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CH!"NG 3. NGHIÊN C!U L"A CH#N CÁC MÔ HÌNH KHÍ 
H!U KHU V"C #$ MÔ PH%NG, D" BÁO VÀ D" TÍNH #I&U 

KI!N KHÍ H"U C#C $OAN % VI!T NAM 
 

3.1 L!ch s" phát tri#n các mô hình khí h$u 
Mô ph!ng và d" báo khí h#u có th$ %&'c th"c hi(n b)ng cách k*t h'p các 

nguyên l+ c,a v#t l+ h-c, hóa h-c và sinh h-c vào trong m.t mô hình toán h-c mô t/ 
khí h#u. Theo m0c %. ph0c t1p, có th$ s2p x*p các mô hình khí h#u theo th0 t" t3 
nh4ng mô hình cân b)ng n5ng l&'ng %6n gi/n %*n các mô hình r7t ph0c t1p, %òi h!i 
ph/i có các máy tính l8n, t9c %. tính toán nhanh và nh4ng k: thu#t tính toán ph0c t1p. 
Các mô hình khí h#u th&;ng %&'c k+ hi(u ng2n g-n là GCM. Nguyên g9c GCM %&'c 
c7u t1o t3 thu#t ng4 mô hình hoàn l&u chung khí quy$n (General Circulation Model). 
Tuy nhiên, hi(n nay GCM %&'c dùng %$ k+ hi(u lo1i mô hình khí h#u tinh x/o nh7t, 
trong %ó hoàn l&u ch< là m.t trong nh4ng thành ph=n c9t y*u, nên d&;ng nh& nó %&'c 
thay %>i m.t cách h'p l+ ngu?n g9c c7u t1o là mô hình khí h!u toàn c"u (Global 
Climate Model). 

GCM hi(n %1i có ngu?n g9c t3 các mô hình toán h-c %&'c phát tri$n tr&8c h*t %$ 
d" báo các hình th* th;i ti*t h1n vài ngày. N5m 1922, Richardson L. F. là ng&;i %=u 
tiên %&a ra + t&@ng r)ng th;i ti*t trong t&6ng lai có th$ d" báo b)ng vi(c tích phân s9 
các ph&6ng trình chuy$n %.ng c,a ch7t l!ng khi sA dBng th;i ti*t hi(n t1i nh& là %iCu 
ki(n ban %=u. Ông %ã c9 g2ng tính toán d" báo th;i ti*t b)ng tay khi ông %ang là m.t 
lái xe c0u th&6ng @ Pháp trong chi*n tranh Th* gi8i th0 I. K*t qu/ d" báo sai quá m0c, 
b@i vì nh4ng %iCu ki(n ban %=u c,a ông có ch0a thành ph=n h.i tB gió gi/ t1o l8n. D" 
báo b)ng mô hình s9 thành công %=u tiên %ã sA dBng các ph&6ng trình %ã %&'c %6n 
gi/n hóa r7t nhiCu so v8i nh4ng ph&6ng trình c,a Richardson, trong %ó nghi(m c,a 
chúng ít nh1y c/m v8i %iCu ki(n ban %=u. 

D" báo th;i ti*t b)ng ph&6ng pháp s9 %&'c %C xu7t nh& là m.t kh/ n5ng 0ng 
dBng c,a máy tính %i(n tA %&'c John von Neumann phát tri$n vào cu9i nh4ng n5m 
1940. Thành công %=u tiên c,a d" báo th;i ti*t s9 sA dBng máy tính %i(n tA là @ Vi(n 
nghiên c0u nâng cao Princeton, New Jersey, %&'c th"c hi(n b@i m.t nhóm do Jule 
Charney lãnh %1o. Mô hình này ch< có m.t l8p khí quy$n và ch< mô t/ vùng lBc %Da 
n&8c M:. Thí nghi(m s9 %=u tiên có tính %*n b0c x1 và s" tiêu tán %ã %&'c xây d"ng 
khi sA dBng m.t mô hình %6n gi/n hai m"c theo chiCu thEng %0ng. Sau %ó %$ mô 
ph!ng chi ti*t h6n hoàn l&u chung khí quy$n, ng&;i ta %ã %&a vào các ph&6ng trình 
chuy$n %.ng chính xác h6n, t5ng %. phân gi/i không gian ngang và %0ng, và các quá 
trình v#t l+ %iCu khi$n hoàn l&u chung khí quy$n, nh& b0c x1, s" gi/i phóng Fn nhi(t, 
và tiêu tán do ma sát %&'c mô t/ sát th"c h6n. Ch7t l&'ng c,a nh4ng mô ph!ng nh#n 
%&'c b)ng các mô hình khí quy$n %ã d=n d=n %&'c c/i thi(n nh; nghiên c0u th"c 
nghi(m chuyên sâu liên quan %*n vi(c cung c7p thông tin d" báo th;i ti*t th"c t*. 
Cùng v8i s" nG l"c %$ t5ng ch7t l&'ng d" báo th;i ti*t là s" c9 g2ng l8n trong vi(c thu 
th#p s9 li(u quan tr2c th;i ti*t t1i bC mHt và t1i các m"c khí quy$n trên cao. Nh4ng 
quan tr2c này có th$ dùng %$ mô t/ tr1ng thái khí quy$n dùng cho vi(c %iCu ch<nh 
nh4ng d" báo ban %=u.  
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Theo th;i gian, cùng v8i s" phát tri$n m1nh mI c,a khoa h-c k: thu#t, %Hc bi(t là 
ngành công ngh( thông tin, %i(n tA viJn thông và khoa h-c máy tính, các ngu?n s9 li(u 
quan tr2c ngày càng phong phú, %a d1ng, kh/ n5ng tính toán ngày càng t5ng lên, m0c 
%. ph0c t1p và hoàn thi(n c,a các GCM cKng ngày càng t5ng. Ngày nay, các GCM %ã 
và %ang %&'c 0ng dBng r.ng rãi trong nghiên c0u mô ph!ng khí h#u quá kh0 và hi(n 
t1i, d" báo khí h#u h1n mùa và d" tính khí h#u cho t&6ng lai xa h6n, cL hàng th#p kM 
%*n th* kM. 

3.2 Các mô hình khí h$u toàn c%u và &ng d'ng trong nghiên c&u khí h$u 
Kh@i %=u c,a vi(c 0ng dBng các GCM trong nghiên c0u khí h#u là mô hình hoàn 

l&u chung khí quy$n %6n gi/n %&'c Philip xây d"ng l=n %=u tiên vào n5m 1956. Sau 
%ó, các mô hình hoàn l&u chung khí quy$n b2t %=u %&'c nghiên c0u r.ng rãi @ nhiCu 
c6 s@ khác nhau c,a Hoa KN, Châu Âu, Australia và nhiCu n6i khác. T3 nh4ng n5m 
1970, các mô hình hoàn l&u chung khí quy$n %ã thu hút s" quan tâm %Hc bi(t c,a các 
nhà khí t&'ng, khí h#u h-c. Oánh d7u cho s" phát tri$n mô hình khí h#u là s" hình 
thành nhóm nghiên c0u bi*n %>i khí h#u c,a T> ch0c liên chính ph, vC bi*n %>i khí 
h#u (The Intergovernmental Panel on Climate Change ! IPCC) vào nh4ng n5m 1980. 
Nh#n th0c %&'c m9i liên h( gi4a s" nóng lên c,a khí h#u Trái %7t và s" gia t5ng hi(u 
0ng nhà kính do n?ng %. CO2 trong khí quy$n t5ng lên, các nhà khí h#u h-c b2t %=u 
quan tâm %*n các tác %.ng dài h1n c,a s" tích lu: CO2 trong khí quy$n do phát th/i t3 
các ho1t %.ng s/n xu7t công nghi(p và %9t nhiên li(u hóa th1ch. ChEng h1n, m.t s9 
công trình, nh& Schlesinger và Mitchell (1987) [278], %ã sA dBng mô hình GCM %$ 
tính s" bi*n %>i trong c7u trúc ba chiCu c,a khí quy$n khi n?ng %. CO2 t5ng g7p %ôi; 
Gates (1976) [106] %ã dùng mô hình GCM hai chiCu, Williams và CS (1974) [336], 
Manabe và Broccoli (1985) [228], Kutzbach và CS (1989) [193] %ã dùng mô hình 
GCM nhiCu l8p %$ nghiên c0u v7n %C này. 

Do t=m quan tr-ng c,a %1i d&6ng %9i v8i h( th9ng khí h#u nên các nhà mô hình 
hoá %ã b2t %=u thA “ghép” mô hình hoàn l&u chung %1i d&6ng (OGCM) v8i mô hình 
hoàn l&u chung khí quy$n (AGCM) %$ t1o thành h( th9ng mô hình k*t h'p (couple) 
%1i d&6ng khí quy$n (AOGCM). O*n gi4a nh4ng n5m 1980 các mô hình AOGCM %ã 
%&'c thi*t l#p nh& m.t tiêu chuFn m8i %9i v8i mô hình hoá khí h#u. Các mô hình 
AOGCM %ã có th$ mô ph!ng %&'c (a) Thông l&'ng nhi(t và Fm (b9c h6i) t3 %1i 
d&6ng vào l8p biên khí quy$n; (b) Thông l&'ng nhi(t và giáng th,y t3 khí quy$n vào 
%1i d&6ng; (c) S" %iCu khi$n gió c,a hoàn l&u %1i d&6ng; (d) S" bi*n %>i %. c/n gió 
do bi*n %>i %. cao sóng và (e) Các quá trình quan tr-ng khác t1i mHt phân cách khí 
quy$n - %1i d&6ng là k*t qu/ c,a s" v#n chuy$n các xon khí t3 các h1t n&8c bi$n và 
v#n chuy$n hóa h-c gi4a không khí và n&8c.  

Phillip (1992) [260] %ã sA dBng mô hình khí quy$n hai l8p %6n gi/n k*t h'p v8i 
l8p xáo tr.n c,a %1i d&6ng có %. sâu %&'c d" %oán tr&8c, tích phân cho 50 n5m %$ tìm 
hi$u kh/ n5ng mô ph!ng khí h#u toàn c=u trên các quy mô t3 mùa %*n nhiCu n5m. 
Rowell David (1998) [276] %ã %ánh giá kh/ n5ng d" báo mùa c,a GCM trong nhiCu 
th#p kM khi mô ph!ng khí h#u 45 n5m b)ng cách ch1y t> h'p sáu GCM trong %ó mGi 
GCM thành ph=n %&'c %iCu khi$n b@i SST quan tr2c và s" m@ r.ng c,a b5ng bi$n, và 
ch< gi9ng nhau vC các %iCu ki(n ban %=u c,a các y*u t9 khí quy$n. Mô hình AGCM 
v8i ba s6 %? bC mHt khác nhau %&'c Schulze và CS (1998) [282] th"c hi(n %ã ch0ng t! 
kh/ n5ng mô ph!ng nhi(t %. bC mHt và b0c x1 thu=n t>ng c.ng khá g=n v8i th"c, 
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nh&ng mô ph!ng thông l&'ng Fn nhi(t y*u h6n và tái t1o thông l&'ng hi$n nhi(t quá 
l8n trong mùa hè. Mô hình ph0c t1p k*t h'p %=y %, các thành ph=n %1i d&6ng, khí 
quy$n, %7t, b5ng %ang %&'c ch1y t1i GFDL (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory) 
c,a NOAA @ Princeton, New Jersey %ã bi$u diJn %&'c dD th&;ng nhi(t %. l8p n&8c 
mHt %1i d&6ng t1i th;i %i$m m1nh nh7t c,a s" ki(n El Nino, phân bi(t %&'c các khu 
v"c có dD th&;ng d&6ng 1oC và dD th&;ng âm 1oC, qua %ó d" báo %&'c hi(n t&'ng 
ENSO. 

GCM cKng có th$ d" báo mùa s" ho1t %.ng c,a xoáy thu#n nhi(t %8i trên O1i 
Tây D&6ng thông qua vi(c d" báo khu v"c phát tri$n chính (MDR) c,a chúng 
(Thorncroft và CS, 2001 [312]). Hi(n nay, m.t s9 GCM %ang %&'c nghiên c0u 0ng 
dBng trong mô ph!ng khí h#u quá kh0 và d" tính khí h#u t&6ng lai theo các kDch b/n 
bi*n %>i khí h#u, nh& CCSM (Community Climate System Model), ECHAM 
(European Centre Hamburg Model),... Theo k*t qu/ t>ng h'p trong báo cáo l=n th0 T& 
(The Fourth Assessment Report ! AR4) c,a IPCC (2007) [163], cho %*n nay các mô 
hình %ã %1t %&'c nh4ng ti*n b. v&'t b#c trong mô ph!ng nhiCu khía c1nh c,a khí h#u 
trung bình hi(n t1i. Các mô ph!ng giáng th,y, khí áp m"c bi$n và nhi(t %. bC mHt nhìn 
chung %ã %&'c c/i thi(n mHc dù vPn còn m.t s9 khi*m khuy*t, nh7t là %9i v8i giáng 
th,y vùng nhi(t %8i. O9i v8i giáng th,y, các mô hình nói chung vPn cho mô ph!ng 
th7p h6n th"c t* trong h=u h*t các s" ki(n c"c %oan. Vi(c mô ph!ng xoáy thu#n ngo1i 
nhi(t %8i cKng %ã có nhiCu ti*n b.. M.t s9 mô hình %ã %&'c sA dBng %$ d" tính s" bi*n 
%>i c,a xoáy thu#n nhi(t %8i. K*t qu/ cho th7y chúng có th$ mô ph!ng khá thành công 
t=n su7t và s" phân b9 c,a xoáy thu#n nhi(t %8i quan tr2c. Các mô hình cKng %ã mô 
ph!ng %&'c các d1ng (mode) ch, %1o c,a bi*n %.ng khí h#u ngo1i nhi(t %8i, nh& 
NAM/SAM (the Northern and Southern hemisphere Annular Modes), PNA 
(Pacific/North American), PDO (Pacific Decadal Oscillation). MHc dù v#y, các mô 
hình vPn ch&a tái t1o %&'c m.t s9 %Hc %i$m c,a các d1ng bi*n %.ng này. Hi(n t1i %ã có 
m.t s9 mô hình có th$ mô ph!ng nhiCu %Hc tính quan tr-ng c,a ENSO (El 
Nino/Southern Oscillation), nh&ng mô ph!ng dao %.ng Madden!Julian nói chung vPn 
còn ch&a t9t. 

Theo Christensen và CS (2007) [69], k*t qu/ t> h'p 21 mô hình GCM mô ph!ng 
khí h#u toàn c=u %ã cho th7y nhi(t %. và l&'ng m&a trung bình trên t3ng khu v"c có 
sai s9 mang tính h( th9ng so v8i quan tr2c. Nhi(t %. mô ph!ng th7p h6n còn giáng 
th,y l1i m1nh h6n so v8i th"c t* trên t7t c/ các khu v"c trong h=u h*t các mùa. Sai s9 
mô ph!ng nhi(t %. trung bình n5m bi*n thiên t3 !2.5oC trên cao nguyên Tây T1ng %*n 
!1.4oC trên Nam Á. T1i h=u h*t các khu v"c, sai s9 nhi(t %. c,a t3ng mô hình riêng lQ 
dao %.ng t3 6 %*n 7oC, ngo1i tr3 trên khu v"c Oông Nam Á, sai s9 này gi/m còn 3.6oC. 
O9i v8i l&'ng m&a, sai s9 l8n h6n @ B2c Á và Oông Á và r7t l8n @ cao nguyên Tây 
T1ng. Các mô hình GCM trong tr&;ng h'p này rõ ràng là có v7n %C khi mô ph!ng 
%iCu ki(n khí h#u khu v"c cao nguyên Tây T1ng vì không mô t/ %&'c hi(u 0ng c,a %Da 
hình ph0c t1p @ %ây cKng nh& quá trình h?i ti*p albedo do s" m@ r.ng tuy*t trên %<nh 
núi.  

Theo Giorgi và Bi (2000) [109], %9i v8i mGi khu v"c sai s9 trung bình c,a các 
mô hình AOGCM %. phân gi/i thô có th$ khác nhau r7t l8n, nh&ng tính trung bình 
trên lBc %Da thì nhi(t %. trung bình mùa có sai s9 h( th9ng kho/ng 4oC và sai s9 mô 
ph!ng giáng th,y h=u nh& bi*n %>i t3 !40 %*n +80% so v8i quan tr2c. Sai s9 nhi(t và 
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m&a c,a khu v"c ONA th7p h6n các khu v"c khác v8i các giá trD t&6ng 0ng kho/ng 
!2oC %9i v8i nhi(t %. và kho/ng !30% %9i v8i l&'ng m&a trong mùa hè. 

Các mô hình AOGCM %ã không ng3ng %&'c phát tri$n và hoàn thi(n thông qua 
vi(c t5ng %. phân gi/i không gian cKng nh& c/i ti*n các module %.ng l"c và các s6 %? 
tham s9 hóa (chEng h1n, b5ng bi$n, l8p biên khí quy$n, l8p xáo tr.n %1i d&6ng). NhiCu 
quá trình r7t quan tr-ng %ã %&'c %&a vào trong các mô hình, bao g?m nh4ng quá trình 
/nh h&@ng %*n các nhân t9 tác %.ng (forcing) (ví dB aerosol bây gi; %ã %&'c mô hình 
hóa trong m9i t&6ng tác v8i các quá trình khác trong nhiCu mô hình). H=u h*t các mô 
hình bây gi; duy trì tr1ng thái >n %Dnh khí h#u không c=n hi(u ch<nh các dòng, mHc dù 
m.t vài xu th* dài n5m vPn còn %&'c duy trì trong các phiên b/n ki$m ch0ng (control 
integration) c,a AOGCM, chEng h1n các quá trình ch#m trong %1i d&6ng. 

3.3 Các mô hình khí h$u khu v(c và &ng d'ng trong nghiên c&u khí h$u 
MHc dù các GCM %ã %1t %&'c nh4ng ti*n b. v&'t b#c trong vi(c tái t1o khí h#u 

quá kh0 và d" tính khí h#u t&6ng lai nh&ng chúng vPn ch&a th$ mô ph!ng t9t khí h#u 
cho t3ng khu v"c do h=u h*t các GCM %Cu có %. phân gi/i th7p, th&;ng t3 2.5 %. %*n 
3.7 %., không %, %$ có th$ mô t/ các %Hc tr&ng khu v"c nh& khí h#u gió mùa, %Da hình 
và h( sinh thái ph0c t1p, %Hc bi(t là tác %.ng m1nh mI c,a con ng&;i. Do %ó, t3 nh4ng 
n5m %=u th#p kM 90 c,a th* kM 20, các mô hình khu v"c h1n ch* (LAM) %ã %&'c áp 
dBng vào nghiên c0u khí h#u khu v"c thông qua k: thu#t “l?ng ghép” m.t chiCu 
(Giorgi và Mearns, 1991 [114]; McGregor, 1997 [234]), trong %ó các %iCu ki(n ban 
%=u (Initial Condition ! IC) và %iCu ki(n biên xung quanh (Lateral Boundary 
Condition ! LBC) c=n %$ ch1y LAM %&'c cung c7p b@i s9 li(u tái phân tích toàn c=u 
hoHc t3 s/n phFm c,a GCM (Giorgi và Bi, 2000 [114]). Oó là các mô hình khí h#u khu 
v"c (RCM). Ph&6ng pháp l?ng ghép RCM vào GCM th&;ng %&'c g-i là h1 th7p qui 
mô %.ng l"c, hay chi ti*t hóa %.ng l"c (Dynamical Downscaling). Các RCM %&'c tích 
phân v8i %. phân gi/i ngang mDn h6n r7t nhiCu khi sA dBng IC và LBC phB thu.c th;i 
gian. 

N*u RCM %&'c %iCu khi$n b@i s9 li(u tái phân tích, IC và LBC %&'c xem là g=n 
v8i tr1ng thái th"c c,a khí quy$n, và do %ó s9 li(u %=u vào %&'c coi nh& là các tr&;ng 
d" báo toàn c=u “hoàn h/o”. Chính vì v#y, ng&;i ta th&;ng sA dBng các tr&;ng tái 
phân tích làm IC và LBC %$ nghiên c0u, %ánh giá k: n5ng c,a các RCM. K: n5ng c,a 
các RCM trong tr&;ng h'p này phB thu.c vào b/n ch7t %.ng l"c h-c và v#t l+ c,a mô 
hình, nh& h( ph&6ng trình mô t/ tr1ng thái khí quy$n, h( t-a %., ph&6ng pháp tích 
phân th;i gian, không gian, %. phân gi/i, các s6 %? tham s9 hóa v#t l+,… Và do %ó %$ 
nghiên c0u, phát tri$n và c/i ti*n các RCM s9 li(u tái phân tích th&;ng %&6c sA dBng 
trong các bài toán mô ph!ng, kh/o sát %. nh1y (sensitivity testing) thông qua vi(c 
%ánh giá kh/ n5ng tái t1o %iCu ki(n khí h#u quá kh0 c,a các RCM. 

NhiCu nghiên c0u %ã ch< ra r)ng các RCM hi(n hành có th$ tái t1o các tr&;ng 
nhi(t %. quan tr2c trung bình trên khu v"c kho/ng 105 %*n 106 km2 v8i sai s9 d&8i 2oC 
và t3 5-50% %9i v8i l&'ng giáng th,y (Giorgi và Shields, 1999 [120]; Pan và CS, 2000 
[254]). R7t nhiCu nghiên c0u khác nhau vC RCM %ã %&'c so sánh %$ tìm ra s" khác 
bi(t cKng nh& %i$m chung vC &u %i$m và nh&'c %i$m c,a các mô hình, nh& 
Christensen và CS (1997) [70] @ Châu Âu, Takle và CS (1999) [306] ! M" và Leung 
và CS (1999a,b) [206, 207]! #ông Á. 
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Sau khi %&'c thFm %Dnh k: n5ng qua mô ph!ng khí h#u t1i t3ng khu v"c, trong 
t3ng mùa, các mô hình RCM có th$ %&'c 0ng dBng %$ d" báo khí h#u khu v"c v8i IC 
và LBC l7y t3 các tr&;ng d" báo/d" tính c,a các GCM. Sai s9 d" báo/d" tính c,a 
RCM trong tr&;ng h'p này có th$ bao g?m sai s9 c,a chính mô hình (kh/ n5ng c,a 
mô hình) và sai s9 c,a GCM (Noguer và CS., 1998 [248]). MHc dù v#y, vi(c sA dBng 
RCM vào d" báo (mùa) khí h#u nói chung vPn còn h*t s0c khiêm t9n và h=u nh& ch< 
m8i @ m0c %. thA nghi(m. Các công trình nghiên c0u hi(n nay ch, y*u vPn t#p trung 
vào kh/o sát %. nh1y, %Hc bi(t là %. nh1y c,a các s6 %? tham s9 hóa %9i l&u, %ánh giá 
kh/ n5ng mô ph!ng c,a các RCM. ChEng h1n, Jiao Yanjun (2006) [167] %ã sA dBng mô 
hình CRCM (The third-generation Canadian Regional Climate Model) %$ mô ph!ng 
hoàn l&u, nhi(t %. và giáng th,y trên khu v"c B2c M: th;i kN 1987!1991. K*t qu/ 
cho th7y, CRCM %ã tái t1o t9t hoàn l&u qui mô l8n, %ã mô ph!ng khá g=n v8i th"c t* 
bi*n %.ng mùa c,a nhi(t %. và giáng th,y mùa %ông trên khu v"c B2c M:. MHc dù 
v#y, mô hình cKng %ã cho k*t qu/ mô ph!ng v&'t quá quan tr2c m.t cách có h( th9ng 
l&'ng giáng th,y mùa hè. 

Nh; nh4ng c/i ti*n trong các RCM vC %.ng l"c h-c và các s6 %? tham s9 hóa 
cKng nh& %. chính xác trong các tr&;ng tái phân tích t5ng lên do %&'c b> sung nhiCu 
ngu?n quan tr2c khác nhau (s9 li(u v( tinh, rada, thám sát máy bay,…), sai s9 h( th9ng 
trung bình khu v"c c,a các tr&;ng mô ph!ng b@i RCM %ã gi/m %áng k$. ChEng h1n 
%9i v8i nhi(t %. sai s9 này gi/m kho/ng 2oC, còn %9i v8i l&'ng m&a là 50-60% 
(Giorgi và Marinucci, 1996 [113]; Noguer và CS., 1998 [248]; Jones và CS., 1999 
[169]; Giorgi và CS., 1998b [118]; McGregor và CS., 1998 [235]; Kato và CS., 2001 
[175]). Trong t7t c/ các thA nghi(m c,a Leung và CS (1999a,b), Laprise và CS (1998), 
Christensen và CS (1998) [69] và Machenhauer và CS (1998) [224] %Cu cho th7y phân 
b9 không gian c,a các tr&;ng c,a RCM phù h'p v8i th"c t* h6n so v8i GCM vì %ã 
bi$u diJn %&'c các tác %.ng %Da hình và t&6ng ph/n %7t ! bi$n v8i %. phân gi/i cao 
h6n. Thông th&;ng thì RCM sI cho sai s9 h( th9ng th7p h6n GCM vì %. phân gi/i 
ngang %Hc bi(t quan tr-ng, nh7t là %9i v8i mô ph!ng chu trình th,y v5n. Christensen 
và CS (1998) [69] ch< ra r)ng ch< có %. phân gi/i r7t cao m8i có th$ mô ph!ng %, t9t 
quá trình th,y v5n bC mHt trên các d/i núi @ Nauy và ThBy Oi$n. 

Theo Fu và CS (1998) [103], trên qui mô th;i gian mùa, phân b9 không gian, 
th;i gian c,a các %Hc tr&ng khí h#u khu v"c, nh& d/i m&a Oông Á và front Baiu, có 
th$ %&'c tái t1o t9t v8i %. tin c#y cao b@i RCM. Các RCM cKng có th$ mô ph!ng t9t 
s" bi*n %>i d&8i mùa c,a gió mùa Nam Á, dao %.ng 30-50 ngày c,a hoàn l&u và dD 
th&;ng giáng th,y (Bhaskaran và CS., 1998 [42]; Hassell và Jones, 1999 [143]). 

Vi(c xem xét kh/ n5ng mô ph!ng khí h#u khu v"c nhiCu n5m b)ng các RCM 
cKng %ã %&'c nhiCu tác gi/ quan tâm nghiên c0u. ChEng h1n, Liang, X. Z. và CS 
(2004) [212] %ã kh/o sát kh/ n5ng mô ph!ng bi*n trình n5m c,a l&'ng giáng th,y trên 
lãnh th> Hoa KN b)ng mô hình MM5 phiên b/n khí h#u (CMM5) khi tích phân mô 
hình liên tBc t3 1982!2002 v8i tr&;ng %iCu khi$n toàn c=u là s9 li(u tái phân tích c,a 
NCEP-DOE AMIP II. Nh4ng nguyên nhân gây sai s9 c,a mô hình %ã %&'c tác gi/ 
nghiên c0u thông qua các thí nghi(m %. nh1y mùa v8i các %iCu ki(n biên xung quanh 
và bi$u diJn v#t l+ khác nhau. K*t qu/ cho th7y CMM5 có k: n5ng rõ r(t, mô t/ chi 
ti*t h6n và sát th"c h6n %iCu ki(n khí h#u trong vùng v8i sai s9 nh! h6n so v8i s9 li(u 
tái phân tích toàn c=u. Zhu J. và CS (2007) [360] %ã nghiên c0u kh/ n5ng c,a CMM5 
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trong vi(c mô ph!ng bi*n %.ng nhiCu n5m c,a giáng th,y và nhi(t %. bC mHt th;i kN 
1982–2002. Theo tác gi/, CMM5 n2m b2t %&'c s" phân b9 không gian, s" ti*n tri$n 
theo th;i gian, và m9i quan h( xa c,a hoàn l&u t9t h6n nhiCu so v8i tr&;ng tái phân 
tích. Tuy nhiên, kR n5ng h1 th7p qui mô c,a CMM5 khá nh1y c/m v8i tham s9 hóa %9i 
l&u. S" nh1y c/m này %&'c nghiên c0u b@i vi(c so sánh k*t qu/ mô ph!ng theo hai s6 
%? Grell và Kain– Fritsch. 

Kh/ n5ng mô ph!ng h1n dài c,a RCM cKng %&'c ch0ng minh trong m.t nghiên 
c0u c,a Jiao Yanjun và CS (2006) [167] trong %ó tác gi/ sA dBng mô hình RCM c,a 
Canada th* h( 3 (CRCM) %$ tích phân 5 n5m t3 1987-1991 cho khu v"c B2c M: và 
dành s" quan tâm %Hc bi(t t8i các quá trình tham s9 hóa v#t l+ có liên quan %*n h6i 
n&8c nh& s6 %? %9i l&u thông l&'ng kh9i. Ngoài ra, có th$ th7y nh4ng nh#n xét kh/ 
quan vC kh/ n5ng c,a RCM trong mô ph!ng khí h#u khu v"c qua nhiCu nghiên c0u 
khác, nh& c,a Duffy và CS (2006) [87], Bergant và CS (2006) [39], Zhu và CS (2007) 
[360],… 

Vi(c 0ng dBng các RCM trong nghiên c0u khí h#u khu v"c gió mùa cKng %ã 
%&'c nhiCu tác gi/ quan tâm %Hc bi(t. Trong s9 %ó, gió mùa Châu Á là khu v"c gió 
mùa %i$n hình nh7t trên th* gi8i nên %ã có nhiCu d" án, phòng thí nghi(m %ã %&'c 
tri$n khai, thành l#p. Các nhà khí h#u h-c Sn O., Trung Qu9c, Hàn Qu9c, Nh#t 
B/n,… %ã %=u t& phát tri$n mô hình RCM cho riêng khu v"c c,a mình. 

Gió mùa Châu Á bao g?m ít nh7t 2 h( th9ng con là gió mùa Nam Á (hay gió mùa 
Sn O.) và gió mùa Oông Á, ho1t %.ng %.c l#p v8i nhau vào cùng m.t th;i gian nh&ng 
có t&6ng tác v8i nhau (Chen và Jin, 1984 [66]; Tao và Chen, 1987 [308]; Kripalani và 
Kulkani, 1997, 1998, 2001 [188, 187, 189]). Trong khi gió mùa Sn O. %ã %&'c t#p 
trung nghiên c0u t3 r7t lâu, h( th9ng gió mùa Oông Á ch< m8i %&'c quan tâm t8i trong 
kho/ng hai th#p kM tr@ l1i %ây (Liu và CS., 2005 [220]). Gió mùa Oông Á có th$ %&'c 
chia nh! thành gió mùa Oông Nam Á (Lau và Yang, 1997 [203]), thDnh hành trên bán 
%/o Oông D&6ng, Nam Trung Qu9c và bi$n Oông, và gió mùa B2c Thái Bình D&6ng 
(Wang và Wu, 1997 [326]) cùng v8i gió mùa c#n nhi(t %8i lBc %Da Oông Á!Nh#t B/n. 
Ho1t %.ng c,a gió mùa mùa hè trên khu v"c Nam Trung Qu9c và bi$n Oông không 
ch< /nh h&@ng %*n khí h#u trên khu v"c này mà còn /nh h&@ng t8i khí h#u các khu 
v"c lân c#n, th#m chí là khí h#u toàn c=u thông qua các quá trình trao %>i n5ng l&'ng 
và chu trình th,y v5n (Lau và Weng, 2002 [202]). Gió mùa mùa %ông @ Châu Á là do 
s" xâm nh#p các kh9i không khí l1nh c"c %8i xu9ng các vR %. th7p vào mùa %ông 
thành t3ng %'t kho/ng 5-7 ngày, ch, y*u làm cho th;i ti*t tr@ nên l1nh và khô, ít m&a, 
ngo1i tr3 nh4ng vùng ven bi$n, n6i th&;ng x/y ra m&a phùn, giá rét vào cu9i mùa 
%ông do /nh h&@ng c,a không khí c"c %8i bi*n tính qua bi$n. Nh4ng %'t rét %#m, rét 
h1i và khô h1n trong mùa %ông /nh h&@ng r7t nhiCu %*n mùa màng.  

Ho1t %.ng c,a gió mùa mùa %ông khá >n %Dnh và có th$ d" báo %&'c do s" xâm 
nh#p l1nh g2n liCn v8i ho1t %.ng c,a áp cao l1nh lBc %Da, trong khi gió mùa mùa hè là 
h( th9ng ho1t %.ng ph0c t1p g2n liCn v8i các quá trình quy mô v3a và chDu các /nh 
h&@ng không nh! c,a các quá trình có tính %Da ph&6ng nh& %Da hình, %&;ng b;,… 
Ho1t %.ng c,a gió mùa mùa hè th&;ng chDu /nh h&@ng c,a các nhiJu %.ng nhi(t %8i, 
và trong các tháng chuy$n mùa còn có s" t&6ng tác ph0c t1p gi4a hai h( th9ng mùa 
%ông và mùa hè gây h#u qu/ th;i ti*t nghiêm tr-ng.  
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M.t trong nh4ng nghiên c0u ki$m nghi(m kh/ n5ng c,a RCM trong mô ph!ng 
khí h#u h1n mùa Châu Á %áng chú + là c,a Liu, Giorgi và Washington (1994) [209]. 
Các tác gi/ %ã sA dBng mô hình RegCM %$ mô ph!ng gió mùa mùa hè Oông Á t3 
tháng 6 %*n tháng 8 n5m 1990. Hoàn l&u gió mùa, giáng th,y và nhi(t %. mHt %7t nhìn 
chung phù h'p v8i quan tr2c, mHc dù ph=n nào mô ph!ng c,a mô hình l1nh và khô 
h6n. Xu th* này cKng t&6ng t" nh& các k*t qu/ mô ph!ng b@i RegCM trên khu v"c 
khác (M:, Châu Âu, Châu Phi). H6n n4a, RegCM có th$ bi$u diJn %&'c các trung tâm 
m&a l8n và /nh h&@ng c,a %Da hình t8i nhi(t %. c"c %1i %Da ph&6ng.  

Theo Li và Yanai (1996) [210], bi*n %>i mùa c,a gió mùa mùa hè Châu Á rõ 
ràng có liên quan v8i s" bi*n %>i c,a t&6ng ph/n nhi(t gi4a lBc %Da Âu Á v8i Thái 
Bình D&6ng và Sn O. D&6ng. Ueda và Yasunari (1998) [316] ch< ra r)ng t&6ng ph/n 
nhi(t gi4a cao nguyên Tây T1ng và Sn O. D&6ng xích %1o có lI tác %.ng t8i s" m@ 
r.ng vC phía %ông c,a dòng xi*t gió mùa m"c th7p và s" bùng phát gió mùa Oông 
Nam Á bao g?m c/ s" kh@i %=u c,a gió mùa trên bi$n Oông. O9i v8i gió mùa trên bán 
%/o TriCu Tiên, Im E.-S. và CS (2006) [161] %ã ch1y thA nghi(m RegCM3 %$ mô 
ph!ng nhi(t %. bC mHt và giáng th,y cho khu v"c này. RegCM3 %&'c l?ng m.t chiCu 
nh&ng sA dBng hai l&8i l?ng v8i %. phân gi/i 60km và 20km t&6ng 0ng v8i miCn l8n, 
bao ph, c/ khu v"c Oông Á, và miCn nh!, bao ph, bán %/o TriCu Tiên. Th;i gian mô 
ph!ng là t3 1 tháng 10 n5m 2000 %*n 30 tháng 9 n5m 2003. Nhi(t %. mô ph!ng có sai 
s9 h( th9ng là âm, %Hc bi(t trên các khu v"c núi trong mùa hè. L&'ng m&a mùa hè phB 
thu.c ch, y*u vào kh/ n5ng mô ph!ng nh4ng hi(n t&'ng %9i l&u mùa hè riêng lQ và 
các c6n bão nhi(t %8i h6n là tác %.ng c,a %Da hình. Francisco và CS (2006) [99] cKng 
sA dBng mô hình RegCM %$ thA nghi(m mô ph!ng m&a mùa hè @ Phillipines. Các thA 
nghi(m %. nh1y %&'c th"c hi(n v8i s9 li(u %=u vào khác nhau (NCEP và ERA40) và 
s6 %? thông l&'ng kh9i qua bC mHt %1i d&6ng (BATS và Zeng) %&'c ch1y cho 5 mùa 
hè. O9i chi*u k*t qu/ mô ph!ng v8i quan tr2c th"c t*, tác gi/ cho r)ng s9 li(u tái phân 
tích ERA40 và s6 %? tính thông l&'ng kh9i %1i d&6ng theo BATS thích h'p h6n c/ %9i 
v8i mô ph!ng giáng th,y c,a Phillipines.  

Vi(c 0ng dBng RegCM %$ mô ph!ng khí h#u khu v"c gió mùa mùa hè Châu Á 
%ã %&'c %5ng t/i trên nhiCu bài báo khác nhau, trong %ó các tác gi/ %ã chú tr-ng %*n 
vi(c kh/o sát %. nh1y c,a các s6 %? tham s9 hóa v#t l+ cKng nh& %.ng l"c h-c c,a mô 
hình %9i v8i k*t qu/ mô ph!ng. Các quá trình %&'c xem xét bao g?m b0c x1 và các 
quá trình bC mHt (Giorgi và CS., 1999 [111]; Francisco và CS., 2006 [99]), tham s9 
hóa %9i l&u, tác %.ng c,a %. phân gi/i (Kato và CS., 1999 [174]), vai trò c,a xon khí 
(Qian Y. và Giorgi, 1999 [266])… 

3.4 Kh) n*ng &ng d'ng các mô hình khí h$u khu v(c trong mô ph+ng khí 
h$u h,n v-a, h,n dài 

Vi(c 0ng dBng các RCM vào mô ph!ng khí h#u h1n v3a, h1n dài, ngoài b/n ch7t 
%.ng l"c c,a mô hình, %&'c quy*t %Dnh b@i miCn tính, %. phân gi/i, %iCu ki(n biên và 
các s6 %? tham s9 hóa v#t l+. 

3.4.1 V! vi"c l#a ch$n mi!n tính, %i!u ki"n ban %&u và %i!u ki"n biên 
T&6ng t" nh& các mô hình khu v"c d" báo th;i ti*t, các mô hình khí h#u khu v"c 

cKng sA dBng các tr&;ng toàn c=u làm %iCu ki(n ban %=u và %iCu ki(n biên phB thu.c 
th;i gian. Tuy nhiên, s( khác bi.t c/ b)n gi4a hai lo1i mô hình này là trong khi %iCu 
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ki(n ban %=u có + nghRa quy*t %Dnh %*n %. chính xác d" báo c,a các mô hình th;i ti*t 
thì %9i v8i các mô hình khí h#u %ó là vai trò c,a %iCu ki(n biên.  

Thông th&;ng RCM c#p nh#t %iCu ki(n biên xung quanh t3 các tr&;ng toàn c=u 
%&'c cung c7p sau t3ng kho/ng th;i gian cách nhau 6h. Vai trò %iCu khi$n c,a tr&;ng 
toàn c=u %&'c th"c hi(n thông qua vi(c “truyCn thông tin” qua vùng %(m (buffer zone) 
là d/i biên ngoài c,a miCn tính mô hình vào phía trong. NhiCu nghiên c0u %ã ch< ra 
r)ng, ngoài k: n5ng v9n có %&'c xác %Dnh b@i %.ng l"c h-c và v#t l+ c,a mô hình, %. 
chính xác mô ph!ng c,a RCM có liên quan m#t thi*t v8i vi(c l"a ch-n miCn tính. Kích 
th&8c miCn càng nh!, /nh h&@ng c,a LBC %*n k*t qu/ mô ph!ng càng l8n (Giorgi và 
CS., 1993a,b [119, 118]; Jones và CS., 1995 [170]; Seth và Giorgi, 1998 [286]). 
Ng&'c l1i, khi miCn tính có kích th&8c l8n, càng xa biên vào phía trong miCn tính k*t 
qu/ mô ph!ng ch, y*u phB thu.c vào k: n5ng c,a mô hình; th;i gian tích phân càng 
dài s" thích 0ng c,a mô hình %9i v8i tác %.ng c,a %iCu ki(n biên càng gi/m, dPn %*n 
s" không phù h'p gi4a mô ph!ng c,a mô hình và tác %.ng qui mô l8n t3 %iCu ki(n 
biên truyCn vào. Do %ó, c=n h*t s0c th#n tr-ng khi l"a ch-n miCn tính.  

Theo Warner và CS (1997) [330], kích th&8c miCn tính không quá l8n nh&ng 
ph/i b/o %/m sao cho nh4ng tác %.ng %Da ph&6ng %&'c th$ hi(n khi t5ng %. phân gi/i 
%?ng th;i vai trò %iCu khi$n c,a tr&;ng toàn c=u thông qua %iCu ki(n biên vPn phát huy 
tác dBng. Ngoài ra, vD trí miCn tính còn phB thu.c vào ngu?n s9 li(u %=u vào. T3 m.t 
s9 thA nghi(m c,a mình, Liang và CS (2001) [212], và Liu và CS (2006) [221] %ã ch< 
ra r)ng do s" khi*m khuy*t s9 li(u trên các vùng %1i d&6ng nhi(t %8i, vi(c m@ r.ng 
miCn tính vC phía vR %. th7p có th$ làm gi/m %. chính xác mô ph!ng c,a RCM do ch7t 
l&'ng c,a tr&;ng toàn c=u kém. VD trí c,a miCn tính %i qua các khu v"c có %Da hình 
ph0c t1p cKng có th$ gây ra nhiJu và /nh h&@ng x7u t8i k*t qu/ mô ph!ng (Hong và 
Juang, 1998) [149] do s" không phù h'p gi4a giá trD tr&;ng trên l&8i %. phân gi/i thô 
c,a GCM và giá trD n.i suy vC l&8i %. phân gi/i tinh h6n c,a RCM. T nh4ng n6i có 
%Da hình cao, sai s9 mô ph!ng còn %&'c sinh ra do vi(c “ngo1i suy” các bi*n bC mHt 
c,a các tr&;ng %iCu khi$n. Nói chung c=n ph/i tránh vi(c %Ht biên trên nh4ng khu v"c 
có %Da hình ph0c t1p. Theo Kato và CS (1999) [174], %$ c/i thi(n k*t qu/ c,a RCM khi 
mô ph!ng xoáy thu#n, m&a, nhi(t %. cho khu v"c Oông Á, bao g?m c/ Nh#t B/n, thì 
biên xung quanh nên %&'c m@ r.ng vC phía tây và phía nam. 

3.4.2 '( phân gi)i c*a mô hình 
O. phân gi/i c,a mô hình cKng r7t quan tr-ng khi thi*t l#p thA nghi(m mô ph!ng 

khí h#u khu v"c. L"a ch-n %. phân gi/i khác nhau có th$ dPn %*n vi(c %iCu ch<nh hi(u 
0ng c,a các tác %.ng v#t l+ và các tham s9 hoá khác nhau (Giorgi và Marinucci, 1996 
[113]; Laprise và CS., 1998 [201]). Khi t5ng %. phân gi/i có th$ bi$u diJn t9t h6n chu 
trình thuM v5n do %Da hình %&'c mô t/ chi ti*t h6n (Christensen và CS., 1998 [71]; 
Leung và Ghan, 1998 [208]). O. phân gi/i cao có th$ c/i thi(n kh/ n5ng bi$u diJn các 
h( th9ng xoáy thu#n và xoáy thEng %0ng, nh&ng có th$ sinh nhiJu và do %ó %ôi khi làm 
t5ng sai s9 mô ph!ng m.t vài khía c1nh khí h#u c,a mô hình (Machenhauer và CS., 
1998 [224]; Kato và CS., 1999 [174]). Chính vì v#y, trong quá trình thA nghi(m c=n 
l"a ch-n các %. phân gi/i khác nhau %$ bi$u diJn các quá trình có qui mô khác nhau 
thông qua th, thu#t l?ng m.t chiCu (Christensen và CS., 1998 [71]; McGregor và CS., 
1998 [235]), l?ng hai chiCu (Liston và CS., 1999 [217]),… Nói chung không có m.t s" 
l"a ch-n duy nh7t vC %. phân gi/i cho m-i miCn %Da l+. Tác %.ng c,a s" thay %>i %. 
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phân gi/i thEng %0ng %9i v8i k*t qu/ mô ph!ng khí h#u khu v"c c,a các RCM h=u nh& 
ch&a %&'c %C c#p nhiCu và cho %*n nay cKng ch&a có k*t lu#n rõ ràng (Kato và CS., 
1999 [174]). 

Giorgi và Marinucci (1996) [113] %ã nghiên c0u %. nh1y c,a l&'ng m&a mô 
ph!ng c,a RegCM %9i v8i %. phân gi/i ngang và hi(u 0ng %Da hình trên khu v"c Châu 
Âu vào các tháng 1 và tháng 7, trong %ó %. phân gi/i bi*n %>i t3 200 %*n 50km và v8i 
các c7u trúc %Da hình khác nhau. Tính trung bình trên toàn lBc %Da, t>ng l&'ng m&a 
nh1y c/m h6n %9i v8i %. phân gi/i ngang h6n so v8i tác %.ng c,a %Da hình. ODa hình 
h=u nh& là nhân t9 góp ph=n làm phân b9 l1i di(n m&a theo không gian và có /nh 
h&@ng ch, y*u trên nh4ng vùng %Da hình ph0c t1p (nh& núi Alp6). L&'ng mây, thông 
l&'ng n5ng l&'ng bC mHt và c&;ng %. giáng thuM mô ph!ng cKng nh1y c/m v8i %. 
phân gi/i ngang.  

Theo Kato và CS (1999) [174], %9i v8i khu v"c Oông Á, n6i có %Da hình và 
%&;ng b; bi$n ph0c t1p, vi(c t5ng %. phân gi/i không c/i thi(n %áng k$ nhi(t %. bC 
mHt mô ph!ng m.t cách h( th9ng trên toàn miCn, nh&ng %ã có hi(u 0ng tích c"c @ m.t 
s9 %Da ph&6ng do %Da hình c,a mô hình %&'c bi$u diJn chính xác h6n. Gao và CS 
(2006) [105] cKng %ã ki$m nghi(m vai trò c,a %. phân gi/i ngang %9i v8i giáng thuM 
mô ph!ng c,a RegCM2 @ Oông Á b)ng cách ch-n các %. phân gi/i ngang là 45, 60, 
90, 120, 180, 240 và 360 km v8i tr&;ng %iCu khi$n là s/n phFm c,a mô hình %1i 
d&6ng!khí quy$n toàn c=u CSIRO. K*t qu/ cho th7y l&'ng m&a c,a Oông Á %&'c 
RegCM2 mô ph!ng t9t h6n khi %. phân gi/i t5ng lên. Theo tác gi/, %. phân gi/i 60km 
hoHc cao h6n là c=n thi*t %$ mô t/ t9t phân b9 giáng thuM trên khu v"c Trung Qu9c và 
Oông Á. 

3.4.3 V! các s+ %, tham s- hóa các quá trình v.t l/ 
V8i %. phân gi/i hi(n nay c,a các mô hình khí h#u, k$ c/ các mô hình toàn c=u 

và mô hình khu v"c, các quá trình v#t l+ qui mô d&8i l&8i h=u nh& không th$ mô t/ 
%&'c. Và vì v#y %$ tính %*n nh4ng quá trình này c=n ph/i tìm cách bi$u diJn chúng 
thông qua các bi*n gi/i %&'c @ qui mô l&8i mô hình. Oó là bài toán tham s9 hóa. 
Trong các mô hình khí h#u nh4ng quá trình v#t l+ qui mô d&8i l&8i %&'c tham s9 hóa 
bao g?m: 

1) Tham s9 hóa b0c x1: S" %9t nóng b0c x1 mHt tr;i và s" làm l1nh do phát x1 
h?ng ngo1i vào không gian vK trB là nhân t9 c6 b/n %iCu khi$n h( th9ng khí h#u. Các 
mô hình truyCn b0c x1 g2n k*t trong các mô hình khí h#u hi(n nay xem khí quy$n và 
mây trong khí quy$n %?ng nh7t theo ph&6ng ngang trong ô l&8i. Dù %ã %&'c %6n gi/n 
hóa nh& v#y, nói chung có th$ tin r)ng s" truyCn b0c x1, ít nh7t trong %iCu ki(n tr;i 
quang, %&'c xA l+ m.t cách chính xác trong các mô hình khí h#u. Trong khi có s" 
không nh7t quán gi4a các s6 %? tham s9 hóa khác nhau, thì nh4ng quá trình v#t l+ c6 
b/n và các ph&6ng pháp c=n cho vi(c xA l+ chúng l1i %&'c hi$u m.t cách r7t h'p l+. 
Tính b7t %Dnh l8n nh7t trong vi(c tính toán thông l&'ng b0c x1 ch, y*u liên quan %*n 
mây và cách xác %Dnh l&'ng mây và b/n ch7t c,a mây trong mô hình. Nh4ng mô hình 
GCM %=u tiên %ã xem các thu.c tính b0c x1 c,a mây %&'c xác %Dnh theo vR %. và bi*n 
%>i theo mùa. Trong các mô hình khí h#u g=n %ây l&'ng mây và các tính ch7t quang 
h-c c,a mây %&'c d" báo và cho phép t&6ng tác v8i nh4ng y*u t9 khác c,a h( th9ng 
khí h#u. Các quá trình vi v#t l+ mây %ã %&'c xA l+ b)ng con %&;ng tham s9 hóa nào %ó 
và xem hàm l&'ng n&8c và b5ng c,a mây nh& là nh4ng bi*n d" báo. Hàm l&'ng n&8c 



 98 

và b5ng mây d" báo t1o ra ph&6ng th0c k*t n9i ngu?n n&8c, b0c x1 tính toán, ngu?n 
nhi(t theo ki$u làm phù h'p gi4a các quá trình tham s9 hóa và các ph&6ng trình b/o 
toàn quy mô l8n. 

2) Tham s9 hóa mây và %9i l&u: Mây tác %.ng t8i s" truyCn b0c x1, còn chuy$n 
%.ng %9i l&u g2n liCn v8i mây t1o ra các dòng kh9i l&'ng, %.ng l&'ng, nhi(t và Fm 
quan tr-ng. Quy mô không gian t1i %ó các thu.c tính mây %&'c xác %Dnh nói chung 
nh! h6n nhiCu so v8i quy mô l&8i trong mô hình khí h#u, tuy nhiên các thông l&'ng 
nhi(t và Fm thEng %0ng liên quan v8i %9i l&u quy mô d&8i l&8i th&;ng l8n h6n so v8i 
các thông l&'ng quy mô l8n. Th;i gian và c&;ng %. giáng th,y @ nh4ng vùng nhi(t 
%8i và trên %7t liCn vào mùa hè bD chi ph9i m1nh mI b@i nh4ng hi(n t&'ng quy mô v3a 
ch&a %&'c xác %Dnh cKng nh& b@i các dòng quy mô l8n. Tr1ng thái khí quy$n tính 
trung bình trên khu v"c ô l&8i mô hình khí h#u tiêu bi$u có th$ >n %Dnh %9i v8i %9i l&u 
Fm ngay c/ khi %9i l&u m1nh x/y ra %âu %ó trong ô l&8i. Tham s9 hóa mây và %9i l&u 
c9 g2ng nh)m vào s" không t&6ng x0ng gi4a %. phân gi/i không gian c,a mô hình khí 
h#u và qui mô không gian c,a chuy$n %.ng %9i l&u và mây. 

Ít nh7t có ba hi(u 0ng quan tr-ng trong mô hình khí h#u g2n liCn v8i s" hình 
thành c,a mây: (1) s" ng&ng k*t h6i n&8c và s" gi/i phóng Fn nhi(t và m&a; (2) v#n 
chuy$n nhi(t, Fm và %.ng l&'ng thEng %0ng do chuy$n %.ng liên quan v8i mây; và (3) 
s" t&6ng tác c,a các ph=n tA mây v8i b0c x1. Trong m.t mô hình khí h#u, tham s9 hoá 
mây có th$ xA l+ t3ng hi(u 0ng này m.t cách thích h'p, nh&ng %iCu %ó không %úng 
cho m-i mô hình khí h#u. Ví dB, v#n chuy$n thEng %0ng do chuy$n %.ng quy mô các 
%ám mây th&;ng không %&'c tham s9 hóa m.t cách tách bi(t, mà %&'c g.p vào trong 
tham s9 hóa chung cho t7t c/ các lo1i xáo tr.n quy mô d&8i l&8i. S" k*t h'p gi4a vD trí 
và c&;ng %. c,a %9i l&u Fm và các thu.c tính b0c x1 c,a mây %Da ph&6ng g=n %ây 
t&6ng %9i phát tri$n trong mô hình hóa khí h#u. 

H=u h*t các mô hình khí h#u %&a vào ít nh7t hai lo1i mây: Mây %9i l&u và mây 
siêu bão hoà quy mô l8n. Mây siêu bão hoà quy mô l8n xu7t hi(n khi %. Fm t&6ng %9i 
trong ô l&8i t1i m.t m"c mô hình nào %ó v&'t quá m.t giá trD t8i h1n. OiCu này có th$ 
%&'c th"c hi(n b)ng cách gi/ thi*t r)ng s" ng&ng k*t x/y ra trong ô l&8i khi %. Fm 
t&6ng %9i %1t t8i m.t ng&Lng nào %ó, chEng h1n 80%. M.t cách khác, có th$ gi/ thi*t 
r)ng s" bi*n thiên nhi(t %. quy mô d&8i l&8i x/y ra bên trong ô l&8i, và ph=n ô l&8i 
n6i mà s" bi*n thiên nhi(t %. làm cho %. Fm t&6ng %9i %1t t8i 100% sI là khu v"c có 
mây che ph,. 

Mây %9i l&u liên quan v8i chuy$n %.ng th5ng do l"c n>i c,a ph=n tA khí bão hoà 
trong môi tr&;ng b7t >n %Dnh có %iCu ki(n. Tham s9 hóa %9i l&u %6n gi/n nh7t là hi(u 
ch<nh %o1n nhi(t Fm. N*u gradient nhi(t %. v&'t quá gradient %o1n nhi(t Fm thì Fm và 
nhi(t %&'c hi(u ch<nh l1i trong l8p thEng %0ng sao cho không khí trong l8p %ó tr@ 
thành bão hòa, gradient nhi(t %. b)ng gradient %o1n nhi(t Fm, và n5ng l&'ng %&'c b/o 
toàn. O. Fm d& th3a %&'c gi/ thi*t %$ t1o thành m&a, nh&ng không có s" v#n chuy$n 
%.ng l&'ng. Trong tr&;ng h'p tham s9 hoá này toàn b. ô l&8i gi/ thi*t %&'c xA l+ 
gi9ng nh& ph=n tA %9i l&u, trong khi trên th"c t* %9i l&u ch< xu7t hi(n @ qui mô không 
gian nh! h6n nhiCu. S6 %? tham s9 hóa c,a Kuo (1974) [192] xem xét %*n /nh h&@ng 
c,a h.i tB qui mô l8n trong vi(c cung c7p Fm cho %9i l&u mây tích (%9i l&u cumulus). 
S" liên k*t gi4a h.i tB Fm quy mô l8n và %9i l&u mây tích này %&'c minh ch0ng b@i 
các k*t qu/ quan tr2c, nh&ng gi/ thi*t vC s" %9t nóng %9i l&u do s" xáo tr.n không khí 
trong mây và không khí môi tr&;ng d&;ng nh& không gi/i thích %&'c, vì s" %9t nóng 
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xu7t hi(n ch, y*u do chuy$n %.ng giáng gi4a các ph=n tA mây. S6 %? tham s9 hoá c,a 
Arakawa ! Schubert (1974) [23] %ã tính %*n vi(c xA l+ hoàn thi(n h6n s" t&6ng tác 
gi4a qu=n th$ mây tích v8i môi tr&;ng quy mô l8n. S6 %? tham s9 hoá này bao g?m 
m.t mô hình mô t/ s" t&6ng tác gi4a qu=n th$ mây tích v8i môi tr&;ng c,a nó thông 
qua s" cu9n vào c,a không khí môi tr&;ng trong quá trình %i lên, s" to/ ra c,a không 
khí và %. Fm g=n %<nh mây và s" hình thành dòng giáng @ môi tr&;ng xung quanh. 
Tr1ng thái t"a cân b)ng %ã %&'c gi/ thi*t và mây tan ra v8i t9c %. %, %$ gi4 cho khí 
quy$n g=n cân b)ng ch9ng l1i s" b7t >n %Dnh quy mô l8n. Nh4ng thay %>i g=n %ây c,a 
cách ti(m c#n Arakawa!Schubert là %&a thêm vào hi(u 0ng c,a dòng giáng. 

3) Tham s9 hóa l8p biên hành tinh: Trong l8p biên khí quy$n, nh4ng hi(n t&'ng 
bi*n %.ng nhanh có các quy mô không gian thEng %0ng và n)m ngang nh! h6n nhiCu 
so v8i kích th&8c l&8i c,a mô hình khí h#u, chúng quy*t %Dnh các thông l&'ng nhi(t, 
%.ng l&'ng và Fm gi4a bC mHt và khí quy$n. Nh4ng hi(n t&'ng này bao g?m r9i, sóng 
tr-ng tr&;ng và nh4ng cu.n xo2n hoHc nh4ng c7u trúc k*t dính khác không th$ gi/i 
%&'c b)ng các mô hình khí h#u và do %ó c=n ph/i %&'c tham s9 hóa. Nh4ng d1ng 
tham s9 hóa %6n gi/n nh7t và th&;ng %&'c sA dBng nh7t là các công th0c khí %.ng l"c 
t> h'p và l+ thuy*t t&6ng t". Nh4ng công th0c này cho phép coi l8p biên nh& m.t l8p 
%6n mà qua %ó có th$ tính %&'c các thông l&'ng b)ng cách sA dBng bi*n trung bình 
%&'c gi/i b@i mô hình. Chúng có th$ %&'c xem là phB thu.c vào %. >n %Dnh thEng 
%0ng và %. g? ghC c,a bC mHt. Nh4ng mô hình này có th$ %&'c làm chi ti*t b)ng cách 
%&a thêm vào ph&6ng trình d" báo %. dày l8p biên. N*u mô hình có %. phân gi/i %, 
%$ có th$ có m.t vài m"c trong l8p biên thì có th$ xây d"ng các công th0c khu*ch tán 
xoáy trong %ó các thông l&'ng xoáy thEng %0ng %&'c gi/ thi*t là tM l( v8i %1o hàm 
thEng %0ng c,a bi*n trung bình trên ô l&8i mô hình. 

Nh4ng s6 %? có %. chính xác cao h6n còn tính %*n c/ các ph&6ng trình d" báo 
%.ng n5ng r9i trong l8p biên và nh4ng ph&6ng trình ph0c t1p %9i v8i các thông l&'ng 
xoáy thEng %0ng. Nh4ng mô hình này %òi h!i ph/i có nhiCu m"c tính toán h6n trong 
l8p biên hành tinh và ph/i ti*n hành tính toán nhiCu h6n. Trong tr&;ng h'p khi l8p 
biên có ch0a mây thì các quá trình Fm là c"c kN quan tr-ng. M.t s9 s6 %? tham s9 hoá 
l8p biên có k*t h'p v8i tham s9 hoá riêng bi(t cho mây trong l8p biên. Trong nh4ng 
vùng có %9i l&u sâu, các tính ch7t c,a l8p biên và các thông l&'ng mây t&6ng tác v8i 
nhau r7t m1nh, do %ó vi(c tham s9 hoá l8p biên hành tinh và tham s9 hoá %9i l&u c=n 
ph/i t&6ng thích v8i nhau. Tham s9 hoá l8p biên hành tinh cKng c=n ph/i t&6ng thích 
v8i tham s9 hoá bC mHt %7t mà nó k*t h'p c/ /nh h&@ng c,a tán th"c v#t %*n các thông 
l&'ng %.ng l&'ng, nhi(t và Fm gi4a bC mHt và khí quy$n. 

4) Tham s9 hóa các quá trình bC mHt %7t: Các quá trình bC mHt %7t và s" t&6ng 
tác gi4a chúng v8i khí quy$n phía trên trong mô hình khí h#u th&;ng %&'c gi/i quy*t 
thông qua m.t mô hình g-i là mô hình bC mHt %7t (Land Surface Model ! LSM). LSM 
bao g?m các ph&6ng trình cân b)ng nhi(t bC mHt và ph&6ng trình Fm bC mHt, trong %ó 
g?m c/ mô hình %9i v8i l8p tuy*t ph,. NhiCu nghiên c0u %ã ch< ra r)ng các thu.c tính 
c,a bC mHt %7t có tác %.ng quan tr-ng nh7t %9i v8i khí h#u là %. Fm %7t và albedo bC 
mHt. O. Fm %7t th7p nói chung làm cho bC mHt nóng h6n, b9c h6i và m&a %Da ph&6ng 
nh! h6n. OiCu %ó phù h'p v8i các k*t qu/ quan tr2c, chEng h1n giáng th,y nhiCu @ 
nh4ng vùng thu.c trung tâm n&8c M: vào mùa hè, còn @ l&u v"c sông Amazon trong 
mùa m&a, l&'ng m&a bD tái b9c h6i t1i chG l8n h6n c/ l&'ng h6i n&8c do bình l&u 
mang %*n khu v"c này. Bi*n %.ng c,a thông l&'ng hi$n nhi(t, Fn nhi(t bC mHt @ n6i 
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này có th$ /nh h&@ng %*n tác %.ng nhi(t c,a dòng khí quy$n và nhiCu quá trình liên 
quan gây nên nh4ng dD th&;ng th;i ti*t và khí h#u @ nh4ng %Da ph&6ng khác. 

Trên %7t liCn s" tích lu: giáng th,y trong %7t và s" gi/i phóng l&'ng Fm này sau 
%ó vào không khí phB thu.c m1nh mI vào lo1i %7t và l8p ph, th"c v#t. H6n n4a, s" 
h7p thB b0c x1 mHt tr;i và phát x1 sóng dài r7t nh1y c/m v8i d1ng hình h-c và tr1ng 
thái v#t l+ c,a l8p ph, th"c v#t. V#n chuy$n r9i nhi(t và Fm gi4a khí quy$n và %7t 
cKng chDu /nh h&@ng c,a c7u trúc v#t l+ c,a tán cây, %Hc bi(t %9i v8i các khu v"c r3ng. 
Vi(c tham s9 hoá các quá trình bC mHt bao g?m t7t c/ nh4ng hi(u 0ng này %ã %&'c 
phát tri$n trong nh4ng n5m g=n %ây và %ã khEng %Dnh %&'c vai trò to l8n c,a nó.  

O9i v8i các RCM vi(c l"a ch-n và 0ng dBng các s6 %? tham s9 hóa v#t l+ có + 
nghRa quy*t %Dnh %*n %. chính xác c,a k*t qu/ mô ph!ng. V8i cùng m.t miCn tính, %. 
phân gi/i, b&8c th;i gian tích phân, %iCu ki(n ban %=u và %iCu ki(n biên xung quanh, 
k*t qu/ mô ph!ng c,a RCM có th$ r7t khác nhau n*u sA dBng các s6 %? tham s9 hóa 
v#t l+ khác nhau. NhiCu nghiên c0u %ã ch< ra r)ng, trong s9 các s6 %? tham s9 hóa v#t 
l+, tham s9 hóa %9i l&u có /nh h&@ng quan tr-ng nh7t %9i v8i k*t qu/ mô ph!ng c,a 
RCM. Theo David và CS (2002) [76], các %Hc tr&ng nhi(t %.ng l"c h-c, hoàn l&u và 
l&'ng m&a trong h( th9ng gió mùa B2c M: (NAMS) %&'c mô ph!ng b@i MM5 r7t 
nh1y c/m v8i tham s9 hóa %9i l&u. B)ng nh4ng thí nghi(m khác nhau v8i các s6 %? 
Betts-Miller-Janjic (BMJ), Kain!Fritsch (KF) và Grell (GR) tác gi/ %ã nh#n %&6c 
nh4ng k*t qu/ khác nhau r7t nhiCu gi4a các mô ph!ng %9i v8i các tr&;ng hoàn l&u 
m"c th7p. MHc dù không có s6 %? %9i l&u nào cho k*t qu/ mô ph!ng “hoàn h/o” so 
v8i các quan tr2c nh&ng nhìn chung s6 %? KF %ã t! ra &u vi(t h6n khi d"a vào %ánh 
giá th9ng kê sai s9 các tr&;ng mHt %7t và trên cao. Ratnam và CS (2005) [271] cKng sA 
dBng mô hình MM5 v8i 3 s6 %? BMJ, KF và GR %$ mô ph!ng gió mùa mùa hè @ Sn 
O. trong 2 n5m 1987 và 1988 qua %ó nghiên c0u %. nh1y c,a gió mùa %9i v8i tác 
%.ng c,a %9i l&u. K*t qu/ cho th7y có s" khác nhau vC phân b9 không gian và l&'ng 
m&a mô ph!ng gi4a các s6 %?. S6 %? GR mô ph!ng m&a th7p h6n th"c t* trong c/ 2 
n5m. Các d1ng hoàn l&u mô ph!ng khá g=n v8i quan tr2c khi sA dBng các s6 %? BMJ 
và KF.  

Jiao Yanjun và CS (2006) [167] th"c hi(n m.t chuGi thA nghi(m %. nh1y bao 
g?m 4 s6 %? %9i l&u trong mô hình khí h#u khu v"c phân gi/i cao c,a Trung tâm khí 
h#u Qu9c gia Trung Qu9c (Reg_NCC) %$ %ánh giá kh/ n5ng tái t1o gió mùa mùa hè 
n5m 1998 trên khu v"c bi$n Oông. Theo tác gi/, so v8i các s6 %? BMJ, KF, GR và 
Emanuel, s6 %? Kuo có th$ mô ph!ng thành công h6n tr1ng thái trung bình tháng c,a 
gió, %. cao %Da th* vD và l&'ng m&a, do %ó có th$ mô ph!ng t9t th;i gian b2t %=u mùa 
gió mùa và nh4ng thay %>i b7t th&;ng tr&8c và sau khi b2t %=u mùa gió mùa trên khu 
v"c này. Tuy nhiên, mô hình không th$ mô ph!ng t9t l&'ng m&a và phân b9 không 
gian c,a m&a.  

O. nh1y c,a RCM %9i v8i các s6 %? bi$u diJn quá trình t&6ng tác gi4a khí quy$n 
v8i %1i d&6ng và mHt %7t %&'c cKng %&'c ki$m nghi(m trong nhiCu nghiên c0u. Ví dB, 
Douville (2002) [85] %ã ch< ra r)ng diJn bi*n c,a gió mùa Châu Á gi4a 2 n5m 1987 và 
1988 ch, y*u bD %iCu khi$n b@i dD th&;ng SST. Theo Messager và CS (2004) [239], 
SST nóng h6n làm gi/m biên %. dòng xi*t %8i gió tây trên Châu Phi và t5ng v#n 
chuy$n Fm vC phía b2c t3 xích %1o lên 12oN trên khu v"c Tây Phi trong mùa gió mùa 
mùa hè. Các quá trình bC mHt có tác %.ng %áng k$ %*n khí h#u bC mHt, chúng xác %Dnh 
các thông l&'ng hi$n nhi(t và Fn nhi(t, ngu?n b0c x1 và do %ó /nh h&@ng t8i các thu.c 
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tính v#t l+ c,a %7t và khí quy$n nh& nhi(t %., %. Fm, s" hình thành mây và c7u trúc 
c,a l8p biên hành tinh. Do %ó, c=n ph/i mô t/ %&'c các quá trình bC mHt trong các mô 
hình khí h#u càng th"c càng t9t (Schulze và CS., 1998 [282]). Các lo1i bC mHt thay %>i 
có th$ dPn t8i nh4ng h( qu/ quan tr-ng %9i v8i h( th9ng khí h#u. Khi bC mHt %7t bD 
bi*n %>i l8n, ví dB nh& r3ng bD phá, các %iCu ki(n th;i ti*t và khí h#u khu v"c có th$ bD 
/nh h&@ng %áng k$. Nghiên c0u c,a Sen và CS (2004) [285] ch< ra r)ng hi(n t&'ng 
phá r3ng @ bán %/o Oông D&6ng không ch< /nh h&@ng %*n khí h#u %Da ph&6ng mà còn 
/nh h&@ng xa h6n %*n c/ gió mùa mùa hè Oông Á. 

3.5 Kh) n*ng &ng d'ng các mô hình khí h$u khu v(c vào d( báo h,n mùa 
Vi(c 0ng dBng RCM vào d" báo khí h#u h1n mùa vC c6 b/n bao g?m các b&8c 

sau: 
1) Nghiên c0u kh/ n5ng mô ph!ng c,a mô hình thông qua nh4ng thí nghi(m %. 

nh1y, %ánh giá sai s9 và k: n5ng c,a mô hình cho t3ng khu v"c cB th$. Oây là b&8c 
h*t s0c quan tr-ng vì nó quy*t %Dnh %*n vi(c %&a ra thông tin d" báo d"a trên s/n 
phFm c,a mô hình sau này. Thông th&;ng @ b&8c này, các ngu?n s9 li(u tái phân tích 
%&'c sA dBng %$ mô ph!ng khí h#u quá kh0, ti*n hành các thí nghi(m s9 v8i các 
ph&6ng án l"a ch-n %. phân gi/i, miCn tính, các s6 %? tham s9 hóa,… khác nhau, qua 
%ó xác %Dnh %&'c c7u hình t9i &u cho mô hình. Vì s9 li(u tái phân tích có th$ %&'c 
xem là ngu?n s9 li(u duy nh7t mô t/ g=n %úng tr1ng thái th"c c,a khí quy$n nên có th$ 
gi/ thi*t r)ng nh4ng sai s9 trong %iCu ki(n ban %=u và %iCu ki(n biên %ã %&'c lo1i tr3. 

2) Xác %Dnh ngu?n s9 li(u d" báo toàn c=u sI %&'c sA dBng. Hi(n nay có khá 
nhiCu mô hình khí h#u toàn c=u %ang %&'c l&u hành. S" khác bi(t gi4a các mô hình 
cKng r7t %áng k$, c/ vC b/n ch7t %.ng l"c và v#t l+ c,a mô hình cKng nh& mBc %ích 
0ng dBng c,a chúng. Oa s9 các mô hình miJn phí hi(n nay ch, y*u %&'c xây d"ng cho 
mBc %ích nghiên c0u bi*n %>i khí h#u. M.t s9 ít mô hình ch, y*u @ các Trung tâm l8n 
nh& ECMWF, NCEP,… %&'c phát tri$n %$ d" báo nghi(p vB h1n mùa mà s/n phFm 
c,a chúng có th$ dùng làm %iCu ki(n ban %=u và %iCu ki(n biên cho các RCM. Tuy 
nhiên chúng không %&'c ph> bi*n r.ng rãi. S/n phFm c,a các mô hình này cKng ch< 
%&'c cung c7p miJn phí sau khi %ã qua xA l+, và chúng ch< có th$ làm %=u vào cho các 
mô hình th9ng kê. Nh& v#y, %9i v8i các c6 s@ mu9n làm d" báo mùa b)ng các RCM 
không còn cách nào khác là ph/i t" mình ch1y các GCM và %ánh giá kh/ n5ng 0ng 
dBng c,a chúng. Trong ph1m vi %C tài này, chúng tôi sI l"a ch-n ph&6ng án t" ch1y h( 
th9ng mô hình k*t h'p khí quy$n – %1i d&6ng CAM-SOM. Chi ti*t vC h( th9ng mô 
hình này sI %&'c trình bày @ cu9i ch&6ng này. 

3) Sau khi %ã có các tr&;ng toàn c=u d" báo làm IC và LBC, các RCM sI %&'c 
tích phân theo c7u hình %ã ch-n. K*t qu/ tích phân RCM @ b&8c này chính là s/n 
phFm d" báo. O$ có %&'c nh4ng thông tin d" báo chính th0c, nói chung ít khi ng&;i ta 
sA dBng s/n phFm thô này mà th&;ng ph/i qua các công %o1n xA l+ sau mô hình, nh& 
hi(u ch<nh sai s9 h( th9ng hoHc sA dBng k: thu#t th9ng kê trên chính các s/n phFm này 
(MOS). Quá trình này d"a trên nh4ng %ánh giá k: n5ng c,a RCM @ b&8c 1) và %ánh 
giá nghi(p vB sau m.t th;i gian thA nghi(m 0ng dBng d" báo nghi(p vB @ b&8c này. 
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3.6 Kh) n*ng &ng d'ng các mô hình khí h$u khu v(c trong vi.c d( tính khí 
h$u t0/ng lai cho Vi.t Nam 

Nh& %ã %C c#p trên %ây, các RCM là công cB downscaling %.ng l"c nh)m chi ti*t 
hóa các quá trình qui mô d&8i l&8i c,a các mô hình toàn c=u. O$ 0ng dBng các RCM 
vào d" tính khí h#u khu v"c trong t&6ng lai c=n ph/i có các ngu?n s9 li(u là k*t qu/ 
d" tính t3 các GCM. Vi(c d" tính khí h#u t&6ng lai b)ng các GCM %&'c th"c hi(n d"a 
trên các kDch b/n phát th/i khí nhà kính (SRES). S" phát th/i khí nhà kính là h( qu/ 
c,a nhiCu quá trình h*t s0c ph0c t1p, %&'c xác %Dnh b@i nh4ng tác %.ng %iCu khi$n, chi 
ph9i khác nhau, nh& s" t5ng dân s9, s" phát tri$n kinh t* ! xã h.i, và s" thay %>i vC 
công ngh(. Oây là nh4ng quá trình mà s" ti*n tri$n c,a chúng trong t&6ng lai c"c kN 
b7t %Dnh (hay còn g-i là tính không ch2c ch2n). O$ d" tính khí h#u t&6ng lai c=n ph/i 
&8c tính tr&8c %&'c l&'ng khí nhà kính sI có trong khí quy$n. OiCu %ó cKng có nghRa 
là ph/i %&a ra %&'c b0c tranh t&6ng lai c,a các tác %.ng %iCu khi$n, chi ph9i nói trên. 
Oó chính là các kDch b/n phát tri$n c,a th* gi8i nói chung mà d"a trên c6 s@ %ó có th$ 
&8c tính %&'c l&'ng khí nhà kính sI phát th/i vào khí quy$n. Nói cách khác, các kDch 
b/n là nh4ng b0c tranh l"a ch-n vC s" phát tri$n trong t&6ng lai, %&'c phác h-a m.t 
cách có c6 s@ khoa h-c, và chúng là công cB thích h'p nh; %ó %$ phân tích nh4ng tác 
%.ng %iCu khi$n có th$ /nh h&@ng %*n s" phát th/i t&6ng lai và %$ xA l+ nh4ng tính b7t 
%Dnh có liên quan. Chúng là công cB hG tr' trong vi(c phân tích bi*n %>i khí h#u, bao 
g?m mô hình hóa khí h#u và %ánh giá tác %.ng, gi/i pháp thích 0ng và gi/m thi$u thi(t 
h1i. Kh/ n5ng mà m.t ph&6ng án phát th/i nào %ó sI x/y ra nh& %ã mô t/ trong các 
kDch b/n là r7t không ch2c ch2n (r7t b7t %Dnh), và ngay chính các mô hình khí h#u cKng 
không hoàn h/o, do %ó k*t qu/ d" tính khí h#u t&6ng lai cKng h*t s0c b7t %Dnh. 

SRES h1n ch* k*t qu/ kDch b/n có th$ %1t %&'c b)ng cách thi*t l#p b9n h- kDch 
b/n chính t&6ng 0ng v8i các tình hu9ng có th$ x/y ra trong t&6ng lai c,a th* gi8i là 
A1, A2, B1 và B2. MGi m.t trong các kDch b/n này %&'c xây d"ng t&6ng 0ng v8i các 
b0c tranh chi ti*t mô t/ %iCu ki(n xã h.i, kinh t*, công ngh(, môi tr&;ng và chính trD 
toàn c=u khác nhau. H- kDch b/n A1 mô t/ m.t th* gi8i phát tri$n kinh t* r7t nhanh, 
dân s9 t5ng ch#m, và t1o ra nhanh các công ngh( m8i và hi(u qu/. H- kDch b/n A2 mô 
t/ m.t th* gi8i không %?ng nh7t; m0c t5ng tr&@ng dân s9 cao, phát tri$n kinh t* và %>i 
m8i công ngh( ch#m h6n các h- kDch b/n khác. H- kDch b/n B1 mô t/ m.t th* gi8i có 
dân s9 phát tri$n ch#m, kinh t* dDch vB và thông tin bi*n %>i nhanh, t&6ng 0ng v8i 
công ngh( s1ch h6n và ít d"a vào ngu?n tài nguyên thiên nhiên. H- kDch b/n B2 mô t/ 
m.t th* gi8i d"a vào các gi/i pháp %Da ph&6ng %$ gi/i quy*t nh4ng v7n %C toàn c=u; 
dân s9 phát tri$n v3a ph/i, phát tri$n kinh t* @ m0c trung bình và có nhiCu thay %>i vC 
công ngh( h6n các h- A1 và B1. H- kDch b/n A1 %&'c chia thành 4 nhóm nh! h6n: 
A1B, A1C, A1G và A1T. Các nhóm nh! này t&6ng 0ng v8i các m0c khác nhau vC 
khai thác tài nguyên thiên nhiên và 0ng dBng các công ngh( n5ng l&'ng: A1C là kDch 
b/n sA dBng tài nguyên @ m0c cao d"a vào vi(c %9t nhiên li(u than %á; A1G cKng sA 
dBng tài nguyên @ m0c cao d"a vào vi(c khai thác d=u m! và khí %9t; A1B sA dBng tài 
nguyên @ m0c v3a ph/i, cân %9i v8i vi(c áp dBng công ngh(; A1T cKng sA dBng tài 
nguyên @ m0c v3a ph/i nh&ng chú tr-ng vi(c %>i m8i công ngh( và h&8ng t8i công 
ngh( không sA dBng nhiên li(u hóa th1ch. Khi chia A1 thành b9n nhóm nh! dPn %*n 
t9ng s9 nhóm kDch b/n là 7 mà chúng %&'c 0ng dBng trong quá trình mô hình hóa. 
Trong b/n tóm t2t cho các nhà ho1ch %Dnh chính sách, các nhóm A1C và A1G %&'c 
g.p l1i thành m.t nhóm kDch b/n “sA dBng nhiên li(u hóa th1ch @ m0c cao” k+ hi(u là 
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A1FI, dPn %*n s9 nhóm trong h- kDch b/n A1 còn l1i ba nhóm. Nh& v#y, th"c t* s9 
nhóm %&'c dùng %$ xây d"ng các kDch b/n còn l1i là 6 nhóm. Sau khi xác %Dnh nh4ng 
%Hc %i$m c6 b/n và các tác %.ng %iCu khi$n cho t3ng nhóm kDch b/n ng&;i ta ti*n 
hành mô hình hóa và %Dnh l&'ng chúng. K*t qu/ nh#n %&'c 40 kDch b/n. 

T3 40 kDch b/n này, các GCM sI %&'c sA dBng %$ t1o ra các kDch b/n bi*n %>i 
khí h#u toàn c=u. Cho %*n nay %ã có r7t nhiCu GCM %&'c 0ng dBng cho mBc %ích này. 
MGi mô hình t1o ra hàng lo1t các s/n phFm mà chúng có th$ hoHc %&'c dùng tr"c ti*p 
%$ phân tích, %ánh giá s" bi*n %>i khí h#u trong quá kh0 và t&6ng lai, hoHc %&'c dùng 
làm %iCu ki(n biên cho các RCM. 

Qua %ó nh#n th7y r)ng, trong %iCu ki(n Vi(t Nam không th$ sA dBng s/n phFm 
c,a t7t c/ các GCM hi(n có cKng nh& khó có th$ ch1y các RCM cho t7t c/ các kDch 
b/n, b@i vì ngoài n5ng l"c máy tính, c=n ph/i có nh4ng h( th9ng l&u tr4 s9 li(u v8i 
dung l&'ng kh>ng l?. OiCu %ó dPn %*n vi(c c=n ph/i l"a ch-n %&'c các GCM ch1y v8i 
các kDch b/n phát th/i thích h'p có th$ khai thác %&'c s/n phFm c,a chúng. 

Sau khi %ã có ngu?n s9 li(u %=u vào là s/n phFm d" tính t3 các GCM, các RCM 
sI %&'c sA dBng %$ chi ti*t hóa cho t3ng khu v"c. S/n phFm d" tính c,a các RCM sI 
%&'c sA dBng %$ phân tích, xây d"ng các kDch b/n bi*n %>i khí h#u chi ti*t. 

Trong %iCu ki(n hi(n nay @ Vi(t Nam, n5ng l"c máy tính có h1n, dung l&'ng h( 
th9ng l&u tr4 (%Ra c0ng,…) cKng r7t h1n ch*, %$ có th$ th"c hi(n d" tính khí h#u t&6ng 
lai b)ng các RCM và xây d"ng các kDch b/n bi*n %>i khí h#u tr&8c h*t c=n có s" cân 
nh2c, l"a ch-n %&'c các ngu?n s9 li(u GCM thích h'p. 

3.7 V1n 23 mô ph+ng, d( báo và d( tính 2i3u ki.n khí h$u c(c 2oan b4ng 
các mô hình khí h$u khu v(c 

Vi(c mô ph!ng, d" báo và d" tính %iCu ki(n khí h#u c"c %oan b)ng các RCM vC 
nguyên t2c là xác %Dnh các y*u t9 và hi(n t&'ng khí h#u c"c %oan t3 s/n phFm c,a các 
RCM. 

O9i v8i y*u t9 khí h#u c"c %oan, nói chung s/n phFm c,a các RCM %ã bao hàm 
h=u h*t các bi*n khí h#u c=n quan tâm. V7n %C còn l1i là xây d"ng %&'c các ch&6ng 
trình trích các bi*n này t3 s/n phFm c,a RCM, xA l+, phân tích, hi(u ch<nh %$ nh#n 
%&'c các y*u t9 c"c %oan %?ng th;i %ánh giá %&'c %. chính xác c,a k*t qu/. 

Khác v8i y*u t9 khí h#u c"c %oan, các hi(n t&'ng khí h#u c"c %oan h=u nh& 
không %&'c quan tr2c tr"c ti*p và cKng không %&'c xác %Dnh tr"c ti*p b@i các RCM. 
O$ mô ph!ng/d" báo/d" tính các hi(n t&'ng khí h#u c"c %oan c=n xây d"ng %&'c b. 
ch< tiêu thích h'p 0ng v8i các hi(n t&'ng d"a trên s/n phFm c,a các RCM. Chú + r)ng, 
nói chung ch< tiêu xác %Dnh các hi(n t&'ng khí h#u c"c %oan d"a trên s9 li(u quan tr2c 
th&;ng khác nhiCu so v8i s/n phFm RCM. Do %ó vi(c xây d"ng %&'c các b. ch< tiêu 
này là h*t s0c quan tr-ng. 

3.8 L(a ch5n các mô hình khí h$u khu v(c có kh) n*ng &ng d'ng trong 
2i3u ki.n Vi.t Nam 

Trên th* gi8i hi(n nay có khá nhiCu RCM %ang %&'c l&u hành và 0ng dBng. Có 
nh4ng RCM %&'c cung c7p miJn phí và có th$ download t3 Internet, có nh4ng RCM 
mHc dù có th$ %&'c cung c7p miJn phí nh&ng ph/i có gi7y phép (license), cKng có 
nh4ng RCM th&6ng m1i, ph/i mua b/n quyCn sA dBng. Ngoài ra, h=u h*t các RCM 
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n*u %&'c sA dBng %Cu có th$ có c/ ch&6ng trình ngu?n, nh&ng cKng có nh4ng RCM 
ch< %&'c cung c7p các file th"c hi(n, không th$ can thi(p sâu và thay %>i c7u trúc bên 
trong. 

Trong b9i c/nh Vi(t Nam, có lI h'p l+ h6n c/ là sA dBng các RCM miJn phí v8i 
ch&6ng trình ngu?n %=y %,, trên %ó chúng ta có th$ thay %>i, ch<nh sAa, c/i ti*n sao 
cho phù h'p v8i %iCu ki(n khí h#u khu v"c. Sau khi phân tích, %ánh giá, thA nghi(m, 
nh#n th7y r)ng các RCM sau %ây có th$ %áp 0ng %&'c các yêu c=u %ó: 

1) Mô hình RegCM: Oây là mô hình %&'c cung c7p miJn phí và có th$ download 
t3 website http://users.ictp.it/~pubregcm/. Chi ti*t h6n vC mô hình này sI %&'c trình 
bày trong mBc 3.9. 

2) Mô hình REMO: B/n quyCn c,a mô hình này thu.c vC Vi(n Khí t&'ng Max 
Planck, C.ng hòa Liên bang O0c. Thông qua h'p tác gi4a %C tài và nhóm phát tri$n 
mô hình, REMO %ã %&'c chuy$n giao và c7p gi7y phép sA dBng cho B. môn Khí 
t&'ng, Tr&;ng O1i h-c Khoa h-c T" nhiên, O1i h-c Qu9c gia Hà N.i. Mô t/ chi ti*t 
vC REMO sI %&'c trình bày trong mBc 3.10. 

3) Mô hình MM5CL: Nguyên g9c MM5 là mô hình d" báo th;i ti*t qui mô v3a 
%&'c xây d"ng và phát tri$n b@i Tr&;ng O1i h-c T>ng h'p bang Pennsylvania (PSU) 
và Trung tâm Nghiên c0u Khí quy$n Hoa KN (NCAR) (vi*t t2t là PSU/NCAR). Sau 
nhiCu l=n c/i ti*n, cho %*n phiên b/n cu9i cùng MM5 V3.5.7 %ã %&'c b> sung nhiCu 
tùy ch-n tham s9 hóa v#t l+ khác nhau và có th$ sA dBng nh& là m.t mô hình khí h#u 
khu v"c. Phiên b/n MM5CL %&'c sA dBng trong ph1m vi %C tài d"a trên phiên b/n 
MM5 V3.5.7 v8i m.t s9 %Hc %i$m %ã %&'c nghiên c0u %iCu ch<nh cho phù h'p khi 
ch1y mô ph!ng khí h#u. Chi ti*t vC MM5 và MM5CL sI %&'c trình bày trong mBc 
3.11. 

3.9 C/ s6 l7 thuy8t mô hình RegCM 
3.9.1 L0ch s1 phát tri2n 

U t&@ng 0ng dBng các mô hình khu v"c h1n ch* (A Limitted Area Models ! 
LAMs) %$ nghiên c0u khí h#u %&'c %C xu7t l=n %=u tiên b@i Dickinson và CS (1989) 
[81] và Giorgi (1990) [117]. U t&@ng này d"a trên khái ni(m l?ng (nest) m.t chiCu, 
trong %ó các tr&;ng khí t&'ng qui mô l8n nh#n %&'c t3 mô hình hoàn l&u chung khí 
quy$n (GCM) %óng vai trò cung c7p %iCu ki(n ban %=u và %iCu ki(n biên phB thu.c 
th;i gian cho mô hình khí h#u khu v"c (RCM), nh&ng không có s" t&6ng tác ng&'c t3 
RCM %9i v8i các tr&;ng %iCu khi$n GCM. R7t nhiCu nhà mô hình hóa qui mô v3a cho 
r)ng “sau vài ngày tích phân, mô hình khu v"c sI t1o ra nhiJu”. Nh&ng cu9i cùng, 
b)ng nh4ng nG l"c nghiên c0u c/i ti*n, m.t RCM %=u tiên %ã ra %;i t3 t3 vi(c k*t h'p 
m.t b. ph#n c,a mô hình khí h#u c.ng %?ng (Community Climate Model ! CCM) 
(c,a NCAR) và phiên b/n 4 c,a mô hình quy mô v3a MM4, l7y tên là NCAR RegCM 
(NCAR Regional Climate Model), hay %6n gi/n là RegCM (Marshall và Henson, 
1997). O*n nay, RegCM %ã %&'c ch0ng minh là m.t công cB linh ho1t, có th$ %&'c 
dùng %$ nghiên c0u khí h#u quá kh0, hi(n t1i và t&6ng lai trên các khu v"c khác nhau, 
t3 Châu M:, Châu Âu, Châu Phi, %*n Châu Á và Châu Úc. 

Phiên b/n NCAR RegCM %=u tiên %&'c xây d"ng d"a trên MM4 (Mesoscale 
Model Version 4) c,a Trung tâm qu9c gia nghiên c0u khí quy$n (NCAR) và Tr&;ng 
%1i h-c T>ng h'p Pennsylvania (PSU), Hoa KN, vào cu9i nh4ng n5m 1980 (Dickinson 



 105 

và CS, 1989 [81]; Giorgi và CS, 1989 [121]). O.ng l"c h-c c,a mô hình b2t ngu?n t3 
MM4, gi/i b)ng ph&6ng pháp sai phân h4u h1n cho khí quy$n nén %&'c, v8i gi/ thi*t 
th!a mãn cân b)ng thuM tRnh và sA dBng h( to1 %. thEng %0ng ". O$ có th$ sA dBng 
MM4 vào mô ph!ng khí h#u h1n dài, m.t s9 s6 %? tham s9 hóa v#t l+ %ã %&'c ch<nh 
sAa, thay th* cho phù h'p, ch, y*u là các s6 %? truyCn b0c x1 và v#t l+ bC mHt %7t. 
OiCu %ó %ã dPn %*n s" hình thành RegCM.  

Phiên b/n RegCM %=u tiên %ã %&a vào s6 %? trao %>i sinh ! khí quy$n 
(Biosphere Atmosphere Transfer Scheme ! BATS) %$ bi$u diJn các quá trình bC mHt, 
s6 %? truyCn b0c x1 c,a NCAR!CCM phiên b/n 1 (CCM1), s6 %? l8p biên hành tinh 
%Da ph&6ng %. phân gi/i trung bình, s6 %? %9i l&u mây tích ki$u Kuo c,a (Anthes, 
1977) [22], và s6 %? Fm hi(n c,a (Hsie và CS., 1984) [153]. 

Nh4ng c/i ti*n quan tr-ng %=u tiên vC v#t l+ và các s6 %? s9 hóa c,a RegCM %ã 
%&'c Giorgi và CS trình bày trong m.t s9 bài báo. K*t qu/ c,a nh4ng c/i ti*n này %ã 
dPn %*n s" hình thành phiên b/n th0 hai c,a RegCM, g-i là RegCM2 (Giorgi và CS., 
1993a,b [119, 125]). O.ng l"c h-c c,a phiên b/n RegCM2 vC c6 b/n gi9ng v8i phiên 
b/n MM5 thuM tRnh. V#t l+ c,a RegCM2 d"a trên c6 s@ NCAR!CCM2 (Hack và CS., 
1993 [140]), và mô hình qui mô v3a MM5 (Grell và CS., 1994 [136]). CB th$, toàn b. 
s6 %? truyCn b0c x1, s6 %? l8p biên phi %Da ph&6ng c,a (Holtslag và CS., 1990 [147]) 
%ã thay th* s6 %? l8p biên %Da ph&6ng cK, s6 %? mây %9i l&u dòng kh9i c,a Grell %&'c 
%&a vào nh& m.t tùy ch-n, và phiên b/n BATS1E (Dickinson và CS., 1993 [82]) cKng 
%ã %&'c %&a vào mô hình. 

Trong nh4ng n5m g=n %ây, m.t s9 s6 %? v#t l+ m8i %ã %&'c phát tri$n và chúng 
%ã %&'c sA dBng %$ c/i ti*n RegCM, chEng h1n các s6 %? v#t l+ c,a phiên b/n CCM3. 
Tr&8c h*t, s6 %? truyCn b0c x1 CCM2 (Briegleb, 1992 [51]) %ã %&'c thay th* b@i s6 
%? c,a CCM3 (Kiehl và CS., 1996 [181]). Trong s6 %? truyCn b0c x1 CCM2 %ã tính 
%*n các hi(u 0ng c,a H2O, O3, O2, CO2 và mây. S" truyCn b0c x1 mHt tr;i %ã %&'c xA 
l+ theo cách ti*p c#n c,a #!Eddington và b0c x1 mây phB thu.c vào ba tham s9 c,a 
mây là %. ph, mây, hàm l&'ng n&8c l!ng trong mây, và bán kính gi-t n&8c h4u hi(u 
c,a mây. S6 %? truyCn b0c x1 CCM3 gi4 nguyên c7u trúc nh& trong CCM2, nh&ng nó 
%&a vào m.t s9 %Hc %i$m m8i nh& /nh h&@ng c,a vi(c gia t5ng các khí nhà kính (NO2, 
CH4, CFC), aerosol khí quy$n, và b5ng trong mây. 

Nh4ng thay %>i c6 b/n khác thu.c vC các lRnh v"c xA l+ các quá trình mây và 
m&a. S6 %? Fm hi(n ban %=u c,a (Hsie và CS., 1984 [153]) %ã %&'c thay th* b)ng s6 
%? %6n gi/n hóa c,a nó. Oó là vì s6 %? ban %=u %òi h!i ph/i tính quá nhiCu trong khi 
ch1y mô hình. Trong s6 %? %6n gi/n hóa ch< %&a vào m.t ph&6ng trình d" báo %9i v8i 
n&8c trong mây, nó có tính %*n s" hình thành n&8c mây, s" bình l&u và xáo tr.n do r9i, 
s" tái b9c h6i trong các %iCu ki(n g=n bão hòa, và s" chuy$n thành m&a qua thành 
ph=n t" %.ng chuy$n %>i. Oi$m m8i chính c,a s6 %? này là không có ti*n trình vi v#t 
l+ %6n gi/n, nh&ng trong th"c t* bi*n n&8c mây %ã d" báo sI %&'c sA dBng tr"c ti*p 
trong tính toán b0c x1 mây. Trong các phiên b/n tr&8c c,a mô hình, các bi*n n&8c 
mây %$ tính toán b0c x1 %ã %&'c chFn %oán d&8i d1ng %. Fm t&6ng %9i %Da ph&6ng. 
OHc %i$m m8i này %&a vào m.t y*u t9 r7t quan tr-ng và có /nh h&@ng sâu r.ng là s" 
t&6ng tác gi4a chu trình n&8c mô ph!ng và nh4ng tính toán các ngu?n n5ng l&'ng. 

Cu9i cùng, m.t khía c1nh quan tr-ng c,a quá trình phát tri$n mô hình là m@ r.ng 
c7u hình l&8i mô hình, b)ng cách %ó %. phân gi/i ngang c,a mô hình là t&6ng %9i thô 
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@ vùng %(m c,a biên xung quanh và t5ng lên khi %i vào trong miCn tính. Nh4ng thí 
nghi(m ban %=u sA dBng phiên b/n %o1n nhi(t c,a mô hình v8i ki$u “l&8i giãn” %&'c 
trình bày b@i Qian và CS. Tuy nhiên, trong phiên b/n m8i RegCM3 l1i không có tùy 
ch-n “l&8i giãn”. Nh4ng %Hc %i$m m8i khác trong RegCM3 bao g?m nh4ng c/i ti*n 
trong vi(c k*t h'p v8i mô hình h? và %&a vào mô hình xA l+ các h'p ch7t hóa h-c v8i 
kh/ n5ng t&6ng tác b0c x1. 

So v8i các phiên b/n tr&8c, phiên b/n RegCM3 %ã có nh4ng c/i ti*n và b> sung 
%áng k$. Oó là nh4ng thay %>i trong v#t l+ mô hình bao g?m s6 %? m&a và mây qui 
mô l8n mà nó có tính %*n s" thay %>i qui mô d&8i l&8i c,a mây, các s6 %? tham s9 
hóa m8i %9i v8i các dòng bC mHt bi$n c,a Zeng, và s6 %? %9i l&u mây tích Betts 
(1986) [41], tham s9 hóa ki$u kh/m s" b7t %?ng nh7t qui mô d&8i l&8i do %Da hình và 
%7t sA dBng. 

3.9.2 H" ph3+ng trình c+ b)n 
Các ph&6ng trình trong mô hình RegCM3 %&'c xây d"ng cho h( t-a %. thEng 

%0ng th,y tRnh theo %Da hình, k+ hi(u là !, %&'c %Dnh nghRa b@i 

! 

" =
p # pt
ps # pt

 trong %ó p 

là áp su7t, pt là áp su7t t1i %<nh mô hình, %&'c cho b)ng h)ng s9 và ps là áp su7t t1i bC 
mHt. ! b)ng 0 t1i %<nh và b)ng 1 t1i bC mHt, mGi m"c mô hình %&'c xác %Dnh b@i m.t 
giá trD c,a !. Thông th&;ng, %. phân gi/i %0ng trong l8p biên tinh h6n các l8p trên cao 
và s9 các m"c thay %>i tuN theo yêu c=u ng&;i sA dBng. L&8i ngang có d1ng xen kI ! 
B Arakawa-Lamb (Hình 4.1). Các bi*n vô h&8ng (T, q, p,…) %&'c xác %Dnh t1i tâm 
các ô l&8i trong khi các thành ph=n v#n t9c gió h&8ng %ông (u) và h&8ng b2c (v) %&'c 
xác %Dnh t1i các nút l&8i. VD trí tâm ô l&8i k+ hi(u b)ng d7u nhân, còn các nút l&8i 
%&'c k+ k+ hi(u b)ng d7u ch7m tròn. Theo ph&6ng thEng %0ng các bi*n vô h&8ng và 
thành ph=n gió ngang (u, v) %&'c xác %Dnh t1i m"c gi4a mGi l8p, g-i là các m"c phân, 
còn thành ph=n v#n t9c thEng %0ng %&'c xác %Dnh trên các m"c nguyên (Hình 3.1). 

  
Hình 3.1. C#u trúc l$%i th&ng '(ng (bên trái) và l$%i ngang d)ng xen k* Arakawa"B 

(bên ph+i) c,a mô hình RegCM3 
H( ph&6ng trình c6 b/n c,a RegCM3 bao g?m:  
Các ph3+ng trình %(ng l34ng ngang: 
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trong %ó u và v là các thành ph=n h&8ng vC %ông và h&8ng vC b2c c,a v#n t9c gió, Tv 
là nhi(t %. /o, # là %. cao %Da th* vD, f là tham s9 coriolis, R là h)ng s9 khí c,a không 
khí khô, m là nhân t9 b/n %? %9i v8i các phép chi*u Polar Stereographic, Lambert 

Conformal, hoHc Mercator, 
dt
d!

! =! , và FH và FV bi$u diJn các hi(u 0ng khu*ch tán 

ngang và khu*ch tán thEng %0ng, và p*=ps"pt.  

Các ph3+ng trình liên t5c và sigma ch6m )(
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Tích phân thEng %0ng c,a ph&6ng trình (3.9.3) %&'c dùng %$ tính bi*n %>i theo 
th;i gian c,a áp su7t bC mHt trong mô hình. 
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Sau khi tính xu th* khí áp bC mHt, * /p t! ! , v#n t9c thEng %0ng trong to1 %. sigma 

)(
•

!  %&'c tính t1i mGi m"c trong mô hình nh; tích phân thEng %0ng ph&6ng trình 
(3.9.4) nh& sau 
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 (3.9.5) 

trong %ó !’ là bi*n tích phân và 0)0( ==
•

!! . 
Ph3+ng trình nhi"t %(ng h$c và ph3+ng trình Omega ($): 
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 (3.9.6) 

trong %ó cpm là nhi(t dung riêng %Eng áp c,a không khí Fm, cpm=cp(1+0.8qv), cp là 
nhi(t dung riêng %Eng áp %9i v8i không khí khô và qv là tM s9 xáo tr.n h6i n&8c, Q là 
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%9t nóng phi %o1n nhi(t, FHT bi$u thD hi(u 0ng khu*ch tán ngang, FVT bi$u thD /nh 
h&@ng c,a xáo tr.n thEng %0ng và hi(u ch<nh %9i l&u khô, và $ là: 

dt
dpp

*
* !!" +=
•

 (3.9.7) 
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Ph3+ng trình th*y t7nh: 
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Ph&6ng trình thuM tRnh %&'c sA dBng %$ tính %. cao %Da th* vD t3 nhi(t %. /o Tv: 
Tv = T(1 + 0.608qv ), qv, qc và qi là các tM s9 xáo tr.n c,a h6i n&8c, n&8c mây hoHc 
b5ng và n&8c m&a hoHc tuy*t. Các quá trình trong pha b5ng x/y ra khi nhi(t %. d&8i 
0oC, khi %ó n&8c mây tr@ thành b5ng mây và m&a tr@ thành m&a tuy*t (Dudhia, 1989 
[86]).  

Ph3+ng trình 8m: 
Ba ph&6ng trình %9i v8i Fm d1ng h6i qv, d1ng l!ng qc và d1ng r2n qi t&6ng 0ng là:  
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trong %ó PCON là ph=n n&8c ng&ng k*t (và %óng b5ng khi T<0oC) c,a h6i n&8c trong 
mây (b5ng), PRA là ph=n mây (b5ng) t5ng thêm nh; n&8c m&a (tuy*t), PRC là l&'ng 
n&8c chuy$n t3 mây thành m&a (hoHc b5ng thành tuy*t) và PRE là bay h6i (th5ng hoa) 
c,a m&a (tuy*t). Các quá trình chuy$n %>i c,a b5ng có thêm thành ph=n PII là l&'ng 
tinh th$ b5ng ban %=u và PID là th5ng hoa/l2ng %-ng c,a b5ng mây. T9c %. r6i c,a h1t 
m&a hoHc tuy*t là Vf. Trong t7t c/ các quá trình trên %Cu coi phân b9 kích th&8c c,a 
h1t m&a (hoHc m&a tuy*t) là phân b9 Marshall-Parmer và v#n t9c r6i c,a các h1t nh! 
có d1ng ( )  bV D aD=  trong %ó D là %&;ng kính c,a h1t.  

3.9.3 'i!u ki"n ban %&u và %i!u ki"n biên 
Mô hình khí h#u khu v"c RegCM %&'c xây d"ng d"a trên nguyên t2c cân b)ng 

gi4a các quá trình qui mô l8n (th&;ng là các tr&;ng khí t&'ng toàn c=u và %&'c g-i là 
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các tr&;ng %iCu khi$n), %&'c c#p nh#t th&;ng xuyên theo th;i gian trên vùng biên, v8i 
các quá trình qui mô khu v"c (%&'c xác %Dnh b@i %.ng l"c h-c và v#t l+ c,a chính mô 
hình khu v"c) t1i vùng biên xung quanh g-i là vùng %(m. Th;i gian %$ thi*t l#p %&'c 
s" cân b)ng này phB thu.c vào kích th&8c miCn tính, %. phân gi/i, b&8c th;i gian tích 
phân. M.t s9 nghiên c0u %ã ch< ra r)ng kho/ng th;i gian này có th$ t3 3 %*n 5 ngày 
hoHc dài h6n (Giorgi và CS., 1989 [121]). O$ tránh s" %.t bi*n c,a mô hình gây nên 
b@i s" bi*n %>i khác nhau gi4a tr&;ng %iCu khi$n qui mô l8n và tr&;ng qui mô khu 
v"c trên biên xung quanh, ng&;i ta %ã sA dBng %iCu ki(n biên l!ng d=n trên vùng %(m 
(Davies và Turner, 1977 [78]). Hình 3.2 mô t/ ph&6ng pháp l?ng (nest) RCM vào 
GCM, trong %ó tr&;ng %iCu khi$n quy mô l8n GCM truyCn tác %.ng vào miCn con c,a 
RCM có %. phân gi/i tinh h6n thông qua miCn %(m n)m xen gi4a. 

OiCu ki(n ban %=u và %iCu ki(n biên c,a mô hình %&'c cung c7p b@i tr&;ng %iCu 
khi$n hi(n t0c là s9 li(u tái phân tích hay tr&;ng d" báo c,a GCM tuN theo mBc %ích 
mô ph!ng hay d" báo. OiCu ki(n ban %=u nh#n %&'c t1i b&8c tích phân %=u tiên, trên 
vùng biên mô hình sI c#p nh#t thông tin t3 tr&;ng %iCu khi$n sau t3ng b&8c th;i gian 
tích phân. Giá trD biên t1i mGi b&8c th;i gian tích phân là giá trD n.i suy t3 các tr&;ng 
%iCu khi$n %&'c c#p nh#t t3ng 3h, 6h hoHc 12h m.t. 

 
Hình 3.2. S- '. minh h/a ph$-ng pháp l.ng RCM vào GCM 

Trên các vùng %1i d&6ng, nhi(t %. mHt n&8c bi$n (SST) %&'c cung c7p nh& là 
nhân t9 tác %.ng c&Lng b0c. Trên bC mHt %7t, s6 %? BATS1E khi ch1y k*t h'p 
(couple) sI cung c7p các dòng trao %>i %7t ! khí quy$n nh& là %iCu ki(n biên d&8i. 
Ngoài ra s9 li(u ban %=u c,a RegCM3 còn bao g?m %. cao %Da hình, l8p ph, th"c v#t, 
%7t và các tính ch7t v#t l+ c,a %7t,...  

Biên %&'c c#p nh#t t3 miCn l8n vào miCn tính nh! h6n thông qua miCn %(m xung 
quanh g?m kho/ng 12 %i$m l&8i, g-i là vùng %(m. O. r.ng c,a vùng %(m cKng là m.t 
nhân t9 quan tr-ng %9i v8i %iCu ki(n biên c,a mô hình. O. r.ng c,a vùng %(m có th$ 
bi*n %>i theo kích th&8c miCn tính. Các nghiên c0u %ã ch< ra r)ng, c=n t5ng %. r.ng 
vùng %(m khi miCn tính t5ng %$ %/m b/o %. >n %Dnh c,a mô hình.  

Trong c7u trúc mô hình RegCM có th$ ch-n m.t trong các ph&6ng pháp c#p nh#t 
biên là: (1) biên c9 %Dnh, (2) biên bi*n %>i theo th;i gian, (3) biên gi/ và (4) biên l!ng 
d=n (hay biên gi/m d&). Biên c9 %Dnh nghRa là giá trD c,a các tr&;ng t1i các %i$m l&8i 
trên biên %&'c gi4 c9 %Dnh b)ng giá trD c,a chúng t1i b&8c th;i gian %=u tiên c,a mô 
hình. Biên bi*n %>i theo th;i gian nghRa là giá trD c,a các tr&;ng trên biên, là tái phân 
tích hoHc d" báo toàn c=u, %&'c c#p nh#t sau t3ng kho/ng th;i gian nào %ó (3, 6, 12h). 
O9i v8i biên gi/, giá trD các tr&;ng trên biên %&'c xác %Dnh b@i:  

[ ]( ) 1 ( )
n MC LS

w n w n
t t t

! ! !" # " # " #= + $% & % & % &! ! !' ( ' ( ' (

) ) )  
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trong %ó n = 1, 2, 3, 4 %9i v8i các bi*n xác %Dnh t1i tâm l&8i (d7u nhân), n = 1, 2, 3, 4, 
5 %9i v8i các bi*n xác %Dnh t1i nút l&8i (d7u ch7m tròn), % là m.t bi*n tr&;ng nào %ó, 
MC k+ hi(u xu th* tính %&'c b@i mô hình, LS ch< xu th* quy mô l8n nh#n %&'c t3 
phân tích hoHc t3 mô ph!ng c,a mô hình quy mô l8n, n là kho/ng cách t3 biên g=n 
nh7t %*n các %i$m l&8i (n=1 trên biên). Tr-ng s9 w(n) %9i v8i các bi*n t1i tâm l&8i 
(tính t3 %i$m trên biên tr@ vào trong miCn mô hình) b)ng 0.0, 0.4, 0.7 và 0.9 trong khi 
%9i v8i các bi*n trên nút l&8i b)ng 0.0, 0.2, 0.55, 0.8 và 0.95. T7t c/ các %i$m khác 
trên miCn thô có tr-ng s9 w(n) = 1. Ph&6ng pháp biên l!ng d=n d"a trên nguyên t2c 
làm cho các bi*n mô hình phù h'p d=n v8i tr&;ng %iCu khi$n, hay tr&;ng qui mô l8n, 
khi %i qua vùng %(m t3 trong miCn tính ra ngoài biên. Nó %/m b/o vi(c chuy$n %>i c6 
ch* gi4a tr&;ng qui mô l8n và mô hình, %?ng th;i h1n ch* vi(c phát sinh nhiJu t1i 
vùng %(m. Ph&6ng pháp này bao g?m các s9 h1ng Newton và s9 h1ng khu*ch tán: 

( ) ( )1 2 2( ) ( )LS MC LS MC
n

F n F F n F
t

!" # = $ $ % $& '!( )

*
* * * *  

v8i n=2,3,4 trong %ó F gi/m d=n tuy*n tính t3 biên xung quanh: ( ) (5 ) /3F n n= !  v8i 
n =2,3,4 và ( ) 0F n =  v8i n > 4; 1 1/(10 )F t= !  và 2

2 /(50 )F s t= ! ! . 

3.9.4 Các s+ %, tham s- hóa v.t l/ 
Các quá trình v#t l+ c6 b/n c,a RegCM3 bao g?m (1) trao %>i sinh quy$n - khí 

quy$n, (2) b0c x1, (3) chuy$n %.ng r9i trong l8p biên hành tinh, (4) giáng thuM quy mô 
l8n, (5) %9i l&u, (6) trao %>i thông l&'ng %1i d&6ng - khí quy$n, (7) h? - khí quy$n và 
(8) v#n chuy$n các thành ph=n hóa h-c.  

1) Các quá trình b0 m1t '#t 
Tham s9 hóa các quá trình v#t l+ bC mHt %7t %&'c th"c hi(n b)ng vi(c sA dBng s6 

%? trao %>i sinh!khí quy$n BATS1E (Biosphere!Atmosphere Transfer Scheme) %&'c 
mô t/ cB th$ b@i Dickinson và CS (1993) [82]. BATS %&'c thi*t k* %$ mô t/ vai trò 
c,a th"c v#t và tác %.ng c,a %. Fm %7t trong vi(c làm thay %>i s" trao %>i %.ng l&'ng, 
n5ng l&'ng và h6i n&8c gi4a bC mHt và khí quy$n. Mô hình bao g?m l8p th"c v#t, l8p 
tuy*t, l8p %7t mHt, l8p rJ (hoHc m.t l8p %7t dày 10cm), m.t l8p sâu h6n dày 1-2m và 
l8p %7t sâu th0 ba dày 3m. Nhi(t %. c,a các l8p %7t %&'c d" báo theo ph&6ng pháp tác 
%.ng phBc h?i (force-restore) c,a Deardoff (1978) [79]. Nhi(t %. tán lá và bC mHt tán 
%&'c chFn %oán qua ph&6ng trình cân b)ng n5ng l&'ng bao g?m các dòng hi$n nhi(t, 
b0c x1, và Fn nhi(t.  

Vi(c tính toán n&8c trong %7t g?m có các ph&6ng trình d" báo hàm l&'ng n&8c 
trong các l8p %7t. Các ph&6ng trình này tính %*n giáng th,y, tuy*t tan, n&8c r6i xu9ng 
t3 tán lá, b9c thoát h6i, dòng ch/y mHt, s" th7m phía d&8i t=ng rJ, và s" trao %>i 
khu*ch tán c,a n&8c gi4a các l8p %7t. Quá trình di chuy$n n&8c trong %7t %&'c mô t/ 
g=n %úng b)ng hàm gi/i tích nh#n %&'c t3 nh4ng k*t qu/ c,a mô hình %7t phân gi/i 
cao và c&;ng %. dòng ch/y mHt %&'c bi$u diJn nh& là hàm c,a c&;ng %. m&a và m0c 
%. bão hòa c,a n&8c trong %7t, và phB thu.c vào tính x9p, l"c hút n&8c và %. dPn 
n&8c c,a %7t. B9c h6i t3 bC mHt %7t là hàm c,a b9c h6i kh/ n5ng và dòng Fm c"c %1i 
qua bC mHt &8t mà %7t có th$ gi4 %&'c. Do %ó, t9c %. b9c thoát h6i bC mHt phB thu.c 
vào s" có mHt c,a n&8c trong %7t. T9c %. dòng ch/y mHt %&'c bi$u diJn là hàm c,a 
t9c %. giáng thuM và m0c %. bão hoà c,a n&8c trong %7t. O. dày l8p tuy*t %&'c d" 
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báo t3 l&'ng tuy*t r6i, tuy*t tan và s" th5ng hoa. Giáng th,y %&'c gi/ thi*t r6i xu9ng 
d&8i d1ng tuy*t n*u nhi(t %. @ m"c th7p nh7t c,a mô hình %1t d&8i 271K.  

Thông l&'ng c,a hi$n nhi(t, h6i n&8c và %.ng l&'ng t1i bC mHt %&'c tính b)ng 
cách sA dBng bi$u th0c h( s9 c/n bC mHt chuFn d"a trên l+ thuy*t t&6ng t" cho l8p mHt. 
H( s9 c/n phB thu.c vào %. nhám (hay %. g? ghC) c,a bC mHt và %. >n %Dnh khí quy$n 
trong l8p sát bC mHt. Các thông l&'ng này %&'c tính khác nhau tuN thu.c bC mHt %&'c 
bao ph, b@i th"c v#t hay là %7t tr9ng. O$ tính albedo bC mHt %7t, trong BATS phân 
chia thành 20 lo1i th"c v#t, mGi lo1i có m.t h( s9 h7p thB và ph/n x1 khác nhau quy*t 
%Dnh albedo c,a bC mHt có lo1i th"c v#t %ó. K*t c7u %7t bi*n %>i t3 thô (cát), trung bình 
(%7t mùn) %*n tinh (%7t sét) và các lo1i màu %7t khác nhau (t3 màu sáng %*n màu t9i) 
cKng /nh h&@ng t8i tính toán albedo c,a %7t (Dickinson và CS., 1986 [79]). 

2) S2 truy0n b(c x) 
RegCM3 sA dBng s6 %? b0c x1 c,a NCAR CCM3 %&'c mô t/ b@i Kiehl và CS 

(1996) [179] trong %ó bi$u diJn /nh h&@ng c,a O3, H2O, CO2 và O2 %*n s" truyCn b0c 
x1 trong khí quy$n theo x7p x< ! -Eddington (Briegleb, 1992 [51]). Ph> b0c x1 %&'c 
chia thành 18 kho/ng, bi*n %>i t3 0.2 t8i 5 mµ . Thông l&'ng b0c x1 mHt tr;i bi*n 
thiên theo mùa và th;i gian trong ngày, phB thu.c vào %. ph, mây, xon khí, s" tán x1 
mHt %7t theo H2O, O3, CO2, O2 và %. h7p thB bC mHt. Gi/ thi*t các l8p xáo tr.n %?ng 
nh7t và tán x1 gi4a các l8p là %Eng h&8ng %&'c sA dBng trong khi tính toán %. ph/n x1 
và %. truyCn qua theo ph&6ng pháp ! -Eddington, trong %ó phân bi(t b0c x1 mHt tr;i 
tr"c ti*p và b0c x1 tán. Tham s9 hóa tán x1 và h7p thB c,a mây d"a theo Slingo (1989) 
[292], nh; %ó các thu.c tính quang h-c c,a các gi-t mây nh& s" suy gi/m %. dày 
quang h-c, albedo tán x1 %6n và các tham s9 phi %9i x0ng, %&'c bi$u diJn d&8i d1ng 
hàm l&'ng n&8c l!ng c,a mây và bán kính h4u hi(u c,a các gi-t mây. Khi mây tích 
%9i l&u %&'c hình thành, ph=n ô l&8i bD mây ph, ph/i sao cho %. ph, t>ng c.ng %9i 
v8i c.t ô l&8i tr/i t3 m"c chân mây tính toán c,a mô hình %*n m"c %<nh mây (%&'c 
tính khi gi/ thi*t có s" ch?ng ch7t ngPu nhiên) là hàm c,a kho/ng cách ngang c,a ô 
l&8i. O. dày c,a l8p mây %&'c gi/ thi*t b)ng %. dày c,a l8p mô hình, và hàm l&'ng 
n&8c trong mây %9i v8i mây gi4a và mây d&8i %&'c cho là khác nhau. Thông l&'ng 
b0c x1 mHt tr;i t1i bC mHt %7t có h&8ng xu9ng phía d&8i và thông l&'ng tán x1 và 
ph/n x1 có h&8ng lên phía trên. Các thông l&'ng ph> %i lên và %i xu9ng t1i mGi mHt 
phân cách %&'c tính t>ng l1i và %&'c thêm vào s9 h1ng phi tuy*n Q trong ph&6ng 
trình nhi(t %.ng l"c. Các thông l&'ng b0c x1 trên %&'c tính toán %9i v8i O3, các ch7t 
khí khác (CO2, N20, CFC, ...) và h6i n&8c, thành ph=n quan tr-ng nh7t %9i v8i b0c x1 
sóng dài. 

3) L%p biên hành tinh 
S6 %? l8p biên hành tinh (PBL) %&'c phát tri$n b@i Holtslag và CS (1990) [147] 

d"a trên khái ni(m khuy*ch tán phi %Da ph&6ng có tính %*n các dòng “ng&'c gradient” 
(countergradient fluxes) nh#n %&'c t3 các xoáy quy mô l8n trong khí quy$n b7t >n 
%Dnh xáo tr.n m1nh. Thông l&'ng xoáy thEng %0ng trong PBL c,a %1i l&'ng $ %&'c 
cho b@i: 

c c cF K
z

!" #= $ $% &!' (

)
*  (3.9.13) 
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trong %ó &c là s9 h1ng v#n chuy$n “ng&'c gradient” miêu t/ s" v#n chuy$n phi %Da 
ph&6ng do %9i l&u sâu khô. O. khuy*ch tán xoáy %&'c cho b@i bi$u th0c phi %Da 
ph&6ng ( )21 /c tK k z z h= !"  trong %ó h là %. cao l8p biên; k là h)ng s9 Karman, 

k=0.4; $t là v#n t9c %9i l&u r9i, phB thu.c vào v#n t9c ma sát, %. cao và %. dài Monin-
Obhukov theo bi$u th0c sau: 

1/ 3

*
15.0*0.1*1.0t

hu
L

! "= #$ %
& '

(  (3.9.14) 

S9 h1ng ng&'c gradient %9i v8i nhi(t %. và h6i n&8c %&'c cho b@i 
0 /( )c c tC h=! " # , trong %ó C là h)ng s9, b)ng 8.5, và 0

c!  là thông l&'ng nhi(t hoHc h6i 
n&8c bC mHt. Ph&6ng trình 0 /( )c c tC h=! " #  %&'c áp dBng trong kho/ng t3 %<nh PBL 
t8i %<nh c,a l8p sát bC mHt, %&'c gi/ thi*t b)ng 0.1h. Ngoài khu v"c này và %9i v8i 
%.ng l&'ng, &c %&'c cho b)ng 0. O$ tính toán %. khuy*ch tán xoáy và các s9 h1ng 

ng&'c gradient, %. cao PBL %&'c xác %Dnh là 
2 2[ ( ) ( ) ]

( / )[ ( ) ]
c

s v s

Ri r u h v hh
g h

+
=

!" " "
 trong %ó u(h), 

v(h) và 'v là các thành ph=n gió và nhi(t %. th* vD /o t1i %. cao PBL, g là gia t9c tr-ng 
tr&;ng, Ricr là s9 Richardson tiêu chuFn và 's là nhi(t %. thích h'p c,a nhi(t %. g=n 
mHt %7t. 

4) Tham s3 hóa '3i l$u 
Trong mô hình RegCM có th$ sA dBng m.t trong ba s6 %? tham s9 hóa sau %ây 

%$ tính giáng thuM %9i l&u: (1) S6 %? Kuo sAa %>i; (2) S6 %? MIT Emanuel; và (3) S6 
%? Grell. Trong s9 %ó, s6 %? Grell có th$ áp dBng v8i m.t trong hai gi/ thi*t khép kín: 
(1) khép kín Arakawa và Schubert và (2) khép kín Fritsch và Chappell. T3 %ây sI g-i 
các gi/ thi*t khép kín này t&6ng 0ng là AS74 và FC80. 

S+ %, Kuo  
Ho1t %.ng %9i l&u trong s6 %? Kuo %&'c kh@i phát khi h.i tB Fm M trong c.t khí 

quy$n v&'t quá m.t ng&Lng cho tr&8c và quan sát th7y theo chiCu thEng %0ng s" b7t 
>n %Dnh %9i l&u. M.t ph=n h.i tB Fm ( làm Fm c.t khí quy$n và ph=n còn l1i chuy$n 
thành m&a PCU theo m9i quan h( sau:  

(1 )CUP M != "  
% là hàm c,a %. Fm t&6ng %9i trung bình: 

2(1 ) 0
1.0

RH RH
!

" # $
= %
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               ng!Óc l"i
 

Chú + r)ng s9 h1ng h.i tB Fm ch< bao g?m xu th* bình l&u c,a h6i n&8c. Tuy 
nhiên, s" b9c thoát h6i t3 b&8c th;i gian tr&8c %&'c %&a vào trong M m.t cách gián 
ti*p vì nó có xu h&8ng làm Fm l8p khí quy$n phía d&8i. Do %ó, vì b9c thoát h6i t5ng 
lên, l&'ng b9c thoát h6i này %&'c chuy$n thành m&a càng nhiCu khi gi/ thi*t r)ng c.t 
không khí là b7t >n %Dnh. O9t nóng Fn nhi(t do s" ng&ng k*t %&'c phân b9 gi4a %<nh 
và chân mây theo m.t hàm có %9t nóng c"c %1i @ ph=n phía trên c,a l8p mây. O$ khA 
hi(n t&'ng b7t >n %Dnh tính toán ph/i %&a vào s9 h1ng phân kN ngang và h)ng s9 suy 



 113 

gi/m th;i gian sao cho phân b9 l1i Fm và gi/i phóng Fn nhi(t không %&'c th"c hi(n 
t0c th;i (Giorgi và CS., 1989, 1991 [121, 122]). 

S+ %, MIT-Emanuel  
Tùy ch-n m8i nh7t vC tham s9 hóa %9i l&u c,a RegCM3 là s6 %? MIT!Emanuel 

(hay g-i %6n gi/n là s6 %? Emanuel) c,a Vi(n k: thu#t Massachusetts (Massachusetts 
Institute of Technology ! MIT). Chi ti*t h6n xem tài li(u c,a Emanuel (1991) [91] và 
Emanuel và Zivkovic-Rothman (1999) [92]. S6 %? này gi/ thi*t xáo tr.n trong mây là 
không liên tBc và b7t %?ng nh7t m1nh và xét các thông l&'ng %9i l&u d"a trên mô hình 
l+ t&@ng hóa c,a dòng cu9n vào và cu9n ra quy mô d&8i mây. O9i l&u bùng phát khi 
m"c n>i phi*m %Dnh cao h6n m"c chân mây. Gi4a hai l8p này không khí %&'c nâng 
lên và m.t ph=n c,a l&'ng Fm ng&ng k*t t1o thành giáng th,y trong khi ph=n còn l1i 
t1o thành mây. Mây %&'c gi/ thi*t xáo tr.n v8i không khí t3 môi tr&;ng theo ph> 
%?ng nh7t c,a xáo tr.n, nghRa là th5ng hoHc giáng t8i các m"c t&6ng 0ng c,a m"c n>i 
phi*m %Dnh. T9c %. xáo tr.n trong dòng cu9n ra và cu9n vào là hàm c,a gradient thEng 
%0ng c,a l"c n>i trong mây. M.t ph=n c,a thông l&'ng kh9i t>ng c.ng t1i chân mây 
xáo tr.n v8i môi tr&;ng t1i mGi m"c tM l( v8i m0c %. bi*n %>i theo %. cao c,a %. n>i 
toàn ph=n. Thông l&'ng kh9i th5ng lên t1i chân mây ti*n d=n %*n tr1ng thái t"a cân 
b)ng l8p c#n mây. B> sung cho bi$u diJn v#t l+ c,a %9i l&u, s6 %? MIT-Emanuel %&a 
vào bi$u th0c t" chuy$n %?i n&8c mây thành giáng th,y trong mây tích và các quá 
trình b5ng %&'c bi$u diJn theo ng&Lng c,a hàm l&'ng n&8c t" chuy$n %>i v9n phB 
thu.c vào nhi(t %.. Thêm vào %ó, giáng th,y %&'c b> sung vào dòng giáng không >n 
%Dnh, th,y tRnh, bão hòa v#n chuy$n nhi(t và Fm. 

S+ %, Grell 
T&6ng t" s6 %? tham s9 hóa %9i l&u Arakawa & Schubert (1974) [23] (k+ hi(u là 

AS74), s6 %? Grell (1993) [134] xét mây nh& hai hoàn l&u >n %Dnh bao g?m dòng 
th5ng và dòng giáng. Không có s" xáo tr.n tr"c ti*p gi4a không khí trong mây và 
không khí môi tr&;ng ngo1i tr3 t1i %<nh và %áy hoàn l&u. Thông l&'ng kh9i không %>i 
theo chiCu cao và không có dòng cu9n vào hay cu9n ra d-c theo các thành mây. M"c 
kh@i %=u dòng th5ng và dòng giáng %&'c xác %Dnh t&6ng 0ng b@i m"c n5ng l&'ng tRnh 
Fm c"c %1i và c"c ti$u. S6 %? Grell %&'c kích ho1t khi phân tA khí nâng lên %1t t8i %9i 
l&u Fm. Ng&ng k*t trong dòng th5ng %&'c tính b)ng cách nâng lên m.t ph=n tA khí 
bão hòa. 

Thông l&'ng kh9i dòng giáng (m0) phB thu.c vào thông l&'ng kh9i dòng th5ng 
(mb) theo quan h( sau: 

1
0

2
b

Im m
I
!

=  

trong %ó I1 là ng&ng k*t dòng th5ng chuFn hóa, I2 là b9c h6i dòng giáng chuFn 
hóa và % là ph=n ng&ng k*t dòng th5ng, sI tái b9c h6i trong dòng giáng. % phB thu.c 
vào %. %0t gió và th&;ng bi*n %>i t3 0,3 %*n 0,5. L&'ng m&a r6i %&'c tính b@i: 

1 (1 )CU
bP I m != "  

O9t nóng và làm Fm trong s6 %? Grell %&'c xác %Dnh b)ng c/ thông l&'ng kh9i 
và cu9n ra t1i %<nh và chân mây. Thêm vào %ó là hi(u 0ng làm l1nh c,a dòng giáng Fm. 
Do b/n ch7t %6n gi/n c,a s6 %? Grell, m.t vài gi/ thi*t khép kín có th$ %&'c ch7p 
nh#n. Phiên b/n tr&8c %ây c,a RegCM3 sA dBng tr"c ti*p gi/ thi*t t"a cân b)ng c,a 
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AS74 là mây %9i l&u làm >n %Dnh môi tr&;ng ngay khi quá trình phi %9i l&u làm môi 
tr&;ng b7t >n %Dnh: 

''
b
ABE ABEm
NA t
!

=
"

 

trong %ó ABE là n5ng l&'ng n>i kh/ n5ng %9i v8i %9i l&u, ABE” là t>ng n5ng l&'ng 
n>i kh/ n5ng %&'c b> sung n5ng l&'ng n>i gây ra b@i m.t s9 quá trình phi %9i l&u 
trong kho/ng th;i gian &t và NA là t9c %. bi*n %>i ABE trong m.t %6n vD mb. Hi(u s9 
ABE” – ABE có th$ xem là t9c %. là b7t >n %Dnh trong kho/ng th;i gian &t. ABE” 
%&'c tính t3 tr&;ng hi(n th;i c.ng v8i xu th* t&6ng lai gây ra t3 bình l&u nhi(t và Fm 
và %iCu ch<nh %o1n nhi(t khô. 

Ngoài gi/ thi*t khép kín c,a AS74 còn có gi/ thi*t khép kín c,a 
Fritsch!Chappell n5m 1980 [100] (k+ hi(u là FC80). Khép kín này gi/ thi*t r)ng %9i 
l&u l7y %i (remove) n5ng l&'ng n>i ABE trên qui mô th;i gian ' cho tr&8c nh& sau: 

b
ABEm
NA!

=  

S" khác nhau c6 b/n gi4a hai gi/ thi*t khép kín là trong khí AS74 liên h( thông 
l&'ng %9i l&u và l&'ng m&a v8i xu th* >n %Dnh c,a khí quy$n thì FC80 liên h( thông 
l&'ng %9i l&u v8i m0c %. b7t >n %Dnh c,a khí quy$n. C/ hai lo1i khép kín này %Cu %1t 
%*n cân b)ng th9ng kê gi4a %9i l&u và các quá trình quy mô l8n. 

5) Giáng th,y qui mô l$%i 
S6 %? Fm hi(n d&8i l&8i (Subgrid Explicit Moisture Scheme ! SUBEX) %&'c sA 

dBng %$ xA l+ mây không %9i l&u và giáng th,y %&'c xác %Dnh qua các bi*n mô hình. 
Oây là m.t %i$m m8i c,a mô hình. SUBEX tính %*n s" bi*n %.ng qui mô d&8i l&8i 
trong các %ám mây b)ng cách liên k*t %. Fm t&6ng %9i trung bình ô l&8i v8i %. ph, 
mây và n&8c trong mây theo công trình c,a (Sundqvist và CS. 1989 [302]). Ph=n ô 
l&8i có ph, mây, FC, %&'c xác %Dnh b@i: 

min

max min

RH RHFC
RH RH

!
=

!
     (3.9.15) 

trong %ó RHmin là ng&Lng %. Fm t&6ng %9i, t1i %ó mây b2t %=u hình thành và RHmax là 
%. Fm t&6ng %9i @ %ó FC=1. FC %&'c gi/ thi*t b)ng 0 n*u RH < RHmin và b)ng 1 n*u 
RH > RHmax. Giáng th,y P t1o ra khi l&'ng n&8c mây v&'t quá ng&Lng t" chuy$n %>i 
Qthc theo quan h(: 

( / )thppt c cP C Q FC Q FC= !  (3.9.16) 

trong %ó 1/Cppt có th$ %&'c coi là th;i gian %Hc tr&ng mà các gi-t mây chuy$n thành 
các gi-t m&a. Ng&Lng này nh#n %&'c b)ng qui mô hóa ph&6ng trình hàm l&'ng n&8c 
l!ng trung gian trong mây theo công th0c: 

0.49 0.01310th T
c acsQ C ! +=  (3.9.17) 

v8i T là nhi(t %. (oC) và Cacs là nhân t9 qui mô t" chuy$n %>i. Giáng th,y %&'c gi/ 
thi*t x/y ra ngay l#p t0c.  

SEBEX còn %&a vào các công th0c %6n gi/n %9i v8i s" l8n d=n lên (do k*t dính) 
và b9c h6i c,a các h1t m&a trong quá trình r6i xu9ng. Công th0c %9i v8i s" l8n lên c,a 
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các h1t mây do các gi-t m&a r6i xu9ng d"a trên công trình c,a (Beheng, 1994 [33]) 
nh& sau: 

acc acc sumP C QP=        (3.9.18) 

trong %ó Pacc là l&'ng n&8c mây k*t dính, Cacc là h( s9 t9c %. k*t dính, Psum là l&'ng 
giáng th,y tích lKy r6i t3 phía trên qua %ám mây. S" b9c h6i giáng th,y d"a trên các 
công trình c,a (Sundqvist và CS., 1989 [302]) nh& sau: 

1/ 2(1 )evap evp sumP C RH P= !        (3.9.19) 

trong %ó Pevap là t>ng l&'ng giáng th,y bD b9c h6i và Cevap là h( s9 t9c %. b9c h6i. 
Chi ti*t h6n vC SUBEX và danh sách các giá trD tham s9, xem Pal và CS (2000) [251]. 

6) Các dòng t4 ')i d$-ng 
Trong RegCM3 có hai tuN ch-n cho s6 %? tham s9 hoá thông l&'ng t3 %1i d&6ng 

vào khí quy$n, m.t %&'c tính gi9ng nh& trong s6 %? mHt %7t BATS1E c,a Dickinson 
và CS (1993) [82], m.t là c,a Zeng và CS (1998a) [354] trong %ó sA dBng thu#t toán 
khí %.ng h-c t>ng quát.  

S+ %, BATS: BATS là mô hình bC mHt %7t %ã %&'c c.ng %?ng các nhà nghiên 
c0u sA dBng trong nhiCu n5m. Nó bao g?m m.t l8p th"c v#t, ba l8p %7t %$ tính hàm 
l&'ng n&8c trong %7t, và sA dBng ph&6ng pháp tác %.ng!phBc h?i %$ tính nhi(t %. l8p 
%7t mHt và l8p %7t d&8i bC mHt. T1i mGi ô l&8i c,a mô hình %&'c gán m.t lo1i th"c v#t 
mà nó %&'c xác %Dnh b@i m.t s9 tham s9 nh& %. g? ghC, c"c %1i và c"c ti$u c,a ch< s9 
di(n tích lá, ch< s9 di(n tích thân, albedo th"c v#t, và kháng tr@ khí kh>ng c"c ti$u. 
Nh4ng giá trD tham s9 này %&'c cho b@i Dickinson và CS.(1993) [82] %9i v8i 18 lo1i 
bC mHt %7t. 

Hi(n nay %9i v8i th"c v#t, nhi(t %. tán lá và nhi(t %. không khí trong tán lá 
%&'c tính chFn %oán t3 cân b)ng n5ng l&'ng tán lá. Các dòng hi$n nhi(t, h6i n&8c và 
%.ng l&'ng t1i bC mHt %&'c tính khi sA dBng h( s9 c/n bC mHt chuFn %&'c thành l#p 
d"a trên l+ thuy*t t&6ng t" c,a l8p bC mHt. B9c thoát h6i bC mHt có tính %*n s" b9c h6i 
t3 %7t, ph=n bD &8t c,a tán lá và s" thoát h6i t3 ph=n khô (không bD &8t) c,a tán. 
C&;ng %. b9c h6i và thoát h6i mHt %7t phB thu.c vào hàm l&'ng Fm trong %7t, hàm 
l&'ng Fm này là m.t bi*n d" báo. 

Vi(c tính toán th,y v5n bao g?m các ph&6ng trình d" báo hàm l&'ng n&8c l8p 
%7t bC mHt, l8p %7t rJ, và l8p %7t d&8i sâu %&'c %Hc tr&ng b@i các %. sâu t&6ng 0ng 
10cm, 1!2m và 3m. Nh4ng ph&6ng trình này có tính %*n giáng th,y, tan tuy*t, n&8c 
nh! xu9ng t3 tán lá, s" b9c thoát h6i, dòng ch/y mHt, n&8c th7m l-c phía d&8i l8p %7t 
sâu (@ %ây g-i là dòng nCn), và s" di chuy$n c,a n&8c trong %7t d&8i tác dBng c,a 
tr-ng tr&;ng và mao dPn. C&;ng %. dòng ch/y mHt tM l( v8i c&;ng %. giáng th,y + 
c&;ng %. tan tuy*t và m0c %. bão hòa c,a n&8c trong %7t. O. dày tuy*t %&'c d" báo 
t3 l&'ng tuy*t r6i, tuy*t tan và th5ng hoa. 

O9i v8i các dòng kh9i %1i d&6ng ! khí quy$n, thông l&'ng nhi(t và Fn nhi(t 
cKng %&'c tính toán d"a trên h( s9 c/n phi*m %Dnh, t9c %. gió, m#t %. không khí. H( 
s9 c/n phi*m %Dnh CDN là hàm c,a %. g? ghC c,a l8p bC mHt:  

( )

2

1ln /DN
oce

k
C

z z
! "

= # $
% &
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v8i z1 là %. cao %Da hình l8p th7p nh7t c,a mô hình và zoce là %. g? ghC trên %1i d&6ng 
(=0.0004), k là h)ng s9 Karman (=0.4). H( s9 trao %>i t1i l8p mHt %&'c tính theo bi$u 
th0c sau:  

. *.D DNC C V= ! "  

v8i 2 2 2
1*V u v u= + +  là t9c %. gió bC mHt, 1 0.1 2 gu T= + , Tg là nhi(t %. mHt %7t và 

( là m#t %. không khí m"c mHt %7t.  
Khi %ó, thông l&'ng Fm E và thông l&'ng nhi(t SH %&'c tính: 

.( )D s gE C q q= !  

. .( )D p s gSH C C T T= !  

v8i Cp là nhi(t dung riêng, qs và Ts l=n l&'t là %. Fm và không khí sát mHt %7t còn qg 
và Tg là %. Fm và nhi(t %. mHt %7t. Oây là m.t s6 %? tính thông l&'ng %1i d&6ng - khí 
quy$n %6n gi/n trong %ó h( s9 c/n %.ng l"c %9i v8i nhi(t %., %. Fm %&'c tính nh& 
nhau và không tính %*n trao %>i mô men %.ng l&'ng gi4a %1i d&6ng và khí quy$n. S6 
%? c,a Zeng và CS (1998a) [354] d&8i %ây sI tham s9 hoá chi ti*t h6n.  

S+ %, Zeng: S6 %? c,a Zeng mô t/ t7t c/ các %iCu ki(n >n %Dnh và %&a vào v#n 
t9c gió m1nh %$ bi$u diJn thông l&'ng b> sung bD /nh h&@ng b@i các bi*n %>i quy mô 
l8p biên. Các thông l&'ng hi$n nhi(t (SH), Fn nhi(t (LH) và %.ng l&'ng ()) gi4a bC 
mHt bi$n và khí quy$n th7p nh7t %&'c tính toán d"a trên thu#t toán khí %.ng l"c h-c 
t>ng quát sau: 

( )1/ 22 2 2
* /a x yu u u u= +! "   (3.9.20) 

* *a paSH C u= !" #  (3.9.21) 

* *a cLH L u q= !"   (3.9.22) 

v8i u- t9c %. gió, ux và uy - t9c %. gió thành ph=n, *a-m#t %. không khí, Cpa-nhi(t dung 
riêng c,a không khí và Lc-Fn nhi(t hoá h6i. C=n xác %Dnh u*, q* và '* l=n l&'t là v#n 
t9c ma sát, tham s9 quy mô Fm và nhi(t. Xem cách tính toán các tham s9 này chi ti*t 
h6n trong tài li(u c,a Zeng và CS (1998a) [354]. 

7) Mô hình h. 
Mô hình h? phát tri$n b@i (Hostetler và CS. 1993 [151]) có th$ ch1y l?ng ghép 

t&6ng tác v8i mô hình khí quy$n. Trong mô hình h?, các thông l&'ng nhi(t, Fm và 
%.ng l&'ng d"a trên %=u vào là s9 li(u khí t&'ng, nhi(t %. mHt h? và albdo. Nhi(t 
%&'c truyCn theo ph&6ng thEng %0ng gi4a các l8p mô hình h? do xáo tr.n r9i và %9i 
l&u. B5ng và tuy*t có th$ bao ph, m.t ph=n hay toàn b. mHt h?. 

Trong mô hình h?, ph&6ng trình d" báo %9i v8i nhi(t %. là: 

2

2
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z
Tkk

t
T

me !
!
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!
!  

trong %ó T là nhi(t %. c,a l8p h?, ke và km t&6ng 0ng là h( s9 khu*ch tán r9i và ph=n tA. 
Ph&6ng pháp tham s9 hóa c,a (Henderson-Sellers 1986 [145]) %&'c sA dBng %$ tính ke 
và km %&'c %Ht b)ng m.t h)ng s9 39 ) 10!

7 m2 s!
1 ngo1i tr3 d&8i b5ng và t1i các %i$m 

sâu nh7t c,a h?. 
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Thông l&'ng Fn và hi$n nhi(t t3 h? %&'c tính toán khi sA dBng ph&6ng pháp 
tham s9 hóa theo BATS (Dickinson và CS 1993 [82]). Các công th0c khí %.ng h-c t> 
h'p %&'c sA dBng %$ tính thông lu'ng Fn nhi(t (Fq) và thông l&'ng hi$n nhi(t (Fs) nh& 
sau: 

)( asaDaq qqVCF != "  

)( asaDpas TTVCCF != "  

trong %ó các ch< s9 d&8i s và a l=n l&'t ch< mHt %7t và không khí; *a là m#t %. không 
khí, Va là t9c %. gió, q là %. Fm riêng, T là nhi(t %.. H( s9 c/n %.ng l&'ng CD phB 
thu.c vào %. g? ghC và s9 Richardson t> h'p bC mHt. V8i %iCu ki(n không có b5ng, 
albedo %&'c tính nh& là hàm c,a góc thiên %<nh mHt tr;i (Henderson-Sellers, 1986 
[145]). B0c x1 sóng dài phát ra t3 h? %&'c tính t3 %Dnh lu#t Stefan-Boltzmann. Mô 
hình h? sA dBng s6 %? ph, b5ng m.t ph=n c,a (Patterson & Hamblin, 1988 [255]) %$ 
bi$u diJn s" trao %>i khác nhau c,a nhi(t và Fm gi4a các bC mHt b5ng và n&8c v8i khí 
quy$n, và %$ tính n5ng l&'ng bC mHt c,a b5ng h? và tuy*t ph,. Chi ti*t h6n có th$ xem 
(Hostetler và CS. 1993 [151]; Small & Sloan, 1999 [293]). 

8) Mô hình hóa h/c 
Mô hình v#n chuy$n hóa h-c (Chemistry Model) là m.t khái ni(m m8i %&'c áp 

dBng trong các mô hình khí h#u. B/n ch7t c,a nó là gi/i các ph&6ng trình d" báo, chFn 
%oán các %1i l&'ng không ph/i là các bi*n khí t&'ng truyCn th9ng, mà là các ch7t t?n 
t1i trong khí quy$n có kh/ n5ng bD v#n chuy$n và có tác %.ng t8i các quá trình v#t l+ 
x/y ra trong khí quy$n. O9i v8i khí h#u, các ch7t nh& xon khí và các ch7t khí là nh4ng 
ch7t %&'c quan tâm nhiCu nh7t. V8i các %1i l&'ng này, mô hình gi/i m.t ph&6ng trình 
d" báo có d1ng (Qian và CS, 2001 [267]). 

lpdepcumwlswCUMVH QQDRRSTFFV
t

!+!!!++++"!=
#
#

$,,. %%
%  

trong %ó, s9 h1ng %=u tiên c,a v* ph/i bi$u diJn bình l&u ngang và %0ng, %&'c gi/i khi 
sA dBng s6 %? ng&'c dòng gi/m nhV; FH và FV là khu*ch tán r9i ngang và %0ng %&'c 
xA l+ t&6ng t" nh& %9i v8i h6i n&8c; TCUM là v#n quy$n qui mô d&8i l&8i liên quan 
%*n %9i l&u (khi sA dBng x7p x< xáo tr.n t9t ! well-mixing approximation (Qian và CS, 
1999 [266]) hoHc v#n chuy$n thông l&'ng kh9i); S là s9 h1ng ngu?n b2t bu.c ph/i cho 
tr&8c t3 s9 li(u ngoài; Rw, ls và Rw,cum là l2ng %-ng &8t (wet removal) do mây qui mô 
l8n và mây %9i l&u (Giorgi và CS, 1989 [121]); Ddep là l2ng %-ng khô trên bC mHt (phB 
thu.c vào b/n ch7t c,a ch7t truy nguyên, n?ng %. c,a nó @ m"c th7p và lo1i bC mHt); 
Qp và Ql t&6ng 0ng bi$u diJn các s9 h1ng sinh ra và m7t %i liên quan %*n các quá trình 
chuy$n %>i l+ hóa (phB thu.c vào b/n ch7t c,a các ch7t truy nguyên, ví dB, tính ch7t 
hóa h-c c,a các xon khí sulfate (Qian và CS, 2001 [267]). 

N?ng %. d" báo cùng v8i các %Hc tính quang h-c riêng c,a các xon khí sau %ó 
%&'c sA dBng %$ tính toán các %Hc tính quan h-c c,a c.t khí quy$n cung c7p cho s6 %? 
b0c x1 và tính toán nh4ng tác %.ng khí h#u ti*p theo (Giorgi và CS, 2002 [116]). 

3.10 C/ s6 l7 thuy8t mô hình REMO 
3.10.1 L0ch s1 phát tri2n 

Mô hình REMO %&'c phát tri$n t3 mô hình khu v"c EM (Europa Model - 
Majewski, 1991 [225]) (Hình 3.3). Tháng 11/1993, %&'c s" %?ng + c,a các bên tham 
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gia, phiên b/n m8i phát tri$n %&'c chính th0c %Ht tên là REMO (REgional Climate 
MOdel). MBc %ích phát tri$n ban %=u c,a REMO là %$ 0ng dBng %&'c cho c/ d" báo 
th;i ti*t và nghiên c0u khí h#u. Tuy nhiên, Vi(n khí t&'ng Max Planck (MPI-M) và 
Trung tâm tính toán hi(u n5ng cao nghiên c0u khí h#u và h( th9ng Trái %7t (DKRZ), 
C.ng hòa Liên bang O0c, ch< %Dnh h&8ng phát tri$n REMO là xây d"ng m.t mô hình 
khí h#u khu v"c thành ph=n khí quy$n trong h( th9ng k*t h'p (couple) mô hình khí 
quy$n – %1i d&6ng phBc vB cho d" án BALTEX (the Baltic Sea Experiment), %?ng 
th;i là m.t mô hình %.c l#p nghiên c0u và mô ph!ng khí h#u khu v"c. O.ng l"c h-c 
c,a REMO %&'c k* th3a t3 mô hình EM, nh&ng các thành ph=n v#t l+ %&'c thay th* 
t3 mô hình khí h#u toàn c=u ECHAM4 (c,a MPI-M), là phiên b/n tr&8c c,a ECHAM5. 

Hi(n nay, mô hình REMO vPn %ang %&'c %.i ngK các nhà khoa h-c và c.ng tác 
viên c,a MPI-M nghiên c0u và phát tri$n. Trong t&6ng lai, mô hình sI %&'c c/i ti*n 
theo h&8ng sA dBng %.ng l"c h-c b7t th,y tRnh và có kh/ n5ng sA dBng t&6ng tác l&8i 
l?ng hai chiCu. Phiên b/n mô hình %&'c sA dBng trong %C tài này là phiên b/n 5.8, 
%&'c c#p nh#p n5m 2007. 

 
Hình 3.3 Xu#t x( c,a mô hình REMO 

3.10.2 '(ng l#c h$c 
Mô hình REMO là m.t mô hình th,y tRnh. C7u trúc l&8i ngang hoHc theo l&8i 

kinh vR quay hoHc theo l&8i %iCu hòa v8i %. phân gi/i có th$ bi*n %>i t3 10 %*n 0.05o 
(t&6ng %&6ng t3 110km %*n 7km). Mô hình sA dBng h( t-a %. lai + theo ph&6ng thEng 
%0ng, m.t hàm %6n trD c,a khí áp mHt %7t bi*n %>i theo không gian và th;i gian. Trên 
%<nh c,a khí quy$n n6i có p=0 thì +(0,ps)=0 và trên biên d&8i c,a mô hình (%Da hình 
mô hình) khi p=ps thì +(ps,ps)=1. H( t-a %. lai + %&'c thi*t l#p nh)m 0ng dBng %&'c 
nh4ng &u vi(t c,a h( t-a %. khí áp p và c,a h( t-a %. theo %Da hình !, %?ng th;i kh2c 
phBc %&'c nh4ng nh&'c %i$m t&6ng 0ng c,a chúng. + còn phB thu.c khí áp mHt %áy 
ps là m.t bi*n c,a không gian và th;i gian. Trong t-a %. lai c=n ch-n m.t m"c p=pT, 
t3 m"c này %*n gi8i h1n trên c,a khí quy$n thì + trùng v8i h( t-a %. p, nghRa là 

0p
p

=!  khi 0 * p * pT, khi p0 = 1000hPa. T3 m"c pT xu9ng %*n mHt %Da hình thì h( t-a 

%. lai + l1i ti*n d=n %*n h( t-a %. xác %Dnh b@i c7u trúc %Da hình !. Yêu c=u này %1t 
%&'c b)ng sA dBng m.t hàm tuy*n tính. Hàm tuy*n tính này gián %o1n t1i p = pT v8i 
h)ng s9 hPapT 220= . 

Ts

sT

Ts

T

pp
pp

p
p

pp
pp

!
!

+
!
!

=
0

"   khi pT < p < ps 

Khi %ó hàm tuy*n tính nghDch %/o sI là: 
p = A(+) + psB(+) 
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trong %ó: 
A(+) = p0+, B(+) = 0 khi 0 , + , +T 

T

T

T

T

pp
ppB

pp
ppA
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=!
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=
0

0

0

0 )(),1()( "
"""  khi +T , + , 1 

Khí quy$n thEng %0ng trong REMO tính t3 mHt %7t %Hc tr&ng b@i ps(x,y,t) %*n 
gi8i h1n trên mô hình t1i p = 10hPa và có th$ chia thành t3 20 %*n 40 l8p. Các bi*n d" 
báo nh& u, v, T, qv, qc và các bi*n c/nh báo nh& t9c %. thEng %0ng trong h( t-a %. khí 
áp ($) %&'c xác %Dnh t1i m"c phân cách gi4a các l8p g-i là m"c nguyên, trong khi %ó 
%. cao %Da th* vD (-) và t9c %. thEng %0ng trong t-a %. lai cùng v8i các thông l&'ng 
khu*ch tán l1i %&'c tính cho m"c gi4a c,a các l8p g-i là m"c phân. 

H( ph&6ng trình c6 b/n trong REMO d"a vào các ph&6ng trình nguyên th,y vi*t 
trong h( t-a %. lai. Oó là sáu ph&6ng trình 0ng v8i sáu bi*n d" báo t&6ng 0ng (nh5ng 
kí hi6u trong các ph$-ng trình là khá quen thu7c nên d$%i 'ây s* không chú thích 
thêm tr4 m7t s3 tr$8ng h9p riêng): 

Ph3+ng trình xu th9 khí áp m:t %6t (ps) 
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Ph3+ng trình xu th9 các thành ph&n gió ngang (u, v) 
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Ph3+ng trình xu th9 nhi"t %( (T) 
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Ph3+ng trình xu th9 c*a h+i n3;c (qv) 
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Ph3+ng trình xu th9 c*a n3;c trong mây (qc) 
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Ngoài sáu ph&6ng trình d" báo cho sáu bi*n d" báo, REMO còn có chín ph&6ng 
trình c/nh báo g?m các ph&6ng trình sau. 

Ph&6ng trình tính t9c %. thEng %0ng trong h( t-a %. lai nh#n %&'c nh; tích phân 
ph&6ng trình liên tBc t3 0=!  %*n K!! = : 
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 (3.10.7) 

Ph&6ng trình tr1ng thái bi$u diJn qua th$ tích riêng % 

vRTp =!  (3.10.8) 
O$ xác %Dnh s9 h1ng n5ng l&'ng chuy$n %>i gi4a th* n5ng và %.ng n5ng trên 

m"c K!  c=n vi*t l1i ph&6ng trình tr1ng thái d&8i d1ng sau: 

KKK p
RTv !!!
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#" )()()( =

 
(3.10.9) 

T9c %. thEng %0ng trong h( t-a %. khí áp xác %Dnh %&'c sau khi thay 
dt
dp

=!   

vào ph&6ng trình t9c %. thEng %0ng trong t-a %. lai ta %&'c: 
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Quan h( tính xoáy th* tuy(t %9i: 
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O.ng n5ng trên m.t %6n vD kh9i l&'ng: 
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ODa th* vD trên các m"c mô hình nh#n %&'c t3 tích phân ph&6ng trình th,y tRnh: 

s
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 (3.10.13) 

Quan h( xác %Dnh nhi(t %. /o: 
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Ph&6ng trình c,a %. Fm riêng bão hòa: 
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v8i %iCu ki(n khép kín là cân b)ng bão hòa trong mây là: Ngoài mây thì qc = 0, và 
trong mây thì ),( pTqq s

vv = . Ew(T) là áp su7t h6i bão hòa trên n&8c xác %Dnh b)ng công 
th0c kinh nghi(m d1ng sau: 
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)3(2exp.1)(  

Ngoài ra, REMO còn d" báo gián ti*p m.t s9 tham s9 bC mHt và nhi(t %. trong 
lòng %7t nh& nhi(t %. m"c 2m, gió t1i m"c 10m,... Trong s/n phFm mô hình còn có 4 
bi*n c/nh báo là t9c %. thEng %0ng trong t-a %. khí áp $, %Da th* vD -, %. ph, mây  
và các h( s9 khu*ch tán. Nh4ng k+ hi(u rút g-n và các h)ng s9 sA dBng trong h( các 
ph&6ng trình mô hình là: B1 = 610,78Pa; B2W = 17,2693882; B3 = 273,16K; B4W = 
35,86K. Bán kính trái %7t a = 6371229m; µlb - nhân t9 l!ng d=n biên xung quanh, plb - 
khí áp trên biên xung quanh l7y t3 s9 li(u %=u vào; ps - khí áp bC mHt %. cao %Da hình 
c,a REMO; pslb - khí áp t3 s9 li(u %=u vào chuy$n sang các m"c c,a REMO; R = 
287,05J/(kgK); RD = 461,51J/(kgK) - h)ng s9 ch7t khí khô và h6i n&8c t&6ng 0ng. u

HF , 
v
HF - các s9 h1ng khu*ch tán ngang; ). ,)/ - thông l&'ng r9i thEng %0ng; gia t9c tr-ng 

tr&;ng g = 9,80665m/s2; các thành ph=n gió ulb, vlb xác %Dnh t3 REMO. Gió trên vùng 
biên %&'c %iCu ch<nh %*n giá trD %=u vào nh; nhân t9 %iCu ch<nh :lb. cp = 1005J/(kgK) - 
nhi(t dung riêng c,a không khí khô d&8i áp su7t không %>i; Lv = 2,501 x 106 J/kg - Fn 
nhi(t hóa h6i. Các s9 h1ng phi %o1n nhi(t T

HF , qv
HF , qc

HF  bi$u diJn ph=n khu*ch tán 
ngang; +T, +qv, +qc là thông l&'ng r9i thEng %0ng; (0u/0t)s, (0v/0t)s, (0T/0t)s, (0qv/0t)s, 
(0qc/0t)s là xu th* sinh ra b@i nh4ng quá trình qui mô d&8i l&8i %9i v8i u, v, T, qv, qc  
t&6ng 0ng; cvc là t9c %. chuy$n bi*n t3 h6i n&8c sang n&8c l!ng mây. Các bi*n Tlb,  qvlb, 
qclb %&'c l7y t3 s9 li(u %=u vào, nh; %ó %$ %iCu ch<nh các bi*n T, qc, qv ti*n d=n %*n giá 
trD t&6ng 0ng c,a mô hình %iCu khi$n trên biên xung quanh thông qua :lb. 

REMO %&'c r;i r1c hóa ph&6ng ngang theo l&8i xen kI Arakawa-C, trong %ó 
thành ph=n t9c %. gió u bD dDch m.t nAa ô l&8i sang phía %ông (&+/2) và thành ph=n 
gió v bD dDch nAa ô l&8i vC phía b2c (&,/2) (Hình 3.4). 

S9 %i$m l&8i trong REMO ph/i tuân theo quy lu#t: nx-1=2lx 1 3mx 1 5nx và ny-
1=2ly 1 3my 1 5ny trong %ó lx, ly W 1. B&8c l&8i (km) %&'c xác %Dnh b@i: 2x=acos;2. 
và 2y=a2/ v8i a là bán kính trái %7t (= 6371229m). 

Trong REMO %*m các %i$m l&8i b2t %=u t3 góc trái, phía d&8i %*n góc ph/i, phía 
trên. Ch< s9 %=u tiên (j1 hoHc ji) tính t3 tây sang %ông, ch< s9 th0 hai (j2 hoHc jj) tính t3 
nam lên b2c (Hình 3.5). 

Theo ph&6ng thEng %0ng trên h( t-a %ô lai (sigma-khí áp), mô hình %&'c r;i r1c 
l+ thuy*t c,a Simmons và Burridge (1981) [290]. Khí áp ph t1i %i$m giao gi4a hai l8p 
khác nhau (%&'c g-i là m"c phân) %&'c cho b@i: 

clc
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ph (j1, j2, j3) = ak(j3) + bk(j3)*ps(j1, j2) (3.10.16) 
trong %ó j3 = 1, j3e+1 là ch< s9 m"c thEng %0ng (j3e là s9 l8p thEng %0ng); j1, j2 l=n 

l&'t là ch< s9 l&8i ngang theo hàng và c.t; ps là áp su7t bC mHt; ak, bk là các h)ng s9 
xác %Dnh h( t-a %. lai, trong %ó ak là %óng góp c,a t-a %. khí áp còn bk là %óng góp c,a 
t-a %. sigma. 

Khí áp @ gi4a các l8p ph (m"c nguyên) %&'c l7y b)ng trung bình s9 h-c c,a các 
giá trD khí áp t1i hai m"c nguyên kC nhau: 

 pƒ (j1, j2, j3) =1/2[ph (j1, j2, j3) + ph(j1, j2, j3 + 1)] (3.10.17) 
trong %ó j3 = 1, j3e. 

3.10.3 Tham s- hóa v.t l/ 
Các quá trình không gi/i %&'c trong khí quy$n t&6ng tác v8i dòng qui mô l8n tuy 

nhiên cKng ch0a nhiCu thông tin d" báo h4u ích (chEng h1n nh& l&'ng mây hay giáng 
th,y) mà không th$ %&'c hình thành t3 ph=n %o1n nhi(t c,a mô hình. Vi(c mô ph!ng 
các quá trình này trong mô hình sI %&'c th$ hi(n qua m.t b. các môdun tham s9 hóa. 
Trong mô hình REMO, các quá trình tham s9 hóa v#t l+ %&'c k* th3a t3 mô hình khí 
h#u toàn c=u ECHAM4: 

1) Các quá trình truyCn nhi(t trong %7t: Thông qua vi(c gi/i ph&6ng trình khu*ch 
tán nhi(t b)ng mô hình %7t 5 l8p v8i %iCu ki(n biên d&8i (10m) không có dòng thông 
l&'ng nhi(t. Ph&6ng trình %ánh giá tài nguyên n&8c cho ba lo1i b$ ch0a: Fm trong %7t, 
b$ ch0a h4u h1n (th"c v#t) và b5ng tuy*t. S6 %? dòng ch/y mHt d"a trên vi(c xem xét 
l&u v"c bao g?m s" bi*n %>i quy mô d&8i l&8i c,a s0c ch0a do s" không %?ng nh7t 
c,a bC mHt (Dümenil & Todini, 1992 [88]). 

 
Hình 3.4 S- '. l$%i xen Arakawa C s< 

d=ng trong mô hình REMO 

 
Hình 3.5 Ch> s3 c,a các 'i?m l$%i trong 

REMO 
2) Khu*ch tán thEng %0ng và các dòng thông l&'ng bC mHt: Các dòng thông 

l&'ng r9i bC mHt %&'c tính theo l+ thuy*t %?ng d1ng c,a Monin-Obukhov (Louis, 1979 
[223]) v8i m.t s6 %? k*t thúc b#c cao cho các h( s9 truyCn c,a %.ng l&'ng, nhi(t, Fm 
và l&'ng n&8c trong mây và phía trên l8p biên hành tinh. H( s9 khu*ch tán xoáy %&'c 
tính nh& là hàm c,a %.ng n5ng r9i E. 

3) B0c x1: SA dBng s6 %? c,a Morcrette (1986) [242] v8i hi(u ch<nh cho s" gia 
t5ng khí nhà kính, d/i b&8c sáng 14,6 Xm cho ozone và các lo1i aerosols. H7p thB liên 
tBc theo s6 %? c,a Giorgetta & Wild (1995) [107]. 

4) Mây t=ng: L&'ng n&8c %&'c tính t3 ph&6ng trình tr4 l&'ng bao g?m các 
ngu?n và các > hình thành do s" chuy$n pha, quá trình hình thành giáng th,y do s" k*t 
h'p c,a các h1t n&8c nh! trong mây và s" l2ng tr-ng l"c c,a các tinh th$ b5ng 

Ti,j

vi,j

ui,j

!"

!#
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(Sundqvist, 1978 [303]). L&'ng n&8c trong các %ám mây %9i l&u thoát ra @ %<nh c,a 
mây tích %&'c sA dBng nh& là thành ph=n ngu?n trong ph&6ng trình n&8c trong mây 
t=ng (Roeckner và CS, 1996 [274]). 

5) O9i l&u: Tham s9 hóa %9i l&u %&'c d"a trên s6 %? dòng kh9i c,a Tiedtke 
(1989) [313] v8i hi(u ch<nh c,a Nordeng (1996) [249]. S6 %? %9i l&u này phân bi(t ba 
lo1i là %9i l&u nông, %9i l&u m"c gi4a và %9i l&u xuyên th,ng (sâu). S" h.i tB Fm ba 
chiCu %&'c sA dBng làm gi/ thi*t khép kín %9i v8i %9i l&u nông và %9i l&u sâu. Giáng 
th,y %9i l&u ch< có th$ hình thành n*u %. dày mây v&'t quá 3000m @ trên %7t liCn và 
1000m @ trên bi$n. 

6) Tính ch7t bC mHt %&'c tham s9 hóa thành ba lo1i: %7t, n&8c và b5ng bi$n theo 
Semmler (2002) [284]. Các thông s9 th"c v#t bC mHt bi*n %>i theo tháng trong n5m 
g?m: albedo bC mHt, ch< s9 di(n tích l(, tM l( th"c v#t (Rechid và Jacob, 2006 [272]). 

3.10.4 C6u trúc và %0nh d<ng s- li"u 
Mô hình REMO %&'c vi*t b)ng ngôn ng4 l#p trình C và Fortran và v#n hành trên 

h( th9ng UNIX hoHc LINUX. REMO yêu c=u các b. th& vi(n toán h-c LAPACK và 
BLAS. VC c6 b/n c7u trúc c,a REMO có th$ bi$u diJn qua s6 %? h( th9ng các module 
nh& trên Hình 3.6. 

 
Hình 3.6 S- '. c#u trúc h6 th3ng mô hình REMO 

Qua %ó có th$ th7y, REMO %&'c chia thành ba b. ph#n: B. ph#n tiCn xA l+, b. 
ph#n mô ph!ng và b. ph#n hi$n thD, phân tích k*t qu/ %=u ra. B. ph#n tiCn xA l+ bao 
g?m các module SURF_LIP và BOD_LIB (là m.t trong ba ch&6ng trình ETR, ETE 
hoHc GTR tùy theo d1ng s9 li(u %=u vào) có nhi(m vB n.i suy theo ph&6ng ngang và 
ph&6ng thEng %0ng các s9 li(u %Da hình, các thông s9 c,a miCn tính và s9 li(u khí 
t&'ng %=u vào. B. ph#n mô ph!ng REMO l7y %=u vào t3 k*t qu/ %=u ra c,a các mô 
%un trong b. phân tiCn xA l+ %$ tính toán, mô ph!ng các quá trình v#t l+ và %&a ra s/n 
phFm d" báo c,a mô hình REMO. S/n phFm %=u ra c,a mô %un REMO %&'c chuy$n 
%*n b. ph#n cu9i cùng là b. ph#n hi$n thD, phân tích k*t qu/. 

1) SURF_LIB: Là module %=u tiên c,a h( th9ng mô hình, có nhi(m vB t1o th& 
vi(n bC mHt và các tr&;ng th"c v#t t3ng tháng cho miCn tính. Trong %ó th& vi(n bC mHt 
bao g?m các thông tin vC tính ch7t bC mHt không %>i theo th;i gian nh& %. cao %Da 
hình, phân b9 %7t_bi$n, %. g? ghC,… Các tr&;ng th"c v#t là các thông tin bi*n trình 
n5m khí h#u @ %. phân gi/i tháng c,a ba tham s9 albedo bC mHt, phân b9 th"c v#t và 
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ch< s9 di(n tích lá (LAI), v.d 12 tr&;ng 0ng v8i 12 tháng trong n5m cho mGi t3ng tham 
s9 này. 

2) BOD_LIB: Có nhi(m vB t1o %iCu ki(n biên cho miCn tính. BOD_LIB n.i suy 
tr&;ng %iCu khi$n quy mô l8n (các bi*n d" báo khí quy$n và bC mHt nh& nhi(t %. bC 
mHt, nhi(t %. %7t, %. Fm %7t và %. dày l8p tuy*t) vC l&8i c,a REMO (c/ theo ph&6ng 
ngang và ph&6ng thEng %0ng). Các tr&;ng trong s9 li(u %=u vào %&'c xác %Dnh trên 
l&8i cu9i cùng c,a mô hình và bao ph, toàn b. miCn tính (không ch< trên các vùng 
biên). Vì v#y, chúng có th$ %&'c sA dBng làm %iCu ki(n biên (các tr&;ng khí quy$n) và 
%iCu ki(n ban %=u c,a REMO (các tr&;ng khí quy$n và bC mHt). 

R;i r1c hóa theo ph&6ng thEng %0ng trong REMO %&'c xác %Dnh trong h( t-a %. 
lai sigma-p. Trong h( t-a %. này, khí quy$n %&'c chia thành NLVE m"c (O<nh: 1, 
Oáy: NLEV) mà nó %&'c xác %Dnh b@i áp su7t c,a các mHt giao di(n chúng (các m"c 
gi4a, pk+1/2): 

pk+1/2  = Ak+1/2 + Bk+1/2 ps ,k = 0, 1, 2, ..., NLEV 
Nh& v#y, các h)ng s9 Ak+1/2 và Bk+1/2 xác %Dnh t-a %. thEng %0ng. Các giá trD c=n 

thi*t là: 
A1/2 = B1/2 = ANLEV+1/2 = 0 và BNLEV + 1/2 = 1 
O9i v8i Ak+1/2 = 0 t-a %. áp su7t thông th&;ng sI %&'c nh#n. Các bi*n d" báo khí 

quy$n %&'c xác %Dnh t1i các m"c áp su7t trung gian gi4a các m"c giao di(n: 
pk = 1/2 (pk+1/2 + pk-1/2) 
Tùy thu.c vào d1ng tr&;ng %iCu khi$n qui mô l8n (S9 li(u tái phân tích ERA, 

ECHAM, REMO), c=n ph/i sA dBng các phiên b/n khác nhau c,a b. tiCn xA l+ g?m: 
ETE (REMO sA dBng cho REMO), ETR (S9 li(u tái phân tích ERA40 sA dBng cho 
REMO) và GTR (S9 li(u t3 mô hình toàn c=u ECHAM5 sA dBng cho REMO). 

3) REMO: Là module tính toán, mô ph!ng các quá trình v#t l+ khí quy$n %$ %&a 
ra k*t qu/ d" báo s9. D4 li(u %=u vào c,a mô %un REMO chính là %=u ra c,a các mô 
%un SURF_LIB và BOD_LIB, thêm vào %ó tuN theo %iCu ki(n mà còn có th$ có nh4ng 
thành ph=n khác. 

ODnh d1ng d4 li(u mà mô hình REMO sA dBng là "Max Planck -internal" Fortran 
d1ng nhD phân, th&;ng %&'c g-i là “ieg-format” (ieg). C/ s9 li(u %=u vào cho mô hình 
(th& vi(n bC mHt, các tr&;ng %iCu khi$n) và s/n phFm k*t xu7t c,a mô hình %Cu @ %Dnh 
d1ng này. Oôi khi, %Dnh d1ng thu g-n %&'c g-i là “service-format” (srv) cKng %&'c sA 
dBng mà nó ch0a các tr&;ng s9 li(u nhD phân gi9ng nhau nh&ng có header gi/m l&'c 
h6n so v8i ieg (xem d&8i %ây). C/ hai d1ng ieg và srv có c7u trúc tu=n t" nh& sau: 

HEADER 1  
FIELD 1  
HEADER 2  
FIELD 2  
...  
HEADER n  
FIELD n  
Các header %0ng tr&8c tr&;ng 2D (nx*ny) và ch0a thông tin vC nh4ng tính ch7t 

c6 b/n c,a nó (mã, ngày và th;i gian, m"c,…). Header bao g?m 58 giá trD nguyên và 



 125 

101 giá trD th"c (d1ng ieg) hoHc 8 giá trD nguyên (d1ng srv) trong khi các tr&;ng nhD 
phân bao g?m nx*ny giá trD th"c. 

4) Hi?n th@ và phân tích kAt qu+: K*t qu/ mô ph!ng c,a mô hình %&'c k*t xu7t 
trên các m"c mô hình (m"c sigma-p), do %ó công cB DRUINTRZ %&'c sA dBng %$ n.i 
suy các tr&;ng khí t&'ng vC các m"c áp su7t. Ngoài ra, %$ thao tác và phân tích d4 li(u, 
ta có th$ sA dBng CDO (Climate Data Operators). CDO hG tr' %Dnh d1ng ieg và srv, 
cKng nh& các %Dnh d1ng l&u tr4 thông dBng khác nh& netcdf và grib. CDO cho phép 
ng&;i sA dBng có th$ chuy$n %>i %Dnh d1ng, k*t h'p hoHc tách s9 li(u, t1o hi$n thD hình 
/nh, n.i suy hoHc ngo1i suy, tính toán các giá trD th9ng kê… 

3.11 C/ s6 l7 thuy8t mô hình MM5CL 

3.11.1 Gi;i thi"u chung 
MM5CL %&'c sA dBng @ %ây là phiên b/n khí h#u c,a MM5 %&'c phát tri$n b@i 

nhóm chuyên gia c,a O1i h-c T>ng h'p Munich, C.ng hòa Liên bang O0c. O.ng l"c 
h-c và v#t l+ c,a MM5CL nói chung t&6ng t" nh& MM5. S" khác nhau c6 b/n gi4a 
chúng là vi(c l"a ch-n các s6 %? tham s9 hóa v#t l+ và ph&6ng pháp xA l+ %iCu ki(n 
biên.  

MM5 là phiên b/n cu9i cùng trong lo1t các phiên b/n c,a mô hình khí quy$n qui 
mô v3a c,a NCAR/PSU %&'c phát tri$n b@i Anthes vào %=u nh4ng n5m 70 c,a th* kM 
20 và sau %ó %ã %&'c Anthes và Warner công b9. K$ t3 %ó MM5 %ã tr/i qua nhiCu l=n 
thay %>i, c/i ti*n, t3 %.ng l"c h-c, tham s9 hóa v#t l+ %*n c/ c7u trúc ch&6ng trình. 
Nh4ng phát tri$n chính c,a MM5 bao g?m: 1) Kh/ n5ng l?ng nhiCu l&8i; 2) O.ng l"c 
h-c phi th,y tRnh; 3) Kh/ n5ng %?ng hóa s9 li(u b9n chiCu (theo ph&6ng pháp %iCu 
ch<nh liên ti*p Newton - Newtonian nudging); 4) T5ng s9 tùy ch-n tham s9 hóa v#t l+; 
5) Kh/ n5ng ch1y %&'c trên nhiCu h( th9ng máy tính khác nhau, nh& OpenMP và MPI. 
Theo th;i gian, k$ t3 khi %&'c công b9, MM5 %ã %&'c 0ng dBng r.ng rãi trên th* gi8i, 
c/ trong d" báo nghi(p vB lPn nghiên c0u. 

Trên hình 3.7a mô t/ s6 %? h( th9ng mô hình MM5 trong %ó th$ hi(n ba kh9i 
chính: 1) Kh9i s9 li(u li(t kê các lo1i s9 li(u có th$ %&'c khai thác và sA dBng cho mô 
hình, bao g?m s9 li(u %Da hình, các tr&;ng khí quy$n toàn c=u hoHc khu v"c, nhi(t %. 
bC mHt bi$n, s9 li(u quan tr2c; 2) Kh9i ch&6ng trình chính bao g?m các ch&6ng trình 
tiCn xA l+, các ch&6ng trình ti(n ích và ch&6ng trình d" báo (MM5); và 3) Kh9i xA l+ 
sau mô hình bao g?m các ch&6ng trình chi*t xu7t, hi$n thD %? h-a. 

Hình 3.7b là s6 %? h( th9ng mô hình sau khi %ã %&a vào modul %?ng hóa s9 li(u 
ba chiCu (3DVAR) nh& là m.t b&8c c/i ti*n c,a vi(c phát tri$n MM5. VC nguyên l+, 
modul 3DVAR %&'c xem nh& b. ph#n thay th* modul RAWINS/Little_R trong s6 %? 
3.7a, nghRa là làm ch0c n5ng “b> sung thông tin” cho tr&;ng ban %=u b)ng cách c#p 
nh#t s9 li(u quan tr2c. Tuy nhiên ph&6ng pháp ti*p c#n c,a chúng hoàn toàn khác nhau. 
Trong khi RAWINS/Little_R d"a trên nCn phân tích khách quan thì 3DVAR sA dBng 
ph&6ng pháp bi*n phân. 

C7u trúc l&8i ngang và l&8i thEng %0ng c,a mô hình MM5 hoàn toàn t&6ng t" 
nh& c,a mô hình RegCM %ã mô t/ trên %ây. NghRa là MM5 cKng sA dBng h( t-a %. 
thEng %0ng xicma (") và l&8i ngang xen kI ki$u Akarawa-B (hình 3.1). S" khác bi(t 
c6 b/n @ %ây là MM5 có kh/ n5ng l?ng nhiCu l&8i 0ng v8i nhiCu miCn tính khác nhau 
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v8i %. phân gi/i ngang c,a các miCn con %9i v8i miCn mV %&'c qui %Dnh theo tM l( 3:1, 
nghRa là miCn con có %. phân gi/i ngang mDn h6n miCn mV ba l=n (hình 3.8). 

 
Hình 3.7a S- '. h6 th3ng mô hình MM5 

 
Hình 3.7b S- '. h6 th3ng mô hình MM5 

có s< d=ng '.ng hóa s3 li6u ba chi0u 
K: thu#t l&8i l?ng c,a MM5 có th$ %&'c th"c hi(n theo nguyên t2c t&6ng tác 

m.t chiCu (không có h?i ti*p t3 miCn con ra miCn mV) hoHc hai chiCu (có s" h?i ti*p t3 
miCn con ra miCn mV). Ngoài ra các miCn con l?ng trong miCn mV còn có th$ di 
chuy$n trong quá trình tính toán. Tr&;ng h'p này th&;ng %&'c áp dBng khi d" báo bão 
trong %ó miCn con di chuy$n theo s" di chuy$n c,a bão. Các l&8i l?ng nhau ph/i b/o 
%/m sao cho miCn con ph/i n)m tr-n vVn trong miCn mV, t0c là không %&'c %è lên 
biên miCn mV, nh&ng các miCn con %?ng c7p trong m.t miCn mV có th$ %&'c phép %è 
lên nhau (hình 3.9). 

Trong lDch sA phát tri$n c,a MM5, nh4ng phiên b/n %=u tiên c,a mô hình d"a 
trên %.ng l"c h-c th,y tRnh, vì kích th&8c l&8i ngang th&;ng t&6ng %&6ng hoHc l8n 
h6n qui mô thEng %0ng c,a các hi(n t&'ng %&'c quan tâm. Do %ó g=n %úng th,y tRnh 
là th!a mãn và khí áp hoàn toàn có th$ %&'c xác %Dnh b@i kh9i l&'ng c.t không khí 
phía trên. Tuy nhiên, khi qui mô c,a nh4ng hi(n t&'ng có th$ gi/i %&'c trong mô hình 
t&6ng %&6ng v8i kích th&8c ngang c,a l&8i, hoHc khi qui mô ngang nh! h6n qui mô 
thEng %0ng thì không th$ b! qua %.ng l"c h-c phi th,y tRnh. T3 phiên b/n th0 3 (MM5 
V3.*) tr@ %i ch< hG tr' %.ng l"c h-c phi th,y tRnh. Trong phiên b/n phi th,y tRnh ch< có 
m.t h1ng tA thêm vào trong %.ng l"c h-c là gia t9c thEng %0ng mà nó %óng góp vào 
gradient khí áp thEng %0ng sao cho cân b)ng th,y tRnh không còn th!a mãn n4a. Thêm 
vào %ó nhiJu %.ng khí áp kh!i tr1ng thái tham chi*u cùng v8i %.ng l&'ng thEng %0ng 
sI là các bi*n d" báo ba chiCu c=n ph/i %&'c ban %=u hóa.  

Tr1ng thái tham chi*u trong phiên b/n phi th,y tRnh là profile nhi(t %. l+ t&@ng 
trong cân b)ng th,y tRnh. Nó %&'c ch< rõ b@i ph&6ng trình: 

))/((log 00000 PPATT eS +=  (3.11.1) 
T0 (p0) %&'c xác %Dnh b@i 3 h)ng s9: p00 là khí áp m"c bi$n %&'c l7y b)ng 105 pa, 

TS0 là nhi(t %. tham chi*u t1i p00, và A là %. %o s" suy gi/m nhi(t %. th&;ng nh#n giá 
trD b)ng 50K, bi$u thD s" khác bi(t nhi(t %. gi4a p00 và p00/e = 36788 Pa. Các h)ng s9 
này %&'c ch-n trong ch&6ng trình INTERP. Thông th&;ng chính TS0 c=n %&'c ch-n 
d"a trên phân b9 thEng %0ng tiêu bi$u trong miCn mô hình. Profile tham chi*u bi$u 
diJn m.t %&;ng thEng trên gi/n %? nhi(t %.ng T-logp. O. chính xác c,a s" trùng kh8p 
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là không quan tr-ng, và %i$n hình TS0 %&'c l7y tròn s9 %*n 10K (chEng h1n 270, 280, 
290, 300 t&6ng 0ng v8i các %iCu ki(n @ c"c, mùa %ông vR %. trung bình, mùa hè vR %. 
trung bình và nhi(t %8i). Tuy nhiên, càng trùng khít càng làm gi/m sai s9 c,a l"c 
gradient khí áp liên quan v8i các mHt t-a %. bD nghiêng trên %Da hình, do %ó TS0 nên 
%&'c ch-n b)ng cách so sánh v8i profile t=ng %9i l&u d&8i. 

 
Hình 3.8 S- '. l$%i l.ng trong MM5 

 

 
Hình 3.9 S- '. mô t+ các mi0n l.ng nhau 

c,a MM5 
Do %ó khí áp bC mHt tham chi*u phB thu.c hoàn toàn vào %. cao %Da hình. OiCu 

này có th$ nh#n %&'c t3 ph&6ng trình (3.11.1) khi sA quan h( th,y tRnh:  
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và ph&6ng trình b#c hai này có th$ %&'c gi/i %9i v8i p0 (bC mHt) khi cho tr&8c Z, %. 
cao %Da hình. Khi vi(c này hoàn t7t, %. cao c,a các m"c mô hình (!) %&'c nh#n t3: 

tops ppp += !00  (3.11.3) 

trong %ó 

tops psurfacepp != )(00  (3.11.4) 

và sau %ó (3.11.2) %&'c sA dBng %$ tìm Z t3 p0. 
Có th$ nh#n th7y r)ng tr1ng thái tham chi*u là %.c l#p v8i th;i gian, %. cao c,a 

m.t %i$m l&8i cho tr&8c là không %>i. T3 phiên b/n 5.3.1 tr1ng thái tham chi*u có th$ 
bao g?m m.t l8p %Eng nhi(t @ %<nh %$ khí quy$n g=n %úng t9t h6n. OiCu %ó %&'c xác 
%Dnh b@i nhi(t %. c.ng thêm (Tiso) mà nó có tác %.ng nh& là gi8i h1n d&8i %9i v8i 
nhi(t %. tr1ng thái nCn. Khi sA dBng m.t cách hi(u qu/ %iCu %ó sI làm nâng %. cao 
%<nh mô hình. 

3.11.2 '(ng l#c h$c và các s+ %, tham s- hóa v.t l/ 
H( ph&6ng trình c6 b/n c,a MM5CL bao g?m: 
Ph3+ng trình khí áp 
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Các ph3+ng trình %(ng l34ng 
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Ph3+ng trình nhi"t %(ng 
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Các h1ng bình l&u có th$ %&'c khai tri$n thành: 
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trong %ó: 
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H1ng tA phân kN có th$ khai tri$n thành: 
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Nh4ng kí hi(u trong các ph&6ng trình trên là quen thu.c và có th$ tham kh/o %=y 
%,, chEng h1n, t1i Grell G. A. và CS (1995) [127]. Chú + r)ng, trong mô hình ph&6ng 
trình (3.11.5) không %&a vào h1ng tA cu9i cùng có d7u ngoHc %6n @ bên ph/i. Nó bi$u 
thD s" t5ng khí áp do %9t nóng làm cho không khí giãn n@, và %&'c b! qua. Các 
ph&6ng trình (3.11.6)-(3.11.8) bao g?m các h1ng (eu và ew) bi$u diJn thành ph=n 
th&;ng %&'c b! qua c,a l"c Coriolis, trong %ó: 

ce !!"# $=%= ,cos2 , + là vR %., - là kinh %., và -c là kinh %. tâm. 

Các h1ng tA 
x
mv

y
mu

!
!

!
! ,  và rearth bi$u thD hi(u 0ng %. cong, và m là nhân t9 qui 

mô b/n %?. 
Các ph&6ng trình (3.11.6), (3.11.7) và (3.11.11) bao g?m các thành ph=n %$ tính 

%*n các mHt xicma nghiêng khi tính gradient ngang. 
Các ph&6ng trình d" báo cKng có %9i v8i h6i n&8c và các bi*n vi v#t l+ nh& mây 

và giáng th,y (n*u %&'c sA dBng). Nh4ng ph&6ng trình này bao g?m các h1ng bình 
l&u và s/n sinh/tiêu tán. 

Các tùy ch$n tham s- hóa v.t l/ 
Mô t/ chi ti*t vC vi(c l"a ch-n các s6 %? tham s9 hóa v#t lí trong mô hình có th$ 

xem, chEng h1n, t1i Haagenson P. L. và CS (1994) [138]. Trong mBc này ch< nêu tóm 
t2t nh4ng v7n %C c9t y*u liên quan %*n kh/ n5ng 0ng dBng mô hình trong mô ph!ng 
khí h#u h1n dài. 
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Tham s9 hóa 29i l0u (ICUPA): 
Các quá trình %9i l&u %&'c minh h-a trên hình 3.10. MM5 hG tr' khá nhiCu tùy 

ch-n tham s9 hóa %9i l&u. MGi s6 %? %Cu có nh4ng %Hc %i$m riêng. Vi(c ch-n s6 %? 
khi ch1y mô hình %&'c th"c hi(n b)ng cách %Ht giá trD c,a tham s9 ICUPA t&6ng 0ng. 

1) Không sA dBng tham s9 hóa %9i l&u khi kích th&8c l&8i nh! h6n 5-10km 
(ICUPA=1). 

2) S6 %? Anthes - Kuo (ICUPA=2): 
D"a trên h.i tB Fm, ch, y*u áp dBng %&'c 
cho tr&;ng h'p kích th$%c l$%i l%n h-n 
30km. S6 %? Anthes-Kuo có xu h&8ng t1o 
ra nhiCu m&a %9i l&u, ít giáng th,y qui mô 
l&8i, profile %9t nóng ch< %Dnh, s" làm Fm 
phB thu.c vào %. Fm t&6ng %9i. 

3) S6 %? Grell (ICUPA=3): D"a vào 
m0c %. b7t >n %Dnh hoHc t"a cân b)ng, s6 
%? m.t lo1i mây %6n gi/n có các dòng 
th5ng và dòng dáng, và chuy$n %.ng b?i 
hoàn xác %Dnh profile %9t nóng/làm Fm. S6 
%? này có th$ dùng t9t cho nh4ng tr&;ng 
h'p kích th&8c l&8i nh! h6n 10-30km, có 
xu h&8ng t1o ra cân b)ng gi4a m&a qui mô 
l&8i và m&a %9i l&u. Hi(u 0ng %. %0t lên 
hi(u su7t giáng th,y %ã %&'c xem xét. 

 
 

 
Hình 3.10 S- '. minh h/a các quá trình 

'3i l$u 

4) S6 %? Arakawa-Shubert (ICUPA=4): Là s6 %? nhiCu lo1i mây, và là m.t d1ng 
khác c,a s6 %? Grell. S6 %? này d"a trên qu=n th$ mây, có tính %*n dòng th5ng cu9n 
vào và dòng dáng. S6 %? Arakawa-Shubert thích h'p %9i v8i qui mô l8n h6n, khi kích 
th&8c l&8i trên 30km, có th$ tính toán lâu h6n các s6 %? khác. Hi(u 0ng %. %0t %9i v8i 
hi(u qu/ giáng th,y cKng %&'c tính %*n. 

5) S6n %? Fritsch-Chappell (ICUPA=5): S6 %? này d"a trên s" gi/m d=n 
(relaxation) %9i v8i profile do tính ch7t dòng th5ng, dòng giáng và vùng giáng. Dòng 
kh9i %9i l&u gi/i phóng 50% n5ng l&'ng n>i sYn có trong th;i gian gi/m d=n. T9c %. 
cu9n hút %&'c c9 %Dnh. S6 %? Fritsch-Chappell thích h'p v8i qui mô 20-30km do gi/ 
thi*t mây ch< có m.t lo1i và dòng dáng x/y ra cBc b.. S6 %? này d" báo c/ các tính 
ch7t dòng th5ng và dòng giáng và cKng t1o ra mây và giáng th,y. Hi(u 0ng %. %0t %9i 
v8i hi(u qu/ giáng th,y cKng %&'c xét %*n. 

6) S6 %? Kain-Fritsch (ICUPA=6): T&6ng t" nh& s6 %? Fritsch-Chappell, nh&ng 
sA dBng s6 %? mây hGn h'p gi/ %Dnh %$ xác %Dnh s" cu9n vào/cu9n ra, và gi/i phóng 
toàn b. n5ng l&'ng n>i sYn có trong th;i gian gi/m d=n. S6 %? này d" báo c/ các tính 
ch7t dòng th5ng và dòng giáng và cKng t1o ra mây và giáng th,y. Hi(u 0ng %. %0t %9i 
v8i hi(u qu/ giáng th,y cKng %&'c xét %*n. 

7) S6 %? Betts-Miller (ICUPA=7): D"a trên s" %iCu ch<nh gi/m d=n %9i v8i 
profile nhi(t %.ng %9i l&u tham chi*u trong m.t chu kN cho tr&8c. S6 %? này thích h'p 
khi kích th&8c l&8i l8n h6n 30km, nh&ng không có dòng giáng hi(n, do %ó có th$ 
không thích h'p khi %9i l&u c"c m1nh. 
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8) S6 %? Kain-Fritsch 2 (ICUPA=8): Là phiên b/n m8i c,a s6 %? Kain-Fritsch, 
nó bao g?m c/ %9i l&u nông. S6 %? này t&6ng t" nh& s6 %? dùng %$ ch1y thA trong mô 
hình ETA. 

9) O9i l&u nông (ISHALLO=1): Là tùy ch-n dùng %$ ki$m soát mây không sinh 
giáng th,y. Gi/ thi*t có dòng cu9n vào m1nh và bán kính nh!, không có dòng giáng, 
và mây %?ng nh7t. S6 %? này d"a trên các s6 %? Grell và Arakawa-Schubert. 

Các s/ 2: l;p biên và khu8ch tán (IBLTYP): 
Các quá trình l8p biên %&'c minh h-a trên hình 3.11 và có th$ ch-n s6 %? tham 

s9 hóa thông qua tham s9 IBLTYP. 
1) Không tham s9 hóa l8p biên 

(IBLTYP=0): Không có l8p bC mHt, 
không th"c t* khi sA dBng v8i s9 li(u 
th"c. 

2) S6 %? l8p biên Bulk 
(IBLTYP=1): Thích h'p v8i %. phân 
gi/i thEng %0ng thô trong l8p biên, 
t0c kích th&8c l&8i thEng %0ng l8n 
h6n 250m. S6 %? này có hai ch* %. 
>n %Dnh. 

3) S6 %? l8p biên Blackadar %. 
phân gi/i cao (IBLTYP=2): t0c có 5 
l8p trong 1 km d&8i cùng, l8p bC mHt 
dày d&8i 100m. S6 %? này có b9n ch* 
%. >n %Dnh, bao g?m c/ l8p xáo tr.n 
%9i l&u t" do; sA dBng các b&8c tách 
th;i gian %9i v8i s" >n %Dnh. 

 
Hình 3.11 S- '. minh h/a các quá trình l%p 

biên 

4) S6 %? l8p biên Burk-Thompson (IBLTYP=3): Thích h'p %9i v8i c/ l8p biên 
%. phân gi/i cao và thô. S6 %? này d" báo %.ng n5ng r9i %$ sA dBng trong xáo tr.n 
thEng %0ng d"a trên c6 s@ công th0c Mellor-Yamada.  

5) S6 %? l8p biên ETA (IBLTYP=4): Oây là s6 %? Mellor-Yamada khi nó %&'c 
sA dBng trong mô hình ETA. S6 %? này d" báo %.ng n5ng r9i (TKE) và có s" xáo tr.n 
thEng %0ng %Da ph&6ng. Ch< ho1t %.ng khi tùy ch-n ISOIL=1 hoHc 2 (không ph/i 0). 

6) S6 %? l8p biên MRF hay s6 %? Hong-Pan (IBLTYP=5): Thích h'p v8i l8p 
biên %. phân gi/i cao (nh& %9i v8i s6 %? Blackadar). Tính hi(u qu/ c,a s6 %? d"a trên 
bi$u diJn h1ng ph/n gradient (countergradient) c,a Troen-Mahrt và profile K trong l8p 
biên xáo tr.n m1nh. Nó %ã %&'c 0ng dBng trong mô hình MRF c,a NCEP. Ch< ho1t 
%.ng khi tùy ch-n ISOIL=1 hoHc 2. 

7) S6 %? l8p biên Gayno-Seaman (IBLTYP=6): S6 %? này cKng d"a trên vi(c d" 
báo %.ng n5ng r9i (TKE) c,a Mellor-Yamada. Nó phân bi(t v8i nh4ng s6 %? khác @ 
chG sA dBng nhi(t %. th* c,a n&8c l!ng nh& là m.t bi*n b/o toàn, làm cho l8p biên t1o 
ra các %iCu ki(n bão hòa chính xác h6n. 

8) S6 %? l8p biên Pleim-Chang (IBLTYP=7): S6 %? này ch< làm vi(c v8i mô 
hình %7t t&6ng 0ng (ISOIL=3). Oây là s6 %? dPn xu7t c,a s6 %? Blackadar, g-i là mô 
hình %9i l&u b7t %9i x0ng, sA dBng s" bi*n %.ng xáo tr.n thEng %0ng phi %Da ph&6ng. 
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9) Khu*ch tán Fm thEng %0ng (IMVDIF=1): Th3a nh#n khu*ch tán trong không 
khí có mây có xu h&8ng xáo tr.n %o1n nhi(t Fm b)ng cách d"a vào s" xáo tr.n >n 
%Dnh Fm thay cho >n %Dnh khô. T3 phiên b/n 3.5 nó có th$ tr.n không khí có mây %i 
lên phía không khí s1ch mà không ch< @ trong các l8p mây.  

10) O. g? ghC nhi(t %.ng (IZ0TOPT=0,1,2): Các s6 %? l8p biên Blackadar và 
MRF có tùy ch-n sA dBng %. g? ghC khác nhau %9i v8i nhi(t/Fm %$ sA dBng cho %.ng 
l&'ng. Oây là %. g? ghC nhi(t %.ng. Giá trD ng=m %Dnh là IZ0TOPT=0, IZ0TOPT=1 là 
công th0c Garratt và IZ0TOPT=2 là công th0c Zilitinkevich (%&'c sA dBng trong mô 
hình ETA). S" thay %>i %. g? ghC nhi(t %.ng có /nh h&@ng %*n vi(c phân chia các 
dòng hi$n nhi(t và Fn nhi(t và /nh h&@ng %*n dòng t>ng c.ng trên n&8c. 

11) Khu*ch tán ngang (ITPDIF=0,1,2): Các tùy ch-n ITPDIF=0,1 là hai ph&6ng 
phápt1o khu*ch tán nhi(t %. theo ph&6ng ngang. Tùy ch-n ITPDIF=1 (ng=m %Dnh) ch< 
%9i v8i khu*ch tán nhiJu %.ng ngang so v8i tr1ng thái nCn c,a nhi(t %.. OiCu %ó bù l1i 
m.t ph=n hi(u 0ng nghiêng t-a %. trên %Da hình mà nó %òi h!i do s" khu*ch tán x/y ra 
d-c theo các m"c mô hình. Tùy ch-n ITPDIF=0 là khu*ch tán nhi(t %. %=y %, (gi9ng 
nh& t7t c/ các tr&;ng khác). Trong phiên b/n 3.7 có m.t tùy ch-n m8i là ITPDIF=2. 
Tùy ch-n này áp dBng cho nhi(t %., %. Fm và n&8c mây, và ch< là khu*ch tán ngang 
tính %*n m.t cách chính xác h6n %. nghiêng t-a %. và nh4ng vùng lõm. 

Các s/ 2: <m hi.n (IMPHYS): 
1) Khô (IMPHYS=1): Không d" báo Fm. H6i n&8c b)ng không. 
2) Giáng th,y >n %Dnh (IMPHYS=2): Giáng th,y không %9i l&u. Bão hòa qui mô 

l8n bD xóa b! và m&a ngay l#p t0c. Không có b9c h6i t3 n&8c m&a hoHc d" báo mây rõ 
ràng. 

3) M&a 7m (warm rain) (IMPHYS=3): Các tr&;ng n&8c m&a và mây %&'c d" 
báo m.t cách rõ ràng theo các quá trình vi v#t l+. Không có các quá trình pha b5ng. 

4) B5ng %6n gi/n (Simple Ice - Dudhia) (IMPHYS=4): O&a thêm các quá trình 
pha b5ng. Không có n&8c siêu l1nh và tuy*t @ d&8i m"c %óng b5ng sI bD tan ngay l#p 
t0c. Tùy ch-n này cKng có th$ ch1y v8i phiên b/n tìm ki*m trong b/ng 
(MPHYSTBL=1) cho hi(u qu/. 

5) Pha hGn h'p (Mixed phase - Reisner 1) (IMPHYS=5): O&a vào n&8c siêu l1nh 
phía trên và cho phép tuy*t tan ch/y ch#m. Không có các quá trình m&a b5ng hoHc 
s&6ng mu9i. T3 phiên b/n 3.7 %ã có thêm m.t phiên b/n t9i &u vC mã ngu?n 
(MPHYSTBL=2). Phiên b/n này cKng có th$ ch1y v8i phiên b/n tìm ki*m trong b/ng 
(MPHYSTBL=1) cho hi(u qu/. 

6) Vi v#t l+ Goddard (IMPHYS=6): O&a thêm vào m.t ph&6ng trình %$ d" báo 
m&a b5ng. Thích h'p v8i các mô hình mây qui mô l&8i. S6 %? này %ã %&'c c#p nh#t 
cho phiên b/n 3.5. 

7) B5ng Reisner (Reisner graupel - Reisner 2) (IMPHYS=7): D"a trên s6 %? 
b5ng hGn h'p nh&ng %&a thêm vào các ph&6ng trình d" báo n?ng %. s9 h1t b5ng và 
tuy*t. CKng thích h'p cho các mô hình mây qui mô l&8i. 

8) Vi v#t l+ Schultz (IMPHYS=8): S6 %? %ã %&'c %6n gi/n hóa và cho hi(u qu/ 
cao (d"a trên Schultz 1995 v8i m.t vài thay %>i), %&'c thi*t k* %$ ch1y nhanh và d$ 
%iCu ch<nh cho các h( th9ng d" báo th;i gian th"c. Nó cKng bao g?m các quá trình 
b5ng mDn/tuy*t. 



 132 

Các s/ 2: b&c x, (IFRAD): 
Minh h-a các quá trình 

truyCn b0c x1 trong khí quy$n 
%&'c th$ hi(n trên hình 3.12 và 
có th$ ch-n s6 %? tham s9 hóa 
b)ng cách %Ht giá trD thích h'p 
cho bi*n IFRAD. 

1) Không áp dBng xu th* 
trung bình cho nhi(t %. khí 
quy$n, không th"c trong mô 
ph!ng dài h1n (IFRAD=0). 

2) S6 %? làm l1nh %6n gi/n 
(Simple cooling) (IFRAD=1): 
M0c %. l1nh %i c,a khí quy$n 
ch< phB thu.c vào nhi(t %.. 
Không có t&6ng tác mây hoHc 
chu kN ngày. 

 
Hình 3.12 S- '. minh h/a các quá trình  

b!c x" khí quy#n t$ do 
S6 %? b0c x1 bC mHt: Tùy ch-n này %&'c sA dBng v8i hai tùy ch-n IFRAD=0 

hoHc 1. Nó cung c7p các dòng b0c x1 sóng ng2n và sóng dài bi*n %>i hàng ngày t1i bC 
mHt %$ sA dBng trong các thành ph=n n5ng l&'ng l8p mHt %7t. Các dòng này %&'c tính 
d"a trên tích phân c.t h6i n&8c và tM ph=n mây th7p/mây trung/mây cao %&'c &8c 
l&'ng t3 %. Fm t&6ng %9i. 

3) S6 %? mây-b0c x1 (IFRAD=2): O, ph0c t1p %$ tính %*n s" t&6ng tác b0c x1 
sóng ng2n và sóng dài m.t cách rõ ràng trong %iCu ki(n có mây và quang mây. CKng 
nh& xu th* nhi(t %. khí quy$n, k*t qu/ c,a quá trình này là tính %&'c các dòng b0c x1 
bC mHt. VC mHt ch&6ng trình tính, s6 %? này %òi h!i t9n b. nh8 h6n nh&ng không 
nhiCu. Trong phiên b/n 3.7 các lPy namelist LEVSLP và OROSHAW có th$ %&'c sA 
dBng v8i tùy ch-n này. LEVSLP cho phép %. nghiêng /nh h&@ng %*n b0c x1 mHt tr;i, 
và OROSHAW cho phép hi(u 0ng bóng %> lên các ô l&8i lân c#n. 

4) S6 %? b0c x1 CCM2 (IFRAD=3): CCM2 là mô hình khí h#u c.ng %?ng 
(Community Climate Model) phiên b/n 2. Trong s6 %? này sA dBng các d/i ph> %a 
kênh c,a sóng ng2n và sóng dài, nh&ng mây %&'c xA l+ d"a trên hoHc là mây qui mô 
l&8i (ICLOUD=1) hoHc tM ph=n mây nh#n %&'c t3 %. Fm t&6ng %9i (ICLOUD=2). S6 
%? này thích h'p v8i qui mô l&8i thô h6n, và h=u nh& chính xác h6n %9i v8i tích phân 
th;i gian dài. S6 %? này cKng cung c7p các dòng b0c x1 bC mHt. 

5) S6 %? b0c x1 sóng dài RRTM (IFRAD=4): S6 %? này %&'c k*t h'p v8i s6 %? 
b0c x1-mây sóng ng2n khi IFRAD=4 %&'c ch-n. Oây là s6 %? sóng dài có %. chính 
xác cao. Nó chính là mô hình truyCn b0c x1 nhanh (the Rapid Radiative Transfer 
Model – RRTM), sA dBng mô hình t&6ng quan – k %$ bi$u diJn /nh h&@ng c,a ph> 
h7p thB chi ti*t có tính %*n h6i n&8c, CO2 và ozone.   

Các s/ 2: b3 m=t (ISOIL): 
Minh h-a các quá trình x/y ra trong l8p bC mHt %&'c cho trên hình 3.13. Vi(c 

ch-n s6 %? tham s9 hóa bC mHt %&'c th"c hi(n b)ng cách %Ht bi*n ISOIL. 
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1) Không sA dBng s6 %? bC 
mHt %7t (ITGFLG=3): Không d" 
báo nhi(t %. %7t. Nhi(t %. bC mHt 
%&'c cho c9 %Dnh. Nói chung tùy 
ch-n này không th"c t*. 

S6 %? c&Lng b0c/phBc h?i 
(Force/restore) c,a Blackadar 
(ISOIL=0): Nhi!t "# t$ng "%t nCn 
(t=ng %áy) %&'c %Ht c! "#nh. 
Nhi!t "# t$ng "%t d&'i bC mHt 
d!a trên s! tích l"y n#ng l$%ng 
và !" dày bi#u di$n !. sâu thâm 
nh#p c,a bi!n "#ng nhi$t "# ngày 
!êm (kho"ng 10-20cm). 

 
Hình 3.13 S! "# minh h$a các quá trình b% m&t 

2) Mô hình !"t 5 l#p (ISOIL=1): Nhi$t !% !&'c d( báo ) các l#p 1, 2, 4, 8, 16 cm 
v!i l!p d"!i cùng (nCn) c! "#nh khi s$ d%ng ph&'ng trình khu(ch tán th)ng "*ng. 
Tính quán tính nhi!t t"!ng t" nh# s! $% c#&ng b'c/ph(c h%i, nh#ng bi)n $*ng nhi+t 
!" ngày !êm gi#i theo ph$%ng th&ng !'ng khi cho phép nhi(t !" b) m*t ph#n 'ng l+i 
nhanh h!n. S! "# này không th$ s% d&ng v'i tùy ch(n IBLTYP=3. 

3) Mô hình b! m"t Noah (ISOIL=2): Là mô hình b! m"t #$t (LSM) có kh% n&ng 
d! báo nhi"t #$ và #$ %m #&t cho 4 l'p dày 10, 30, 60 và 100cm c(ng nh) #$ %m tán lá 
và l!"ng n!#c t!$ng %!$ng %& dày tuy't. Mô hình c(ng tính c) tích l(y dòng ch)y m!t 
và dòng ch!y trong "#t. LSM s$ d%ng lo&i th'c v(t và lo&i "#t trong vi)c x$ l* b+c 
thoát h!i và có nh"ng hi(u 0ng nh! "# d$n và các dòng tr%ng l&c c'a "# (m. Trong 
MM5 s! "# này sA dBng các h( s9 trao %>i l8p bC mHt làm %=u vào cùng v8i tác %.ng 
b0c x1 và c&;ng %. m&a, và tính các dòng bC mHt cho s6 %? l8p biên. Mô hình này %òi 
h!i tùy ch-n IBLTYP=4 hoHc 5. 

4) Mô hình bC mHt %7t Pleim-Xiu (ISOIL=3): Mô hình này %&'c k*t h'p v8i tùy 
ch-n s6 %? l8p biên BLTYP=7. Nó là t> h'p s6 %? bC mHt và s6 %? l8p biên. Nó bi$u 
diJn nhi(t %. và %. Fm %7t @ hai l8p (l8p bC mHt t1i 1cm và t=ng rJ t1i 1m) cKng nh& 
%. Fm tán lá, v#n dBng và xA lí bC mHt %7t, tán lá và các dòng Fm b9c thoát h6i. S6 %? 
này cKng sA dBng s9 li(u ph=n tr5m %7t sA dBng và %7t t3 TERRAIN %$ k*t h'p %=y %, 
các thu.c tính th"c v#t và %7t thay cho sA dBng m.t lo1i %6n thu=n. O. Fm %7t có th$ 
%&'c kh@i t1o t3 Fm %7t sYn có c,a %7t sA dBng, %. Fm %7t %=u vào trên l&8i (nh& 
Noah) hoHc thông qua %iCu ch<nh liên ti*p khi sA dBng mô hình tr3 %i sai s9 nhi(t %. 
bC mHt quan tr2c %$ chính xác hóa %. Fm %7t. Mô hình cKng có thu#t toán tùy ch-n cho 
s" t5ng tr&@ng và rBng lá c,a th"c v#t làm nó thích h'p v8i mô ph!ng dài h1n. 

5) Mô hình b$ ch0a Fm %7t (Bucket Soil Moisture Model – IMOIAV=1,2): Mô 
hình này có th$ ch1y v8i ISOIL=0 hoHc 1. Nó gi4 m.t b$ Fm %7t cho phép l&'ng Fm 
sYn có bi*n %>i theo th;i gian, cB th$ liên quan v8i c&;ng %. m&a và b9c h6i. Zm %7t 
có th$ %&'c kh@i t1o t3 lo1i %7t sA dBng và mùa (LANDUSE.TBL) nh& tr&8c %ó 
(IMOIAV=1), hoHc %&a vào Fm %7t 10cm nh& v8i Noah LSM (IMOIAV=2). 

Ngoài nh4ng tùy ch-n trên, %9i v8i bC mHt %7t MM5 còn có m.t s9 tùy ch-n xA lí 
bC mHt khác nh& mô hình l8p ph, tuy*t (Snow Cover Model – IFSNOW=0,1,2), mô 
hình cho các c"c (Polar Mods – IPOLAR=1). 
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T3+ng tác gi=a các s+ %, tham s- hóa 
Trên hình 3.14 dPn ra s6 %? minh h-a s" t&6ng tác gi4a các s6 %? tham s9 hóa 

v#t lí trong mô hình. Có th$ mô t/ các quá trình này t&6ng tác này nh& sau. 
N*u xu7t phát t3 bC mHt, 

nh#n th7y r)ng s6 %? bC mHt nh#n 
s9 li(u nhi(t, Fm bC mHt và gió t3 
s6 %? l8p biên, b0c x1 sóng ng2n 
và sóng dài t3 s6 %? b0c x1, sau 
khi tính toán sI tr/ vC cho s6 %? 
l8p biên các dòng hi$n nhi(t và 
Fm nhi(t, cho s6 %? b0c x1 m0c 
%. phát x1 và albedo bC mHt. S6 
%? b0c x1 nh#n %=u vào là hi(u 
0ng mây t3 s6 %? vi v#t lí, tM 
ph=n mây t3 s6 %? %9i l&u và các 
tính ch7t bC mHt t3 s6 %? bC mHt. 
S6 %? vi v#t lí nh#n dòng cu9n 
vào t3 s6 %? %9i l&u.  

 
Hình 3.14 T$-ng tác gi5a các s- '. tham s3 hóa 

3.11.3  'i!u ki"n biên 
Bi0u ki6n biên xung quanh 
Có ba tùy ch-n xA lí biên xung quanh %&'c %Ht b@i giá trD c,a tham s9 IBOUDY: 
1) Biên c9 %Dnh (IBOUDY=0): Tùy ch-n này không cho phép bi*n %>i theo th;i 

gian @ các biên xung quanh. Tùy ch-n này không thích h'p khi ch1y v8i s9 li(u th"c, 
và ch< dùng cho miCn thô (ngoài cùng). 

2) Biên phB thu.c th;i gian (IBOUDY=2): Hai dòng và hai c.t ngoài cùng %&'c 
ch< rõ giá trD cho t7t c/ các tr&;ng d" báo. Nên dùng cho tr&;ng h'p l&8i l?ng trong %ó 
các giá trD phB thu.c th;i gian %&'c cung c7p b@i miCn mV, th&;ng dùng cho l&8i l?ng 
hai chiCu. 

3) Biên gi/m d&/dòng vào-dòng ra (IBOUDY=3): Các giá trD c,a c.t và dòng 
ngoài cùng %&'c ch< rõ b@i giá trD phB thu.c th;i gian, b9n %i$m ti*p theo %&'c n8i 
l!ng d=n vC các giá trD biên v8i h)ng s9 n8i l!ng gi/m m.t cách tuy*n tính theo h&8ng 
t3 biên. Tùy ch-n này nên ch< sA dBng cho l&8i thô trong %ó các giá trD biên %&'c cung 
c7p b@i file BDYOUT_DOMAIN1. Các tr&;ng không có giá trD biên (nh& m.t s9 bi*n 
%. Fm) %&'c cho b)ng 0 @ biên vào và gradient 0 @ biên ra. 

Bi0u ki6n biên d$%i 
OiCu ki(n biên d&8i là nhi(t %. bC mHt bi$n, nhi(t %. nCn (substrate temperature 

– nhi(t %. %7t ??) và tùy ch-n l8p tuy*t ph, và b5ng bi$n, %&'c cung c7p b@i các file 
LOWBDY_DOMAINx. Bi*n lPy ISSTVAR cho phép nhiCu l=n trong file (%&'c t1o 
b@i INTERPF) sI %&'c %-c khi mô hình ch1y, %ó là ph&6ng pháp c#p nh#t các tr&;ng 
này khi mô ph!ng dài h1n. 

Bi0u ki6n biên trên 
Có m.t s9 tùy ch-n cho %iCu ki(n biên trên thông qua tham s9 IFUPR: 
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1) Không có %iCu ki(n biên trên (IFUPR=0): Biên trên cùng là biên c0ng, không 
có chuy$n %.ng thEng %0ng t1i %<nh mô hình. Tùy ch-n này có th$ thích h'p h6n %9i 
v8i các mô ph!ng l&8i r7t thô (50km hoHc h6n). 

2) OiCu ki(n biên trên b0c x1: Chuy$n %.ng thEng %0ng t1i %<nh %&'c tính %*n %$ 
làm gi/m ph/n x1 n5ng l&'ng t3 %<nh mô hình ng5n chHn nhiJu gi/ t1o nào %ó hoHc 
n5ng l&'ng sinh ra trên các vùng %Da hình. Tùy ch-n này nên %&'c ch-n khi kích th&8c 
l&8i d&8i 50km. Nó ho1t %.ng t9t %9i v8i các qui mô sóng tr-ng tr&;ng th,y tRnh h6n 
là %9i v8i các qui mô quán tính hoHc phi th,y tRnh. 

3.11.4  V6n %! l3;i l,ng 
O$ t5ng %. phân gi/i và nâng cao hi(u qu/ tính toán trong %iCu ki(n tài nguyên 

và n5ng l"c máy tính có h1n MM5CL cho phép sA dBng k: thu#t l&8i l?ng. Có th$ có 
các ph&6ng pháp th"c hi(n k: thu#t này nh& sau. 

L.ng m7t chi0u 
Khi m.t miCn %6n hoHc nhiCu miCn %ã ch1y hoàn t7t, k*t qu/ c,a nó có th$ %&'c 

%&a vào công cB NESTDOWN %$ t1o ra file %=u vào v8i %. phân gi/i cao h6n (v8i 
m-i tM l( nguyên theo dx) và các file biên xung quanh và biên d&8i. H6n n4a, 
NESTDOWN cho phép t1o ra s9 li(u %. cao %Da hình và %7t sA dBng có %. phân gi/i 
cao h6n. Ph&6ng pháp này %&'c g-i là l?ng m.t chiCu vì nó ch< bD c&Lng b0c b@i các 
biên l&8i thô, và hi$n nhiên không có h?i ti*p lên l&8i thô. 

B)ng cách sA dBng INTERPB cKng có th$ %&a s/n phFm mô hình vC các m"c áp 
su7t và phân tích l1i v8i các quan tr2c cKng nh& ch-n các m"c thEng %0ng khác cho 
l&8i l?ng b)ng cách sA dBng INTERPF và NESTDOWN. 

L.ng hai chi0u 
Trong MM5, có th$ ch1y %?ng th;i nhiCu miCn; t9i %a có th$ ch1y %*n 9 miCn v8i 

4 m0c l?ng nhau; tM l( kích th&8c l&8i miCn trong và miCn ngoài liCn kC là 1:3. MGi 
miCn nh#n thông tin t3 miCn mV c,a nó @ mGi b&8c th;i gian và ch1y ba b&8c %9i v8i 
mGi b&8c c,a miCn mV tr&8c khi cung c7p l1i thông tin cho miCn mV t1i các %i$m lHp 
trùng kh8p. Quá trình t&6ng tác gi4a miCn mV và miCn con phân bi(t gi4a l?ng hai 
chiCu và l?ng m.t chiCu và cho phép miCn con tác %.ng lên miCn mV, %iCu %ó th&;ng 
dPn %*n %.ng thái t9t h6n t1i biên %i ra. Tuy nhiên, vi(c này sI dPn t8i t5ng l&'ng tính 
toán và %òi h!i nhiCu h6n vC b. nh8 máy tính liên quan %*n vi(c n.i suy biên và h?i 
ti*p t1i mGi b&8c th;i gian. 

Các tùy ch/n khCi t)o l.ng hai chi0u (IOVERW) 
Tham s9 tùy ch-n IOVERW là lPy ghi %è, nó xác %Dnh file %=u vào c,a l&8i l?ng 

có %&'c sA dBng %$ thay th* cho thông tin l&8i thô hay không, hoHc miCn l&8i thô có 
%&'c n.i suy ngay %$ b2t %=u l?ng hay không.  

1) Tr&;ng h'p IOVERW=0: Dùng %$ n.i suy vC l&8i l?ng t3 l&8i miCn mV, 
thông th&;ng %&'c th"c hi(n trong quá trình tích phân mô hình. Tùy ch-n này không 
%òi h!i file %=u vào c,a l&8i l?ng. T7t c/ các thông tin bao g?m c/ %Da hình %&'c n.i 
suy t3 l&8i mV %$ b2t %=u l?ng. Tùy ch-n này thích h'p cho các l&8i l?ng b2t %=u 
mu.n h6n l&8i mV hoHc %9i v8i l&8i di chuy$n và l&8i l?ng %è nhau. Nó cKng có th$ 
%&'c sA dBng trong các tr&;ng h'p khi %Da hình %&'c c/i thi(n không %áng k$, nh& @ 
trên bC mHt n&8c hoHc %Da hình b)ng phEng. 
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2) Tr&;ng h'p IOVERW=1: Dùng %$ kh@i t1o l&8i l?ng t3 file %=u vào, th&;ng 
t1i th;i %i$m b2t %=u c,a mô hình. Tùy ch-n này %òi h!i file MMINPUT sI %&'c %-c 
cho l&8i l?ng. File %=u vào ch0a t7t c/ các tr&;ng khí t&'ng và %Da hình @ %. phân gi/i 
cao, và vì v#y có th$ cung c7p phân tích ban %=u chính xác h6n. Tùy ch-n này ch< nên 
%&'c áp dBng khi c/ l&8i mV và l&8i l?ng b2t %=u t1i cùng th;i %i$m, vì vi(c phân tích 
t1i th;i %i$m mu.n h6n sI không ch2c phù h'p v8i %iCu ki(n biên c,a l&8i thô. 

3) Tr&;ng h'p IOVERW=2: Dùng %$ kh@i t1o miCn v8i %. phân gi/i cao c,a %Da 
hình, th&;ng dùng trong quá trình tích phân mô hình. Tùy ch-n này ch< %òi h!i file 
TERRAIN cho l&8i l?ng. Các tr&;ng khí t&'ng %&'c n.i suy t3 l&8i thô, nh&ng %Da 
hình và %7t sA dBng %&'c thay th* b@i các tr&;ng có %. phân gi/i cao h6n. Hi(u ch<nh 
thEng %0ng %&'c th"c hi(n %$ %&a các tr&;ng n.i suy vC các m"c theo %Da hình phù 
h'p v8i %Da hình m8i c,a miCn l?ng. Tùy ch-n này có ích là cho phép các miCn l?ng 
có %Da hình mDn b2t %=u mu.n h6n l&8i thô. 

Các tùy ch/n h.i tiAp l.ng hai chi0u (IFEED) 
Nh4ng tùy ch-n này xác %Dnh vi(c h?i ti*p các thông tin c,a miCn l?ng %9i v8i 

miCn mV nh& th* nào trong tr&;ng h'p l?ng hai chiCu. 
1) Không h?i ti*p (IFEED=0): T&6ng t" nh& l?ng m.t chiCu ngo1i tr3 %iCu ki(n 

biên %&'c c#p nh#t b@i miCn mV t1i mGi b&8c th;i gian. Nói chung không nên dùng tr3 
tr&;ng h'p thA nghi(m. 

2) Tr&;ng h'p IFEED=1: Trung bình tr-ng s9 9 %i$m. NghRa là vi(c h?i ti*p sA 
dBng trung bình tr-ng s9 c,a các %i$m l&8i l?ng cho m.t %i$m c,a l&8i thô. Nói chung 
không nên dùng vì %. cao %Da hình không phù h'p v8i ki$u h?i ti*p này. 

3) Tr&;ng h'p IFEED=2: H?i ti*p 1 %i$m, không làm tr6n. Oi$m trùng kh8p là 
h?i ti*p. Nói chung cKng không nên dùng tr3 tr&;ng h'p thA nghi(m. 

4) Tr&;ng h'p IFEED=3: H?i ti*p 1 %i$m, có làm tr6n hoHc làm tr6n hai l=n 
(smoother/desmoother). NghRa là %i$m trùng kh8p %&'c h?i ti*p, và các tr&;ng l&8i 
thô sau %ó %&'c làm tr6n %$ lo1i b! các nhiJu có %. dài hai b&8c l&8i. Khuy*n cáo nên 
dùng tùy ch-n này. 

5) Tr&;ng h'p IFEED=4: H?i ti*p 1 %i$m, có làm tr6n k:. NghRa là %i$m trùng 
kh8p %&'c h?i ti*p, và các tr&;ng l&8i thô sau %ó %&'c làm tr6n b)ng ph&6ng pháp 1-
2-1 %$ lo1i b! các nhiJu hai b&8c l&8i và ng5n c/n nh4ng sóng ng2n m1nh khác. Tùy 
ch-n này nên %&'c dùng n*u miCn l?ng xu7t hi(n nh4ng nhiJu quá m1nh khi xem t3 
s/n phFm l&8i thô. 

3.11.5 V6n %! %,ng hóa s- li"u b-n chi!u (FDDA) 
FDDA là ph&6ng pháp ch1y mô hình v#t l í %=y %, có k*t h'p v8i các quan tr2c. 

Do %ó các ph&6ng trình c,a mô hình %/m b/o tính >n %Dnh %.ng l"c h-c trong khi các 
quan tr2c gi4 cho mô hình g=n v8i %iCu ki(n th"c, và làm gi/m sai s9 và khác bi(t 
trong phân tích ban %=u cKng nh& nh4ng khi*m khuy*t trong v#t lí mô hình. MM5 sA 
dBng ph&6ng pháp gi/m d& Newton hoHc k: thu#t %iCu ch<nh liên ti*p (nudging). 

Ph$-ng pháp FDDA 
Có hai ph&6ng pháp %iCu ch<nh khác nhau. Mô hình có th$ sA dBng chúng m.t 

cách tách bi(t hoHc k*t h'p chúng v8i nhau. 
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1) OiCu ch<nh liên ti*p l&8i hoHc phân tích: Các h1ng gi/m d& Newton %&'c thêm 
vào các ph&6ng trình d" báo %9i v8i gió, nhi(t %. và h6i n&8c. Nh4ng h1ng này n8i 
l!ng giá trD c,a mô hình vC giá trD phân tích cho tr&8c. K: thu#t này %&'c 0ng dBng 
b)ng cách nh#n các phân tích trên l&8i mô hình trên kho/ng th;i gian %?ng hóa s9 li(u 
và chúng %&'c %&a tr@ l1i mô hình d&8i %Dnh d1ng chuFn %=u vào c,a nó. Mô hình n.i 
suy tuy*n tính các phân tích theo th;i gian %$ xác %Dnh giá trD mà mô hình n8i l!ng d=n 
%*n nghi(m c,a nó. Ng&;i sA dBng %Dnh rõ qui mô th;i gian c,a các h)ng s9 n8i l!ng 
cho mGi bi*n. 

2) OiCu ch<nh liên ti*p quan tr2c hoHc tr1m: Trong nh4ng tr&;ng h'p khi mà %iCu 
ch<nh liên ti*p phân tích không th"c, nh& @ %. phân gi/i cao hoHc có s9 li(u phi truyCn 
th9ng (asynoptic) thì vi(c %iCu ch<nh liên ti*p quan tr2c là s" thay th* h4u ích. Ph&6ng 
pháp này cKng sA dBng các h1ng gi/m d& nh&ng nó t&6ng t" nh& k: thu#t phân tích 
khách quan khi h1ng tA gi/m d& %&'c d"a trên sai s9 mô hình t1i các tr1m quan tr2c. 
S" n8i l!ng ph/i sao cho làm gi/m sai s9 này. MGi quan tr2c có m.t bán kính /nh 
h&@ng, m.t cAa s> th;i gian và qui mô th;i gian n8i l!ng %$ xác %Dnh nó /nh h&@ng 
%*n nghi(m mô hình @ %âu, khi nào và bao nhiêu. Các %i$m l&8i mô hình %i$n hình có 
th$ n)m trong bán kính /nh h&@ng c,a m.t vài quan tr2c và %óng góp c,a chúng %&'c 
l7y tr-ng s9 theo kho/ng cách. O$ 0ng dBng ph&6ng pháp này %òi h!i ph/i có file quan 
tr2c %=u vào %&'c s2p x*p theo th0 t" th;i gian các vD trí ba chiCu (3D) và các giá trD 
c,a mGi quan tr2c d&8i %Dnh d1ng qui %Dnh. 

Dng d=ng c,a FDDA 
FDDA có ba 0ng dBng c6 b/n sau: 
1) Ban %=u hóa %.ng l"c: O?ng hóa s9 li(u b)ng các ph&6ng pháp trên %ây %&'c 

áp dBng trong kho/ng th;i gian tiCn d" báo mà có quan tr2c b> sung hoHc có phân tích. 
Sau %ó các h1ng %iCu ch<nh liên ti*p sI bD ng2t khi d" báo b2t %=u. OiCu này có hai 
thu#n l'i khi ban %=u hóa chuFn tRnh, (i) Nó có th$ sA dBng s9 li(u phi truyCn th9ng 
trong th;i gian tiCn d" báo và nói chung hàm ch0a nhiCu thông tin quan tr2c h6n t1i 
th;i %i$m b2t %=u d" báo, và (ii) Làm gi/m th;i gian kh@i %.ng (spin-up) hoHc hi(u 
0ng shock t1i th;i %i$m b2t %=u d" báo do có s" cân b)ng t9t h6n c,a %iCu ki(n mô 
hình ban %=u. 

2) Phân tích %.ng l"c: Gi9ng nh& ban %=u hóa %.ng l"c ngo1i tr3 mBc %ích là t1o 
ra phân tích b9n chiCu thích h'p có tính %*n cân b)ng %.ng l"c %&'c cung c7p b@i mô 
hình và quan tr2c %&'c %&a vào b@i %iCu ch<nh liên ti*p. Vi(c phân tích này có th$ 
%&'c dùng %$ kh@i t1o mô ph!ng %. phân gi/i cao hoHc %$ nghiên c0u %.ng h-c nh& 
s" v#n chuy$n hóa h-c. 

3) OiCu ki(n biên: B)ng vi(c sA dBng %?ng hóa s9 li(u trên l&8i thô và l?ng v8i 
l&8i mDn h6n, l&8i mDn %&'c cung c7p có %iCu ki(n biên t9t h6n so v8i phân tích b)ng 
n.i suy tuy*n tính chuFn vì các biên có %. phân gi/i th;i gian cao h6n nhiCu nh; %ó 
các %Hc %i$m c,a nó %&'c %&a vào l&8i mDn. 

S3 li6u '$9c s< d=ng trong FDDA 
1) Tr&;ng h'p %iCu ch<nh liên ti*p phân tích: Khi th"c hi(n %iCu ch<nh liên ti*p 

phân tích ba chiCu không %òi h!i file s9 li(u %=u vào b> sung. MM5 có th$ sA dBng 
cùng file MMINPUT hoHc copy file MMINPUT thành file MMINPUT2. N*u mu9n 
FDDA bC mHt thì c=n %Ht F4D=TRUE trong namelist c,a RAWINS job deck mà nó 
cho phép t1o file phân tích bC mHt t3ng 3h m.t (%i$n hình) sI %&'c sA dBng trong 
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MM5. Bây gi; FDDA làm vi(c v8i t7t c/ các tùy ch-n l8p biên tr3 0, 1 và 3. Nó c=n 
thông tin trên %<nh l8p biên t3 s6 %? này. 

2) Tr&;ng h'p %iCu ch<nh liên ti*p tr1m: Không có sYn ch&6ng trình chuFn %$ t1o 
file s9 li(u %=u vào cho %iCu ch<nh d=n quan tr2c. File %=u vào là file nhD phân (binary) 
ch0a 9 s9 th"c trên m.t b/n ghi và s2p x*p theo th0 t" th;i gian t5ng d=n. Câu l(nh 
%-c trong mô hình nh& sau: 
READ (NVOL,END=111) TIMEOB,RIO,RJO,RKO,(VAROBS(IVAR),IVAR=1,5) 
trong %ó NVOL là s9 hi(u kênh %-c vào, và 
TIMEOB: ngày Julian d&8i d1ng dddhh. Ví dB: 16623.5 – là 166 ngày Julian và 23h30 
UTC 
RIO: VD trí y – vD trí %i$m l&8i I trên l&8i thô (có th$ là m.t ph=n c,a l&8i) 
RJO: VD trí x – vD trí %i$m l&8i J trên l&8i thô (có th$ là m.t ph=n c,a l&8i) 
RKO: VD trí z – m"c K nAa-[ (c=n ph/i @ trên m"c gi4a [) 
IVAR(1): Thành ph=n gió u – m/s quay theo l&8i mô hình 
IVAR(2): Thành ph=n gió v – m/s quay theo l&8i mô hình 
IVAR(3): Nhi(t %. – %. Kelvin 
IVAR(4): TM s9 xáo tr.n h6i n&8c – kg/kg 
IVAR(5): Pstar – cb (ch< sA dBng trong mô hình th,y tRnh) 

 Ng&;i sA dBng có th$ %&a thêm thông tin t1i cu9i mGi b/n ghi không %&'c mô 
hình %-c nh&ng có th$ %&'c dùng %$ xác %Dnh rõ tr1m và lo1i s9 li(u. Giá trD 99999 %$ 
ch< s9 li(u khuy*t. N*u ch1y mô hình @ ch* %. phi th,y tRnh giá trD 99999 có th$ %&'c 
sA dBng %$ gán cho Pstar. 

3.12 H. th9ng mô hình k8t h>p CAM-SOM  
3.12.1 Gi;i thi"u chung 

MBc %ích c,a các mô hình khí h#u toàn c=u (GCM) là tính toán %=y %, %Hc tính 
ba chiCu c,a h( th9ng khí h#u g?m ít nh7t hai thành ph=n quan tr-ng là khí quy$n và 
%1i d&6ng. Yêu c=u @ %ây là có %&'c l;i gi/i cho h( các ph&6ng trình nguyên th,y 
(PES: Premitive Equation Systems) mô t/ các dòng khí quy$n và %1i d&6ng, bao g?m 
các ph&6ng trình chuy$n %.ng ch7t l!ng Navier Stockes, ph&6ng trình tr1ng thái, 
ph&6ng trình b/o toàn kh9i l&'ng và ph&6ng trình b/o toàn n5ng l&'ng. B&8c %=u tiên 
%$ nh#n l;i gi/i là xác %Dnh các %iCu ki(n khí quy$n và %1i d&6ng @ các “nút l&8i” 
b)ng cách chia bC mHt trái %7t thành các hình ch4 nh#t sao cho k*t qu/ có %&'c m1ng 
l&8i %iCu hoà. O$ nh#n %&'c b. k*t qu/ c,a t> h'p các ph&6ng trình phi tuy*n t1i mGi 
nút l&8i, hai k: thu#t th&;ng %&'c sA dBng là sai phân h4u h1n và tích phân ph> theo 
các b&8c th;i gian.  

 Các GCM %&'c xây d"ng theo nguyên t2c ti(m c#n g=n nh7t v8i tr1ng thái th#t 
c,a %1i d&6ng và khí quy$n. Do ch7t l&'ng mô hình m.t ph=n phB thu.c vào %. phân 
gi/i không gian c,a các nút l&8i và %. dài b&8c th;i gian, vì v#y c=n ph/i có %&'c s" 
hài hòa gi4a thi*t k* %. phân gi/i, b&8c th;i gian tích phân và kh/ n5ng tính toán. 
Hi(n t1i nút l&8i không gian khí quy$n %Hc tr&ng cho m.t GCM th&;ng t3 10 %*n 50 
chia theo vR %. và kinh %., và b&8c th;i gian x7p x< 20-30 phút. O. phân gi/i thEng 
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%0ng có th$ nh#n %&'c b)ng cách chia khí quy$n thành t3 6 %*n 50 m"c, trong %ó ph> 
bi*n là xung quanh 20 m"c. 

Các chuy$n %.ng 3 chiCu c,a ch7t l!ng trong %1i d&6ng cKng ph/i %&'c mô hình 
hoá sA dBng các nguyên l+ nh& %9i v8i khí quy$n. Bên c1nh vai trò là “máy quay” 
nhi(t %9i v8i h( th9ng khí h#u, %1i d&6ng cKng %óng vai trò trung tâm trong chu trình 
carbon, hàng n5m h7p thB x7p x< m.t nAa l&'ng carbon gi/i phóng trong khí quy$n. 
O.ng l"c c,a %1i d&6ng %&'c %iCu khi$n b@i t>ng l&'ng b0c x1 tác %.ng @ bC mHt và 
b@i 0ng su7t gió gây nên do chuy$n %.ng khí quy$n. Các dòng bi$n chDu /nh h&@ng 
b@i vD trí và hình d1ng c,a lBc %Da. Các GCM %1i d&6ng tính toán s" ti*n tri$n theo 
th;i gian c,a các bi*n (v#n t9c, nhi(t %. và hàm l&'ng mu9i) t1i các nút l&8i 3-chiCu 
tr/i kh2p %1i d&6ng toàn c=u.  

Mô hình hoá m.t cách %=y %, 3-chiCu b/n ch7t c,a %1i d&6ng là r7t khó b@i qui 
mô chuy$n %.ng trong %1i d&6ng nh! h6n nhiCu so v8i trong khí quy$n (ví dB, kích 
th&8c xoáy trong %1i d&6ng vào kho/ng 10-50 km, còn xoáy trong khí quy$n kho/ng 
1000 km), và %1i d&6ng cKng có ph/n 0ng %áp l1i ch#m h6n nhiCu so v8i khí quy$n 
khi có tác %.ng t3 bên ngoài. Hoàn l&u c,a n&8c d&8i sâu trong %1i d&6ng có th$ c=n 
t8i hàng tr5m th#m chí hàng nghìn n5m %$ hoàn thành. S" t1o thành n&8c %1i d&6ng 
d&8i sâu có liên h( chHt chI t8i s" t1o thành và phát tri$n bi$n-b5ng, nên %.ng l"c %1i 
d&6ng %òi h!i g.p hi(u 0ng %.ng l"c bi$n-b5ng và nhi(t %.ng l"c. Do v#y, %$ t1o nên 
nh4ng mô hình chi ti*t nh7t cho h( th9ng khí h#u, các mô hình %1i d&6ng c=n ph/i bao 
g?m các quá trình %.ng l"c và %&'c k*t h'p v8i các mô hình GCM khí quy$n. Trong 
nhiCu tr&;ng h'p c=n %6n gi/n hóa, GCM khí quy$n ch< liên k*t v8i m.t mô hình %1i 
d&6ng r7t %6n gi/n không bao g?m các diJn t/ %.ng l"c. 

O9i v8i các mô hình %1i d&6ng, m.t trong nh4ng h1n ch* là @ chG các tính toán 
th&;ng k*t thúc tr&8c khi %1i d&6ng %1t %&'c tr1ng thái cân b)ng hoàn toàn. OiCu này 
có th$ “kéo” khí h#u %1i d&6ng ch(ch so v8i %iCu ki(n hiên t1i, mà th&;ng %&'c %iCu 
ch<nh b)ng cách sA dBng các thông l&'ng @ bC mHt %1i d&6ng %$ trung hoà sai s9 h( 
th9ng. Oây là v7n %C quan tr-ng %9i v8i công %o1n k*t h'p trong các mô hình toàn c=u 
Khí quy$n  - O1i d&6ng (OAGCM).  

Trong các mô hình khí h#u %=u tiên, khí quy$n %&'c %iCu khi$n b@i nhi(t %. bC 
mHt bi$n (SST) và phân b9 b5ng bi$n 7n %Dnh tr&8c. Ph=n l8n các d" báo khí h#u c,a 
nh4ng n5m %=u th#p niên 1980 d"a trên các mô hình khí quy$n v8i SST và b5ng bi$n 
cho tr!"c (dao %.ng theo mùa) nh! là "i#u ki!n biên d"#i $ trên bi%n. Cu9i nh4ng 
n5m 1980 mô hình l8p xáo tr.n %1i d&6ng %&'c sA dBng trong %ó v#n chuy$n n5ng 
l&'ng kinh h&8ng c,a %1i d&6ng %&'c cho tr!"c. D1ng mô hình k*t h'p này cho phép 
nhi(t %. %1i d&6ng bi*n %>i %áp l1i nh4ng tác %.ng t3 khí quy$n (nh& s" gia t5ng n?ng 
%. CO2). H( th9ng %1i d&6ng %=y %, v8i các quá trình %1i d&6ng d&8i sâu cKng nh& 
l8p xáo tr.n phía trên này %&'c %&a vào trong mô hình khí h#u ba chiCu. 

Mô hình hóa các quá trình %1i d&6ng %&'c các nhà làm mô hình th"c hi(n theo 
t3ng b&8c t3 %6n gi/n %*n ph0c t1p, và vi(c k*t h'p mô hình khí quy$n v8i mô hình 
%1i d&6ng có th$ theo các b&8c %ó c,a các thành ph=n c,a %1i d&6ng. Nh4ng th$ hi(n 
%=u tiên, %6n gi/n bao g?m mô hình “2%m l%y” (swamp) trong %ó %1i d&6ng không 
có kh/ n5ng tích nhi(t, và mô hình c9 %Dnh %. sâu l8p bC mHt %1i d&6ng hay mô hình 
l;p m+ng (slab) trong %ó %1i d&6ng có kh/ n5ng ch0a nhi(t nh&ng ch&a có %.ng l"c. 
Mô hình l8p m!ng có l'i ích giúp hi$u bi*t các quá trình tác %.ng t1i bC mHt t&6ng tác 



 140 

khí quy$n - %1i d&6ng và cho ta thA nghi(m %. nh1y k*t qu/ mô hình k*t h'p ba chiCu. 
M.t ví dB là lo1i mô hình này cho phép g.p chu trình mùa %=y %, vào trong mô hình 
khí quy$n GCM, %iCu mà ta không th$ có v8i mô hình “%=m l=y”. 

Mô hình “l8p xáo tr.n” hoHc “l8p m!ng” th$ hi(n tr1ng thái %1i d&6ng nh& là l8p 
n&8c m!ng v8i %. sâu 7n %Dnh, thông th&;ng gi4a 70 và 100m. Oôi khi %. sâu l8p xáo 
tr.n có th$ thay %>i theo %Da hình, nh&ng th&;ng không chênh l(ch nhiCu trên toàn c=u. 
Tham s9 hóa các quá trình %.ng l"c %1i d&6ng còn h1n ch* trong các mô hình l8p 
m!ng, nh&ng %iCu ch<nh các dòng bC mHt t1i mGi nút l&8i %1i d&6ng có th$ %&'c sA 
dBng nh& là %1i di(n cho v#n chuy$n n5ng l&'ng ph&6ng ngang. M.t s9 nhà mô hình 
hóa %ã thành công trong vi(c mô ph!ng phân b9 nhi(t %. h'p l+, nhi(t %. bi*n %>i theo 
mùa và ki$u d1ng b5ng bi$n nh; sA dBng tham s9 hóa trung bình này. 

Trong khuôn kh> nghiên c0u c,a %C tài, chúng tôi áp dBng mô hình hoàn l&u 
chung khí quy$n - %1i d&6ng trong %ó sA dBng mô hình khí quy$n ba chiCu, CAM3.0 
(Community Atmosphere Model), k*t h'p v8i mô hình %1i d&6ng l8p m!ng, SOM 
(Slab Ocean Model), g-i t2t là CAM-SOM.  

3.12.2 L0ch s1 các th9 h" mô hình tr3;c CAM 3.0 
T3 nhiCu n5m nay, Trung tâm Qu9c gia Nghiên c0u Khí quy$n Hoa KN (NCAR) 

%ã phát tri$n mô hình khí quy$n toàn c=u ba chiCu nghiên c0u và tìm hi$u khí h#u Trái 
%7t. Mô hình %&'c thi*t k* %$ làm m.t công cB c,a c.ng %?ng nên có tên là Mô hình 
Khí h#u C.ng %?ng (CCM - Community Climate Model).  

Phiên b/n g9c c,a Mô hình Khí h#u C.ng %?ng NCAR là CCM0A (Washington, 
1982 [331]) và CCM0B (Williamson, 1983 [337]), %&'c d"a trên mô hình ph> c,a 
Australia (Bourke và CS., 1977 [47]; McAvaney và CS., 1978 [232]) và m.t phiên b/n 
c,a mô hình ph> ECMWF (Baede và CS, 1979 [24]). CCM0B %&'c xây d"ng sao cho 
các mô ph!ng khí h#u phù h'p v8i mô hình CCM0A tr&8c %ó (nghRa là có cùng các 
tham s9 hóa v#t l+ và ph&6ng pháp x7p x< s9), và có c7u trúc linh ho1t %$ có th$ th"c 
hi(n các bài toán d" báo toàn c=u h1n v3a và h1n dài. 

Th* h( th0 hai c,a Mô hình C.ng %?ng, CCM1, %&'c ban hành n5m 1987 
(Williamson và CS., 1987 [340]; Bath và CS., 1987 [33]; Williamson và Williamson, 
1987 [341]).  Nh4ng thay %>i chính trong mô hình bao g?m vi(c sAa %>i tham s9 hóa 
b0c x1, sAa %>i k: thu#t sai phân h4u h1n chiCu thEng %0ng v8i nhân %.ng l"c, sAa %>i 
ti*n trình khu*ch tán t3 thEng %0ng sang ph&6ng ngang, và sAa %>i công th0c trao %>i 
n5ng l&'ng bC mHt. M.t s9 kh/ n5ng mô ph!ng m8i cKng xu7t hi(n trong CCM1, bao 
g?m mô ph!ng mùa v8i %iCu ki(n bC mHt thay %>i theo th;i gian, và l"a ch-n t&6ng 
tác v8i th,y v5n bC mHt theo công th0c %&'c Manabe (1969) [216] %C xu7t. 

Th* h( th0 3 c,a Mô hình Khí h#u C.ng %?ng ra %;i vào tháng 10 n5m 1992 
(Bath và CS., 1992 [34], Hack và CS., 1993 [140]). Phiên b/n này có nh4ng thay %>i 
quan tr-ng trong bi$u diJn v#t l+ c,a các quá trình khí h#u nh& mây và b0c x1, %9i l&u 
Fm, l8p biên hành tinh, và v#n chuy$n. Mã ngu?n ch&6ng trình CCM2 %&'c xây d"ng 
l1i toàn b. %$ sA dBng dJ dàng h6n, t&6ng thích v8i nhiCu h( th9ng tính toán. C7u hình 
c,a CCM2 khác r7t nhiCu so v8i các phiên b/n tr&8c %ó, b2t %=u t3 vi(c sA dBng phân 
gi/i ph> T42 (kho/ng 2,8 \2,8 %. trên l&8i chuy$n %>i) v8i 18 m"c thEng %0ng. Thay 
%>i l8n %9i v8i các công th0c %.ng l"c là vi(c sA dBng t-a %. lai thEng %0ng theo %Da 
hình, và vi(c k*t h'p s6 %? v#n chuy$n b/o d1ng (shape-preserving) (Williamson và 
Olson, 1994 [339]) v8i v#n chuy$n bình l&u h6i n&8c và m.t s9 tr&;ng vô h&8ng khác 
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(nh& các bi*n n&8c mây, các thành ph=n hóa h-c). Thay %>i chính trong v#t l+ mô hình 
bao g?m vi(c sA dBng x7p x< ]-Eddington %$ tính toán h7p thB b0c x1 mHt tr;i 
(Briegleb, 1992 [51]); sA dBng %&;ng d1ng Voigt (Voigt line shape) %$ xA l+ chính xác 
h6n v7n %C làm l1nh b0c x1 trong t=ng bình l&u; tính t8i bi*n trình ngày %$ diJn gi/i 
t&6ng tác gi4a các hi(u 0ng b0c x1 trong ngày v8i các thông l&'ng Fn nhi(t và hi$n 
nhi(t bC mHt; tích h'p m.t mô hình %7t/b5ng bi$n có nhi(t dung h4u h1n; s6 %? tham 
s9 hóa tM l( mây ph0c t1p h6n và xA l+ c/ các tính ch7t quang h-c c,a mây (Kiehl và 
CS., 1994 [180]); tích h'p xA l+ các quá trình l8p biên ph0c t1p h6n (Holtslag và 
Boville, 1993 [148]); sA dBng m.t bi$u diJn %6n gi/n thông l&'ng kh9i c,a %9i l&u Fm 
(Hack, 1994 [139]), và tích h'p l"a ch-n S6 %? V#n chuy$n Sinh - Khí quy$n BATS 
c,a Dickinson và CS. (1987) [84].  

CCM3 là th* h( th0 t& c,a Mô hình Khí h#u C.ng %?ng NCAR (Kiehl và CS., 
1996 [179]). MHc dù có r7t nhiCu %i$m chung gi4a CCM3 và CCM2 nh&ng cKng có 
m.t s9 thay %>i quan tr-ng trong các tham s9 v#t l+ mô hình và m.t vài thay %>i nh! 
trong nhân %.ng l"c. Các sAa %>i trong bi$u diJn v#t l+ các quá trình khí h#u trong 
CCM3 nh)m gi/i quy*t nh4ng sai s9 h( th9ng xu7t hi(n trong CCM2 (ví dB nh& 
nh4ng sai s9 trong cán cân n5ng l&'ng @ %<nh khí quy$n và bC mHt), cKng nh& %$ cho 
mô hình khí quy$n có th$ phù h'p h6n trong vi(c k*t h'p v8i các mô hình mHt %7t, %1i 
d&6ng và b5ng bi$n. So v8i CCM2, CCM3 có nh4ng thay %>i quan tr-ng trong bi$u 
diJn s" truyCn b0c x1 qua c.t khí quy$n không mây và có mây; các quá trình th,y v5n; 
và m.t s9 thay %>i khác. Nh4ng thay %>i trong công th0c tính b0c x1 bao hàm vi(c 
tính %*n các khí CH4, N2O, CFC11, CFC12 trong tham s9 hóa sóng dài, và tính %*n 
các xon khí nCn trong tham s9 hóa sóng ng2n. Tham s9 hóa %9i l&u cKng %&'c sAa %>i 
khi sA dBng công th0c %9i l&u Fm sâu c,a Zhang và McFarlane (1995) [356] k*t h'p 
v8i s6 %? phát tri$n b@i Hack (1994) [139] cho CCM2. Thay %>i này cho k*t qu/ là 
làm gi/m %. l8n c,a chu trình n&8c và t1o phân b9 tr6n h6n cho giáng th,y nhi(t %8i. 

CCM3 có th$ tích h'p mô hình mHt %7t (LSM) phiên b/n 1 phát tri$n b@i Bonan 
(1996) [43] xA l+ nhiCu quá trình c,a bC mHt. Oây là mô hình m.t chiCu mô t/ trao %>i 
n5ng l&'ng, %.ng l&'ng, n&8c và CO2 gi4a khí quy$n và bC mHt, tính t8i s" khác bi(t 
gi4a các lo1i th"c v#t, th,y l"c và tính ch7t nhi(t gi4a các lo1i %7t, cho phép nhiCu lo1i 
bC mHt bao g?m các h? và vùng %7t &8t trong cùng m.t l&8i. T3 phiên b/n này, CCM3 
cKng có th$ tích h'p v8i mô hình %1i d&6ng l8p m!ng, sI %&'c bàn %*n chi ti*t trong 
mBc 3.12.4. 

3.12.3 Mô hình CAM 3.0 
CAM 3.0 là th* h( th0 5 c,a mô hình khí quy$n toàn c=u NCAR (Collins và CS., 

2004 [73]). Tên c,a mô hình thay %>i t3 Mô hình Khí h#u C.ng %?ng sang Mô hình 
Khí quy$n C.ng %?ng, th$ hi(n vai trò c,a CAM 3.0 trong h( th9ng khí h#u k*t h'p 
%=y %, CCSM (Community Climate System Model). Ng&'c v8i các th* h( tr&8c, 
CAM 3.0 %&'c thi*t k* thông qua m.t quá trình ph9i h'p gi4a ng&;i phát tri$n và 
ng&;i sA dBng trong Nhóm Làm vi(c Mô hình Khí quy$n (Atmospheric Model 
Working Group -AMWG). Nhóm AMWG bao g?m các nhà khoa h-c t3 NCAR, t3 
c.ng %?ng các tr&;ng %1i h-c, và các phòng thí nghi(m.  

Mô hình CAM 3.0 có ba d1ng nhân %.ng l"c: (1) %.ng l"c ^le, (2) %.ng l"c bán-
Lagrangian, (3) %.ng l"c th$ tích h4u h1n, và h( t-a %. thEng %0ng lai (Collins và CS., 
2004 [73]). H( t-a %. thEng %0ng lai %&'c phát tri$n b@i Simmons và Strüfing (1981) 
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[289] v8i mBc %ích cung c7p khung áp dBng chung cho trBc t-a %. thEng %0ng, trong 
%ó bám sát theo %Da hình g=n bC mHt Trái %7t và tr@ thành h( t-a %. áp su7t @ nh4ng 
l8p trên. H( t-a %. lai là khái ni(m chung h6n so v8i s6 %? h( t-a %. " (Sangster, 1960 
[277]). Trong CAM 3.0, h( t-a %. lai %&'c bi$u diJn nh& sau:  

N*u áp su7t bC mHt là ! , thì trBc t-a %. thEng %0ng  th!a mãn: 

!  là hàm %6n c,a p 

!  

!  

!  trong %ó pt là %<nh mô hình 

Trong tr&;ng h'p pt=0 thì 2 %iCu ki(n cu9i là %?ng nh7t và h( t-a %. tr@ thành h( 
%&'c miêu t/ trong Simmons và Strüfing (1981) [289]. OiCu ki(n biên c=n %$ khép kín 
h( là: 

, (3.12.1) 

, (3.12.2) 

 
Hình 3.15 Mô t+ h6 to) '7 lai th&ng '(ng trong CAM 3.0 

V8i các mô t/ trên c,a h( t-a %., h( các ph&6ng trình liên tBc có th$ vi*t l1i theo 
Kasahara (1974) [173] và Simmons và Strüfing (1981) [289]. Các ph&6ng trình d" báo 
sI là: 
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 (3.12.3) 

 (3.12.4) 

 

 (3.12.5) 

 (3.12.6) 

 (3.12.7) 

Các k+ hi(u theo nh4ng quy &8c tiêu chuFn, và các s9 h1ng %&'c hi$u nh& sau 
v8i : 

 (3.12.8) 

 (3.12.9) 

 (3.12.10) 

 (3.12.11) 

 (3.12.12) 

 (3.12.13) 

Các s9 h1ng FU, FV, Q và S bi$u diJn các ngu?n sinh và m7t t&6ng 0ng t3 tham 
s9 hóa c,a %.ng l&'ng (theo U và V), nhi(t %., %. Fm. S9 h1ng và bi$u diJn 
ngu?n sinh ra do khu*ch tán theo ph&6ng ngang c,a %.ng l&'ng, trong khi và 
bi$u diJn ngu?n sinh ra khu*ch tan ph&6ng ngang c,a nhi(t %. và %óng góp t3 %9t 
nóng ma sát. 

Tham s9 hóa v$t l7 trong CAM 3.0 bao g?m m.t chuGi các thành ph=n, %&'c 
minh h-a b@i: 

P = {M, C, R, S, T} (3.12.14) 
trong %ó M bi$u thD quá trình giáng th,y (Moist), C bi$u thD mây (Cloud), R bi$u 

thD b0c x1 (Radiation), S bi$u thD mô hình %7t (Surface model), và T bi$u thD xáo tr.n 
r9i (Turbulent mixing). MGi thành ph=n trên l=n l&'t l1i %&'c chia nh! thành các thành 
ph=n con khác nhau. 

O9i v8i CAM 3.0, nh4ng thay %>i l8n trong tham s9 hóa v#t l+ mô hình so v8i 
các th* h( tr&8c bao g?m: 
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• XA l+ n&8c ng&ng tB t1o mây d"a vào m.t s6 %? d" báo, công th0c nguyên th,y 
%&'c gi8i thi(u trong Rasch và Kristjánsson (1998) [270]. Tham s9 hóa %&'c th"c 
hi(n th"c t* h6n v8i vi(c xA l+ ng&ng k*t và bay h6i d&8i tác %.ng c,a các quá 
trình quy mô l8n và thay %>i c,a t< l( mây %&'c mô t/ b@i Zhang và CS. (2003) 
[357]. Quá trình tham s9 hóa có 2 thành ph=n: 1) thành ph=n quy mô l8n (macro) 
mô t/ s" trao %>i n&8c gi4a pha ng&ng k*t và pha h6i n&8c cùng v8i thay %>i nhi(t 
%. %i kèm v8i quá trình chuy$n pha (Zhang và CS., 2003 [357]); và 2) thành ph=n 
quy mô nh! (micro) %iCu khi$n s" chuy$n %>i t3 ng&ng k*t sang giáng th,y (Rasch 
& Kristjánsson, 1998 [270]). 

• M.t gói nhi(t %.ng l"c m8i cho b5ng bi$n: tri*t l+ %)ng sau thi*t k* các công th0c 
b5ng bi$n c,a CAM 3.0 là sA dBng cùng cách tham s9 hóa v#t l+ trong ph1m vi có 
th$ gi9ng nh& mô hình b5ng bi$n trong thành ph=n c,a CCSM có tên là CSIM 
(Community Sea Ice Model). Khi không ch1y k*t h'p v8i m.t mô hình %1i d&6ng 
nào c/, CAM 3.0 vPn %òi h!i %. dày và m#t %. b5ng bi$n. Tham s9 hóa b5ng bi$n 
trong CAM 3.0 nh)m tính toán %. dày tuy*t, s" truyCn b0c x1 sóng ng2n n.i t1i, 
albedo bC mHt, s0c c/n b5ng-khí quy$n, và thông l&'ng trao %>i bC mHt. 

• Bi$u diJn cB th$ t< l( ph, %7t và b5ng bi$n: bi$u diJn này %ã t9t h6n các phiên b/n 
tr&8c r7t nhiCu, góp ph=n làm t5ng tính chính xác trong bi$u diJn các thông l&'ng 
trao %>i @ nh4ng vùng b; bi$n, %/o, b5ng tính %*n tính b7t %?ng nh7t quy mô d&8i 
l&8i. 

• CAM 3.0 có xA l+ linh ho1t v7n %C x*p ch?ng hình h-c c,a mây trong các tính toán 
b0c x1. S6 %? tham s9 hóa m8i này tính toán thông l&'ng b0c x1 sóng ng2n, sóng 
dài và t9c %. %9t nóng v8i x*p ch?ng ngPu nhiên, x*p ch?ng c"c %1i hoHc m.t k*t 
h'p nào %ó gi4a x*p ch?ng ngPu nhiêu và c"c %1i. 

• Các tham s9 hóa m8i cho h7p thB sóng dài và phát x1 c,a h6i n&8c. OiCu này làm 
t5ng làm l1nh sóng dài @ 300 mb lên 0,3 %*n 0,6 K/ngày, và làm gi/m làm l1nh g=n 
m"c 800 mb kho/ng 0,1 %*n 0,5 K/ngày.  

• H7p thB c#n h?ng ngo1i b@i h6i n&8c cKng %&'c c#p nh#t. Trong phiên b/n tham s9 
hóa sóng ng2n g9c c,a CAM (Briegleb, 1992 [51]), h7p thB b@i h6i n&8c %&'c suy 
ra t3 các tính toán c,a Ramaswamy và Freidenreich (1991) [268], không tính %*n 
/nh h&@ng h6i n&8c lên vùng thD ph> và c#n h?ng ngo1i. Trong phiên b/n m8i c,a 
CAM, tham s9 hóa d"a trên d4 li(u %&;ng HITRAN2k (Rothman và CS., 2003 
[275]), góp ph=n làm gi/m %. l8n c,a sai s9 trong phân kN thông l&'ng và t9c %. 
%9t nóng kho/ng 7 l=n.  

• Xon khí nCn %?ng nh7t %&'c thay th$ b@i giá trD trung bình khí h#u c,a sunfat, 
carbonat và bBi xon khí. Giá trD trung bình khí h#u nh#n %&'c t3 mô hình v#n 
chuy$n hóa h-c %iCu khi$n b@i phân tích khí t&'ng và %?ng hóa t3 s9 li(u xon khí 
v( tinh. Các xon khí này /nh h&@ng %*n cán cân n5ng l&'ng sóng ng2n c,a khí 
quy$n. CAM 3.0 cKng có c6 ch* xA l+ /nh h&@ng c,a xon khí núi lAa lên sóng 
ng2n và sóng dài. 

• B9c h6i c,a giáng th,y %>i l&u theo Sundqvist (1988) [304]: s" t5ng c&;ng %. Fm 
khí quy$n thông qua c6 ch* này bù v8i s" làm khô do thay %>i trong quá trình h7p 
thB và phát x1 sóng dài. 
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• Công th0c hóa cB th$ khu*ch tán thEng %0ng c,a n5ng l&'ng tRnh khô. 
M(t s- s# t>ng c3?ng chính trong CAM 3.0 g,m có: 

• M.t b. s9 li(u %iCu ki(n biên SST. B. s9 li(u này g?m s9 li(u tháng c,a SST và tM 
l( b5ng bi$n cho giai %o1n 1950-2001. Oây là s/n phFm tr.n gi4a b. s9 li(u toàn 
c=u HadISST OI tr&8c 1981 và b. s9 li(u Smith/Reynolds EOF sau 1981. Bên 
c1nh %ó, CAM 3.0 còn có m.t b. s9 li(u trung bình khí h#u cho bi*n trình n5m 
trong giai %o1n 1981-2001. 

• Có s" chia tách rõ ràng gi4a v#t l+ và %.ng l"c c,a mô hình: nhân %.ng l"c có th$ 
k*t h'p v8i quá trình tham s9 hóa theo th;i gian hoHc theo ti*n trình. OiCu khác 
bi(t n)m @ chG %9i v8i cách k*t h'p theo ti*n trình, c/ v#t l+ và %.ng l"c mô hình 
%&'c tính toán t3 cùng m.t tr1ng thái trong quá kh0, trong khi v8i cách k*t h'p 
theo th;i gian, %.ng l"c và v#t l+ %&'c tính toán theo chuGi, mGi thành ph=n này 
d"a trên k*t qu/ c,a các thành ph=n khác (Williamson, 2002 [338]). 

CAM 3.0 có th$ ch1y nh& m.t module %.c l#p c,a CCSM, %&'c 0ng dBng %$ mô 
ph!ng khí h#u và d" báo khí h#u t&6ng lai, k$ c/ d" tính khí h#u theo các kDch b/n 
phát th/i khí nhà kính. Ngay trong b. mô hình CAM 3.0 %ã tích h'p mô hình %7t CLM 
2 (Community Land Model) (Bonan và CS., 2002 [44]) cho phép ch1y k*t h'p các 
thành ph=n khí quy$n – bC mHt %7t, do %ó %$ 0ng dBng vào d" báo khí h#u, CAM 3.0 
c=n %&'c cung c7p SST và %. ph, b5ng bi$n d" báo. Có th$ có hai ph&6ng pháp ti*p 
c#n là: 1) SST và %. ph, b5ng bi$n là s/n phFm d" báo c,a m.t mô hình %1i d&6ng 
ch1y %.c l#p v8i CAM 3.0; và 2) K*t h'p CAM 3.0 v8i m.t mô hình %1i d&6ng %$ d" 
báo SST và %. ph, b5ng bi$n %?ng th;i v8i quá trình ch1y CAM 3.0. Trong %C tài này, 
ph&6ng án th0 hai %&'c l"a ch-n. Mô hình %1i d&6ng %&'c sA dBng %$ k*t h'p v8i 
CAM 3.0 @ %ây là mô hình l8p xáo tr.n %1i d&6ng SOM (Slab Ocean Model). H( 
th9ng k*t h'p này %&'c g-i là b. mô hình CAM-SOM. O=u ra c,a CAM-SOM có th$ 
%&'c sA dBng làm %=u vào cho các mô hình khu v"c. 

 
Hình 3.16 H6 th3ng mô hình CCSM và các mô hình thành ph"n 

3.12.4 Mô hình SOM 
C7u hình hi(n t1i c,a mô hình %1i d&6ng l8p m!ng SOM cho phép có quá trình 

t&6ng tác %=y %, @ bC mHt v8i CAM 3.0. Bi*n d" báo cho %1i d&6ng là nhi(t %. l8p 
xáo tr.n T0. L8p xáo tr.n %1i d&6ng có ngu?n n.i nhi(t Q (còn g-i là thông l&'ng Q), 
bi$u diJn trao %>i n&8c sâu theo mùa và v#n chuy$n nhi(t %1i d&6ng ph&6ng ngang. 
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Ví dB, n*u sA dBng nhi(t %. bC mHt và phân b9 b5ng bi$n cho tr&8c, thông l&'ng thu=n 
n5ng l&'ng bC mHt trên mHt bi$n có th$ %&'c tính toán %$ tính ngu?n nhi(t Q. Trao %>i 
thêm c,a nhi(t xu7t hi(n gi4a l8p xáo tr.n và mô hình b5ng bi$n khi b5ng %&'c hình 
thành và tan rã.  

Công th0c t>ng quát cho mô hình %1i d&6ng l8p m!ng m@ %&'c %&a ra b@i 
Hansen và CS (1984) [142] v8i m.t s9 thay %>i cho phép có t< l( ph, b5ng bi$n. 
Ph&6ng trình %iCu khi$n nhi(t %. T0 l8p xáo tr.n %1i d&6ng là: 

 (3.12.15) 
trong %ó T0 là nhi(t %. l8p xáo tr.n %1i d&6ng, là m#t %. c,a c,a n&8c trong 

%1i d&6ng, C0 là nhi(t dung c,a n&8c bi$n, h0 là %. sâu trung bình n5m c,a %1i d&6ng 
(m), A là t< l( c,a %1i d&6ng %&'c ph, b@i b5ng bi$n, F là thông l&'ng nhi(t thu=n t3 
khí quy$n xu9ng %1i d&6ng (Wm-2), Q là thông l&'ng nhi(t trong l8p xáo tr.n (Wm-2), 
Foi là nhi(t trao %>i v8i b5ng bi$n (Wm-2), và Ffrz là nhi(t nh#n %&'c khi b5ng bi$n 
phát tri$n trên vùng n&8c m@ (Wm-2).  và C0 là các h)ng s9. 

 

CH!"NG 4. S# BI$N !"I C#A CÁC Y$U T% VÀ HI&N 
T!"NG KHÍ H#U C$C %OAN & VI'T NAM D!(I TÁC 

!"NG C#A BI$N !%I KHÍ H&U TOÀN C'U 
 

4.1 S( bi8n 2?i c@a các y8u t9 khí h$u c(c 2oan 

4.1.1 V! m@c %( và tính ch6t bi9n %Ai 
OHc %i$m chung vC m0c %. và tính ch7t bi*n %>i c,a các y*u t9 KHCO quan tr2c 

%&'c trong th;i kN 1961-2007 %&'c th$ hi(n qua m.t s9 %Hc tr&ng nh& các giá trD kM 
lBc, %. l(ch chuFn và phân b9 t=n su7t c,a chúng. 

B/ng 4.1 dPn ra nh4ng giá trD “kM lBc” quan tr2c %&'c c,a các y*u t9 KHCO trên 
các vùng khí h#u Vi(t Nam. “KM lBc” @ %ây %&'c hi$u là giá trD l8n nh7t (%9i v8i Tx, 
Rx, Vx) hoHc nh! nh7t (%9i v8i Tm, RHm) tìm th7y t3 chuGi s9 li(u quan tr2c trên các 
tr1m %&'c sA dBng trong %C tài. OiCu %ó có nghRa là nh4ng giá trD này có th$ khác v8i 
trD s9 th"c t* n*u xét trên toàn b. t#p s9 li(u quan tr2c có th$ có @ t7t c/ các tr1m. 
Nh4ng giá trD “kM lBc” quan tr2c %&'c trong cùng th;i kN trên t3ng tr1m %&'c cho 
trong các b/ng P4.1 và hình P4.1 ph=n phB lBc. 

B+ng 4.1 Giá tr@ kE l=c quan trFc '$9c c,a các yAu t3 KHCB trên các vùng khí h!u 
 B1 B2 B3 B4 N1 N2 N3 

Tx (oC) 42,2 40,7 41,2 42,7 40,7 40,2 40,2 
Tm (oC) -1,5 -3,5 1,9 1,7 9,2 4,5 14,8 
RHm (%) 7 14 19 25 27 9 38 
Rx (mm) 262,0 428,5 394,9 977,6 592,6 285,6 315,0 
Vx (m/s) 45 45 51 45 40 34 40 

A9i v;i nhi.t 2B c(c 2,i (Tx): 
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