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Abstract 

The wind data set of 10 m on the sea surface is provided by meteorological data NCEP CFRS corresponding 

to 42 years (1979–2020), with hourly frequency. The purpose of this paper is to find the most effective 

numerical method for the Weibull distribution function for the wind regime in Hon Yen waters based on 

analyzing and comparing the efficiency of 10 (ten) numerical methods, namely, the empirical method of 

Justus (EMJ), the empirical method of Lysen (EML), the method of moments (MoM), the graphical method 

(GM), the Mabchour’s method (MMab), the energy pattern factor method (EPFM), the maximum likelihood 

method (MLM), the modified maximum likelihood method (MMLM), the equivalent energy method (EEM), 

and the alternative maximum likelihood method (AMLM). According to the analysis results, the EPFM 

method is best suited for the wind regimes of January, July and December; MLM method is best suited for 

February, June, August and September wind regimes; The EML method is best suited for the wind regime in 

March and October and the EMJ method is best suited for November. The AMLM method often results in 

inaccurate results in forecasting the wind regime in the Hon Yen area. 

Keywords: Wind field, wind rose, wind probability distribution, NCEP CFSR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Citation: Tran Van Chung, Ngo Manh Tien, Cao Van Nguyen, 2021. Characteristics of the wind regime in Hon Yen 

island (Phu Yen province) from analysis of NCEP CFSR dataset (1979–2020). Vietnam Journal of Marine Science and 

Technology, 21(4A), 11–26. 

http://dx.doi.org/10.15625/1859-3097/14/2/4475
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140196300906682
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140196300906682
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140196300906682
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140196300906682
mailto:tvanchung@gmail.com


12 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 21, Số 4A; 2021: 11–26 
DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/16699 

https://www.vjs.ac.vn/index.php/jmst 

 

 

 

Các đặc trưng chế độ gió cho khu vực đảo hòn yến (tỉnh Phú Yên)  

từ phân tích bộ dữ liệu NCEP CFSR (1979–2020) 

 
Trần Văn Chung

*
, Ngô Mạnh Tiến, Cao Văn Nguyện 

Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) 
*
E-mail: tvanchung@gmail.com 

 
Nhận bài: 2-7-2021; Chấp nhận đăng: 26-10-2021 
 

 

Tóm tắt 

Bộ dữ liệu gió 10 m trên mặt biển được cung cấp bởi dữ liệu khí tượng NCEP CFRS tương ứng với khoảng 

thời gian 42 năm (1979-2020), với tần suất hàng giờ. Mục đích của bài báo này là tìm ra phương pháp số 

hiệu quả nhất cho hàm phân bố Weibull đối với chế độ gió ở vùng biển hòn Yến trên cơ sở phân tích và so 

sánh hiệu quả của 10 phương pháp số, cụ thể là phương pháp thực nghiệm của Justus (EMJ), phương pháp 

thực nghiệm của Lysen (EML), phương pháp Mô-ment (MoM), phương pháp đồ họa (GM), phương pháp 

Mabchour (MMab), phương pháp tham số dạng năng lượng (EPFM), phương pháp khả năng xảy ra tối đa 

(MLM), phương pháp khả năng xảy ra tối đa đã sửa đổi (MMLM), phương pháp năng lượng tương đương 

(EEM) và phương pháp khả năng xảy ra tối đa thay thế (AMLM). Theo kết quả phân tích, phương pháp 

EPFM phù hợp tốt nhất cho chế độ gió tháng 1, 7 và 12; phương pháp MLM phù hợp tốt nhất cho chế độ gió 

tháng 2, 6, 8 và 9; phương pháp EML phù hợp tốt nhất cho chế độ gió tháng 3 và 10 và phương pháp EMJ 

phù hợp tốt nhất tháng 11. Phương pháp AMLM thường kết quả không chính xác trong dự báo chế độ gió ở 

khu vực hòn Yến. 

Từ khóa: Trường gió, hoa gió, phân bố xác suất gió, NCEP CFSR. 

 
ĐẶT VẤN ĐỀ 

Quần thể hòn Yến thuộc địa bàn thôn Nhơn 
Hội, xã An Hòa Hải huyện Tuy An, tỉnh Phú 
Yên, cách trung tâm Thành Phố Tuy Hòa 
khoảng 20 km về hướng Bắc, cách Quốc lộ 1 
khoảng 3 km về hướng Đông. Quần thể hòn Yến 
được xác định bao gồm hòn Yến, hòn Đụn, Bàn 
Than, gành Yến, hòn Choi, vũng Choi tạo thành 
một quần thể thắng cảnh tự nhiên vô cùng độc 
đáo bên bờ biển, trong đó hòn Yến là điểm nhấn 
nổi bật nhất của quần thể danh thắng này. Với sự 
kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và 
giá trị từ các hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ 
biển, đa dạng sinh học trong hệ sinh thái san hô 
khu vực quần thể hòn Yến đã được khẳng định, 
ngày 29/4/2018, quần thể hòn Yến đã được Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di 

tích thắng cảnh cấp Quốc gia [1]. Tuy nhiên, hệ 
sinh thái rạn san hô Hòn Yến đang đứng trước 
nguy cơ suy giảm do ô nhiễm môi trường, rác 
thải chưa qua xử lý từ hoạt động nuôi trồng thủy 
sản, hoạt động dân sinh, các cơ sở kinh doanh, 
dịch vụ trên bờ và khách du lịch tham quan đã 
làm thay đổi môi trường sinh thái ở đây. Do đó 
nghiên cứu tác động của các quá trình thủy động 
lực lên khu vực là việc làm thiết thực trong 
nghiên cứu các quá trình ô nhiễm ảnh hưởng đến 
khu vực như rác trôi, ô nhiễm hóa chất, tràn 
dầu,… đến khu vực. 

Để nghiên cứu các quá trình thủy động lực 
tác động lên khu vực hòn Yến - Phú Yên, tác 
động của chế độ gió là một trong những tham 
số chính được quan tâm trước tiên. Gió gây 
sóng bề mặt, các dòng chảy biển và các hiện 

http://dx.doi.org/10.15625/1859-3097/14/2/4475
mailto:tvanchung@gmail.com
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tượng trôi bề mặt (rác trôi, tràn dầu,…). Gió 
còn là nhân tố quan trọng trong quá trình xói 
mòn và thành tạo địa hình. Trong các mô hình 
động lực học biển, tham số ứng suất gió được 
đưa vào và là nhân tố chính quyết định khả 
năng trao đổi động lực học trên bề mặt biển. 
Đặc biệt chế độ gió phản ánh đúng tính chất 
cục bộ khu vực nghiên cứu quyết định nhiều 
đến tính khả thi của kết quả mô phỏng. Như đã 
biết, chế độ gió tại hòn Yến khá đặc biệt, chịu 
ảnh hưởng nhiều của đặc tính vùng miền. 
Nhằm tận dụng tốt nguồn dữ liệu hiện có và 
cập nhật các phương pháp số tối ưu trên thế 
giới cho việc xác định các tham số (hình dạng 
và tỉ lệ) cho hàm phân bố Weibull. Đây là một 
việc làm có ý nghĩa, bước quan trọng cho đánh 
giá các tác động của gió đến quá trình thủy 
động lực trong khu vực hòn Yến. Theo cập nhật 
mới nhất từ công trình nghiên cứu của Kapen 
và cs., 2020 [2] và theo các công trình công bố 
trước đây, tối đa cũng chỉ có 10 phương pháp 

số có thể được sử dụng để xác định các tham số 
trong phân tích tốc độ gió cho hàm Weibull. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 
Đối tượng nghiên cứu 

Nguồn số liệu gió dung cho phân tích được 
cập nhật từ cơ sở dữ liệu phân tích lại của mô 
hình khí hậu toàn cầu CFSR (Climate Forecast 
System Reanalysis) thuộc trung tâm dự báo môi 
trường NCEP (National Centers for 
Environmental Prediction) (NCEP CFSR) [3]. 
Theo các công trình công bố, kết quả dự báo hồi 
cố và dự báo thời gian của NCEP (CFSv2) [4] 
đã giúp cho các nhà quản lý khi đưa ra các quyết 
định phù hợp trong các lĩnh vực như quản lý 
nước của các lưu vực sông, nông nghiệp, giao 
thông vận tải, năng lượng, khai thác nguồn năng 
lượng sạch (gió,…), các nguồn năng lượng bền 
vững khác, cũng như dự báo tai biến thiên nhiên 
như dự báo mùa mưa, bão. 

 

 

Hình 1. Vị trí trích xuất gió cho khu vực hòn Yến 
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Khu vực nghiên cứu số liệu hiện có cho 
vùng biển hòn Yến được thể hiện trên hình 1, 
thời gian cho chuỗi dữ liệu gió được sử dụng từ 
1979–2020 (42 năm), tần suất số liệu là 1 
giờ/số liệu. Cụ thể, chuỗi số liệu theo 2 nguồn 
chính: 

(1) NCEP Climate Forecast System 
Reanalysis (CFSR) Selected Hourly Time-
Series Products, January 1979 to December 
2010 (ds093.1): số liệu được sử dụng từ 1979 – 
2010 với tần suất 01 giờ/số liệu, có độ phân 
giải theo phương ngang 0,3

o
. 

(2) NCEP Climate Forecast System 
Version 2 (CFSv2) Selected Hourly Time-
Series Products (ds094.1): sử dụng chuỗi số 
liệu từ năm 2011–2020 với tần suất 1 giờ/số 
liệu, có độ phân giải theo phương ngang 0,2

o
. 

Bộ số liệu NCEP CFSR đã được chúng tôi 
sử dụng trong các công trình nghiên cứu về chế 
độ gió cho Vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) [5]; 
cho vùng biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam) [6] 
và khu vực đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) [7], phía 
Nam của vịnh Nha Trang [8]. 

Hàm phân bố Weibull 

Hàm phân bố dữ liệu được sử dụng phổ 
biến cho phân tích gió là phân bố Weibull, do 
nó mô tả và cung cấp các trường hợp dữ liệu 
gió khá tốt so với các hàm phân bố khác. Tùy 
thuộc vào số lượng tham số hàm Weibull sử 
dụng có thể trên hai biến. Tuy nhiên, đối với dữ 
liệu gió, hai tham số chính được sử dụng. Nếu 
v là tốc độ gió (m/s), hàm phân bố xác xuất 
Weibull f(x) được mô tả [9-12]: 

 
1

exp

k k
k v v

f v
c c c

     
      


   

           (1) 

Trong đó: c (m/s) và k lần lượt là các tham số tỉ 
lệ và hình dạng phân bố Weibull. Vùng dưới 

đường cong của hàm mật độ xác suất được gọi 
là hàm phân bố tích lũy. Vì vậy, hàm phân bố 
tích lũy Weibull có thể đạt được bằng cách lấy 
một tích phân của f(v), ký hiệu là F(v) và cho 
dưới dạng: 

  1 exp

k
v

F v
c

  
       

                       (2) 

Dưới đây là 10 phương pháp số để xác định 
02 tham số (c, k) trong phân bố Weibull [2]. 

Phương pháp khả năng tối đa (MLM) 

Phương pháp này là một biểu thức toán học 
được gọi là khả năng xảy ra của dữ liệu tốc độ 
gió theo chuỗi thời gian định dạng. Phương 
pháp MLM được giải thông qua các lần lặp số 
để xác định các tham số của phân bố Weibull. 

Các tham số hình dạng (k) và tỷ lệ (c) được 
tính bằng [13]: 

   
1

1 1

1

1

1

n

1

;
ln l

n nk

i i ii i
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n k
k
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i

v v v
k
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c v
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   (3) 

Trong đó: n là số của các điểm số liệu khác 
không; i: khoảng đo; vi: tốc độ gió đo tại 
khoảng đo i (m/s). 

Phương pháp khả năng tối đa đã sửa đổi 

(MMLM) 

Phương pháp MMLM chỉ được sử dụng 
cho dữ liệu tốc độ gió có sẵn trong phân bố 
Weibull. Phương pháp MMLM được giải quyết 
thông qua các lần lặp số để xác định các tham 
số của phân bố Weibull. Hai tham số Weibull 
được tính như sau [13]: 
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              (4) 

 

Trong đó: f(vi): tần số Weibull với tốc độ gió 

rơi trong khoảng i; và f (v ≥ 0): xác suất của tốc 

độ gió (v ≥ 0). 

Phương pháp Moment (MoM) 

Các hệ số Weibull k và c cho phương pháp 

Moment được ước lượng từ tốc độ gió trung 
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bình và độ lệch chuẩn (σ) của tốc độ gió. 

Phương pháp mômen dựa trên phép lặp số của 

hai phương trình sau: 

 
1

2
21 2 1

Γ 1 ; Γ 1 Γ 1v c c
k k k


      

           
      

                                     (5) 

 

Trong đó: 

 

1

2
2

1 1

1 1

1
;

n n

i i

i i

v v v v
n n


 

 
   

 
       (6) 

Trong đó: () là hàm Gamma biểu diễn bởi: 

   1

0
Γ expxx t t dt


                         (7) 

MoM là một sự thay thế tốt để tính toán các 

tham số hình dạng và tỷ lệ, theo phương pháp 

khả năng tối đa. Tham số hình dạng và tham số 

tỷ lệ được xác định như sau [12, 14]: 

0,9874
;  

1
1

v
k c

v k



 
 

  
        

               (8) 

Phương pháp hệ số hình dạng năng lượng 

(EPFM) 

Trong phương pháp này, hệ số hình dạng 

năng lượng được sử dụng để tính toán các tham 

số Weibull. Hệ số này cần được xác đinh trước 

tiên bằng các sử dụng tốc độ gió trung bình 

được tính toán trên dữ liệu đo, được cho là tỷ 

số giữa tốc độ gió lâp phương trung bình và 

trung bình lập phương [10, 12]. Cụ thể: 

3

3pf

v
E

v
                                             (9) 

Trong đó: 3v  là trung bình của bậc ba tốc độ 

gió. Tham số hình dạng Weibull có thể ước tính 

bằng phương trình sau: 

2

3,69
1 ;

1
Γ 1pf

v
k c

E

k

  
 
 

 

             (10) 

Phương pháp thực nghiệm của Lysen (EML) 

Được giới thiệu bởi Lysen, là phương pháp 
dựa trên phương pháp độ lệch chuẩn. Tham số 
hình dạng “k” và tham số tỉ lệ “c” có thể được 
xác định như [10]: 

1
1,086

0,433
0; ,58

k

k c v
v k


 

   
     
   

  (11) 

Phương pháp thực nghiệm này có thể được 
coi là một trường hợp đặc biệt của phương 
pháp mô-ment (MoM). 

Phương pháp đồ họa (GM) 
Phương pháp đồ thị được thực hiện bằng 

cách khớp một đường thẳng với dữ liệu tốc độ 
gió bằng cách sử dụng khái niệm bình phương 
nhỏ nhất, trong đó dữ liệu theo chuỗi thời gian 
phải được sắp xếp vào các khoản phân loại tốc 
độ gió. Thực hiện phép biến đổi logarit kép, 
phương trình của hàm phân bố tích lũy có thể 
được viết lại như sau [15]: 

      ln ln 1   lnF v k ln v k c        (12) 

Vẽ đồ thị ln(v) so với ln{-ln[1-F(v)]}, độ 
dốc của đường thẳng phù hợp nhất với các cặp 
dữ liệu là tham số hình dạng, tham số tỷ lệ sau 
đó thu được bởi giao điểm với tung độ y. Dữ 
liệu tốc độ gió đo được được sử dụng để tính 
toán các giá trị cho x và y; a là độ dốc, b là hệ 
số chặn, phương pháp hồi quy bình phương nhỏ 
nhất chuẩn được sử dụng để tính toán chúng 
tương ứng. 

k = a và c = exp(–b/k)                        (13) 

Phương pháp thực nghiệm của Justus (EMJ) 
Phương pháp thực nghiệm này được đề 

nghị bởi Justus, “k” được tính toán như sau: 

2

3,69
1

pf

k
E

   (giống phương pháp hệ số 

hình dạng năng lượng) và “c” (tham số tỉ lệ) 

được đề nghị bởi Justus được xác định [16]: 
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1
Γ 1

k

v
c 

 
 

 

                                           (14) 

Phương pháp Mabchour (MMab) 
Phương pháp này xác định các tham số [2]: 

  
0,51

;1 0,483 2
1

Γ 1

v
k v c

k

   
 
 

 

 (15) 

Phương pháp bình phương tối thiểu (LSM) 

Trong các vấn đề kỹ thuật và toán học, 

phương pháp này thường hữu ích, một tương 

quan tuyến tính giữa hai biến được giả định 

trong phương pháp này và sau một số tính 

toán ưu việt để tối thiểu hóa mối quan hệ, 

biểu thức để tính toán các tham số Weibull có 

thể được viết dưới dạng các phương trình 

[17, 18]: 
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Phương pháp thay thế khả năng tối đa 
(AMLM) 

Các tham số của phương pháp này được lấy 
theo dạng [19]: 
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Tiêu chí thống kê được sử dụng để đánh giá 

tính phù hợp 

Một số tiêu chí phải được đưa ra để xác 
nhận tính phù hợp của các phép tính. Để đánh 
giá hiệu quả của các phương pháp số nói trên, 
chúng được mô tả ngắn gon như sau: 

Sai số độ lệch tuyệt đối trung bình (MABE) 

MABE cung cấp đại lượng trung bình của 
tổng sai số độ lệch tuyệt đối giữa tần số ước 
tính và quan sát của tốc độ gió được đưa ra bởi: 

1

1 n

i i

i

MABE E O
n 

                         (18) 

Căn bậc hai của sai số bình phương trung 
bình (RMSE) 

RMSE đại diện cho độ chính xác của phân 
bố bằng cách đo sự không phù hợp trung bình 
giữa các giá trị của tần suất ước tính và quan 
sát của tốc độ gió. Nó được đưa ra bởi: 

 
2

1

1 n

i i

i

RMSE E O
n 

                   (19) 

Giá trị cao của RMSE cho biết phân bố ước 
tính có vấn đề và giá trị nhỏ cho thấy phân bố 
ước tính phù hợp với dữ liệu. 

Hệ số tương quan (R
2
) 

Hệ số xác định R
2
 xác định mối quan hệ 

tuyến tính giữa các giá trị tính toán từ phân bố 
Weibull và các giá trị tính toán từ dữ liệu đo 
được. Giá trị hệ số tương quan (R

2
) cho thấy dữ 

liệu đủ gần để khớp với đường hồi quy. Mối 
tương quan có thể được viết là: 
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 (20) 

Tiêu chí này mô tả mối tương quan giữa các 
giá trị của tần suất ước tính và tần suất quan sát 
của tốc độ gió. Giá trị của R

2
 tiến tới giá trị 1 

(đạt đến tương quan hoàn hảo), trong khi giá trị 
0 cho thấy 2 tập dữ liệu hoàn toàn khác nhau. 

Kiểm định Chi-bình phương (2
) 

Kiểm định Chi-bình phương (2
) được sử 

dụng để xác định xem có tồn tại bất kỳ sự khác 
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biệt nào giữa tần số mong đợi và tần số quan 
sát được hay không. Trong kiểm định giả 
thuyết thống kê này, phân bố là phân bố chi-
bình phương khi giả thuyết rỗng là đúng. Biểu 
thức chi-square như được hiển thị bên dưới 
trong phương trình: 

 
2

2

1

n
i i

i i

E O
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                       (21) 

Phân bố xác suất được cho là chính xác khi 

R
2
 lớn với 2

 tối thiểu. 

Các tốc độ gió được tính từ các tham số 

Weibull 

Giá trị ngẫu nhiên được tạo bởi phân bố 

Weibull 

Để tạo một tập dữ liệu của phân bố Weibull 

theo sau với các tham số cụ thể hình dạng và tỷ 

lệ, giả định rằng hàm phân bố tích lũy cho bất 

kỳ biến liên tục nào được phân bố đồng đều 

trong phạm vi [0, 1] được xem xét. Do đó, một 

biến ngẫu nhiên có phân bố Weibull với tham 

số hình dạng (k) và tỉ lệ (c) cho trước có thể 

được tạo ra chỉ bằng cách giải tốc độ gió trong 

phương trình (22) như sau: 

1

1

1

k

n

v c ln
R

  
   

   
                         (22) 

Trong đó: v là tốc độ gió dự báo; Rn là số ngẫu 
nhiên trong phạm vi [0, 1]. 

Tốc độ gió có thể xảy ra nhiều nhất và năng 

lượng tối đa mang theo 

Có hai giá trị tốc độ gió khá hữu ích được 
gọi là tốc độ gió có thể xảy ra nhất (Vmp) và tốc 
độ gió mang theo năng lượng lớn nhất (Vme) rất 
cần thiết để ước tính thế năng gió. Tốc độ gió 
có thể xảy ra nhất đại diện cho tốc độ gió xuất 
hiện thường xuyên nhất đối với một phân bố 
xác định. Sau khi tính toán các thông số hình 
dạng và tỷ lệ, Vmp có thể được xác định là: 

1

1
1

k

mpV c
k

 
  

 
                                (23) 

Vme là tham số quan trọng của đo gió được 

xem xét cho một địa điểm. Khuyến nghị rằng 

đo gió nên được chọn với tốc độ gió định mức, 

gần với tốc độ gió cung cấp năng lượng tối đa 

để có được năng lượng đầu ra tối đa. Vme có thể 

được tính bằng biểu thức sau: 

1

2
1

k

meV c
k

 
  

 
                                (24) 

Các giá trị c, k cho dự báo chế độ gió khu 

vực Hòn Yến được thể hiện đầy đủ trên bảng 2. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Để phân tích bộ số liệu gió, sử dụng 2 

nguồn dữ liệu, NCEP CFSR (1/1/1979–

31/12/2010) và NCEP CFSv2 (1/1/2011–

31/12/2020) cho tần xuất 1 giờ/số liệu (tương 

ứng với 42 năm). Toàn bộ sản phẩm phân 

tích về hướng và tốc độ gió được thể hiện khá 

chi tiết trên bảng 1. Để có thể nhìn thấy trực 

quan hơn về kết quả phân tích, chúng tôi đã 

thể hiện kết quả phân tích này ra dạng hoa 

gió (hình 2). 

Phân tích trên bảng 1 và hình 2, đã thể 

hiện đầy đủ số lượng số liệu cho các tần suất 

xuất hiện của hướng và tốc độ gió. Có 4 phân 

loại tốc độ gió có tần xuất xuất hiện nhiều 

nhất (trên 13%), đó là trong khoảng (2 ≤ v10 

≤ 4) (m/s) với 130.993 số liệu được tìm thấy 

chiếm 35,6 %; tiếp theo là tốc độ gió trong 

khoảng ((4 ≤ v10 ≤ 6) (m/s) với 95.071 số 

liệu, chiếm 25,8 %; tốc độ gió (0 ≤ v10 ≤ 2) 

(m/s) với 61.961 số liệu được tìm thấy, chiếm 

16,8 % và tốc độ gió ((6 ≤ v10 ≤ 8) (m/s) với 

50.591 số liệu được phân tích chiếm 13,7 %. 

Các loại gió xuất hiện thường xuyên này đều 

dưới 8 m/s, chiếm tới 92% số liệu được phân 

tích. Về đặc trưng hướng gió phổ biến, chế 

độ gió khu vực hòn Yến chịu ảnh hưởng tính 

khu vực thể hiện khá rõ qua các hướng gió 

thường xuyên xuất hiện (hình 2). Cụ thể, khi 

khu vực chịu tác động của mùa gió Đông 

Bắc, khu vực hòn Yến chiếm ưu thế với 02 

hướng gió là gió Bắc Đông Bắc (14,8%) và 

Bắc (13,7%), trong khi tác động của mùa gió 

Tây Nam thể hiện qua 02 hướng gió, đó là 

Tây Tây Nam (10,3%) và Tây (9,1%) (hình 3, 

bảng 2). 
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Bảng 1. Bảng phân cấp chế độ gió theo 16 hướng và 11 cấp độ gió tại trạm phân tích (1979–2020) 

Hướng 
0 ≤ v10 

< 2 

2 ≤ v10 < 

4 

4 ≤ v v10 

< 6 

6 ≤ v10 

< 8 

8 ≤ v10 < 

10 

10 ≤ v10 

< 12 

12 ≤ v10 

< 14 

14 ≤ v10 

< 16 

16 ≤ v10 

< 18 

18 ≤ 

v10 < 

20 

v10 ≥ 

20 

Tốc độ trung 

bình (m/s) 

Tổng số 

liệu 

Tỷ lệ 

(%) 

N 3316 12657 12320 11301 5911 3096 1419 470 82 17 5 5,9 50594 13,7 

NNE 3302 13142 14473 12971 6375 2738 1068 211 54 11 4 5,7 54349 14,8 

NE 3021 8555 6084 3294 1319 460 113 28 6 0 0 4,4 22880 6,2 

ENE 2746 5421 1813 432 84 39 13 2 1 0 0 3,1 10551 2,9 

E 2590 4633 1867 216 26 13 3 0 0 0 0 3 9348 2,5 

ESE 2605 5660 4404 1504 42 4 4 0 0 0 0 3,7 14223 3,9 

SE 3068 6769 6282 4987 1132 29 0 0 0 0 0 4,5 22267 6,1 

SSE 3662 6267 6273 3382 490 24 0 0 0 0 0 4,1 20098 5,5 

S 4081 7052 6652 786 26 1 4 0 0 0 0 3,5 18602 5,1 

SSW 4512 8171 2616 103 9 2 0 0 0 0 0 2,8 15413 4,2 

SW 4996 9344 2776 437 68 26 2 2 0 1 0 2,9 17652 4,8 

WSW 6308 15008 11186 4463 858 148 23 10 10 3 1 3,9 38018 10,3 

W 6382 12466 10040 3851 657 119 51 11 1 0 0 3,8 33578 9,1 

WNW 4195 3954 1171 181 57 44 8 0 0 0 0 2,6 9610 2,6 

NW 3676 4416 1578 324 149 84 32 4 6 5 8 3 10282 2,8 

NNW 3501 7478 5536 2359 1005 338 194 62 15 4 5 4,2 20497 5,6 

             
367962 100,0 

Tổng số 

liệu 
61961 130993 95071 50591 18208 7165 2934 800 175 41 23 

  

Tỷ lệ 

(%) 
16,8 35,6 25,8 13,7 4,9 1,9 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 100,0 

 

Ghi chú: v10 là tốc độ gió (m/s) tại độ cao 10 m so với mực nước biển. 



Characteristics of the wind regime in Hon Yen island 

19 

Tuy nhiên, để có thể phản ảnh đúng quy 

luật gió, các phân tích cho từng phương pháp 

trích lọc tham số Weibull đã được thực hiện. 

Kết quả của các loại phân bố thể hiện trên mật 

độ xác suất và phân bố tích lũy so với số liệu 

quan sát được trình bày trên hình 3. Để đánh 

giá cho tính phù hợp của các phương pháp sử 

dụng, các tiêu chí kiểm định đã được thực hiện 

trên bảng 2. 

Căn cứ vào kết quả đánh giá sai số trên 

bảng 2 và thể hiện trên dạng biểu đồ theo 

tháng và năm cho 10 phương pháp số phân 

tích. Trên cơ sở 4 tiêu chí đánh giá gồm: Sai 

số độ lệch tuyệt đối trung bình (MABE) (lựa 

chọn phù hợp với giá trị nhỏ nhất trong 10 

phương pháp số); căn bậc hai của sai số bình 

phương trung bình (RMSE) (chọn giá trị nhỏ 

nhất); hệ số tương quan (R
2
) (lựa chọn giá trị 

gần với “1” nhất) và kiểm định Chi-bình 

phương (
2
) (chọn giá trị nhỏ nhất). Kết quả 

cho thấy: Hàm phân bố theo EPFM phù hợp 

nhất cho tháng 1; 7 và tháng 12; Hàm phân bố 

theo MLM cho tháng 2, 6, 8,9; hàm phân bố 

theo EML cho kết quả tốt nhất cho tháng 3, 10 

và hàm phân bố theo EMJ cho tháng 11. 

Trong đó, hàm phân bố theo phương pháp 

AMLM cho kết quả không chính xác nhất cho 

11 tháng (1-10, 12); và hàm phân bố theo 

MMab cho kết quả kém chính xác cho tháng 

11. Trong đó, xét cho phân bố theo cả năm (từ 

phân tích 42 năm), thì phân bố theo phương 

pháp EML cho kết quả phù hợp nhất và cho 

kết quả không chính xác nhất cũng là hàm 

phân bố theo phương pháp AMLM. 
 

 

Hình 2. Hoa gió được phân tích từ nguồn dữ liệu NCEP CFSR (1979–2020) 
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tháng 1 tháng 2 

  
tháng 3 tháng 4 

 
 

Hình 3. Các dạng hàm phân bố của tốc độ gió tại khu vực nghiên cứu điển hình  
theo các tháng và cho nhiểu năm 
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tháng 3 tháng 4 

  
tháng 5 tháng 6 

  
tháng 7 tháng 8 

  
tháng 9 tháng 10 

  
tháng 11 tháng 12 

 

Hình 3. Các dạng hàm phân bố của tốc độ gió tại khu vực nghiên cứu điển hình  
theo các tháng và cho nhiểu năm (tiếp) 
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tháng 3 tháng 4 

  
tháng 5 tháng 6 

  
tháng 7 tháng 8 

  
tháng 9 tháng 10 

  
tháng 11 tháng 12  

Hình 3. Các dạng hàm phân bố của tốc độ gió tại khu vực nghiên cứu điển hình  
theo các tháng và cho nhiểu năm (tiếp) 
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Cho 42 năm (1979–2020) 

Hình 3. Các dạng hàm phân bố của tốc độ gió tại khu vực nghiên cứu điển hình  

theo các tháng và cho nhiểu năm (tiếp) 

 
Bảng 2. Đánh giá tính phù hợp qua các hàm phân bố theo các tiêu chí thống kê 

Tháng Tham số MLM MMLM EML EMJ EPFM MoM Gra MMab AMLM LSM 

1 

k 2,179 2,223 2,182 2,182 2,158 2,171 2,019 2,278 1,526 1,917 

c 6,052 6,060 6,000 6,041 6,041 6,041 5,489 6,041 5,675 5,485 

MABE 0,007 0,008 0,007 0,007 0,007 0,007 0,011 0,008 0,019 0,011 

RMSE 0,037 0,039 0,037 0,037 0,037 0,037 0,053 0,043 0,101 0,059 

R
2
 0,966 0,962 0,967 0,966 0,967 0,966 0,931 0,955 0,746 0,914 


2
 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,011 0,003 

2 

k 1,832 1,928 1,528 1,528 1,464 1,514 1,714 1,967 1,335 1,535 

c 4,873 4,934 4,334 4,371 4,371 4,371 4,234 4,371 4,547 4,298 

MABE 0,011 0,012 0,013 0,013 0,014 0,013 0,013 0,014 0,018 0,013 

RMSE 0,054 0,062 0,076 0,074 0,083 0,076 0,065 0,063 0,097 0,076 

R
2
 0,943 0,924 0,887 0,891 0,865 0,886 0,916 0,920 0,813 0,884 


2
 0,003 0,004 0,006 0,006 0,008 0,007 0,003 0,003 0,012 0,006 

3 

k 1,876 1,970 1,873 1,873 1,819 1,860 1,582 1,908 1,295 1,627 

c 4,192 4,266 4,152 4,182 4,182 4,182 3,649 4,182 3,878 3,618 

MABE 0,005 0,007 0,004 0,005 0,005 0,005 0,015 0,005 0,022 0,015 

RMSE 0,027 0,035 0,024 0,026 0,029 0,027 0,081 0,026 0,116 0,078 

R
2
 0,990 0,983 0,992 0,991 0,988 0,990 0,912 0,991 0,819 0,918 


2
 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,007 0,001 0,017 0,006 

4 

k 2,016 2,109 1,872 1,872 1,823 1,859 1,723 1,803 1,287 1,704 

c 3,908 3,956 3,743 3,770 3,770 3,770 3,305 3,770 3,590 3,367 

MABE: 0,005 0,008 0,006 0,005 0,006 0,005 0,022 0,007 0,031 0,020 

RMSE 0,019 0,031 0,030 0,028 0,034 0,029 0,093 0,037 0,130 0,087 

R
2
 0,994 0,985 0,986 0,988 0,982 0,986 0,865 0,978 0,734 0,883 


2
 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,008 0,001 0,020 0,007 
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5 

k 1,960 2,065 1,966 1,966 1,943 1,954 1,691 1,823 1,285 1,659 

c 3,857 3,914 3,824 3,851 3,851 3,851 3,265 3,851 3,551 3,327 

MABE: 0,006 0,009 0,006 0,006 0,006 0,006 0,021 0,006 0,029 0,019 

RMSE 0,025 0,036 0,024 0,025 0,024 0,024 0,091 0,030 0,124 0,086 

R
2
 0,991 0,979 0,991 0,990 0,991 0,991 0,871 0,986 0,760 0,884 


2
 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,008 0,001 0,018 0,007 

6 

k 2,251 2,298 2,067 2,067 2,023 2,056 1,930 1,941 1,323 1,966 

c 4,480 4,501 4,303 4,333 4,333 4,333 3,891 4,333 4,107 3,953 

MABE: 0,006 0,006 0,010 0,009 0,010 0,009 0,023 0,012 0,035 0,021 

RMSE 0,027 0,028 0,045 0,043 0,048 0,044 0,096 0,058 0,162 0,086 

R
2
 0,988 0,987 0,968 0,971 0,964 0,969 0,852 0,946 0,582 0,881 


2
 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,009 0,003 0,030 0,007 

7 

k 2,369 2,413 2,382 2,382 2,360 2,372 2,065 1,985 1,331 2,054 

c 4,528 4,539 4,497 4,525 4,525 4,525 3,922 4,525 4,146 4,001 

MABE: 0,004 0,005 0,004 0,005 0,004 0,004 0,025 0,013 0,042 0,022 

RMSE 0,016 0,020 0,017 0,017 0,016 0,017 0,094 0,056 0,173 0,084 

R
2
 0,995 0,993 0,995 0,995 0,995 0,995 0,844 0,944 0,471 0,873 


2
 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,003 0,035 0,006 

8 

k 2,236 2,285 2,257 2,257 2,249 2,246 1,936 2,006 1,333 1,954 

c 4,623 4,643 4,594 4,624 4,624 4,624 4,018 4,624 4,248 4,126 

MABE: 0,004 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,023 0,009 0,036 0,019 

RMSE 0,018 0,021 0,021 0,019 0,019 0,019 0,093 0,036 0,153 0,079 

R
2
 0,994 0,992 0,992 0,993 0,994 0,994 0,845 0,977 0,578 0,886 


2
 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,001 0,027 0,005 

9 

k 1,987 2,103 1,856 1,856 1,784 1,843 1,723 1,756 1,283 1,734 

c 3,727 3,775 3,571 3,598 3,598 3,598 3,154 3,598 3,428 3,214 

MABE: 0,002 0,004 0,010 0,009 0,012 0,010 0,027 0,013 0,036 0,024 

RMSE 0,009 0,018 0,038 0,035 0,046 0,037 0,102 0,051 0,138 0,093 

R
2
 0,999 0,995 0,977 0,980 0,965 0,978 0,830 0,958 0,692 0,859 


2
 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,001 0,010 0,003 0,022 0,008 

10 

k 1,750 1,852 1,698 1,698 1,610 1,685 1,497 1,976 1,309 1,534 

c 4,510 4,612 4,419 4,453 4,453 4,453 4,050 4,453 4,212 3,885 

MABE: 0,007 0,008 0,007 0,007 0,010 0,008 0,012 0,009 0,019 0,012 

RMSE 0,055 0,060 0,055 0,056 0,064 0,057 0,082 0,058 0,109 0,084 

R
2
 0,959 0,952 0,960 0,958 0,945 0,957 0,909 0,954 0,840 0,904 


2
 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,004 0,008 0,004 0,016 0,008 

11 

k 1,857 1,933 1,729 1,729 1,686 1,716 1,714 2,289 1,522 1,607 

c 6,310 6,336 6,021 6,068 6,068 6,068 5,701 6,068 6,037 5,750 

MABE: 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,011 0,017 0,011 0,011 

RMSE 0,056 0,061 0,055 0,055 0,056 0,055 0,063 0,095 0,067 0,066 

R
2
 0,910 0,896 0,914 0,916 0,913 0,915 0,889 0,745 0,872 0,878 


2
 0,003 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,009 0,005 0,004 

12 

k 2,229 2,258 2,229 2,229 2,207 2,218 2,150 2,475 1,885 2,001 

c 7,284 7,287 7,221 7,269 7,269 7,269 6,785 7,269 7,059 6,712 

MABE: 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,010 0,008 0,009 

RMSE 0,041 0,042 0,041 0,041 0,041 0,041 0,048 0,053 0,056 0,055 

R
2
 0,953 0,951 0,954 0,953 0,954 0,953 0,936 0,920 0,914 0,916 


2
 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003 
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42 năm 

k 1,838 1,924 1,825 1,825 1,763 1,812 1,606 2,056 1,337 1,627 

c 4,862 4,931 4,808 4,843 4,843 4,843 4,359 4,843 4,533 4,257 

MABE: 0,007 0,007 0,006 0,007 0,007 0,007 0,010 0,008 0,019 0,011 

RMSE 0,033 0,037 0,031 0,033 0,037 0,033 0,065 0,041 0,104 0,068 

R
2
 0,982 0,977 0,984 0,982 0,976 0,981 0,927 0,971 0,816 0,921 


2
 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,005 0,002 0,014 0,005 

Ghi chú: Chữ in đậm là thỏa mãn tốt nhất và chữ in nghiêng là ít thỏa mãn nhất. 
 
KẾT LUẬN 

Kết quả phân tích chế độ gió cho khu vực 
hòn Yến trong 42 năm, thể hiện tốc độ gió điển 
hình trong khu vực thường nằm trong khoảng < 
8 m/s chiếm tỷ lệ đến 91,9%. Chế độ gió thể 
hiện sự ảnh hưởng khá rõ của chế độ gió mùa, 
với gió trường gió mùa Đông Bắc, khu vực 
chịu ảnh hưởng của 02 hướng gió chính là Bắc 
Đông Bắc (chiếm tỷ lệ 14,8%) và Bắc (chiếm 
tỷ lệ 13,7%). Trong khi đó, ảnh hưởng của mùa 
gió Tây Nam được thể hiện qua 2 hướng chủ 
đạo là Tây Tây Nam (chiếm 10,3 %) và Tây 
(chiếm 9,1%). 

Bài báo đã cung cấp được bộ dữ liệu các 
tham số (tỉ lệ và hàm dạng) phục vụ cho dự báo 
chế độ gió cho hòn Yến theo phân bố Weibull. 
Tùy vào mức độ ứng dụng các tương tác gió 
mà chọn lựa các hàm phù hợp cho dự báo. Tuy 
nhiên, với góc độ chuyên môn và những phân 
tích ở trên, các dự báo nên sử dụng các hàm 
phân bố theo tháng sẽ đạt kết quả chính xác 
cao. Cụ thể, trên cơ sở phân tích và so sánh 
hiệu quả của 10 phương pháp số, chúng tôi có 
vài kết quả như sau: phương pháp tham số dạng 
năng lượng (EPFM) phù hợp tốt nhất cho chế 
độ gió tháng 1, 7 và 12; phương pháp khả năng 
xảy ra tối đa (MLM) phù hợp tốt nhất cho chế 
độ gió tháng 2, 6, 8 và 9; phương pháp thực 
nghiệm của Lysen (EML) phù hợp tốt nhất cho 
chế độ gió tháng 3 và 10 và phương pháp thực 
nghiệm của Justus (EMJ) phù hợp tốt nhất 
tháng 11. Phương pháp AMLM thường kết quả 
không tốt cho dự báo chế độ gió ở khu vực hòn 
Yến và riêng tháng 11 không nên sử dụng 
phương pháp Mabchour (MMab). 

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin cảm ơn: Nhiệm 
vụ “Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường 
vùng ven bờ phục vụ các sự cố tràn dầu tỉnh 
Phú Yên”, đã cung cấp một phần kinh phí cho 
nghiên cứu, các đồng nghiệp đã góp ý và hỗ trợ 
giúp chúng tôi hoàn thành bài báo này. 
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