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Tóm tắt: 
 

Dự đoán lượng mưa là cần thiết đối với đời sống chúng ta và quan trọng với nông nghiệp.  Nhóm 
tác giả mở rộng sự kiện dự đoán lượng mưa bằng cách áp dụng các luật suy luận và logic mờ. Có 
năm biến đầu vào cho mô hình mờ: độ ẩm, nhiệt độ, tốc độ gió, khí áp  và loại mây. Hầu hết biến 
đầu vào có ba hàm liên thuộc, nhưng đầu vào loại mây có mười hàm liên thuộc theo phân loại quốc 
tế của mây. Mô hình chúng tôi sử dụng loại thừa số mây, là yếu tố tác động đến các sự kiện quan 
trọng gây ra mưa,  dự đoán dựa trên sự  quan sát loại mây và sự thay đổi điều kiện thời tiết. Bởi vì 
một số loại mây liên quan đến thời tiết khô ráo hay mưa nhỏ, trong khi đó một số khác thì liên 
quan đến mưa lớn. Mô hình áp dụng cho vị trí địa lý có vĩ độ từ 10057’20” đến 11047’20” và kinh 
độ từ 105047’50” đến 106029’50”.   

           Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo; Logic mờ; Dự báo mưa; Dự đoán lượng mưa; Dữ kiện thời tiết.  

 
Abstract:  
 

The  rainfall  prediction  is  necessary  for  our  life  and important  to  agriculture.  Authors  
expand  the  rainfall  event prediction by applying rules based on reasoning and fuzzy logic. 
There  are  five  parameters:  humidity,  temperature,  wind  speed, pressure and kind of cloud, 
which are input variables for our model. Most of input variables have three membership 
functions, but kind of cloud has ten membership  functions following international 
classification of cloud. Our model uses factorial kind of cloud, which affects  important  
events  of  the  rainfall,  we  forecast  basing  on looking over kinds of cloud and transformed 
weather conditions. Because the number of kind of cloud attaches to dry weather or small 
rainfall, while others relate to heavy rain.  Our model is applied to geographaical location 
from 10057’20” to 11047’20” latitude and from 105047’50” to 106029’50” longitude.  
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