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Tóm tắt. Trong nghiên cứu này mô hình số phi thuỷ tĩnh MM5 được ứng dụng cho mục đích dự
báo quĩ đạo bão Xangsane vào tháng 9 năm 2006 với bốn thử nghiệm là MM5 nguyên thuỷ, MM5
có cài xoáy nhân tạo, MM5 cập nhật số liệu địa phương, và MM5 có cài xoáy và cập nhật số liệu
địa phương. Kết quả cho thấy trường hợp cài xoáy nhân tạo cho kết quả tốt nhất, trong khi đó
trường hợp chỉ cập nhật số liệu địa phương hầu như không cải thiện được chất lượng dự báo.
Trong cả hai trường hợp cập nhật số liệu địa phương, kết quả dự báo cho sự đổi hướng mạnh
không phù hợp với thực tế.

1. Mở đầu ∗

chưa được tô tả tốt trong các mô hình số.
Sự nan giải đối với yếu tố nội lực chủ yếu
liên quan tới cấu trúc nhiệt động lực mô tả
cường độ của cơn bão chưa được giải quyết tốt
vì số liệu thưa thớt trên các vùng biển nhiệt đới.
Để khắc phục yếu điểm này, các nhà khí tượng
trên thế giới thường áp dụng phương pháp cài
xoáy nhân tạo trong các mô hình số [1,3,4,6].
Với yếu tố ngoại lực mô tả dòng dẫn môi
trường qui mô lớn, không còn cách nào khác là
cố gắng mô tả tốt hơn bằng cách sử dụng tối đa
các nguồn số liệu truyền thống và phi truyền
thống cho bài toán tiền dự báo.
Trong bài báo này sẽ đưa ra một số kết quả
thực nghiệm số dự báo quĩ đạo bão Xangsane
năm 2006 có sử dụng cài xoáy nhân tạo trong
mô hình MM5. Ngoài ra, số liệu địa phương
cũng được cập nhật để xem xét vai trò của dòng
môi trường đối với quĩ đạo bão. Mô tả chi tiết
mô hình MM5 xin xem trong [7,8].

Bão là hiện tượng thời tiết đặc biệt nguy
hiểm vì khả năng tàn phá rất lớn của chúng.
Các nghiên cứu cũng như dự báo số tác nghiệp
bão thường gắn với hai yếu tố chính là quĩ đạo
và cường độ bão. Với vấn đề nghiên cứu và đặc
biệt là dự báo cường độ bão còn gặp nhiều hạn
chế do sự hiểu biết cơ chế vật lý còn hạn chế và
số liệu xác định cường độ bão không đầy đủ và
thiếu chính xác [1,2]. Đây là vấn đề khó khăn
đối với ngay cả các nước phát triển. Với bài
toán dự báo quĩ đạo bão, trong những năm gần
đây đã có nhiều tiến bộ nhưng chất lượng dự
báo số vẫn chưa thực sự tốt. Nguyên nhân là do
quĩ đạo bão chịu sự chi phối của hai yếu tố nội
lực [1,3,4] và ngoại lực [5] mà cả hai yếu tố này
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2. Thực nghiệm số với mô hình MM5
Các đặc trưng toán lý của mô hình cũng như
phương pháp cài xoáy nhân tạo xin xem trong
tài liệu hướng dẫn sử dụng mô hình. Trong
nghiên cứu này miền tính có tâm tại 160N và
1150E. Theo chiều đông-tây gồm 144 bước

Hình 1. Vị trí các trạm mặt đất.

Nguồn số liệu sử dụng cho MM5 là số liệu
dự báo toàn cầu của mô hình Aviation Model
(AVN) do trung tâm NCEP (National Centers
for Environmental Prediction) cung cấp. Số liệu
quan trắc địa phương được đưa thêm vào mô
hình bao gồm số liệu của các trạm quan trắc
trong khu vực nghiên cứu và số liệu của các
trạm thám không. Vị trí các trạm được minh
hoạ trên Hình 1 và 2.
Các phương án thử nghiệm được xây dựng
như sau: MM5 là phương án thử nghiệm nguyên
bản của mô hình; MM5+B là phương án thử
nghiệm MM5 có dùng mudul cài xoáy nhân tạo;
MM5+L là phương án thử nghiệm MM5 có cập
nhật số liệu quan trắc bề mặt và số liệu cao không;
và MM5+B+L là phương án thử nghiệm sử dụng
cả modul cài xoáy kết hợp với cập nhật số liệu
quan trắc bề mặt và cao không.

lưới, từ 960E đến 1400E. Chiều bắc-nam gồm
120 bước lưới, từ vĩ độ 00N đến 310N. Kích
thước lưới ngang là 30km. Theo chiều thẳng
đứng mô hình gồm 23 mực.

Hình 2. Vị trí các trạm cao không.

3. Kết quả mô phỏng số
Hình 3 biểu diễn áp suất mặt biển của
MM5+B trong khi Hình 4 mô tả áp suất mặt
biển trong phương án thử nghiệm MM5. So
sánh kết quả cho thấy sau khi cập nhật xoáy
tâm của cơn bão dự báo tương đối gần với tâm
của bão thực, giá trị áp suất tại tâm nhỏ hơn so
với MM5. Cụ thể như sau: ở thời điểm phân
tích 00h ngày 28/9/2006, giá trị áp suất mặt
biển cực tiểu của trường ban đầu có cài xoáy là
998mb, trong khi giá trị tương ứng khi không
cài xoáy là 1006mb và áp suất thực quan trắc
được là 970mb.
Khi cập nhật số liệu địa phương, cấu trúc
các trường qui mô lớn thay đổi đáng kể (Hình
vẽ không đưa ra).
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Hình 3. Áp suất mặt biển trường hợp MM5+B lúc
00h ngày 28/09/2006.
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Hình 4. Áp suất mặt biển trường hợp MM5 lúc 00h
ngày 28/09/2006.

Hình 5. Dự báo quỹ đạo bão XANGSANE bằng MM5. Đường đậm là quỹ đạo thực, đường mảnh là
quỹ đạo dự báo.

Nhìn chung, Hình 5 cho thấy kết quả dự báo
quỹ đạo của bão XANGSANE bằng MM5 có
hướng di chuyển trùng với hướng di chuyển của
bão thực và có xu thế lệch về bên trái. Ngay từ
bước phân tích, tâm bão của mô hình đã lệch về
phía tây nam so với tâm bão thực. Như vậy,
MM5 trong trường hợp này dự báo khá tốt xu
thế di chuyển của cơn bão trong vòng 48h.

Với thử nghiệm MM5+B, quỹ đạo dự báo
bằng mô hình và quỹ đạo thực của cơn bão
tương đối trùng nhau. Sai khác vị trí từ phân
tích cài xoáy nhân tạo và vị trí thực ở trường
ban đầu là không nhiều. Điều này cho thấy, quá
trình cài xoáy đã cải thiện rất nhiều kết quả dự
báo quỹ đạo bão trong trường hợp này (Hình 6).
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Hình 6. Giống Hình 5 ngoại trừ cho trường hợp MM5+B.

Hình 7 cho thấy MM5+L có sự khác biệt so
với quỹ đạo dự báo bằng phương án thử nghiệm
MM5. Quỹ đạo dự báo cho thấy có sự gấp khúc
và chuyển hướng mạnh so với quỹ đạo thực.
Như vậy quá trình cập nhật số liệu địa phương
đã ảnh hưởng mạnh tới kết quả dự báo quỹ đạo
bão, mặc dù chất lượng dự báo nhìn chung hầu
như không tăng.
Đối với trường hợp dự báo bão
XANGSANE bằng MM5+B+L, kết quả cho
thấy qũy đạo dự báo tương đối bám sát so với
quỹ đạo thực nhưng vẫn cho thấy hai trường
hợp chuyển hướng mạnh so với quỹ đạo thực.
Như vậy, mặc dù sự kết hợp giữa modul xoáy
và thêm vào điều kiện địa phương đã đưa

trường ban đầu về gần với trường thực hơn,
nhưng chính trường qui mô lớn sau khi cập nhật
số liệu địa phương đã làm bão chuyển hướng
không sát với thực tế.

4. Kết luận
Việc cài xoáy nhân tạo đã giúp mô hình mô
tả tốt hơn cường độ và vị trí ban đầu của bão
XANGSANE năm 2006. Chất lượng dự báo quĩ
đạo cũng được cải thiện rất rõ rệt trong trường
hợp này.

Hình 7. Giống Hình 5 ngoại trừ cho trường hợp MM5+L.

Nếu chỉ cập nhật số liệu địa phương, kết
quả dự báo cho thấy chất lượng nhìn chung
không tăng, trong khi đó quĩ đạo dự báo thể

hiện sự chuyển hướng không sát thực tế. Điều
này là rất đáng xem xét nếu áp dụng trong tác
nghiệp nghiệp vụ.
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Hình 8. Giống Hình 5 ngoại trừ cho trường hợp MM5+B+L.

Nếu cài xoáy có kết hợp với cập nhật số liệu
địa phương, chất lượng dự báo tăng lên so với
trường hợp MM5 và MM5+L. Tuy nhiên, quĩ đạo
dự báo vẫn cho thấy sự chuyển hướng mạnh so
với quĩ đạo thực. Như vậy có thể kết luận là việc
tác động lên trường qui mô lớn có thể dẫn đến
những sai lầm trong việc dự bão quĩ đạo bão.
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In the present study, nonhydrostatic model MM5 is used for forecasting Xangsane track in
September 2006 with four numerical experiments including the original MM5, MM5 with bogus
vortex, MM5 with local data assimilation, and MM5 with bogus vortex and local data assimilation.
The simulation results show that MM5 with bogus vortex gives the best forecast meanwhile MM5
with local data assimilation produces almost no improvement. In both simulations with local data
assimilation the forecast tracks manifest recurvations which are not consistent with the best track.

