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Dự Báo Khí Hậu 

Khí hậu Trái đất và sinh mệnh loài người sẽ đi về đâu? Đây là một câu hỏi vô cùng 
phức tạp, câu trả lời yêu cầu sử dụng vật lý, hóa học, khoa học Trái đất và toán học 
(cùng với các môn học khác) cùng với sức mạnh tính toán khổng lồ. Nhà toán học 
sử dụng phương trình đạo hàm riêng để mô hình hóa sự di chuyển của khí quyển; 
hệ động lực để mô tả phản hồi giữa đất, đại dương, không khí và băng; và thống kê 
để định lượng sự không chắc chắn của các dự báo hiện tại. Mặc dù có một số sự 
khác biệt giữa các dự báo khí hậu đến từ các trung tâm khí tượng thuỷ văn khác 
nhau, tất cả các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng đã đến lúc loài người cần cùng 
nhau nỗ lực để tìm ra những phương pháp mới giúp hiểu được khí hậu Trái đất.

Không thể dự báo được thời tiết trong vòng hai tuần tới, bởi vì các bộ giá trị nhiệt 
độ, áp suất, v.v. gần như giống nhau có thể dẫn đến các hình thái thời tiết cực kỳ 
khác biệt chỉ trong vài ngày. Vậy làm thế nào để ta có thể dự báo về khí hậu trong 
dài hạn? Câu trả lời là khí hậu là tổng hoà, là trung bình của điều kiện thời tiết. 
Tương tự như cách có thể đưa ra các dự báo tốt về chiều cao trung bình của 100 
người mà không cần biết chiều cao của bất kỳ một người nào, các dự báo về khí 

hậu nhiều năm tới là khả thi mà 
không cần phải dự đoán điều 
kiện trong một ngày cụ thể nào 
đó. Thách thức hiện nay là thu 
thập thêm dữ liệu và sử dụng các 
công cụ như động lực học chất 
lỏng và các phương pháp giải số 
để mở rộng các dự báo của 20 
năm hiện tại cho 100 năm tới.
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Chương trình Mathematical Moments thúc đẩy sự 
tiếp nhận và thấu hiểu vai trò của toán học trong 
khoa học, tự nhiên, công nghệ, và văn hóa nhân loại.
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