The Strong Monsoon Signal
The Strong Monsoon Signal is issued when winds
associated with the summer or winter monsoon are
blowing in excess of or are expected to exceed
40 kilometres per hour near sea level anywhere in
Hong Kong. Winter monsoon normally blows from the
north or from the east while summer monsoon typically
blows from the southwest. In very exposed places,
monsoon winds may exceed 70 kilometres per hour.

Monsoons
Monsoons are large-scale wind systems caused by
differences in the temperatures of land and sea over
the seasons.
In winter, the continental land mass cools off rapidly,
resulting in very low temperatures over central Asia.
As cold air accumulates, pressure rises and a huge
continental anticyclone develops over Siberia with the
Tibetan Plateau forming an effective barrier blocking
the southward spread of cold air from the anticyclone.
From time to time, under the influence of upper air
disturbances, cold air from this anticyclone plunges
southward through China and brings outbursts of cold
air to the south China coastal areas. Depending on the
time of the season, and the juxtaposition of various
weather systems, these surges will arrive in Hong Kong
as northerlies, northeasterlies or easterlies.
In summer, intense solar heating leads to scorching
temperatures over the Asian land masses. As a result,
the overlying air heats up, expands and rises upwards.
This leads to the formation of a semi-permanent low
pressure area near the heart of the continent. Warm
and moist air from the Indian Ocean and the South
China Sea flowing into this low pressure area is
experienced as the summer monsoon over south and
southeast Asia.
Winds associated with the monsoons are generally more
persistent than those brought by tropical cyclones and
may last for days. In intense surges of the winter
monsoon, northeasterlies of up to gale force are not
uncommon over the south China coastal waters.
However, the full impact of these winds is not always
felt in Hong Kong, particularly in heavily built-up areas
or where nearby terrain provides some sheltering.

Occasionally, in winter, tropical cyclones traversing the
South China Sea pass to the south of Hong Kong just
when a monsoon is affecting the coastal areas of south
China. Winds in Hong Kong are greatly enhanced due to
the very large pressure difference between the
continental anticyclone and the centre of the tropical
cyclone.

Points to note
1. When the Strong Monsoon Signal is in force, the
announcement is always accompanied by an
indication of the direction from which winds are
expected to blow. It is important to take note of this
wind direction and you should be aware that local
topography, or, the presence of buildings nearby
sometimes modifies the airflow substantially, making
it exceptionally gusty in very localised areas.
2. If you are not well sheltered from the monsoon,
precautions should be taken against strong gusty
winds. Flower pots and other objects likely to be blown
away should be taken indoors. Engineers, architects
and contractors should ensure that all scaffoldings,
hoardings and temporary structures are secured.
3. If necessary, owners of small craft should make
arrangements for the safety of their boats and make
sure that all deck fittings are firmly fastened.
4. Those engaging in water sports or operations at sea
should take special care against high winds and rough
sea conditions. Rough seas and swells may affect the
coast. You should beware of the risk and stay away
from the shoreline for safety sake.
5. Drivers using highways and flyovers should be
particularly alert to strong gusts.
6. You should take note of the latest weather information
and related announcements broadcast on radio and TV
and given in the Observatory's Internet websites viz.
http://www.weather.gov.hk
http://www.hko.gov.hk
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Điểm Cần Lưu Ý

Tín Hiệu Gió Mùa Mạnh được ban hành khi các cơn gió kết hợp
với gió mùa mùa hè hoặc mùa đông đang thổi vượt quá hoặc
dự kiến vượt quá 40 km một giờ gần mực nước biển bất kỳ nơi
nào ở Hong Kong. Gió mùa mùa đông thường thổi từ phía bắc
hoặc từ phía đông trong khi gió mùa mùa hè thường thổi từ phía
tây nam. Ở những nơi thông thoáng, gió mùa có thể vượt quá
70 km một giờ.

1. Khi Tín Hiệu Gió Mùa Mạnh có hiệu lực, thông báo luôn đi
kèm với chỉ báo về hướng gió dự kiến sẽ thổi. Điều quan
trọng cần lưu ý là hướng gió và quý vị nên biết về địa hình
địa phương, hoặc sự hiện diện của các tòa nhà gần đó đôi
khi làm thay đổi đáng kể luồng không khí, khiến nó trở nên
đặc biệt mạnh ở những khu vực cục bộ.

Gió Mùa
Gió mùa là hệ thống gió quy mô lớn do sự khác biệt về nhiệt độ
trên đất liền và trên biển qua các mùa.
Vào mùa đông, lục địa châu Á lạnh đi nhanh chóng dẫn đến
nhiệt độ rất thấp ở khu vực Trung Á. Khi không khí lạnh tích tụ,
áp suất tăng lên và hình thành một xoáy nghịch lục địa khổng lồ
trên Siberia cùng với Cao nguyên Tây Tạng tạo thành một rào
cản hiệu quả ngăn chặn sự lan truyền về phía nam của không
khí lạ n h từ xoáy nghịch. Thỉnh thoảng, dưới ảnh hưởng của
nhiễu động không khí trên cao, không khí lạnh từ xoáy nghịch
này tràn xuống phía Nam qua Trung Quốc và mang theo các
đợt không khí lạnh xuống các vùng ven biển phía Nam Trung
Quốc. Tùy thuộc vào thời gian của mùa đông và sự ảnh hưởng
của các hệ thống thời tiết khác nhau, những đợt không khí lạnh
này sẽ đến Hong Kong theo hướng bắc, hướng đông bắc hoặc
hướng đông.
Vào mùa hè, mặt trời chiếu rọi gay gắt dẫn đến nhiệt độ nóng
thiêu đốt trên các vùng lục địa châu Á. Do đó, không khí bên
trên n ó ng lên, nở ra và bay lên trên. Điều này dẫn đến việc
hình thành một vùng áp thấp bán vĩnh cửu gần tâm lục địa. Khi
không khí ấm và ẩm từ Ấn Độ Dương và Biển Đông tràn vào
vùng áp thấp này, khu vực Nam và Đông Nam Á sẽ cảm nhận
được sự ảnh hưởng của gió mùa mùa hè.
Các loại gió liên quan đến gió mùa thường dai dẳng hơn gió do
xoáy thuận nhiệt đới mang lại và có thể kéo dài nhiều ngày. Do
ảnh hưởng mạnh của gió mùa mùa đông, những cơn gió mùa
đông bắc có cường độ mạnh không phải là hiếm trên vùng ven
biển phía nam Trung Quốc. Tuy nhiên, ảnh hưởng của những
cơn gió có cường độ mạnh này không phải lúc nào cũng có thể
cảm nhận được ở Hong Kong, đặc biệt là ở những khu vực có
mật độ xây dựng dày đặc hoặc những nơi có địa hình lân cận
che chắn.
Đôi khi vào mùa đông, các xoáy thuận nhiệt đới đi qua Biển
Đông qua phía nam Hong Kong ngay khi một đợt gió mùa đang
ảnh hưởng đến các khu vực ven biển phía nam Trung Quốc. Gió
ở Hong Kong tăng mạnh do sự chênh lệch áp suất rất lớn giữa
xoáy nghịch lục địa và tâm của xoáy thuận nhiệt đới.

2. Nếu quý vị không có nơi trú ẩn tốt trước gió mùa, cần có các
biện pháp đề phòng gió giật mạnh. Nên để chậu hoa và các
đồ vật khác có khả năng bị thổi bay trong nhà. Các kỹ sư,
kiến trúc sư và nhà thầu cần đảm bảo an toàn tất cả các giàn
giáo, vật tích trữ và các kết cấu tạm thời.
3. Nếu cần thiết, các chủ tàu thuyền nhỏ nên thu xếp để đảm
bảo an toàn cho tàu thuyền của họ và đảm bảo rằng tất cả
các phụ kiện trên boong đều được buộc chặt.
4.

người tham gia các môn thể thao dưới nước hoặc
hoạt động trên biển cần đặc biệt lưu ý trước gió lớn và biển
động nguy hiểm. Biển động và nước dâng có thể ảnh hưởng
đến bờ biển. Quý vị nên đề phòng rủi ro và tránh xa bờ biển
để đảm bảo an toàn.
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5. Người lái xe sử dụng đường cao tốc và cầu vượt cần đặc biệt
cảnh giác với gió giật mạnh.
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6. Quý vị nên lưu ý thông tin thời tiết mới nhất và các thông báo
liên quan được phát trên đài phát thanh và TV và được đăng
trên các trang web của Đài Thiên Văn.
http://www.weather.gov.hk
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Gió mùa tây nam mùa hè
Southwesterly monsoon in Summer
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Gió mùa mạnh hướng đông mùa đông
Easterly surge of winter monsoon
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Tăng cường gió mùa mùa đông do xoáy thuận nhiệt đới
Enhancement of winter monsoon by a tropical cyclone
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