.vn

Mưa, nắng là những hiện tượng thời tiết tự nhiên thường xẩy ra ở nước ta và 

nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên mưa với cường độ lớn hơn 300mm/24h là hiện 

tượng không phải bao giờ cũng xẩy ra ở nước ta, đặc biệt là Hà Nội. Hiện tượng mưa 

lớn diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11/2008 là một hiện tượng hiếm xẩy ra. Vậy cơ chế

nào đã tạo ra hiện tượng đó ? 

Trong bài báo này, tác giả sử dụng bản đồ Synop, số liệu quan trắc thám 

không vô tuyến của trạm Hà Nội, số liệu ảnh mây vệ tinh, số liệu ra đa của ba trạm 

Việt Trì, Phù Liễn, Vinh để phân tích nhằm tìm nguyên nhân hình thành đợt mưa lớn 

trên và đánh giá khả năng phục vụ của thông tin ra đa thời tiết TRS - 2730 ở nước ta. 
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Phần – 3:

Biến trình của Gió mùa Đông Nam Á

Ngày 5 tháng 3, 2009 (thứ 5)

( 13:30 – 15:00)

13:30
13:45

- TS. Jianqing XU Mối quan hệ của những thay đổi cán cân nhiệt và nước 

trong lòng hồ trên cao nguyên Tây Tạng

13:45
14:00

- PGS.TS. Tomohiko 
TOMITA

Biến trình năm trong quá trình lệch bắc theo mùa của 

front Baiu

14:00
14:15

- PGS.TS. Phan Văn 
Tân

Biến trình theo mùa và theo các năm của các đại lượng 

khí hậu mặt đất tại Việt Nam và các vùng lân cận 

14:15
14:30

- TS. Hisayuki 
KUBOTA

Hoạt động trong vòng 100 năm của bão nhiệt đới ở

Philippin dựa trên chuỗi số liệu lịch sử

14:30
14:45

- TS. Peiming WU Điều kiện thuận lợi của khí quyển để xuất hiện các trận 

mưa cực lớn lặp lại ở Jakarta trên đảo Java

14:45
15:00

- TS. Hatsuki 
FUJINAMI

Biến trình mùa và năm của lượng mưa mùa hè vùng 

Bangladesh

P3- 01
Mối quan hệ của những thay đổi cán cân nhiệt và nước

trong lòng hồ trên cao nguyên Tây Tạng

TS. Jianqing Xu
Trung tâm nghiên cứu các lĩnh vực về biến đổi toàn cầu (FRCGC)

Cơ quan Công nghệ và Khoa học Trái Đất- Biển của Nhật Bản (JAMSTEC)

E-mail: jxu@jamstec.go.jp

Rất nhiều các hồ trên khắp cao nguyên Tây Tạng có ảnh hưởng lớn đến sự bốc 

hơi từ cao nguyên. Chúng tôi đã phân tích các biến đổi của chu trình nước ở hồ

Yamdrok Yumtso khi nhiệt độ tăng thêm 1.13 C0 trong suốt thời kỳ 45 năm từ 1961-

2005. Cả áp suất hơi nước và độ ẩm tương đối tăng lên xấp xỉ 17%, trong đó 13,7% là 

do thông lượng phát xạ sóng dài và một phần nhỏ hơn là do biến đổi hàng ngày của 

nhiệt độ bề mặt. 5.7% giảm đi trong thời lượng chiếu sáng của mặt trời làm giảm dòng 

bức xạ mặt trời đi 3%. Cân bằng nhiệt và nước được mô phỏng lại đối với mặt đất và 

hồ. Diện tích hồ chiếm 10% toàn lưu vực. Sự bốc hơi từ hồ là lớn hơn so với từ mặt 

đất, lượng bốc hơi từ hồ chiếm hơn 26% trên toàn lưu vực. Lượng bốc hơi từ hồ giảm 
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7% (tháng 5-tháng 9) trong giai đoạn nghiên cứu và các quan trắc từ các chậu đo cũng 

cho thấy lượng bốc hơi giảm. Xu hướng này đã không được tìm thấy đối với lượng 

bốc hơi từ mặt đất và từ giáng thuỷ. Với lượng hơi nước trong khí quyển tăng lên và 

lượng bốc hơi từ bề mặt (hồ và đất) đang giảm đi, hơi nước có thể đến từ khu vực bên 

ngoài lưu vực và có khả năng là từ phía bên kia cao nguyên.     

P3- 02
Biến trình năm trong quá trình lệch bắc

theo mùa của front Baiu
PGS.TS Tomohiko Tomita

Trường Đại học Công nghệ Kumamoto

E-mail:tomita@sci.kumamoto-u.ac.jp

Front Baiu xuất hiện ở Tây Bắc Thái Bình Dương (WNP) vào đầu mùa hè sẽ

xảy ra những biến động lớn. Điều này ảnh hưởng đến mưa dị thường từ tháng năm đến 

tháng sáu hàng năm. Sự lệch bắc theo mùa của front Baiu trên bề mặt cố định có phân 

kỳ dị thường, chính là do hiện tượng ENSO đem lại, ảnh hưởng đến sự biến đổi trong 

vùng Tây bắc Thái Bình Dương. Độ sâu lớp xáo trộn trên biển góp phần duy trì SSTAs 

và mối liên hệ từ xa của vùng Đông Á-Thái Bình Dương trong vùng nhiệt đới Tây Bắc 

Thái Bình Dương (WNP), trong khi theo mùa về phía bắc 20˚N đem lại khả năng nóng 

yếu, và hoạt động của front Baiu làm thay đổi SSTAs một cách dễ dàng. Vì vậy, độ sâu 

lớp xáo trộn trên biển là tiêu chuẩn quan trọng để kiểm soát tương tác biển – khí 

quyển.

P3- 03
Biến trình theo mùa và theo các năm

của các đại lượng khí hậu mặt đất tại Việt Nam và các vùng lân cận
PGS.TS. Phan Văn Tân1, Ngô Đức Thành2, Hồ Thị Minh Hà1

1Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học,

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
2Đài Khí tượng Cao không, Trung tâm KTTV Quốc Gia

Email: tanpv@vnu.vn

  Khí hậu trong giai đoạn 1991-2000 tại Việt Nam và các vùng lân cận được mô 

phỏng bởi mô hình khí hậu khu vực RegCM phiên bản 3.0 (RegCM3). Miền tính toán 

bao phủ từ 80 đến 130 độ kinh đông, và từ 5 độ vĩ nam đến 40 độ vĩ bắc. Mô hình lấy 

số liệu tái phân tích ERA40 làm điều kiện biên và điều kiện ban đầu, và được chạy với 

số liệu nhiệt độ mặt biển OISST trên đại dương. Việc đánh giá mô hình được thực hiện 
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dựa trên việc so sánh các trường hoàn lưu mô phỏng được, nhiệt độ không khí tại 2m 

và giáng thủy với các quan trắc toàn cầu và từ hơn 50 trạm đo khí tượng của 7 vùng 

khí hậu của Việt Nam. Nhìn chung, các kết quả mô phỏng khá tương đồng với số liệu 

quan trắc. Mặc dù đưa ra kết quả ẩm hơn và lạnh hơn, RegCM3 đã mô phỏng tương 

đối chính xác chu trình năm và biến trình giữa các năm của nhiệt độ mặt đất và giáng 

thủy. Ngoại trừ vùng Nam Trung Bộ của Việt Nam, mô hình đã cho nhiệt độ nhỏ hơn 

nhiệt độ quan trắc được một cách hệ thống. Độ lệch trung bình năm cho mỗi vùng khí 

hậu là không đổi theo thời gian. Vào mùa mưa và mùa khô, RegCM3 cho giảng thủy 

tương ứng thấp hơn và cao hơn so với quan trắc. 

P3- 04
Hoạt động trong vòng 100 năm của bão nhiệt đới

ở Philippin dựa trên chuỗi số liệu lịch sử

TS. Hisayuki Kubota
Viện nghiên cứu thám sát biến đổi toàn cầu (IORGC),

Cơ quan Công nghệ và Khoa học Trái đất-Biển (JAMSTEC)

Email: kubota@jamstec.go.jp

    Hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới (TC) tác động lớn đến mưa gió mùa mùa

hè vùng Tây Bắc Thái Bình Dương (WNP). Sự hoạt động của TC biến động theo từng 

thập kỷ và theo từng năm. Để nghiên cứu sự biến động này, chuỗi số liệu TC dài hạn là 

rất cần thiết. Hiện nay, cơ sở dữ liệu TC của Trung tâm cảnh báo bão khu vực Tây Bắc 

Thái Bình Dương (WNP) có từ năm 1945. Trong nghiên cứu này, chuỗi số liệu nghiên 

cứu bao gồm: số liệu quan trắc quỹ đạo TC khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương WNP 

từ năm 1901 đến năm 1940 lấy từ bản tin hàng tháng của Cục thời tiết Philippines; số

liệu quỹ đạo TC khu vực Đài Loan và vùng lân cận từ năm 1897-1996 (Shieh và cộng 

sự 1998). Trước tiên, chúng tôi tập trung vào số lượng TC trên đất liền ở Philippin 

(TLP) tạo cơ sở dữ liệu từ năm1902 đến năm 2005 và nghiên cứu sự biến động của 

TLP liên quan tới các thời kỳ ENSO (dao động nam) và PDO (dao động thập kỷ Thái 

Bình Dương). Mối liên hệ giữa TLP và các thời kỳ ENSO được kết hợp với các thời kỳ

PDO. Sau đó, chúng tôi sẽ mở rộng các phân tích cho vùng Tây Bắc Thái Bình Dương 

WNP.
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P3- 05
Điều kiện thuận lợi của khí quyển

để xuất hiện các trận mưa cực lớn lặp lại ở Jakarta trên đảo Java

TS. Peiming Wu1, Manabu D. Yamanaka1 and Jun Matsumoto1

Fadli Syamsudin2, Reni Sulistyowati2 and Yusuf S. Djajadihardja2  
1Cơ quan Công nghệ và Khoa học Biển – Trái đất của Nhật Bản (JAMSTEC)

2Cơ quan Ứng dụng và Đánh giá Công nghệ (BPPT), Inđônêxia.
Email: pmwu@jamstec.go.jp

Trong hầu hết các năm, mưa lớn xảy ra trên Jakarta, thủ đô của Indonesia 

trong mùa mưa của khu vực này bắt đầu từ tháng 12 và kết thúc trong tháng 3, đôi khi 

gây ra những trận lũ lụt lớn. Những trận lụt năm 1996, 2002 và 2007 ở Jakarta là ba lũ 

lụt lớn trong lịch sử được ghi lại. Trong những năm đó, mưa cực lớn xảy ra lặp đi lặp 

lại trong vài ngày, gây ra lũ lụt quy mô lớn tại Jakarta và các vùng lân cận. Trong đó, 

năm 2007 trận lụt tại Jakarta làm ảnh hưởng tới 80 khu vực riêng biệt trong và xung 

quanh Jakarta, và hơn 70,000 ngôi nhà bị ngập, làm 300,000 người phải sơ tán. Không 

giống như ở vĩ độ trung bình, không phải là một vòi rồng, một cơn bão, và cũng không 

phải là áp thấp nghiêm trọng xảy ra trong khu vực gần xích đạo. Do đó, vẫn chưa rõ lý 

do tại sao xảy ra mưa lũ lặp lại trên Jakarta và khu vực xung quanh. Trong nghiên cứu 

này, chúng tôi tìm hiều các điều kiện không khí khi các trận mưa lũ lặp lại xảy ra trên 

Jakarta của đảo Java thông qua việc sử dụng gió bề mặt biển QuikSCAT, hình ảnh 

hồng ngoại GMS, radar quan sát và các dữ liệu bóng thám không vô tuyến.

Các kết quả từ gió bề mặt biển QuikSCAT hiển thị luồng gió mùa xuyên xích 

đạo mạnh mẽ và bền vững từ phía Bắc bán cầu vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm 

1996, 2002 và 2007 khi mưa lũ xảy ra trên Jakarta. Các luồng gió mùa xuyên xích đạo 

đóng một vai trò lớn trong việc hình thành lặp đi lặp lại các trận mưa lũ to. Các kết quả

từ bóng thám không cho thấy gió thịnh hành tầng cao trong khu vực là yếu trong 

khoảng thời gian của các trận mưa lũ lặp đi lặp lại. Chu trình ngày đêm rất rõ ràng của 

đối lưu xuất hiện trên đảo. Các luồng gió mùa xuyên xích đạo tương tác qua lại với 

nhiệt và đối lưu của chu trình ngày đêm tại ranh giới lớp gió trên đảo, làm tăng đối lưu 

trên các ngọn núi trong buổi chiều, và trên đồng bằng vào ban đêm và buổi sáng. Kết 

quả là, các trận mưa lũ đã diễn ra liên tục trên đảo trong nhiều ngày, gây nên các trận 

lụt rộng khắp Jakarta và các vùng lân cận vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 trong những 

năm trên.

Những kết quả cũng nhận định rằng chu trình ngày đêm của đối lưu trên đảo có 

thể bị triệt tiêu bởi những dòng gió thịnh hành trên cao. Trong những trường hợp này, 
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luồng gió mùa xuyên xích đạo không gây ra mưa lớn trên đảo. Tóm lại, luồng gió mùa 

xuyên xích đạo mạnh và bền vững, và gió thịnh hành tầng cao yếu với chu trình ngày 

đêm rõ rệt của đối lưu trên đảo là những điều kiện khí quyển thuận lợi cho sự xuất hiện 

của những trận mưa lũ mạnh lặp lại ở Jakarta trên đảo Java

P3- 06
Biến trình mùa và năm

của lượng mưa mùa hè vùng Bangladesh

TS. Hatsuki Fujinami1, Daisuke Hatsuzuka2,
Tetsuzo Yasunari1 and Taiichi Hayashi3

1Trung tâm nghiên cứu Khí quyển – Thủy quyển trường đại học Nagoyay, Nagoya, Nhật Bản
2Bản tin thời tiết, Chiba, Nhật Bản

3Viện nghiên cứu ngăn ngừa thảm họa, trường đại học Kyoto, Kyoto, Nhật Bản

Email: hatsuki@hyarc.nagoya-u.ac.jp

Quan hệ giữa biến trình trong mùa của lượng mưa trong mùa gió mùa (tháng 

sáu đến tháng tám) và biến trình năm của về tổng lượng mưa gió mùa (JJA) ở

Bangladesh được nghiên cứu dựa trên số liệu mưa hàng ngày của 25 trạm đo mưa 

trong vòng 20 năm (1981 - 2000). Số liệu mưa của 25 trạm được tính trung bình mỗi 

ngày và tất cả số liệu mưa hàng ngày của Bangladesh (viết tắt là ADBR) được sử dụng 

như là một chỉ số để nghiên cứu sự biến đổi theo thời gian của lượng mưa vùng 

Bangladesh. Cấu trúc không gian của hoàn lưu khí quyển kết hợp với biến trình trong 

mùa và năm của ADBR cũng được nghiên cứu bằng cách sử dụng số liệu tái phân tích 

của Nhật trong vòng 25-năm (JRA25) trên lưới 1,25 °x 1,25 ° kinh- vĩ.

      Biến trình trong mùa 7 – 25 ngày (gọi là dưới-tháng) chiếm ưu thế phần lớn 

chuỗi thời gian 20 năm ADBR. Một điều chú ý quan trọng là biến trình mùa trong 

phương sai ADBR 7 - 25-ngày quan hệ mật thiết với tổng lượng mưa gió mùa. Điều 

này cho thấy các đặc tính biến trình mùa quy mô tháng (bao gồm biên độ, tần suất hoạt 

động của chu kỳ mưa và số ngày mưa) có thể xác định được biến trình năm tổng lượng 

mưa gió mùa vùng Bangladesh.

      Trong suốt thời kỳ hoạt động của biến trình trong mùa, các phân tích tổ hợp 

cho thấy rãnh gió mùa nằm ở phía đông bắc Ấn Độ đến phía bắc Bangladesh ở mực 

đối lưu tầng thấp đưa gió tây nam qua Bangladesh. Ngược lại, trong thời kỳ gián đoạn, 

rãnh gió mùa nằm ở Đông Bắc Ấn Độ đến phía Tây vịnh Bengal. Hướng gió thay đổi 

từ nam/tây nam khi thổi qua vùng Bangladesh do sự thay đổi của rãnh gió mùa. Sự
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khác biệt giữa các thời kỳ hoạt động và gián đoạn cho thấy tâm hoàn lưu xoáy thuận 

nằm ở phía bắc Bangladesh và một hoàn lưu xoáy nghịch trên Vịnh Bengal.

     Trong sự khác biệt giữa những năm ẩm ướt (năm năm mưa nặng nhất) và năm 

khô hạn (năm năm mưa ít nhất), một xoáy thuận dị thường xuất hiện ở phía bắc 

Bangladesh và một hoàn lưu xoáy nghịch ở phía Tây của vịnh Bengal. Các cấu trúc 

khí quyển cho thấy rõ dòng chảy tây nam qua vùng Bangladesh trong những năm ẩm 

ướt.

Trong khoảng thời gian ngắn, phấn bố theo không gian của hoàn lưu khí quyển 

có sự khác biệt giữa các thời kỳ hoạt động và gián đoạn gần tương tự như giữa những 

năm ẩm ướt và những năm khô hạn, điều này có thể thấy rằng biến trình trong mùa 

quy mô dưới tháng cũng ảnh hưởng đến biến trình năm trong các trường hoàn lưu khí 

quyển quanh khu vực Bangladesh.
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Phần – 4:

Mô phỏng và dự báo cho khu vực gió mùa Đông Nam Á

Ngày 5 tháng 3, 2009 (thứ 5)

( 15:30 – 17:00)

15:30
15:45

Th.S. Đỗ Lệ Thủy Về đợt mưa lớn diện rộng đặc biệt xảy ra trên khu vực

Bắc Bộ từ 30 tháng 10 đến 01 tháng 11 năm 2008 

15:45

16:00

TS. Qoosaku 
MOTEKI

Sự lan truyền của các tác động của việc đồng hóa máy 

đo bổ sung trên vùng Ấn Độ Dương trong một phân tích 

khách quan

16:00
16:15

- TS. Miki HATTORI Sự biến thiên theo mùa của các sai số trong phép phân 

tích khách quan ở khu vực Việt Nam

16:15

16:30

- Th.S. Đặng Thanh 
Mai

Tích hợp mô hình thủy văn và mô hình thủy lực để dự

báo lũ lụt cho hệ thống sông Thu Bồn – Vu Gia tại miền 

Trung Việt Nam

16:30

16:45

- TS. Hiroshi 
TAKAHASHI

Mô phỏng khí hậu khu vực phân giải cao về sự sụt giảm 

dài hạn của lượng mưa tháng 9 trên bán đảo Đông 

Dương

16:45
17:00

- TS. Hồ Thị Minh 
Hà

Mô phỏng số trị ảnh hưởng của son khí carbon đen lên 

khí hậu khu vực Đông Nam Á và Việt Nam 
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P4- 01
Về đợt mưa lớn diện rộng đặc biệt xảy ra

trên khu vực Bắc Bộ từ 30 tháng 10 đến 01 tháng 11 năm 2008
Th.S. Đỗ Lệ Thủy, Phạm Thị Thanh Ngà, Võ Văn Hòa

Trung Tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Email : dlthuy@nchmf.gov.vn

Hệ thống thời tiết thống trị trong thời gian từ 30 tháng 10 đến 01 tháng 11 năm 

2008 đã gây ra một đợt mưa lịch sử trên phần lớn khu vực Bắc Bộ và gây ngập lụt 

nghiêm trọng tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Lượng mưa khổng lồ đo được trong 

thời gian trên tại Hà Nội đạt xấp xỉ 500 mm và tại Hà Đông là 800 mm. Chỉ trong 

vòng 24 giờ (từ 19 giờ ngày 30/10 đến 19 giờ ngày 31/10/2008, lượng mưa đo được tại 

Hà Đông xấp xỉ 530 mm.

Lượng mưa dự báo từ các mô hình toàn cầu GEM (Canada), GME (Đức) và 

GSM (Nhật Bản) chỉ đạt khoảng một phần tư (¼) so với mưa thực tế. Mô hình khu vực 

HRM (chạy nghiệp vụ tại Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương với đầu vào từ ba mô 

hình toàn cầu nói trên) tuy có dự báo được lượng mưa lớn hơn so với các mô hình toàn 

cầu nhưng so với thực tế cũng chỉ đạt một nửa. Hầu hết các mô hình đều không dự báo 

được khu vực mưa lớn nhất, các vị trí dự báo đều bị lệch về phía đông nam so với thực 

tế. Thật khó có thể xác định được nguyên nhân mà các mô hình dự báo số đã không dự

báo được chính xác đợt mưa lũ lịch sử này (cả về vị trí lẫn cường độ). Nội dung trong 

báo cáo này chủ yếu tập trung vào việc phân tích cấu trúc và các đặc trưng nhiệt -

động lực của hệ thống đã gây ra hiện tượng này.

Hướng chủ đạo của hệ thống mưa nằm dọc theo rìa phía tây của Áp cao cận 

nhiệt đới, nơi mà gió đông nam ở tầng thấp thổi liên tục từ Biển Đông vào đất liền trên 

khu vực Bắc Bộ. Qua phân tích số liệu tái phân tích của Cơ quan khí tượng Nhật Bản 

(JRA25), chúng tôi nhận thấy rằng quá trình cưỡng bức động lực gây ra đợt mưa lịch 

sử này chỉ có cường độ trung bình. Toàn bộ tầng khí quyển cho tới mực 200 mb đều 

rất ẩm, gần như bão hòa. Tại khu vực đông nam của hệ thống, tầng khí quyển ở giữa 

khô hơn là tại khu vực tây bắc, và quan sát thấy sự bất ổn định của mây đối lưu dưới 4 

km. Toàn bộ trường gió trong hệ thống đổi chiều từ hướng đông nam sang hướng nam 

theo độ cao. Độ đứt gió mạnh này có thể được coi là điều kiện thuận lợi cho sự hình 

thành và phát triển của hệ thống gây ra đợt mưa lũ lịch sử nói trên.



                         Hội thảo Quốc Tế Gió mùa châu Á tại Đà Nẵng, tháng 3 năm 200934

P4- 02
Sự lan truyền của các tác động của việc đồng hóa máy đo 

bổ sung trên vùng Ấn Độ Dương trong một phân tích khách quan
TS. Qoosaku MOTEKI

JAMSTEC/IORGC

Email: moteki@jamstec.go.jp

       Ảnh hưởng của việc đồng hóa các máy đo bổ sung trên khu vực Ấn Độ

Dương trong suốt thời gian 23/10-5/12 (dự án khảo sát MISMO trong pha hoạt động  

MJO) trong một phân tích khách quan được khảo sát. Phân tích khách quan này còn 

được gọi là “ALERA” sử dụng kỹ thuật đồng hóa với bộ lọc Kalman toàn phần. 

ALERA cung cấp các giá trị phân tích (trung bình tổ hợp) và các giá trị sai số (dải rộng 

tổ hợp) tại mỗi điểm lưới. Sử dụng thông tin sai số, việc lập phép kiểm định ý nghĩa là 

có thể thực hiện cho dấu hiệu ảnh hưởng của phép đồng hóa và chúng tôi có thể đánh 

giá tác động của việc đồng hóa cũng như sự lan truyền của nó. Tác động sâu của việc 

đồng hóa số liệu xuất hiện trên vùng Ấn Độ dương khi bắt đầu MJO. Thêm vào đó, tín 

hiệu tác động lan truyền theo hướng Đông bằng sóng Kelvin và bão lớn trên vùng 

nhiệt đới phía Tây Thái Bình Dương được phát hiện là bị ảnh hưởng bởi các số liệu 

này. Các bão lớn (Chebi, Cimaron, và Durian) di chuyển hướng Tây và tấn công vào 

khu vực quanh Việt Nam. Theo đó, số liệu trên vùng Ấn Độ Dương có ảnh hưởng lớn 

đến các trường phân tích xung quanh Việt Nam. Sử dụng phương pháp ước lượng tác 

động khảo sát bổ sung bằng ALERA, chúng ta có thể đưa ra các hướng dẫn để xem xét 

các chiến lược quan trắc nghiệp vụ nhằm cải thiện độ chính xác trong dự báo một cách 

hiệu quả.

P4- 03
Sự biến thiên theo mùa của các sai số

trong phép phân tích khách quan ở khu vực Việt Nam

TS. Miki Hattori
JAMSTEC/IORGC

Email: mhattori@jamstec.go.jp

Sự biến thiên theo mùa của các sai số trong phép phân tích khách quan trên 

lãnh thổ Việt Nam được xét đến. Đối tượng phân tích được gọi là “ALERA” sử dụng 

kỹ thuật đồng hóa với bộ lọc Kalman toàn phần. ALERA cung cấp các giá trị phân tích 

(trung bình tổ hợp) và các giá trị sai số của chúng (dải rộng tổ hợp) tại mỗi điểm lưới. 

Chúng ta có thể nghiên cứu các biến hiệu quả hơn và các giai đoạn của việc quan trắc 
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nghiệp vụ nhằm cải thiện độ chính xác trong việc phân tích (dự báo). Suốt cả năm, độ

chính xác của phép phânt tích khách quan trên các điểm lưới của miền Bắc Việt Nam 

cao hơn đáng kể so với miền Nam. Trong khi, tại các điểm lưới của miền Nam Việt 

Nam, các sai số trong tầng thấp hơn vào mùa hè tương đối lớn. Theo đó, việc tăng 

thêm quan trắc trong các tầng thấp vào mùa hè trong khu vực miền Nam Việt Nam làm 

tăng hiệu quả trong việc nghiên cứu chiến lược quan trắc nghiệp vụ trong tương lai 

được khuyến nghị.

P4- 04
Tích hợp mô hình thủy văn và mô hình thủy lực

để dự báo lũ lụt cho hệ thống sông Thu Bồn – Vu Gia
tại miền Trung Việt Nam

Th.S. Đặng Thanh Mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương,

Email: thanhmaidang@hotmail.com

Hàng năm, hệ thống sông Thu Bồn – Vu Gia thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ 

lụt gây ra nhũng tổn thất rất lớn về người và tài sản. Công tác phòng chống và giảm 

nhẹ thiên tai, lũ lụt trên lưu vực yêu cầu một hệ thống dự báo lũ thời gian thực trong 

đó thành phần quan trọng nhất là mô hình dự báo lũ. Do tính phức tạp của các quá 

trình thủy văn và các đặc trưng trên lưu vực sông, sự kết hợp của một vài mô hình thủy 

văn là một xu hướng thích hợp và cần thiết cho dự báo lũ trên lưu vực. Trong báo cáo 

này mô hình thủy văn phân phối Wetspa được kết hợp với mô hình thủy lực HECRAS 

để mô phỏng và dự báo lũ trên lưu vực. 

Mô hình Wetspa được sử dụng để mô phỏng và dự báo lũ cho lưu vực Thành 

Mỹ, Nông Sơn và các tiểu lưu vực vùng thượng lưu làm đầu vào cho mô hình thủy lực. 

Mô hình Wetspa sử dụng các bản đồ GIS (DEM, Đất, thảm phủ) và số liệu mưa để mô 

phỏng dòng chảy, kết quả mô phỏng từ mô hình được so sánh với số liệu thực đo tại 

đầu ra của các tiểu lưu vực. Trong giai đoạn hiệu chỉnh bộ thông số của mô hình (mùa 

lũ 2001-2005) thấy rằng có sự phù hợp tương đối tốt giữa đường quá trình tính toán và 

thực đo với hệ số Nash-Sutcliffe từ 0,58 đến 0,92. Trong giai đoạn kiểm định bộ thông 

số mô hình (mùa lũ 2006 – 2007), mô hình mô phỏng quá trình lũ với độ chính xác cao 

với hệ số Nash-Sutcliffe lớn hơn 0,8. Kết quả thu được trong quá trình hiệu chỉnh và 

kiểm nghiệm thông số mô hình cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa quá trình tính 

toán và thực đo. Lưu lượng đỉnh lũ, thời gian xuất hiện và thể tích dòng chảy, phần 

nước thấp và nước cao được mô phỏng tương đối tốt.

Mô hình thủy lực HECRAS được áp dụng để mô phỏng dòng chảy ở hạ lưu hệ
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thống sông Thu Bồn – Vu Gia do bị ảnh hưởng bởi thủy triều. Hệ thống được mô 

phỏng bằng 320 mặt cắt và 8 ô chứa được nối với nhau bằng các nhánh sông. Lưu 

lượng của các tiểu lưu vực ở thượng lưu được tính toán bằng mô hình Wetspa được sử

dụng như điều kiện biên trên. Biên dưới là mực nước triều thực đo và dự báo. Số liệu 

dùng để tối ưu và hiệu chỉnh bộ thông số của mô hình là quá trình mực nước tại Câu 

Lâu và Ái Nghĩa. Kết quả mô phỏng cho thấy quá trình tính toán tương đối phù hợp 

với quá trình thực đo. Sai số đỉnh lũ lớn nhất tại Câu Lâu và Ái Nghĩa là 0,75m. Kết 

quả tính toán trong quá trình tối ưu và hiệu chỉnh bộ thông số cho thấy mô hình mô 

phỏng tương đối tốt đỉnh lũ và quá trình lũ, trong đó phần nước cao được mô phỏng tốt 

hơn. Kết quả này cho thấy mô hình phù hợp trong mô phỏng, dự báo lũ.

Để ứng dụng hai mô hình này trong dự báo nghiệp vụ, một công nghệ dự báo 

lũ dựa trên hai mô hình này đã được xây dựng. Công nghệ cho phép tự động hóa từ

khâu thu thập, hiển thị số liệu đến tính toán và ra bản tin lũ. Công nghệ này đã được áp 

dụng trong mùa lũ năm 2008 để dự báo lũ cho hệ thống sông Thu Bồn Vu Gia cho kết 

quả tương đối tốt.

P4- 05
Mô phỏng khí hậu khu vực phân giải cao về sự sụt giảm dài hạn

của lượng mưa tháng 9 trên bán đảo Đông Dương

TS. Hiroshi Takahashi, Takao Yoshikane, Masayuki Hara and Tetsuzo Yasunari
Viện nghiên cứu thám sát biến đổi toàn cầu (IORGC),

Cơ quan Công nghệ và Khoa học Trái Đất- Biển của Nhật Bản (JAMSTEC)

Email: hiroshi3@jamstec.go.jp

Chúng tôi quan tâm đến sự sụt giảm dài hạn của lượng mưa tháng 9 trên Đông 

Dương. Sự sụt giảm rõ ràng của lượng mưa dọc theo rãnh gió mùa trên bán đảo Đông 

Dương đã được quan trắc. Chúng tôi đã xây dựng các mô phỏng dài hạn và bàn về các 

hiệu ứng của sự thay đổi dài hạn đối với cả điều kiện bề mặt địa phương và hoàn lưu 

quy mô lớn. Sử dụng mô phỏng 30 năm cho tháng 9 trong giai đoạn từ 1966 đến 1995 

với điều kiện sử dụng đất cố định với giá trị hiện tài và việc phá rừng được bỏ qua, 

chúng tôi đã thành công trong việc tái tạo lại sự sụt giảm dài hạn của lượng mưa. Từ

đó chúng tôi kết luận rằng việc suy yếu hoạt động của các xoáy thuận nhiệt đới trên 

khu vực bán đảo Đông Dương có thể là nguyên nhân cho sự sụt giảm của lượng mưa.

.
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P4- 06
Mô phỏng số trị ảnh hưởng của son khí carbon đen

lên khí hậu khu vực Đông Nam Á và Việt Nam
TS. Hồ Thị Minh Hà, Phan Văn Tân

Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

Email: hahtm@vnu.vn

Cacbon đen (BC) là một trong những tác nhân quan trọng nhất góp phần vào biến 

đổi khí hậu Trái đất vì có khả năng hấp thụ bức xạ mặt trời. BC có thể xáo trộn với các 

son khí khác để tạo ra “mây nâu” (mây bẩn) trong khí quyển, hấp thụ bức xạ mặt trời 

và ngăn cản bức xạ tới bề mặt, do đó làm ấm khí quyển và làm lạnh bề mặt đất.

Trong nghiên cứu này sử dụng mô hình RegCM3 của Trung tâm Vật lý lý thuyết 

quốc tế ICTP để xem xét các tác động của BC có thể gây ra đối với khí hậu khu vực 

Đông Nam Á và Việt Nam. Thời gian tích phân mô hình là một năm, từ ngày 

01/01/2000 đến 01/01/2001. Miền tích phân bao phủ khu vực Đông Nam Á, từ

15S-42N và 75E-135E với độ phân giải ngang 54km. RegCM3 được chạy với hai thí 

nghiệm không và có tính đến ảnh hưởng của BC. Khả năng truyền bức xạ trong khí 

quyển, nhiệt độ và lượng mưa mô phỏng của RegCM3 được phân tích để thấy được tác 

động của BC lên các yếu tố khí hậu này. 

Kết quả bước đầu cho thấy, nhìn chung sự có mặt của BC làm tăng tác động của 

bức xạ tại đỉnh khí quyển nhưng làm giảm bức xạ tại bề mặt. Hệ quả là nhiệt độ bề mặt 

tại các khu vực có nồng độ BC cao giảm đi. Tác động của BC lên lượng mưa thể hiện 

ở hệ số tương quan (HSTQ) âm trên khu vực bán đảo Đông Dương trong khi trên phía 

đông của Ấn Độ và Trung quốc, HSTQ dương. Đây là các khu vực có nồng độ BC cao 

hơn xung quanh. Khi phân tách ảnh hưởng của BC do đốt sinh khối và BC do hoạt 

động của con người thì thấy rằng BC do hoạt động con người có xu thế làm ấm nhiệt 

độ bề mặt so với trường hợp chỉ có BC sinh khối.
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Phần – 5:

Chu trình ngày đêm của giáng thủy và các hoạt động đối lưu trong 
khu vực gió mùa Châu Á 

và ảnh hưởng của chúng lên thời tiết và khí hậu khu vực

Ngày 6 tháng 3, 2009 (thứ 6)

( 08:15 – 12:00)

08:15

08:45

- GS.TS. Richard H. 

JOHNSON

Bài được mời: Chu trình ngày của đối lưu nhiệt đới và 

gió mùa

08:45

09:00

- TS. Tomonori 

SATO

Vai trò của sự hình thành vũng lạnh trong chu trình 

ngày đêm của giáng thuỷ trên các lục địa gần biển

09:00

09:15

- GS.TS. Toshio 

KOIKE

Sự đốt nóng khí quyển trên cao nguyên Tây Tạng 

trước khi bắt đầu gió mùa Châu Á

09:15

09:30
- TS. Phạm Thị

Thanh Ngà, 

Dao động ngày đêm của dòng siết tầng thấp trong mối 

liên quan với hệ thống mưa trong mùa mưa Baiu ở

Okinawa

09:30

09:45

- GS.TS. Takehiko 

SATOMURA

Chu trình ngày của giáng thuỷ trên phía Bắc Vịnh 

Bengal

09:45

10:00

- TS. Namiko 

SAKURAI

Cấu trúc bên trong của hệ thống mây di chuyển hướng 

tây với chu trình ngày đêm ở phía tây đảo Sumatra 

quan sát được trong ngày 10/11/2006 trong đợt khảo 

sát HARIMAU 2006

Coffee break 30 minutes

10:30

11:00

- GS.TS. Tianjun 

ZHOU

Bài được mời: Chu trình ngày đêm của giáng thuỷ

phía đông Trung Quốc

11:00

11:15
- GS.TS. Tetsuzo 

YASUNARI

Vai trò của chu trình ngày trong hệ thống đối lưu và 

giáng thủy đối với việc điều chỉnh dao động MJO trên 

vùng lục địa biển

11:15

11:30
- Ms. Keiko 

YAMAMOTO

Chu trình ngày và những biến đổi của Phản hồi vô 

tuyến (PHVT) ra đa khu vực gần Viên Chăn, Lào

11:30

11:45
- TS. Atsushi 

HIGUCHI

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chu trình ngày đêm của 

hoạt động đối lưu với hoạt động thực vật theo mùa 

vùng Sahel - Châu Phi qua số liệu vệ tinh

11:45

12:00

- TS. Masafumi 

HIROSE

Các đặc tính ngày đêm của hệ thống giáng thủy quy 

mô cơ sở được quan trắc bởi TRMM PR
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P5- 01
Chu trình ngày của đối lưu nhiệt đới và gió mùa

GS.TS. Richard H. Johnson
Khoa Khoa học Khí quyển, Đại học Colorado Mỹ

Email: johnson@atmos.colostate.edu

Chu trình ngày của giáng thủy là đặc điểm nổi trội của đối lưu nhiệt đới và các 

hệ thống gió mùa toàn cầu, từ hệ thống gió mùa mạnh nhất trên thế giới – Gió mùa 

Châu Á - đến các hệ thống gió mùa của Mỹ và châu Phi. Trên quy mô lớn, các dãy núi 

lục địa tạo ra các hoàn lưu thay đổi lớn trong ngày, chuyển động thẳng đứng (ví dụ cao 

nguyên Tây Tạng ở châu Á, dãy Andes ở Nam Mỹ). Trên quy mô vừa, gió brizơ giữa 

đất liền và biển, hoàn lưu núi/thung lũng, và sự không đồng nhất trên bề mặt ảnh 

hưởng đến chu trình ngày của giáng thủy. Nhìn chung, giáng thủy có khuynh hướng 

đạt cực đại trên mặt đất trong ban ngày và trên khu vực biển lân cận vào buổi tối.

Đặc điểm điển hình của giáng thủy cực đại trên mặt đất trong buổi chiều/tối 

được biết đến như là câu trả lời cho sự đốt nóng bề mặt do mặt trời. Mặt khác, các tiến 

trình góp phần vào việc có giáng thủy cực đại về đêm trên đại dương lại ít được hiểu 

rõ. Một số lý thuyết đã được đưa ra, liên quan đến sự đốt nóng của bức xạ bề mặt và 

lớp khí quyển tự do hoặc gradient theo phương ngang của chúng, tuy nhiên cơ chế

chính xác vẫn chưa được chỉ rõ và không được tái mô phỏng tốt trong các mô hình 

toàn cầu. 

Có nhiều khu vực gió mùa nơi có những sự loại trừ đáng chú ý của các khuôn 

mẫu đặc trưng cho biến đổi ngày của giáng thủy trên cả mặt đất và đại dương. Ví dụ

như khu vực xung quanh cao nguyên Tây Tạng và hạ lưu của các dãy núi lớn như là 

Rocky và Andes đã cho thấy giáng thủy cực đại vào vào buổi tối muộn/sáng sớm. Khu 

vực hạ lưu của những dãy núi này có đặc điểm điển hình là sự di chuyển về phía đông 

của đối lưu. Trên vùng biển nhiệt đới có một số vùng (như là phía bờ tây của châu Phi, 

SPCZ, vịnh Bengal, biển Đông) cho thấy cực đại của giáng thủy vào ban ngày.

Tại châu Á và vùng phụ cận, cực đại ban ngày của giáng thủy trên một phần 

của các biển bao quanh được liên đới với các tín hiệu phát triển của đối lưu. Trong 

suốt thời kỳ gió mùa mùa hè, đối lưu trên vịnh Bengal và biển Đông hình thành tiêu 

biểu dọc theo vùng bờ biển này về phía bắc vào sáng sớm và sau đó lan truyền về phía 

nam trên một khoảng cách lớn (~500 km hoặc lớn hơn) trước khi tan rã ở khu vực 

trung tâm hoặc khu vực phía nam của các vùng biển này. Sóng trọng trường cũng liên 

quan đến sự lan truyền của đối lưu trong các khu vực này, có lẽ đóng góp cho sự lan 

truyền riêng rẽ của các ổ đối lưu.
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Bài viết này xem xét lại các bước tiến trong việc tìm hiểu về biến trình ngày 

của đối lưu trong khu vực nhiệt đới và gió mùa, với việc nhấn mạnh vào hệ thống  

gió mùa nổi bật nhất, Gió mùa Châu Á.

P5- 02
Vai trò của sự hình thành vũng lạnh

trong chu trình ngày đêm của giáng thuỷ trên các lục địa gần biển

TS. Tomonori Sato
Trung tâm nghiên cứu hệ thống khí hậu, Đại học Tokyo

Email: t_sato@ccsr.u-tokjyo.ac.jp

Nghiên cứu này phân tích chu trình ngày đêm của giáng thuỷ được mô phỏng 

trong mô hình phân tích mây toàn cầu (GCRM) tên là NICAM (mô hình bất cân bằng 

thuỷ tĩnh 20 mặt). Tích phân 30 ngày của NICAM mô phỏng thành công chu trình 

ngày của giáng thuỷ kết hợp với gió brizơ (gió đất biển) và vòng tuần hoàn nhiệt-bao 

gồm địa hình cũng như sự truyền tín hiệu theo phương ngang trong chu kỳ ngày đêm. 

Hàm điều hoà đầu tiên của chu trình ngày của giáng thuỷ trong mô phỏng phân giải 

7-km phù hợp với quan sát từ vệ tinh theo sự phân bố địa lý mặc dù biên độ của nó 

được đánh giá hơi cao. Mô phỏng NICAM cho thấy các chu trình ngày của giáng thuỷ

trên các lục địa gần biển kết hợp mạnh mẽ với gió brizơ, kiểm soát sự hội tụ/phân kỳ

trong tầng đối lưu thấp xung quanh các hòn đảo. Các phân tích cũng cho thấy rằng các 

vũng lạnh thường xuyên hình thành trên vùng biển mở, nơi cường độ giáng thuỷ cao 

và sự lan truyền các vũng lạnh có liên quan đến chu trình ngày của giáng thuỷ cũng 

như gió brizơ.

Các thử nghiệm độ nhạy cho thấy sự phụ thuộc rõ rệt vào độ phân giải theo 

phương ngang của chu trình ngày của giáng thủy mô phỏng được. Trên các khu vực 

lục địa mô phỏng phân giải 14-km chỉ ra đỉnh của chu trình ngày khoảng ba giờ chậm 

hơn so với mô phỏng phân giải 7-km. Mô phỏng phân giải 3,5-km cho ra các đỉnh và 

cường độ rất giống với những người quan trắc của TRMM PR. Trong khi đó, sự phụ

vào thuộc độ phân giải của pha và cường độ là không đáng kể ở trên các biển mở. Sự

đối lập độ nhạy đối với độ phân giải theo phương ngang này được quy cho sự khác 

biệt trong cấu trúc và vòng đời của các hệ thống đối lưu trên đất và biển.

Đỉnh 24h của hơi nước ngưng kết, giáng thuỷ, và bức xạ sóng dài (OLR) được 

so sánh trên các vùng đất bằng cách sử dụng mô phỏng NICAM phân giải 7-km. Hơi 

nước ngưng kết trong ngày nhiều nhất xung quanh 15 LT, mà theo sau là đỉnh giáng 
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thuỷ vào khoảng 16.5 LT. Chu trình ngày đêm của mây cao có xu hướng đạt đỉnh vào 

khoảng 19.5 LT, ba giờ sau thời gian đạt đỉnh giáng thuỷ. Các kết quả này từ mô 

phỏng NICAM có thể giải thích những nguyên nhân của sự khác biệt về pha giữa các 

sản phẩm giáng thuỷ dựa trên một số vệ tinh quan sát. Chúng tôi chứng minh rằng 

GCRM hứa hẹn là một công cụ để mô phỏng chu trình giáng thuỷ ngày đêm một cách 

tin cậy và có thể khá hữu ích cho việc nghiên cứu vai trò của chu trình ngày đêm trong 

hệ thống khí hậu trong bối cảnh toàn cầu.

P5- 03
Sự đốt nóng khí quyển trên cao nguyên Tây Tạng

trước khi bắt đầu gió mùa Châu Á
GS.TS Toshio Koike1, Kenji Taniguchi2

1Khoa Kỹ sư công trình, Đại học Tokyo
2 Trường Kế hoạch Môi trường, Đại học Kanazawa

E-mail: tkoike@hydra.t.u-tokyo.ac.jp

Quan trắc tập trung tại chỗ đầu tiên vào đầu mùa xuân đã được thực hiện trên cao 

nguyên Tây Tạng vào tháng 4 năm 2004 dưới sự tài trợ của chương trình Chu kỳ quan 

trắc tăng cường phối hợp (CEOP) (Koike, 2004). Taniguchi và Koike (2007) đã tìm ra 

vai trò quan trọng của hoạt động đối lưu đến sự tăng nhiệt độ khí quyển tại lớp tầng 

đối lưu phía trên trong năm 2004 dựa trên các số liệu quan trắc tại chỗ, ảnh mây vệ

tinh và các mô phỏng số.

Ngoài việc tăng mạnh của nhiệt độ thế vị trong lớp khí quyển phía dưới từ bề mặt 

cho đến độ cao 7500m so với mặt biển vào thời điểm ban ngày, một sự tăng đáng kể

của nhiệt độ thế (lớn hơn 30K) cũng được quan trắc thấy tại lớp ở độ cao 10000m so 

với mặt biển. Từ 2UTC đến 6UTC, vùng nhiệt độ thế cao mở rộng lên phía trên một 

cách từ từ. Sự mở rộng này tương ứng với sự phát triển của lớp xáo trộn có thể đạt tới 

7500m so với mặt biển. Từ 6UTC đến 18UTC, một sự tăng đáng kể của nhiệt độ thế vị

được quan trắc thấy cho tới độ cao 10500m so với mực biển. Luồng không khí nóng 

này thường xâm nhập ngay lập tức xuống lớp xáo trộn do sự lực nổi âm. Do đó, sự

tăng nhiệt độ nhanh và mạnh này không thể được xem là hệ quả đối lưu khô nóng.

Một biểu đồ độ cao đỉnh mây được tính từ dữ liệu vệ tinh GOES-9 xung quanh 

vùng nghiên cứu và các quan trắc thám không đã chỉ ra vùng mây có đỉnh mây cao 

10km so với mực nước biển và tăng từ sáng cho đến đầu buổi trưa. Sự biến thiên theo 

ngày của độ cao đỉnh mây xảy ra đồng thời với sự đống nóng đột ngột trong lớp khí 

quyển dày cho thấy quá trình ngưng kết mây đóng vai trò chính trong việc đốt nóng 
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khí quyển trong tháng 4.

Để nghiên cứu vai trò quan trọng của mây trong quá trình đốt nóng khí quyển, 

hai nghiên cứu mô phỏng quy mô vừa tựa 2 chiều được thực hiện bằng cách đơn giản 

hóa địa hình. Một mô phỏng dựa trên các điều kiện khí quyển được quan trắc (ký hiệu 

là WET) và mô phỏng còn lại không sử dụng ẩm và vi vật lý mây (ký hiệu là DRY). 

Đối lưu mạnh và sự hoạt động của mây xảy ra trên vùng núi phía bắc và và phía nam 

tại 0730UTC kết hợp với sự tăng mạnh của nhiệt độ thế vị đạt tới độ cao từ 8000m tới 

10500m so với mực biển được tìm thấy trong mô phỏng WET, trong khi mô phỏng 

DRY chỉ cho thấy một hoạt động đối lưu yếu. Sự khác biệt giữa hai kết quả mô phỏng 

nhiệt độ thế trong khoảng thời gian từ 12UTC đến 00UTC cho thấy sự tăng mạnh của 

nhiệt độ thế vị ban ngày được tìm thấy cả trong các lớp khí quyển bên dưới và bên trên 

trong mô phỏng WET. Trong khi đó một sự tăng mạnh gần bề mặt và giảm theo độ cao 

cho đến 7200m so với mặt biển của nhiệt độ thế vị được chỉ ra trong mô phỏng DRY.

Như vậy, dựa trên các kết qủa quan trắc trường khí quyển, phân tích ảnh mây vệ

tinh và mô phỏng số, có thể thấy rằng sự vận chuyển hiển nhiệt bởi đối lưu khô không 

đủ để làm ấm lớp khí quyển tầng trên và sự phát triển đối lưu ẩm là không thể thiếu 

được trong quá trình đốt nóng khí quyển tại tầng đối lưu trên trong vùng cao nguyên 

Tây Tạng vào đầu mùa xuân.

P5- 04
Dao động ngày đêm của dòng siết tầng thấp

trong mối liên quan với hệ thống mưa 
trong mùa mưa Baiu ở Okinawa

TS. Phạm Thị Thanh Ngà1, Kenji Nakamura2, Fumie A. Furuzawa2

1 Trung tâm dự báo KTTV TW, Việt Nam.
2Trung tâm nghiên cứu KTTV, Đại học tổng hợp Nagoya, Japan

E-mail: ptnga@nchmf.gov.vn

Trong nghiên cứu này, gió ngang với độ phân giải cao về không gian và thời gian 

được quan trắc bằng ra-đa thám sát gió tần số 400- MHz tại đảo Okinawa và mạng lưới 

ra-đa thám sát gió của cơ quan khí tượng Nhật ở 3 trạm xung quanh đảo Okinawa để 

nghiên cứu dòng siết tầng thấp trong mùa mưa Baiu, tháng 5-6-7 của 3 năm (2004-2007) 

trên khu vực này. Với mục đích để hiểu rõ hơn về mối liên quan giữa dòng siết tầng thấp 

với các hệ thống gây mưa Baiu, dao động ngày đêm của hệ thống mưa liên quan với hoạt 

động của front Baiu sẽ được xem xét bằng cách sử dụng số liệu mưa từ ảnh mây vệ tinh 

GSMaP và từ ra đa thời tiết đã được kết hợp với hệ thống quan trắc mưa tự động của cơ 

quan khí tượng Nhật bản.
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Dao động ngày đêm của dòng siết tầng thấp được phân tích tập trung vào các 

trường hợp có mưa. Hệ thống mưa Baiu trên khu vực tây nam Nhật bản thể hiện không 

chỉ dao động ngày đêm với cường độ mạnh nhất vào buổi sáng, mà còn có sự dịch 

chuyển từ hướng tây bắc xuống đông nam khi cường độ mưa suy yếu dần trong ngày. Sự 

xem xét chi tiết dòng siết tầng thấp theo hướng dịch chuyển của hệ thống mưa đến các 

khu vực quan trắc chỉ ra rằng những dao động ngày đêm khác nhau của sự xuất hiện 

dòng siết tầng thấp được thiết lập tương ứng với sự dao động của hệ thống mưa dịch 

chuyển đến gần đó. Sự tăng cường mạnh nhất của dòng siết tầng thấp được thiết lập vào 

buổi sáng trên khu vực Okinawa khi cường độ mưa mạnh nhất xuất hiện ở phía bắc, 

trong khi đó trên khu vực đảo Yanaguni sự cùng pha của dòng siết và hệ thống mưa xuất 

hiện vào ban đêm. Trên khu vực đảo có trạm Naze và Yakushima cả dòng siết và hệ 

thống mưa đều không có những dao động lớn.

P5- 05
Chu trình ngày của giáng thuỷ trên phía Bắc Vịnh Bengal

GS.TS. Takehiko Satomura
Trường Đại học Khoa học, Đại học Tổng hợp Kyoto, Nhật Bản

E-mail: satomura@kugi.kyoto-u.ac.jp

Chúng ta biết rằng hệ thống giáng thuỷ cỡ nhỏ và vừa thường di chuyển từ

phía Nam đến khu vực chân phía Nam của dãy Himalaya, Bengali và vịnh Bengal 

(BoB) trong thời kỳ gió mùa mùa hè phương Bắc. Quan trắc cũng chỉ ra rằng hệ thống 

giáng thuỷ này có biến đổi ngày mạnh. Tuy nhiên, các đặc điểm chi tiết của hệ thống 

giáng thuỷ này vẫn chưa được biết đến. Khu vực phía bắc của BOB cũng là khu vực 

thú vị để nghiên cứu vì ở đây có lượng giáng thuỷ cực đại khoảng 100 km ngoài khơi 

từ bờ biển phía Tây bán đảo Đông Dương.

Gần đây, chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu hệ thống giáng thuỷ biến đổi không 

ổn định theo ngày ở phía bắc BoB sử dụng mô hình khí quyển bất thuỷ tĩnh. Mục đích 

của nghiên cứu là làm rõ: 1) quan hệ giữa hệ thống giáng thuỷ chuyển động về hướng 

Nam trong khu vực Bengali và trên toàn khu vực BoB, 2) lý do tại sao hệ thống trên 

khu vực BoB có thời gian tồn tại lâu (thỉnh thoảng kéo dài hơn 1 ngày), 3) quan hệ

giữa giáng thuỷ cực đại ở ngoài khơi và hệ thống giáng thuỷ chuyển động xuống phía 

Nam.

Trong nghiên cứu này, các kết quả sơ bộ của mô hình cho biến trình ngày của 

hệ thống giáng thuỷ sẽ được trình bày. Thời kỳ nghiên cứu là tháng 5- 2002 do hình 

thái học của hệ thống giáng thuỷ trên toàn BoB trong suốt thời kỳ này được mô tả bởi 
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Liu và cộng sự (2008) sử dụng số liệu TRMM. Mô hình chúng tôi sử dụng là MM5 

phiên bản 3.4.7 và với độ phân giải ngang là 54 km, 18 km, 6 km và 2 km. Đầu tiên, 

chúng tôi kiểm tra biến thời gian trong suốt thời kỳ và sự ổn định của tham số liên 

quan đến mây. Sau vài mô phỏng thử nghiệm sử dụng cùng một miền, phân giải 

phương ngang và thẳng đứng, chúng tôi đã chỉ ra rằng sự di chuyển lên phía bắc của 

dải mưa lớn được mô tả lại kể cả khi dùng độ phân giải thô nhất sử dụng phương pháp 

đồng hóa dữ liệu (nudging method) trong một tháng mô phỏng. Giáng thuỷ biến đổi 

ngày theo các chuyển động dọc kinh tuyến không được tái tạo. Ước lượng mưa cao 

hơn trên mặt đất và thấp hơn trên đại dương là khuyết điểm phổ biến của kết quả mô 

hình đối với các tham số được đặt khác nhau. Chuyển động về phía Nam của biến trình 

ngày của hệ thống giáng thủy đã xuất hiện rõ ràng trong mô phỏng với phân giải tốt 

nhất. Cấu trúc của hệ thống giáng thủy sẽ được bàn luận thêm.

.       

P5- 06
Cấu trúc bên trong của hệ thống mây di chuyển hướng tây

với chu trình ngày đêm ở phía tây đảo Sumatra quan sát được
trong ngày 10/11/2006 trong đợt khảo sát HARIMAU 2006

TS. Namiko Sakurai
IORGC/JAMSTEC, Japan

Email: sakurain@jamstec.go.jp

Chu trình ngày đêm của quá trình di chuyển các hệ thống mây tồn tại trên khu 

vực đảo Sumatra (dài khoảng 1500 km) ở Indonesia. Hệ thống mây phát triển trong 

một vùng núi vào buổi chiều và dịch chuyển về hướng Tây và hướng Đông khoảng vài 

trăm km từ tối cho tới sáng. Phân bố 3 chiều của lượng mưa trong phía Tây của đảo 

Sumatra có được nhờ đợt khảo sát HARIMAU 2006. Cấu trúc bên trong và quá trình 

dịch chuyển hệ thống mây với chu trình ngày đêm quan trắc vào ngày 10/11/2006 

được phân tích bằng ra đa Đốp-le lưỡng cực.

Sự đối lưu hoạt động trong vùng núi quanh 11 LST, hệ thống mưa hình thành 

kéo dài vài chục km và dịch chuyển về hướng tây bờ biển đảo Sumatra. Sau khi hệ

thống mưa vươn ra biển, chúng kết hợp với hệ thống mưa tạo ra trên biển và trở nên 

lớn hơn so với chính nó trên đất liền. Hệ thống mưa kéo dài khoảng 100km song song 

với bờ biển của đảo Sumatra. Cấu trúc bên trong của hệ thống mưa bao gồm vùng đối 

lưu được phát triển cao lên tới 16 km ở phần đầu hệ thống và kết thành tầng với chiều 

dài 20 km tính từ đầu hệ thống mưa. Dòng giáng được quan trắc phía dưới 4 km trong 

vùng tan của ổ đối lưu trong phần đầu của hệ thống mưa. Các ổ đối lưu mới được hình 

thành phía trước các ổ đối lưu bị tan và hệ thống mây di chuyển ra xa khơi.
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P5- 07
Chu trình ngày đêm của giáng thủy phía đông Trung Quốc

GS.TS. Tianjun ZHOU
Cơ quan Vật lý khí quyển, Viện hàn lâm khoa học Truung Quốc.

E-mail: zhoutj@lasg.iap.ac.cn

Các tác giả đánh giá lại các tiến bộ trong các nghiên cứu về chu trình ngày 

đêm của giáng thuỷ ở phía đông Trung Quốc. Các cấu trúc không gian của chu trình 

ngày đêm của giáng thủy gió mùa nhận được từ thiết bị đo mưa mặt đất và từ các sản 

phẩm vệ tinh được trình bày. Một số kết quả mới được tóm lược dưới đây: (1) Giáng 

thủy mùa hè phía đông Trung Quốc có biến trình ngày rõ rệt. Cực đại nửa đêm ở phía 

đông cao nguyên Tây Tạng và giữa phía trên thung lũng sông Dương Tử là rất rõ. Phía 

Nam đất liền Trung Quốc và phía Đông Bắc Trung Quốc có lượng mưa đạt lớn nhất 

vào chiều muộn. Chu trình ngày đêm của giáng thuỷ mùa hè tại khu vực trung đông 

Trung Quốc giữa sông Dương Tử và thung lũng sông Hoàng Hà được đặc trưng bởi 

hai đỉnh có thể so sánh được, một là vào buổi sáng sớm, và một vào cuối chiều. (2)Các 

pha ngày đêm của giáng thuỷ mùa hè phía Đông Trung Quốc được xác định cụ thể bởi 

thời gian của các trận mưa. Những trận mưa kéo dài trong 1-3 giờ thường thể hiện cực 

đại xung quanh chiều tối, trong khi những trận mưa kéo dài hơn 6 giờ thường xảy ra 

trong thời gian từ giữa đêm đến trưa và đạt cực đại lúc gần sáng sớm. (3)Trong khi 

biến đổi theo mùa của pha ngày đêm là nhỏ ở phía tây nam Trung Quốc, đỉnh mưa ở

miền đông nam Trung Quốc dịch chuyển rõ rệt từ chiều muộn trong mùa nóng sang 

sáng sớm trong mùa lạnh, thể hiện sự biến đổi mạnh mẽ theo mùa. Năng lực phản xạ

mây khác nhau trên hai khu vực có thể là nguyên nhân đóng góp vào sự khác biệt.

(4)Một so sánh giữa PERSIANN (dự đoán giáng thuỷ từ thông tin từ xa bằng cách sử

dụng mạng thần kinh nhân tạo) và sản phẩm vệ tinh TRMM (vệ tinh đo đạc lượng mưa 

nhiệt đới) 3B42 với số liệu mưa mặt đất cho thấy sự tương đồng lớn, mặc dù các sản 

phẩm vệ tinh thông thường đánh giá cao tần suất mưa, trong khi cường độ của nó lại bị

đánh giá thấp. Cả tần số và cường độ đóng góp vào sự biến đổi ngày đêm của lượng 

mưa trên hầu hết phía đông Trung Quốc. Đóng góp của tần số vào chu trình ngày đêm 

của lượng mưa được đánh giá cao hơn thực ở trong cả 2 sản phẩm vệ tinh. Cả hai vệ

tinh đều bắt được đỉnh về đêm ở phía đông của cao nguyên Tây Tạng, đỉnh cuối chiều 

tại miền Nam Trung Quốc và phía Tây Bắc Trung Quốc. Dữ liệu đo mưa mặt đất trên 

khu vực giữa sông Dương Tử và sông Hoàng Hà chỉ ra hai đỉnh, nhưng các sản phẩm 

vệ tinh chỉ bắt được đỉnh lớn vào cuối chiều.
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P5- 08

Vai trò của chu trình ngày trong hệ thống đối lưu và giáng thủy

đối với việc điều chỉnh dao động MJO trên vùng lục địa biển

GS.TS. Tetsuzo Yasunari
Trung tâm nghiên cứu Thủy Khí quyển (HyARC), Đại học Nagoya

Cơ quan Công nghệ và Khoa học Trái Đất- Biển của Nhật Bản (JAMSTEC)

E-mail: yasunari@hyarc.nagoya-u.ac.jp

Chu trình ngày (DC) trong hệ thống đối lưu và giáng thủy là một đặc điểm khí 

tượng nổi bật trong các vùng gió mùa và nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. Những sự trao 

đổi năng lượng, nước và động năng thông qua DC giữa bề mặt, lớp biên khí quyển, và 

lớp khí quyển tự do đóng vai trò chủ yếu trong các hệ thống khí hậu của các vùng này. 

Tuy nhiên, các mô hình khí hậu toàn cầu (GCMs) vẫn chưa thể mô phỏng được DC 

thực tế trong hệ thống giáng thủy hoặc đối lưu bao gồm cả sai số hệ thống bên trong 

các mô hình.

Ngoài DC trong hệ thống đối lưu và giáng thủy, trên vùng lục địa biển thuộc 

Indonesia, thì sự biến thiên giữa các mùa được gọi là dao động Madden Julian (MJO) 

cũng là một đặc điểm quan trọng. Trong bài báo này, cấu trúc phân giải cao của nhiễu 

động quy mô lớn giữa các mùa kết hợp với MJO được phân tích dựa trên số liệu mưa 

TRMM 3 giờ một. Trên vùng này DC trở nên rõ rệt trong hoàn lưu của MJO, và những 

nhiễu động ngày dòng thịnh hành hướng Đông (PDDs) chiếm ưu thế bởi cấu trúc bên 

trong hệ thống đối lưu qui mô lớn của MJO. Quan trọng hơn, PDDs di chuyển nhanh 

xuyên qua những hòn đảo được bao quát bởi hệ thống MJO thịnh hành chậm. Sự

xuyên qua các đảo của dòng hướng đông gây nên hệ quả là việc dịch chuyển đột ngột 

vị trí trung tâm đối lưu từ phía tây sang phía đông của những hòn đảo, nguyên nhân là 

sự thịnh hành phía trên của MJO từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Những kết 

quả của chúng tôi chỉ ra rằng chu trình ngày của đối lưu phía trên và xung quanh 

những đảo chính đóng một vai trò tích cực trong sự thịnh hành của MJO trên lục địa 

biển (Ichikawa and Yasunari, GRL, 2007). Thêm vào đó vai trò của DC trong biến đổi 

giao mùa (ISV) của gió mùa mùa hè Châu Á cũng sẽ được bàn luận.
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P5- 09
Chu trình ngày và những biến đổi của

Phản hồi vô tuyến (PHVT) ra đa khu vực gần Viên Chăn, Lào
TS. Keiko Yamamoto

Đại học Kyoto, Nhật Bản

Email: k_yamamoto@kugi.kyoto-u.ac.jp

Ohsawa (2001) đã phân tích những biến đổi ngày của hoạt động đối lưu bằng 

việc sử dụng số liệu nhiệt độ tương đương của vật đen theo giờ đo được từ vệ tinh khí 

tượng địa tĩnh Nhật Bản (GMS-5) (Tbb). Theo nghiên cứu này, thời gian hoạt động đối 

lưu mạnh nhất gần Viên Chăn là giữa 0 và 3giờ (giờ Lào) cho tháng 6 đến tháng 8 

(JJA), trong khi đó một đại bộ phận khu vực nội địa của bán đảo Đông Dương có hoạt 

động đối lưu mạnh nhất vào buổi chiều. Lý do tại sao hoạt động đối lưu mùa có cực 

đại vào sáng sớm hiện chưa được giải thích. Hơn nữa, các kết quả nghiên cứu của họ

chưa được khẳng định với các số liệu quan trắc bề mặt.

Chúng tôi đã phân tích chu trình ngày của PHVT ra đa của khu vực phía Bắc 

Thái Lan và phía Bắc Lào bằng việc sử dụng số liệu ra đa thời tiết Viên Chăn (từ năm 

2007). Thời kỳ phân tích là 5 tháng từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 8 năm 2008 và sản 

phẩm CAPPI 3 km được tạo ra liên tục 7.5 phút một với bán kính 270 km. 

Phân tích chỉ ra rằng khoảng thời gian JJA khu vực PHVT ra đa có thời gian 

cực đại xung quanh 2 giờ (giờ Lào), kết quả là trùng với công bố của Ohsawa (2001).

Vào tháng 4, thời điểm trước của mùa gió mùa, PHVT trung bình tháng của 

khu vực đạt cực đại xung quanh 17 giờ. Mặt khác, cực đại dao động xung quanh 1 giờ

vào tháng 7, tháng mà biến trình ngày rất đáng chú ý, xem xét.   

Khu vực ra đa được chia thành 6 vùng nhỏ để từng bước điều tra nghiên cứu 

chu trình ngày và mỗi khu vực dọc từ Tây Bắc đến Đông Nam. Pha biến đổi ngày của 

vùng PHVT ra đa trên từng khu vực cũng được so sánh. Vào tháng 4, pha thay đổi 

không được ghi nhận rõ rệt. Vào tháng 7, sự thay đổi pha một cách hệ thống được thể

hiện, ở khu vực Tây Nam dao động xung quanh 21 giờ, khu vực giữa dao động xung 

quanh 1 giờ và hầu hết khu vực Đông Bắc là 4 giờ.

Kết quả này cho thấy hệ thống mây đối lưu di chuyển từ Tây Nam đến Đông 

Bắc. Lý do của sự khác biệt về tính chất về biến đổi ngày giữa tháng 4 và tháng 7 sẽ

được thảo luận.
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P5- 10
Nghiên cứu mối quan hệ giữa chu trình ngày đêm

của hoạt động đối lưu với hoạt động thực vật theo mùa
vùng Sahel - Châu Phi qua số liệu vệ tinh.

TS. Atsushi Higuchi
Trung tâm viễn thám môi trường (CEReS), Trường đại học Chiba 

Email: higu@faculty.chiba-u.jp

    Vùng Shahel được công nhận là một trong những khu vực, nơi mà các quá 

trình bề mặt quan hệ sâu sắc với hiện tượng khí quyển đặc biệt là trong quá trình hoạt 

động đối lưu. Một trong những vấn đề then chốt trong chu trình ngày đêm của hoạt 

động đối lưu/giáng thủy là sự biến đổi động lực trong thực vật (còn gọi là vật hậu học, 

sự thay đổi độ che phủ đất) ảnh hưởng như thế nào đến chu trình ngày đêm của hoạt 

động đối lưu. Vì vậy, chúng tôi đã phân tích một số số liệu vệ tinh để đưa ra câu trả lời 

về mối quan hệ giữa sự thay đổi trạng thái thực vật với quá trình đối lưu vùng Sahel.

    Chúng tôi sử dụng ảnh MODIS level2 (gồm có chỉ số thực vật, nhiệt độ bề mặt 

và độ dài bước sóng phát xạ nhiệt), TRMM kết hợp sản phẩm 3-giờ một (3B42) và số

liệu vệ tinh địa tĩnh hàng giờ Meteosat. Hai năm (2004-2005) là khoảng thời gian phân 

tích. Ngoài ra, IGBP Ecomap (bản đồ sinh thái) và Gtopo30 cũng được sử dụng để xác 

định độ che phủ đất và địa hình khu vực nghiên cứu tương ứng. Để phân chia ảnh 

hưởng của độ che phủ đất lên hoạt động đối lưu, chúng tôi đã chọn ba độ che phủ khác 

nhau bao gồm: rừng, thảo nguyên và đồng cỏ. Thông tin mặt đất (gồm chỉ số thực vật 

NDVI và nhiệt độ bề mặt thu được từ ảnh MODIS) và thông tin khí quyển (gồm có 

hiện tượng giáng thủy ở TRMM 3B42 và delta Tbb là hiệu Tbb kênh hồng ngoại và 

kênh hơi nước thu được từ vệ tinh khí tượng [cf. Ohsawa và cộng sự., 2001]) kết hợp 

với số liệu hàng ngày. Ngoài ra, đỉnh thời gian phân tích delta Tbb đã được thực hiện 

như tương tự như Ohsawa và cộng sự (2001), nhưng cho cơ sở dữ liệu hàng ngày. Hơn 

nữa, đỉnh thời gian theo kinh độ với deltal Tbb và NDVI được so sánh giữa trạng thái 

biến đổi của thực vật với biên độ và pha của hoạt động đối lưu.

    Kết quả có thể tóm tắt như sau: 

1. Mối quan hệ theo mùa giữa thực vật với lượng mưa, tần suất xuất hiện mưa rất tốt 

trên khu vực thảo nguyên và đồng cỏ. 

2. Biên độ và pha theo mùa của hoạt động đối lưu là hằng số tương đối với cả ba độ

che phủ.

3. Tuy nhiên, theo hướng kinh độ dường như biên độ biến trình ngày tăng/giảm theo 
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mùa di chuyển /kết thúc của gió mùa châu Phi . Riêng đối lưu địa hình tương đối được 

tăng cường vào giữa mùa. Như vậy sự thay đổi môi trường không khí và địa hình là 

những nhân tố ảnh hưởng tương đối lớn đến các yếu tố mùa vụ trong biến trình ngày 

của hoạt động đối lưu, chứ không phải là hoạt động thực vật thay đổi.

P5- 11
Các đặc tính ngày đêm

của hệ thống giáng thủy quy mô cơ sở
được quan trắc bởi TRMM PR

TS. Masafumi Hirose
Trường Đại học Meijo

Email: mhirose@ccmfs.meijo-u.ac.jp

Các dữ liệu dài hạn của rađa đo giáng thủy (PR) lần đầu tiên được gắn vào Vệ

tinh đo lượng mưa vùng nhiệt đới (TRMM) rất có ích để làm rõ sự biến đổi lượng mưa 

theo ngày đêm và khu vực. Nghiên cứu này bàn về đặc điểm ngày đêm của mưa bề

mặt cho nhiều hệ thống giáng thủy khác nhau trên cơ sở 10-năm số liệu của TRMM 

PR. Hệ thống giáng thủy từ ra đa PR (PR-PSS) được xác định trong khu vực tiếp giáp 

với các điểm ảnh có mưa trên cơ sở các thông số như tốc độ mưa bề mặt.

Các đặc tính của hệ thống giáng thủy được phân loại theo khu vực mưa lớn 

(>104 km2) và khu vực mưa nhỏ (<102 km2) và tầng đối lưu tương ứng. Mười năm hoạt 

động PR của TRMM PR cho phép chúng tôi nghiên cứu hàng chục hệ thống giáng 

thủy lớn (PR-PSs) trong mỗi vùng 1 độ trên hầu hết các khu vực nhiệt đới toàn cầu. 

Chúng tôi tập trung vào thời gian quan trắc được lượng mưa cực đại mà nó được coi là 

đại diện của đặc tính hệ thống giáng thủy. So với nghiên cứu trước, chúng tôi dựa trên 

số liệu bão 6-năm, tính không đồng nhất theo không gian của đặc điểm khu vực như sự

tương phản đất/biển trong đặc điểm hệ thống giáng thủy nhỏ (PR-PSs) đã bị giảm khi 

tăng số dung lượng mẫu. Một số đặc tính của hệ thống giáng thủy lớn PR-PS cũng 

được làm nổi bật. Các hệ thống nhỏ nhận được profile theo chiều thẳng đứng của tốc 

độ mưa, và cũng là hệ thống mà đặc điểm ngày đêm hầu như không thay đổi trên đất 

liền hoặc đại dương. Sự khác biệt chính trong các profile được phân loại là được quan 

sát dựa vào cường độ gần bề mặt và gradient theo chiều thẳng đứng gần 2 km. Điều 

này rất thú vị khi thấy profile của hệ thống giáng thủy nhỏ (PSS-PR) xuất hiện đỉnh 

cao nhất vào đầu buổi chiều ở phần phía bắc của Brazil - một trong những mẫu phát 

triển nhất trên đất liền.
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Phần – 6:

Hội thảo MAHASRI (tiếp tục)

Ngày 6 tháng 3, 2009 (thứ 6)

( 13:30 – 15:00)

13:30

13:45

- GS.TS. Manabu D. 

YAMANAKA

Nét tương đồng về động học giữa gió thềm lục 

địa và gió mùa 

13:45

14:00
- TS. Katsunori TANAKA

Tác động của sự biến thiên chỉ số lá khu vực 

trong sự bốc thoát hơi nước ở khu vực nhiệt đới 

khô

14:00

14:15
- TS. Shin-Ya OGINO

Biến đổi ozon trong vùng cận nhiệt đới phía 

Bắc được nghiên cứu nhờ những khảo sát ozon 

phân tầng tại Hà Nội

14:15

14:30
- Itou MASAKI

Mối liên hệ giữa phương thức lưỡng cực biển 

Ấn Độ dương và biến đổi trong các năm của 

dao động trong mùa trên vùng Đông Nam Ấn 

Độ Dương

14:30

14:45
Hideyuki KAMIMERA

Tích hợp số liệu đo mưa mặt đất và số liệu ra 

đa trong vùng Đông Nam Á

14:45

15:00
- TS. Shuichi MORI

Đối lưu ven bờ tái phát triển trong đêm khi dịch 

chuyển từ phía tây đảo Sumatra, Indonesia, 

thám sát bằng các ra đa JEPP/HARIMAU
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P6- 01
Nét tương đồng về động học giữa gió thềm lục địa và gió mùa

GS. TS. Manabu D. Yamanaka
IORGC/JAMSTEC

E-mail: mdy@jamstec.go.jp

Khí quyển trái đất bao phủ bề mặt lục địa và biển và tương tác với nó. Nếu

không có lục địa, nhiệt lượng mặt trời xác định chỉ cần dựa theo thiên văn học có thể

tạo ra những dao động trong ngày (thủy triều) và theo mùa (bán cầu), nhưng sự di

chuyển trong khí quyển chủ yếu là những thay đổi trong mùa tại vùng nhiệt đới và các

sóng baroclinic trong vùng vĩ tuyến trung bình. Vì lượng nhiệt của lục địa nhỏ hơn của

nước biển, nhiệt lượng từ mặt trời không đồng nhất theo phương ngang cũng như giữa

lục địa và bề mặt biển, bao gồm những dao động khí quyển cục bộ trong ngày (gió 

thềm lục địa) và những dao động hằng năm trong lục địa (gió mùa). Lượng mưa gần

vùng xích đạo 2000 mm/năm duy trì khí hậu tập trung quanh vùng bờ biển, và lượng

mưa vùng lớn nhất và sự đối lưu đẩy khí quyển từ bề mặt lên tầng bình lưu qua thềm

lục địa với bờ biển dài nhất thế giới. Tương tự sự trao đổi trong khí quyển giữa các bán

cầu được tập trung trong vùng gió mùa Á-Úc. Những đặc điểm này được minh chứng

trên cơ sở của các quan trắc của mạng ra đa – phân tầng gần đây và những nghiên cứu

về mặt động học. Vai trò của sự tương phản về khí hậu giữa lục địa và biển cũng được

thảo luận.

P6- 02
Tác động của sự biến thiên chỉ số lá khu vực

trong sự bốc thoát hơi nước ở khu vực nhiệt đới khô
TS. Katsumori Tanaka

Trung tâm nghiên cứu Biến đổi toàn cầu (FRCGC),

Cơ quan Công nghệ và Khoa học Trái đất-Biển của Nhật Bản (JAMSTEC)

Email: ktanaka@jamstec.go.jp

Dao động hàng năm của thời gian có tán cây (CDP) từ khi xuất hiện lá đến khi 

lá rụng xuống hoàn toàn được ghi lại dựa trên cả dữ liệu mặt đất và dữ liệu quan trắc vệ

tinh. Sự thay đổi của CDP của cây rụng sớm trong vùng nhiệt đới khô, cho đến một vài 

tháng, là cao hơn trong các vùng ôn đới, cho đến một vài tuần. Những thay đổi của chỉ số 

diện tích lá (LAI) trong CDP có thể ảnh hưởng đến các quá trình thuỷ học đối với các 

khu vực nhiệt đới khô hơn là đối với các khu vực ôn đới, bởi vì sự phân chia thông 

lượng năng lượng được cho là có khác biệt giữa điều kiện có lá và điều kiện không có lá 
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do sự đòi hỏi bốc hơi mạnh mẽ hơn. Trong nghiên cứu này, mô hình nhiều tầng liên tục

đất-thực vật-không khí (SPAC) đã được sử dụng để mô phỏng số hoá sự bốc thoát hơi 

nước (ET) và độ ẩm đất trong 6 năm trong đồn điền trồng cây gỗ tếch tại vùng khí hậu 

nhiệt đới khô của miền bắc Thái Lan, để kiểm tra các ảnh hưởng của các thay đổi theo 

mùa trong LAI cũng như các thay đổi hàng năm của CDP lên ET. Hai thử nghiệm số trị

với các mẫu khác nhau theo mùa của chỉ số diện tích lá LAI đã được thực hiện bằng 

cách sử dụng các dữ liệu khí tượng thủy văn ở trên các tán cây làm dữ liệu đầu vào.

Thử nghiệm đầu tiên có sự thay đổi theo mùa của LAI được ước tính dựa trên các dữ

liệu theo thời gian của việc truyền bức xạ qua vòm lá, và thử nghiệm thứ hai áp dụng 

chỉ số LAI không đổi theo năm. Mô phỏng đầu tiên nắm bắt những thay đổi theo mùa 

trong độ ẩm đất bề mặt, sự thoát hơi mô phỏng được phù hợp với các thay đổi theo 

mùa trong tốc độ xung nhiệt, tương ứng với lượng nước sử dụng của từng cây. Trong 

thử nghiệm tính toán thứ hai, hằng số LAI làm tăng sự thoát hơi nước khi LAI nhỏ, 

đặc biệt là ngay lập tức sau khi lá mọc ra và chuẩn bị vào mùa khô. Nhưng, sự thay đổi 

mùa trong sự thoát hơi mô phỏng được là tương tự như trong quan trắc vận tốc xung 

nhiệt và chúng dừng lại trong mùa khô. Điều này nói lên  rằng nước trong đất, đại 

lượng được cân bằng trong hệ thống của SPAC bởi giáng thủy, sự chắn bởi tán cây, 

bốc hơi từ đất, nước thoát ra từ đất, và dòng chảy có thể kiểm soát các thay đổi theo 

mùa trong quá trình thoát hơi và nó cũng có vẻ ảnh hưởng đến CDP hoặc chỉ số chiều 

dài mùa theo phát triển rừng (forest growing seasing length GSL), trong quá trình đó 

cây hấp thụ carbon. Chỉ số LAI không đổi làm giảm bức xạ xuống và vận tốc gió trên 

sàn rừng quanh năm và làm giảm sự bốc hơi từ đất trong mùa khô. Hơn nữa, sự bay hơi 

từ đất không đồng thời cùng các cơn mưa, mà tiếp diễn dài hơn trong tương quan với 

các mô phỏng với chỉ số diện tích cây trồng nhỏ (PAI).

P6- 03
Biến đổi ozon trong vùng cận nhiệt đới phía Bắc

được nghiên cứu nhờ những khảo sát ozon phân tầng tại Hà Nội

TS. Shin-Ya Ogino
IORGC/JAMSTEC

E-mail: ogino-sy@jamstec.go.jp                                             

Giới thiệu

Việc khảo sát phân bố ozon 3 chiều trên toàn cầu là rất quan trọng và để hiểu

rõ cấu trúc cơ bản của khí quyển và biến đổi khí hậu. Chúng tôi đã giám sát hằng

tháng việc khảo sát ozon phân tầng tại Hà Nội - Việt Nam trong khoảng 4 năm kể từ
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9/2004 (2 lần/tháng từ 2/2006). Chúng tôi cũng đang thực hiện kế hoạch đo hơi nước

và ozon 5 lần (12/2004-1/2005, 1/2006, 1/2007, 1/2009 và 1/2010). Trong mỗi lần (2-4 

tuần), chúng tôi đều thả bóng khảo sát với khoảng cách vài ngày một lần.

Các khảo sát tăng ca quan trắc và kéo dài như vây chỉ có trong vùng cận nhiệt

đới này. Trạm Hà Nội sẽ đóng góp một phần vào dự án SHADOZ (Southern

Hemisphere Additional OZonesondes – Khảo sát Ozon phân tầng ở bán cầu Nam) với

tư cách là một trạm mới trong tương lai gần. Ở đây, chúng tôi báo cáo những phát hiện

mới dựa vào các khảo sát ozon phân tầng đặc biệt này.

Biến đổi theo mùa

Những đặc trưng của biến đổi theo mùa trung bình trong 4 năm là như sau:

 Trong tầng đối lưu trên và tầng bình lưu thấp, tỉ lệ xáo trộn ozon chỉ rõ chu trình
hằng năm với cực đại vào mùa hè và cực tiểu vào mùa đông. Đặc điểm này của

biến đổi theo mùa trái ngược với vùng gió mùa châu Á quanh Cao nguyên Tây

tạng được thấy rõ bằng các khảo sát vệ tinh (Randel và Park, 2006, JGR; Park và 

nnk, 2007, JGR).

 Trong suốt mùa hè, ở lớp giữa và lớp trên tầng đối lưu, tỉ lệ xáo trộn ozon cho thấy
2 đỉnh đạt được vào tháng 5 và tháng 8. Đặc điểm này tương tự sự biến đổi của

tổng lượng mưa trên bán đảo Đông Dương trong suốt đợt gió mùa mùa hè, thực tế

là sự tương tác giữa các quá trình động học và hóa học. 

 Trong tầng đối lưu thấp, tỉ lệ xáo trộn ozon cho thấy đạt cực đại vào mùa xuân
(tháng 3) ở độ cao khoảng 3 km. Độ cao này nằm giữa 2 lớp nghịch nhiệt, thường

xuất hiện nhiều ở khu vực Hà Nội trong suốt mùa đông đến trước mùa gió mùa

(Nodzuet và nnk, 2006, J.Climate).

Biến đổi trong mùa

Cùng với biến đổi theo mùa đã đề cập ở trên, tỉ lệ xáo trộn ozon cho thấy

những biến đổi ngắn hạn với thời gian trong vài ngày. Biến đổi ozon có mối liên hệ

đóng với gió kinh tuyến: mật độ ozon thấp ứng với gió nam dị thường của gió kinh

tuyến và ngược lại.

Ta cũng thấy rõ bằng cách phân tích các đường ngược, khối không khí với các

nguồn khác nhau được khảo sát phụ thuộc vào điều kiện gió kinh tuyến qua khu vực

Hà Nội. Gió nam dị thường đưa đến khối không khí với mật độ ozon thấp từ vùng xích

đạo Indonesia, trong khi gió bắc dị thường lại đưa đến khối không khí với mật độ ozon

cao từ vùng vĩ tuyến trung bình và vùng cận nhiệt đới. Nó cũng cho thấy rằng điều
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kiện gió kinh tuyến qua khu vực Hà Nội phụ thuộc nhiều vào sự lưu thông của sóng

Rossby trong vùng đỉnh của tầng đối lưu lan truyền theo hướng Đông.

P6- 04
Mối liên hệ giữa phương thức lưỡng cực biển Ấn Độ dương 

và biến đổi trong các năm của dao động trong mùa
trên vùng Đông Nam Ấn Độ dương

TS. Itou Masaki
Đại học Kyoto

Email: itou_masaki@kugi.kyoto-u.ac.jp

Như ta biết rằng khí hậu vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới ảnh hưởng rất lớn bởi

dao động khí quyển trong mùa (ISO) và hoạt động ISO thay đổi rất lớn từ năm này qua

năm khác. Shinoda và Han (2005) đã phân tích sự biến đổi nhiều năm nếu như hoạt

động ISO trong vùng nhiệt đới Ấn Độ dương trong suốt mùa thu và mối liên hệ của nó 

với phương thức IOD (phương thức lưỡng cực biển Ấn Độ Dương), và chỉ ra rằng hoạt

động ISO vào khoảng thời gian 6-30 ngày có độ tương quan với chỉ số DMI (chỉ số

dạng thức lưỡng cực) có giá trị âm khá lớn. Họ cũng được chỉ rõ các hoàn lưu xoáy 

thuận đối lưu kết hợp quy mô dưới tháng thường được hình thành ở biển Ấn Độ dương

trong các năm chỉ số IOD âm, nhưng họ không thảo luận gì về cấu trúc của những

hoàn lưu này. Ngoài ra, vẫn chưa rõ ràng liệu những hoàn lưu xoáy thuận này là yếu tố

duy nhất dẫn đến biến đổi trong nhiều năm của hoạt động ISO hay không.

Chúng tôi nghiên cứu nguyên nhân gây biến đổi trong các năm của ISO theo 

quy mô thời gian 6-30 ngày trên khu vực Ấn Độ dương dưới tác động của IOD sử

dụng số liệu tái phân tích ECMWF từ năm 1958 đến mùa thu 2001. Hoạt động ISO 

được định nghĩa bằng độ lệch chuẩn của gió kinh tuyến được lọc trong khoảng thời 

gian 6-30 ngày ở 850 hPa trong suốt mùa thu. Độ tương quan âm khá lớn giữa DMI và 

hoạt động ISO trên vùng Đông Nam Ấn Độ Dương được xác thực. Nhiễu động gây ra 

sự tương quan âm này được biết đến thông qua việc phân tích sự tương quan trễ. 

Chúng lan truyền theo hướng tây với cấu trúc đối xứng theo đường xích đạo và có cấu 

trúc baroclinic theo phương thẳng đứng. Vận tốc pha xấp xỉ 4 ms-1 và chu kỳ đặc trưng 

vào khoảng 12 ngày. Trong tầng đối lưu thấp, pha của trễ phân tán nhỏ theo chiều cao

nhưng bị dịch chuyển theo hướng tây so với sóng tự do. Những đặc trưng này trùng

hợp với các sóng Rossby kết hợp đối lưu gần xích đạo. Cũng thấy rõ rằng sự biến đổi

trong các năm của hoạt động ISO có hệ số tương quan lớn với cực đại âm các dị

thường trong lốc xoáy ở 850 hPa do các nhiễu động xoáy trên vùng Đông Nam Ấn Độ

Dương (0.85), trong khi đó hệ số tương quan thấp với một số nhiễu động xoáy (0.119). 
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Vậy, liệu có phải sóng ER tạo ra nhiễu động xoáy mạnh là thành tố then chốt để xác 

định biến đổi trong năm của hoạt động ISO trên khu vực Đông Nam Ấn Độ Dương 

hay không. Lý do tại sao các nhiễu động xoáy mạnh được hình thành và mối liên hệ

của nó với IOD sẽ được thảo luận.

P6- 05
Tích hợp số liệu đo mưa mặt đất và số liệu ra đa

trong vùng Đông Nam Á

TS. Hideyuki Kamimera1, Kooiti Masuda2, Jun Matsumoto3

1 MEDID, JAMSTEC
2 FRCGC, JAMSTEC

3IORGC, JAMSTEC/TMU
Email:kamimera@jamstec.go.jp

Chúng tôi phát triển các kỹ thuật để tạo ra số liệu mưa trên các núi lưới bằng

việc tích hợp các quan trắc của ra đa của các trạm đo mưa trong khu vực Đông Nam Á. 

Chúng tôi đã làm ra sản phẩm đầu tiên cho vùng Đông Sumatra bằng việc cân chỉnh 

độ phản hồi thông qua các số liệu mưa quan trắc được bằng các máy đo mưa tự động. 

Chúng tôi đang làm công việc tương tự đối với miền Trung Việt Nam, và cũng mô 

phỏng dòng chảy sử dụng mô hình thủy văn phân tán.

P6- 06
Đối lưu ven bờ tái phát triển trong đêm 

khi dịch chuyển từ phía tây đảo Sumatra, Indonesia,
thám sát bằng các ra đa JEPP/HARIMAU

TS. Shuichi Mori
IORGC/JAMSTEC

E-mail: morishu@jamstec.go.jp

Biến đổi trong ngày là một trong những phương thức cơ bản của hoạt động 

đối lưu trong vùng nhiệt đới cũng như biến đổi trong mùa (ISV). ISV bị biến đổi qua 

vùng lục địa gần biển, nơi mà biến đổi trong ngày là chủ yếu. Các quá trình nhiệt động 

học, ví như cơ chế nạp-xả trong tầng đối lưu thấp, gây ra bởi các đối lưu phát triển 

trong ngày có vai trò quan trọng với biến đổi ISV. Chúng tôi đã khảo sát sự biến đổi 

trong ngày bằng việc sử dụng vệ tinh TRMM trên vùng phía đông đảo Sumatra, 

Indonesia, và thấy sự dịch chuyển của hoạt động đối lưu hướng vào lục địa (ra khơi) 

vào ban ngày (ban đêm) khoảng 500km dọc theo bờ biển (Mori và nnk, MWR 2004). 
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Chúng tôi cũng thấy rằng sự di chuyển trong ngày bị biến đổi nhiều do pha của ISV, và 

sự tương tác nhiệt động học đáng kể giữa những biến đổi này.

Loạt Chương trình xúc tiến EOS Nhật bản (JEPP) về khí tượng thủy văn cho 

việc tự giám sát ISV-gió mùa (HARIMAU) đã triển khai ra đa Đốp-le và máy đo gió 

phân tầng dọc theo đường xích tạo tại Indonesia từ năm 2006 để khảo sát các hoạt 

động đối lưu trong ngày, trong mùa, và những biến đổi gió mùa, đã cho biết lượng 

mưa trong thời gian thực và phân bố gió thông qua website của chúng tôi. Chúng tôi 

thực hiện việc quan trắc bằng ra đa đốp-le băng tần X lưỡng cực lần đầu tiên trên vùng 

phía tây Sumatra vào năm 2006. Cấu trúc 3 chiều của đối lưu dịch chuyển trong ngày 

được theo dõi lần đầu và được phân tích tỉ mỉ. Vì hầu hết các giai đoạn khảo sát ứng 

với pha không hoạt động của ISV với gió đông yếu trong tầng đối lưu thấp, chúng tôi 

chỉ thu được sự đối lưu lan truyền theo hướng tây trong buổi đêm. Các ổ đối lưu riêng 

biệt được tạo ra trong buổi chiều mỗi ngày tại vùng đồi thấp của dãy núi ở đảo 

Sumatra, và sau đó di chuyển ra khơi với tốc độ 4 m/s tương ứng với tốc độ gió phía 

trên 2 km theo hướng Đông Bắc. Chúng suy yếu một khi đi ngang qua bờ biển vào ban 

đêm, tuy nhiên phát triển trở lại tại vùng biển ven bờ vào lúc nửa đêm. Kết quả là, 

lượng mưa cực đại nằm dọc bờ biển với khoảng cách 60-80 km. Một vài trường hợp 

nghiên cứu cho thấy rằng các ổ đối lưu mới được tạo ra phía trước của ổ đối lưu cũ 

đang lan truyền, và phát triển khi đám mây đệm lớn bao phủ vùng đối lưu mới này. 

Cấu trúc lớp kép này cho thấy cấu trúc vật lý của đám mây nhỏ bao gồm quá trình 

sinh-dưỡng có vai trò quan trọng đối với việc tăng lượng mưa trên vùng biển ven bờ

cũng như sóng trọng lực và front gió mạnh được sinh ra bởi trưởng thành của các ổ đối 

lưu.
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