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B1 Vùng khí h:u Tây BIc B! 
B2 Vùng khí h:u *ông BIc B! 
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B4 Vùng khí h:u BIc Trung B! 
BATS Biosphere Atmosphere Transfer Scheme (S< 4F trao 45i sinh – khí 
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BB* Bão, áp th;p nhi7t 4@i hoCt 4!ng trên BiMn *ông 
B*KH Bi3n 45i khí h:u 
BIAS Frequency Bias 
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BVN Bão, áp th;p nhi7t 4@i hoCt 4!ng dDc bE biMn ho]c 45 b! vào Vi7t Nam 
CAM Community Atmospheric Model (Mô hình khí quyMn c!ng 4Fng, là 

m!t thành phLn trong b! mô hình CCSM) 
CAO Cold Air Outbreaks (*!t bi3n không khí lCnh) 
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NCEP) 
CLIVAR Climate Variability and Predictability – Ch8<ng trình 4ánh giá s2 bi3n 

4!ng và khO nVng d2 báo khí h:u c6a th3 gi@i 
CLM Community Land Model (Mô hình 4;t, là m!t thành phLn trong b! mô 

hình CCSM) 
CPC Climate Prediction Center (Trung tâm d2 báo khí h:u - thu!c NCEP) 
CRU Climatic Research Unit, the School of Environmental Sciences (C< 

quan nghiên c0u khí h:u thu!c Tr8Eng khoa hDc Môi tr8Eng, Anh 
Qu=c) 
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Kí hi7u GiOi ngh`a 
CS C!ng s2 (4M chK các 4Fng tác giO c6a m!t công trình, bài báo,…) 
CSI Critical Success Index 
CSIRO Australian Commonwealth Scientific and Research Organization (C< 

quan Nghiên c0u khoa hDc và kb ngh7 Liên bang Úc) 
DD Dynamical Downscaling (HC th;p qui mô 4!ng l2c) 
DKRZ Deutsches KlimaRechenZentrum (The German High Performance 

Computing Centre for Climate and Earth System Research – Trung 
tâm tính toán hi7u nVng cao nghiên c0u khí h:u và h7 th=ng Trái 4;t 
C!ng hòa Liên bang *0c) 

*NA *ông Nam Á 
ECE Extreme Climate Events (Y3u t= và hi7n t89ng khí h:u c2c 4oan) 
ECHAM  European Centre Hamburg Model (Mô hình khí h:u toàn cLu c6a 

Trung tâm châu Âu tCi Hamburg) 
ECMWF The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (Trung 

tâm d2 báo thEi ti3t hCn vJa châu Âu) 
ENSO El Nino/Southern Oscillation 
EOF Empirical Orthogonal Function (Hàm tr2c giao th2c nghi7m) 
ERA40 ECMWF 40 Year Re-analysis (S= li7u tái phân tích toàn cLu 40 nVm 

c6a ECMWF) 
ETS  Equitable Threat Score/Gilbert Skill Score 
FAR False Alarm Ratio 
FC Fraction Correct 
FDA Fisher Discriminant Analysis (Phân tích phân bi7t Fisher) 
FDDA Four-Dimensional Data Assimilation 
GAS S< 4F TSH*L Grell v@i giO thi3t khép kín Arakawa-Schubert 
GCM Global Climate Model (Mô hình khí h:u toàn cLu) 
GCRI Greenhouse Climate Response Index (ChK s= phOn 0ng lCi khí h:u nhà 

kính ? Hoa kc). 
GFC S< 4F TSH*L Grell v@i giO thi3t khép kín Fritsch-Chappell 
GFDL Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (Phòng thí nghi7m 4!ng l2c 

hDc ch;t l>ng *Na V:t lW Hoa Kc) 
HadAM  Hadley Centre Atmospheric Model (Mô hình khí quyMn c6a Trung tâm 

Hadley) 
HH HCn hán 
HK Hanssen and Kuiper discriminant/Peirce’s Skill Score 
ICTP  International Centre for Theoretical Physics (Trung tâm V:t lí lí thuy3t 

Qu=c t3) 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (Ban Liên chính ph6 v1 

Bi3n 45i khí h:u) 
ITCZ DOi h!i tH nhi7t 4@i 
KHC* Khí h:u c2c 4oan 
KKL Không khí lCnh 
LAM Limited Area Model (Mô hình khu v2c hCn ch3) 
LSM Land Surface Model (Mô hình b1 m]t 4;t) 
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Kí hi7u GiOi ngh`a 
MAE Mean Absolute Error (Sai s= trung bình tuy7t 4=i) 
ME Mean Error (Sai s= trung bình, hay sai s= h7 th=ng) 
MEI Multivariate ENSO Index 
ML M8a l@n 
MLR Multiple Linear Regression (HFi qui tuy3n tính nhi1u bi3n) 
MM5 The PSU/NCAR mesoscale model (Mô hình qui mô vJa c6a NCAR và 

*Ci hDc bang Pennsylvania - PSU) 
MM5CL Climate Mode of the MM5 (Mô hình qui mô vJa MM5 phiên bOn khí 

h:u) 
MOS Model Output Statistics (Th=ng kê sOn phPm 4Lu ra mô hình) 
MPI-M Max Planck Institute for Meteorology (Vi7n Khí t89ng Max Planck), 

Hamburg, C!ng hòa Liên bang *0c 
MR Miss Rate 
MSE Mean Square Error (Sai s= bình ph8<ng trung bình) 
MSSS  Mean Square Skill Score 
N1 Vùng khí h:u Nam Trung B! 
N2 Vùng khí h:u Tây Nguyên 
N3 Vùng khí h:u *Fng b/ng Nam B! 
NCAR The National Center for Atmospheric Research (Trung tâm Qu=c gia 

nghiên c0u khí quyMn Hoa Kì) 
NCEP National Centers for Environmental Prediction (Trung tâm Qu=c gia 

d2 báo môi tr8Eng Hoa Kì) 
NN NIng nóng 
NNRP NCEP/NCAR Reanalysis 
NOAA National Ocean and Atmosphere Administration (C< quan quOn lW biMn 

và khí quyMn qu=c gia Hoa Kc) 
OCS Outer Core wind Strength (S0c gió phía ngoài) 
OGCM General Circulation Models of the Ocean (Mô hình hoàn l8u chung 4Ci 

d8<ng) 
PC Percent Correct (PhLn trVm d2 báo 4úng) 
PCA Principal component analysis (Phân tích thành phLn chính) 
PCM Parallel Climate Model 
POD  Probability of Detection (Xác su;t phát hi7n hi7n t89ng) 
POFD Probability of False Detection (Xác xu;t phát hi7n sai) 
PP Perfect Prog (D2 báo hoàn hOo) 
QBO Quasi-biennial Oscillation (Dao 4!ng t2a hai nVm tLng bình l8u) 
RCM Regional Climate Model (Mô hình khí h:u khu v2c) 
R* Rét 4:m 
REEP Regression Estimation of Event Probabilities (,@c l89ng hFi qui xác 

su;t s2 ki7n) 
REG Regression (HFi qui) 
RegCM Regional Climate Model (Mô hình khí h:u khu v2c c6a ICTP) 
REMO Regional Model (Mô hình khí h:u khu v2c c6a Vi7n Khí t89ng Max 

Planck, Hamburg) 
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Kí hi7u GiOi ngh`a 
RH Rét hCi 
RHm *! Pm t8<ng c2c tiMu, hay 4! Pm t8<ng 4=i nh> nh;t 
RMSE Root Mean Square Error (Sai s= quân ph8<ng) 
RSM Regional Spectral Model (Mô hình ph5 khu v2c) 
RV  Reduction of Variance (*! suy giOm ph8<ng sai) 
Rx L89ng m8a ngày c2c 4Ci, hay l89ng m8a ngày l@n nh;t 
SD Statistical Downscaling (HC th;p qui mô th=ng kê) 
SOI Southern Oscillation Index (ChK s= dao 4!ng nam) 
SOM Mixed-layer Slab Ocean Model (Mô hình 4Ci d8<ng l@p xáo tr!n) 
SRES IPCC Special Report on Emissions Scenarios (Báo cáo chuyên 41 v1 

các kNch bOn phát thOi c6a IPCC) 
SST Sea Surface Temperature (Nhi7t 4! m]t n8@c biMn) 
TCLV Tropical Cyclone Like Vortices (Xoáy t2a XTN* hay bão mô hình) 
Tm Nhi7t 4! c2c tiMu, hay nhi7t 4! t=i th;p, hay nhi7t 4! th;p nh;t 
TS Threat Score 
TSH*L Tham s= hóa 4=i l8u 
Tx Nhi7t 4! c2c 4Ci, hay nhi7t 4! t=i cao, hay nhi7t 4! cao nh;t 
Vx T=c 4! gió c2c 4Ci, hay t=c 4! gió l@n nh;t 
XTN* Xoáy thu:n nhi7t 4@i 
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