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Tóm tắt: 

Tần suất thiết kế và thời đoạn tính toán lượng mưa là rất quan trọng trong thiết kế công trình 
thủy. Nghiên cứu này sử dụng suy luận Bayesian và thuật toán Markov Chain Monte Carlo để 
phân tích tần suất mưa ngày lớn nhất. Hai phương pháp thường dùng trong phân tích tần suất 
gồm: (i) Phương pháp địa phương và (ii)  Phương pháp vùng, được sử dụng để phân tích tần suất  
mưa ngày lớn nhất cho 75 trạm đo trên khu vực miền Trung và Tây Nguyên (MT-TN). Kết quả 
phân tích tần suất của hai cách tiếp cận này là cơ sở cho việc xây dựng bản đồ mưa ngày lớn nhất 
cho toàn vùng. Các kết quả sẽ được so sánh và kiểm chứng sự phù hợp về phân bố mưa theo 
không gian và thời gian lặp lại T=100 năm. Ngoài ra, kết quả này có thể giúp người thiết kế ước 
tính được lượng mưa ngày lớn nhất ứng với tần suất thiết kế tại những vùng không có trạm đo và 
làm cơ sở khoanh vùng cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn. 
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Abstract: 

The design frequency and timing of precipitation calculation are very important in hydraulic 
construction design. The study uses Bayesian inference and Monte Carlo Chain Markov 
algorithms to analyze the extreme daily rainfall. The two methods commonly used in frequency 
analysis include: (i) Local method and (ii)  Regional method and are used to analyze the highest 
daily rainfall for 75 stations in the Central and Highland Region. The results of the analysis of 
the frequency of these approaches are the basis for the creation of the largest daily rainfall map 
for the whole region. This result will be compared and verified for relevance for spatial rainfall 
distribution and repeat time T of 100 years. In addition, this result can help the designer estimate 
the maximum daily precipitation corresponding to design frequencies in areas without stations 
and zone the level of natural disaster risk due to heavy rain according to regulations.   
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