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APPLICATION OF MATLAB IN LINEAR QUADRATIC REGULAR CONTROL
FOR SHIP FIN STABILIZER SYSTEM CONSIDERING THE EXTERNAL
DISTURBANCE
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Tóm tắt
Khi hành trình trên biển, dao động lắc ngang của
tàu sẽ ảnh hưởng lớn đến sự an toàn của tàu và
hàng hóa cũng như sức khỏe của thủy thủ đoàn.
Là một thiết bị phổ biến để giảm lắc ngang cho
tàu, vây giảm lắc chủ động thường được lắp đặt
phổ biến để giảm lắc ngang cho tàu, hiệu quả
giảm lắc của các vây này phụ thuộc chủ yếu vào
bộ điều khiển vây. Trong nghiên cứu của chúng
tôi, bộ điều khiển tối ưu toàn phương tuyến tính
bậc hai (Linear Quadratic Regular - LQR) được
đề xuất cho hệ thống ổn định vây tuyến tính của
tàu nhằm mục đích thiết kế bộ điều khiển tối ưu
cho hệ thống vây giảm lắc chủ động của tàu.
Trong thiết kế này, yếu tố ngoại cảnh được xem
xét là các sóng ngẫu nhiên tác động vào hệ thống.
Sau cùng, tính ổn định và hiệu quả của bộ điều
khiển LQR được khẳng định bằng các kết quả mô
phỏng dựa trên phần mềm mô phỏng Matlab.
Từ khóa: Điều khiển tuyến tính bậc hai, điều
khiển tối ưu, vây giảm lắc chủ động.

Abstract
When ships are sailing on the sea, roll motion will
greatly reduce the safety of ships and cargo, as
well as the health of the crew. Due to advantages
of fin stabilizer, nowadays, active fin became a
popular device, which usually installed on ships
to reduce roll motion, and the fins roll reduction
efficiency depends primarily on the controller. In
our work, Linear Quadratic Regular (LQR)
controller is proposed for the ship's linear fin
stabilizer system for the purpose of designing the
optimal controller for the ship's active fin
stabilizer system. In this design, external
disturbance is considered as random waves
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impacting the system. Finally, the stability and
efficiency of the LQR controller are confirmed by
the simulation results based on the Matlab
simulation software.
Keywords: Linear Quadratic Regular, optimal
control, ship fin stabilizer system.

1. Mở đầu
Dao động lắc ngang là một trong sáu bậc dao động
tự do của tàu, bao gồm chuyển động ngang, chuyển
động quay, chuyển động tiến lùi, lắc dọc, dập dềnh, và
lắc ngang, trong đó chuyển động lắc ngang có tác
động tiêu cực nhất đến sự ổn định và an toàn của tàu.
Thông thường, chuyển động lắc ngang được tạo ra do
tác động của các điều kiện bên ngoài khi tàu hành
trình trên biển như: Sóng, gió và dòng chảy [1]. Dưới
tác động của chuyển động lắc ngang, hiệu quả hoạt
động của tàu sẽ giảm đáng kể, an toàn của thuyền viên
và hàng hóa sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, dẫn đến ảnh
hưởng không nhỏ đến các hoạt động hàng ngày của
thuyền viên và của tàu. Vì vậy, giảm chuyển động lắc
ngang của tàu là một nhiệm vụ cần thiết và quan trọng
trong lĩnh vực điều khiển chuyển động tàu.
Do tầm quan trọng của vấn đề trên, để giảm
chuyển động lắc ngang của tàu, từ cách đây rất lâu,
người ta đã lắp đặt nhiều thiết bị trên tàu để giảm lắc
ngang cho tàu, chẳng hạn như vây giảm lắc bị động,
két nước giảm lắc và bánh lái giảm lắc. Vây giảm lắc
bị động thường được lắp vào thân tàu, cố định và
vuông góc với thân tàu, chúng có tác dụng giảm lắc
ngang bằng cách tăng lực cản của tàu và biên độ lắc
ngang có thể giảm 20% -50% [2]. Két nước giảm lắc
là cách giảm lắc ngang phổ biến. Trong quá trình tàu
lắc ngang, nước trong két nước giảm lắc sẽ di chuyển
ngược pha và đồng thời sinh ra lực mô men làm
giảm chuyển động lắc ngang của tàu. Ưu điểm của
thiết bị này là phù hợp với nhiều điều kiện thời tiết
biển và phù hợp với các loại tàu có tốc độ thấp hoặc
5
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phần lớn thời gian là đứng yên. Hơn nữa, hiệu quả
của việc giảm lắc là tương đối tốt, biên độ lắc ngang
có thể giảm 40% -50% theo cách này [3]. Bánh lái
giảm lắc cũng là một thiết bị phổ biến để giảm lắc
ngang và thường được áp dụng trên tàu thủy nhờ
hiệu suất giảm lắc tốt mà không cần lắp đặt thêm
thiết bị. Bằng cách tận dụng bánh lái của tàu, lực
giảm lắc được tạo ra bởi bánh lái để giảm chuyển
động lắc ngang của tàu. Bằng cách này, đối với các
tàu cỡ nhỏ như tàu cá, biên độ lắc ngang có thể giảm
từ 50% đến 70% [4]. Chúng ta có thể thấy rằng các
thiết bị trên không thể thực sự đạt được hiệu quả như
mong muốn. Vì vậy, thiết bị vây giảm lắc chủ động
đã được nghiên cứu trong những năm gần đây và dần
được ứng dụng cho tàu biển để đạt hiệu suất giảm lắc
tốt nhất. Bằng cách sử dụng thiết bị này, biên độ lắc
ngang của tàu có thể giảm từ 70% đến 90% [5]. Hiệu
quả giảm lắc của vây giảm lắc chủ động phụ thuộc
rất nhiều vào bộ điều khiển, được thiết kế để điều
khiển vây chủ động. Như vậy, việc thiết kế bộ điều
khiển vây giảm lắc để đạt hiệu quả cao là một việc
hết sức quan trọng. Trong những năm gần đây, nhiều
bộ điều khiển vây giảm lắc đã được nghiên cứu dựa
trên các phương pháp điều khiển khác nhau như:
điều khiển trượt [6], điều khiển mờ [7],...
Như chúng ta đã biết, trong lĩnh vực điều khiển
tự động thì các phương pháp điều khiển tối ưu có
một vai trò quan trọng do những ưu điểm mà các
phương pháp đó mang lại, có thể kể đến như điều
khiển dự đoán mô hình (Model Predictive ControlMPC), điều khiển động lực học thích nghi (Adaptive
Dynamic Programming-ADP),... Với nhiệm vụ chính
là thiết kế tín hiệu điều khiển của hệ thống điều
khiển nhằm tối ưu hóa một hàm chỉ tiêu, từ đó đạt
được tín hiệu đầu ra như mong muốn, tuy nhiên mỗi
phương pháp đều có những nhược điểm khác nhau.
Với điều khiển dự đoán mô hình MPC thì nhược
điểm lớn nhất là giải quyết vấn đề lập trình bậc hai
(Quadratic Problem), hay độ ổn định của mô hình
khi có nhiễu ngoài tác động. Với ADP là vấn đề lựa
chọn các tham số cả ma trận trọng số sao cho tối ưu
nhất cũng là một vấn đề lớn.
Trong nghiên cứu này, bộ điều khiển tối ưu LQR
được áp dụng cho hệ thống ổn định vây tuyến tính
của tàu. Như chúng ta đã biết, phương pháp LQR là
một phương pháp điều khiển tối ưu được áp dụng
cho hệ thống tuyến tính mang lại hiệu quả ổn định
cao. Nghiên cứu này là một cách tiếp cận điều khiển
thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái cho các hệ
thống tuyến tính đồng thời giảm thiểu hàm chỉ tiêu
đã cho. Do đó, bộ điều khiển LQR được đưa ra bằng
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cách giải bài toán điều khiển tối ưu tiền định. Trong
nghiên cứu này, bộ điều khiển LQR được thiết kế
dựa trên mô hình không gian trạng thái tuyến tính
của tàu, ngoài ra yếu tố ngoại cảnh tác động tới hệ
thống là các sóng ngẫu nhiên cũng được tính đến
giúp cho kết quả mô phỏng được thực tế hơn. Kết
quả mô phỏng được đưa ra để xác nhận tính hiệu quả
của bộ điều khiển được đề xuất.
Phần còn lại của bài báo được sắp xếp như sau:
Mô hình tuyến tính chuyển động lắc ngang của tàu
được đưa ra trong Phần 2, mô hình sóng ngẫu nhiên
được đưa ra trong Phần 3. Phần 4 là thiết kế bộ điều
khiển LQR. Các kết quả mô phỏng được đưa ra trong
Phần 5 và Phần 6 là kết luận của bài báo này.

2. Mô hình tuyến tính dao động lắc ngang
của tàu
Khi hành trình trên biển, tàu thuyền thường chịu
tác động của nhiễu động bên ngoài như sóng, gió,
dòng chảy,... Khi góc lắc ngang của tàu nhỏ, mô hình
vây giảm lắc tuyến tính của tàu được thiết lập dựa
trên lý thuyết Conolly. Mô hình này được sử dụng
rộng rãi để điều khiển giảm lắc cho tàu và được mô
tả như sau [8]:
(M x  M x )  2 Nu  Dp hm   Dp hm1  Kc

(1)

Trong đó: 𝑀𝑥 và 𝛥𝑀𝑥 là mô men quán tính và
mô men quán tính khối lượng nước kèm của tàu. 𝜑
là góc lắc ngang của tàu, 𝜑̇ là tốc độ lắc ngang, hm
là chiều cao tâm nghiêng ban đầu của tàu, 𝐷𝑝 biểu
thị lượng giãn nước của tàu, 2𝑁𝑢 biểu thị hệ số dập
của chuyển động lắc của tàu. 𝛼1 biểu thị hiệu số
gây nghiêng của sóng. Kc là mô men điều khiển được
sinh ra bởi vây giảm lắc.
Công thức (1) được viết lại như sau:


1

( M x  M x )

(2 Nu  D p hm  D p hm1  Kc )

(2)

Biểu thị 𝑥 = [𝑥1 , 𝑥2 ]𝑇 = [𝜑, 𝜑̇ ]𝑇 là các biến
trạng thái, do đó (2) được viết lại như sau:
 x1  x2

 x2  A1 x1  A2 x2  B1 ( D p hm1  Kc )

(3)

Trong đó: 𝐴1 , 𝐴2 , 𝐵1 là các ma trận hệ số và
được tính toán như sau:
A1  

D p hm
( M x  M x )

B1  

, A2  

1
( M x  M x )

2 Nu
,
( M x  M x )

(4)

Công thức (3) được viết lại dưới dạng mô hình
không gian trạng thái như sau:
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𝑥̇ (𝑡) = 𝐴𝑘 𝑥(𝑡) + 𝐵𝑘 𝑢(𝑡) + 𝐸𝑘 𝑑(𝑡)
0
Trong đó: 𝐴𝑘 = [
𝐴1

(5)

1
] ∈ 𝑅2×2 là ma trận
𝐴2

0
biến trạng thái, 𝐵𝑘 = 𝐶𝑘 = [ ] ∈ 𝑅2×1 là ma trận
𝐵1
đầu vào. Ngoài ra, 𝑑 biểu thị nhiễu tác động vào hệ
thống, 𝑢 biểu thị tín hiệu đầu vào của hệ thống, và
cũng là mô men điều khiển được sinh ra bởi vây
giảm lắc được mô tả trong công thức sau:
𝑢(𝑡) = 𝐾𝑐 = 2𝐶𝑙𝑓 𝑙𝑓 𝑐𝑜𝑠( 𝛼)
(6)
Trong đó: 𝐶𝑙𝑓 là lực nâng của vây, và 𝑙𝑓 là lực
tác động của cánh tay đòn. 𝛼 biểu thị góc vây,
thường được tạo bởi đường tâm của vây và trục
thẳng đứng. Tham khảo các lực được sinh ra bởi vây
giảm lắc chủ động như hình dưới đây.

Hình 1. Các lực sinh ra bởi vây giảm lắc chủ động

Tín hiệu đầu ra của hệ thống được đưa ra như
dưới đây:
(7)
𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) + 𝑣(𝑡)
Trong đó: 𝐶 = [1

0] và 𝑣(𝑡) biểu thị nhiễu

hệ thống.

3. Mô hình sóng ngẫu nhiên
Để nghiên cứu tác động của sóng biển ngẫu nhiên
đối với chuyển lắc ngang của tàu, mô hình sóng biển
ngẫu nhiên đã được nghiên cứu để hỗ trợ tốt nhất cho
việc mô phỏng giảm lắc của tàu. Bởi vì sóng biển
thường có tính chất ngẫu nhiên, phi tuyến và không
ổn định, do đó, rất khó để xây dựng mô hình toán
học chính xác. Hầu hết các mô hình sóng biển dựa
trên hai ý tưởng: Một là ý tưởng của Goda về phân
phối xác suất và một ý tưởng khác là từ Nolte-Hsu
và Ewing, cụ thể là sử dụng phổ sóng băng hẹp để
mô tả sóng. Đây là những ý tưởng quan trọng và là
cơ sở để nghiên cứu các mô hình sóng sau này.
Trong nghiên cứu của chúng tôi, dựa trên phổ
JONSWAP, phổ sóng biển ngẫu nhiên được đề xuất
như sau [9]:
St (a ) 
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0.0081 g 2

a

5

exp(

3.11
2
H1/3
a 4

).

Trong đó: 𝐻1/3 là chiều cao sóng đáng kể, 𝜔𝑎
là tần số của sóng biển, 𝑔 là gia tốc trọng trường.
Theo lý thuyết về quá trình ngẫu nhiên, một mô
hình góc dốc của sóng được mô tả như sau [10]:
𝑛

𝑎(𝑡) = ∑(√2𝑆𝑝 (𝜔𝑎 )𝛥𝜔𝑎 𝑐𝑜𝑠( 𝜔𝑎 𝑙 𝑡 + 𝜇𝑙 ),

(9)

𝑙=1

Trong đó: 𝜔𝑎 𝑙 và 𝜇𝑙 biểu thị tần số sóng và pha
ngẫu nhiên của sóng thứ l tương ứng. n là số lượng
sóng được sử dụng để mô tả sóng ngẫu nhiên. Pha
ngẫu nhiên của góc dốc sóng được chọn có giá trị
biến ngẫu nhiên từ 0-2π để thuận tiện cho việc tính
toán, khi đó phổ độ cao sóng và phổ năng lượng có
mối quan hệ sau:
𝜔𝑎 4
(10)
𝑆𝑝 (𝜔𝑎 ) = 𝐺12 𝐺22 2 𝑆𝑡 (𝜔𝑎 ),
𝑔
Trong đó: 𝐺1 và 𝐺2 là các hệ số, giá trị của các
hệ số này phụ thuộc vào hình dạng thân tàu. Trong
vùng nước sâu, có tính đến mối quan hệ ω2a = kg,
khi xem xét ảnh hưởng của tốc độ và hướng tới của
sóng tới tần số sóng mà tàu gặp phải thì tần số mà
tàu gặp phải được mô tả như sau:
𝜔𝑎 2
(11)
𝜔𝑒 = 𝜔𝑎 −
𝑉 𝑐𝑜𝑠 𝛽,
𝑔
Trong đó: 𝑉 là tốc độ của tàu, và 𝜷 là hướng
sóng tới. Theo nguyên lý năng lượng tương đương,
năng lượng theo tần số tự nhiên và năng lượng theo
tần số sóng tới trong một khoảng tần số tác dụng lên
tàu phải bằng nhau, do đó chúng ta có mối quan hệ
như sau:
𝑆𝑝 (𝜔𝑎 )𝛥𝜔𝑎 = 𝑆𝑝 (𝜔𝑒 )𝛥𝜔𝑒 .
(12)
Hay:
∆ωa
Sp (ωe ) =
S (ω )
∆ωe p a
Sau biến đổi, ta có:
2𝜔𝑎
𝑆𝑝 (𝜔𝑒 ) = 𝑆𝑝 (𝜔𝑎 )/(1 −
𝑉 𝑐𝑜𝑠 𝛽).
(13)
𝑔
Vì vậy, mô hình góc dốc của sóng được mô tả
như dưới đây:
𝑛

𝑎𝑒 (𝑡) = ∑(√2𝑆𝑝 (𝜔𝑒 )𝛥𝜔𝑒 𝑐𝑜𝑠( 𝜔𝑒𝑙 𝑡
𝑙=1

(14)

+ 𝜇𝑙 ) 𝑠𝑖𝑛 𝛽.
Trong đó: 𝜔𝑒 𝑙 và 𝜇𝑙 biểu thị tần số sóng mà tàu
gặp phải và pha ngẫu nhiên của sóng thứ l tương
ứng.
Từ (13) và (14), ta có [10]:

(8)
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𝑎𝑒 (𝑡) = ∑(√2𝑆𝑝 (𝜔𝑎 )𝛥𝜔𝑎 𝑐𝑜𝑠( 𝜔𝑒𝑙 𝑡
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ISSN: 1859-316X

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI

(15)

+ 𝜇𝑙 ) 𝑠𝑖𝑛 𝛽.
Hình 1 là mô phỏng của sóng ngẫu nhiên với:
𝐻1/3 = 5,8𝑚, 𝑛 = 28 hướng sóng 𝛽 = 45∘ , 90∘ và
tốc độ tàu 𝑉 = 7,8 𝑚/𝑠.

Hình 2. Mô phỏng của sóng ngẫu nhiên với góc tới
của sóng bằng 450

mục tiêu có dạng hiệu suất bậc hai như dưới đây đạt
giá trị nhỏ nhất:

1 

J (u )  E    eT (t )Qe(t )  uT (t ) Ru (t )  dt  ,
2 0


(18)

Trong đó: 𝑄 là ma trận bán xác định dương, và𝑅
là ma trận xác định dương.
Đối với vấn đề giảm lắc ngang, tín hiệu đầu ra lý
tưởng 𝑦̂(𝑡) = 0, có nghĩa là chuyển động lắc ngang
của tàu bằng không, và do đó sai số giữa tín hiệu ra
lý tưởng và tín hiệu ra của hệ thống 𝑒(𝑡) = 𝑦(𝑡) =
𝑥(𝑡). Do đó, (10) được viết lại như sau:
1 ∞
𝐽(𝑢) = 𝐸 { ∫ (𝑥 𝑇 (𝑡)𝑄𝑥(𝑡)
2 0
(19)
+ 𝑢𝑇 (𝑡)𝑅𝑢(𝑡))𝑑𝑡}.
Luật kiểm soát tối ưu LQR có thể được tính toán
như sau:
𝑢∗ (𝑡) = −𝐾𝑥(𝑡).
(20)
Trong (20), 𝐾 = 𝑅 −1 𝐵𝑇 𝑃 là độ lợi của phản hồi
trạng thái với 𝑃 là nghiệm bán xác định dương của
phương trình Riccati𝑃𝐴 + 𝐴𝑇 𝑃 + 𝑄 − 𝑃𝐵𝑅 −1 𝐵𝑇 𝑃 =
0. 𝑥(𝑡) là biến trạng thái của hệ thống. Phương trình
Riccati có thể được giải trực tiếp bằng tay hoặc sử
dụng công cụ Matlab với câu lệnh như sau:
>> 𝑃 = 𝑐are(𝐴, 𝐵, 𝑄, 𝑅)

Hình 3. Mô phỏng của sóng ngẫu nhiên với góc tới của
sóng bằng 900

4. Thiết kế bộ điều khiển tuyến tính bậc hai
Bằng cách kết hợp (5) và (7), mô hình không
gian trạng thái chuyển động lắc tuyến tính của tàu
được mô tả như dưới đây:
𝑥̇ (𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) + 𝐵𝑤(𝑡)
(16)
{
𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) + 𝑣(𝑡)
Trong đó: 𝑥(𝑡) ∈ 𝑅𝑛 , 𝑢(𝑡) ∈ 𝑅𝑚 , 𝑦(𝑡) ∈ 𝑅𝑙 (0 ≤
𝑙 ≤ 𝑚 ≤ 𝑛), 𝑤(𝑡) và 𝑣(𝑡) biểu thị nhiễu của hệ
thống và nhiễu đo tương ứng. 𝐸[𝑤𝑤 𝑇 ] = 𝑄 và
𝐸[𝑣𝑣 𝑇 ] = 𝑅 biểu thị phương sai của nhiễu hệ thống
và nhiễu đo tương ứng.
Biểu thị 𝑦̂(𝑡) là tín hiệu đầu ra lý tưởng, 𝑦(𝑡)
là tín hiệu đầu ra của hệ thống. Sau đó, sai số tín hiệu
ra lý tưởng và tín hiệu ra củ hệ thống có thể được
biểu thị như dưới đây:
(17)
𝑒(𝑡) = 𝑦(𝑡) − 𝑦̂(𝑡).
Để giải bài toán điều khiển bậc hai tối ưu, chúng
ta phải thiết kế 𝑢∗ (𝑡) điều khiển tối ưu sao cho hàm

8

Hình 4. Sơ đồ hệ thống điều khiển LQR

5. Nghiên cứu mô phỏng
Bảng 1. Tham số tàu mô phỏng
Giá trị

Đơn vị

84

m

Chiều rộng

10

m

Mớn nước

3,2

m

Tham số
Chiều dài tính toán

Lượng giãn nước của tàu
Diện tích vây giảm lắc
Cánh tay đòn lực nâng của vây
Hệ số lực nâng của vây
Góc ngập nước

1300

t

4

m2

5,7

m

0,055
48

(°)

Chiều cao tâm nghiêng ban đầu

1

m

Tốc độ thiết kế

18

knots
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Trong phần này, mô phỏng sẽ được thực hiện với
một tàu cá cỡ nhỏ có các tham số được đưa ra như
Bảng 1 [9] sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlab.
Với các tham số cho trong Bảng 1, mô hình
không gian trạng thái tàu của chuyển động sự rung
lắc tàu thu được như dưới đây
0
𝑥̇ (𝑡) = [
−0.55

1
0
] 𝑥(𝑡) + [
] 𝑢(𝑡)
−0.18
0.05

(21)
0
] 𝑤(𝑡)
0.05
Và hàm mục tiêu của bộ điều khiển LQG có thể
được thiết kế như dưới đây:
1 ∞
𝐽(𝑢) = 𝐸 { ∫ (𝑥 𝑇 (𝑡)𝑄𝑥(𝑡)
2 0
(22)
𝑇
+ 𝑢 (𝑡)𝑅𝑢(𝑡))𝑑𝑡}.
+[

Trong đó: 𝑄 là ma trận bán xác định dương, có
1 0
]. 𝑅 là ma trận xác
0 1
định dương, có thể được chọn là 𝑅 = [1].
thể được chọn làm 𝑄 = [

Hình 7. Tín hiệu vào của hệ thống

Từ kết quả mô phỏng ở trên ta có thể thấy rằng:
Hình 5 và 6 chỉ ra góc lắc và tốc độ lắc của tàu khi
hệ thống có và không có bộ điều khiển, qua đó chúng
ta có thể thấy hiệu quả giảm lắc cho tàu của phương
pháp đưa ra là tương đối tốt, hệ thống nhanh chóng
đạt được trạng thái ổn định, và góc lắc của tàu cũng
được giảm xuống giá trị mong muốn. Hình 7 đưa ra
tín hiệu điều khiển của hệ thống, kết quả cho thấy tín
hiệu điều khiển có sự ổn định và nằm trong giới hạn
cho phép.

6. Kết luận
Trong bài báo này, một bộ điều khiển toàn
phương tuyến tính bậc hai được đưa ra cho hệ thống
vây giảm lắc của tàu. Với việc áp dụng phương pháp
điều khiển toàn phương tuyến tính giúp cho hệ thống
đạt được sự ổn định và mạnh mẽ, giúp hệ thống đạt
được hiệu quả giảm lắc như mong đợi. Ngoài ra, việc
xem xét ảnh hưởng của yếu tố ngoại cảnh tác động
vào hệ thống là các nhiễu sóng biển ngẫu nhiên giúp
cho kết quả mô phỏng thực tế và đáng tin cậy hơn.
Các kết quả mô phỏng đã được đưa ra để khẳng định
hiệu quả giảm lắc tốt của phương pháp được đề xuất.
Hình 5. Góc lắc của tàu khi có và không
có bộ điều khiển
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THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN DỰ ĐOÁN MÔ HÌNH CHO HỆ THỐNG
VÂY GIẢM LẮC TÀU THỦY DỰA TRÊN MẠNG THẦN KINH PHẢN HỒI
MODEL PREDICTIVE CONTROL DESIGN FOR SHIP FIN STABILIZER
SYSTEM BASED ON RECURRENT NEURAL NETWORK
NGUYỄN QUANG DUY
Khoa Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Email liên hệ: nguyenquangduy@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Khi tàu thuyền hành trình trên biển, chuyển động
lắc ngang sẽ làm giảm đáng kể sự an toàn của tàu
và hàng hóa, cũng như sức khỏe của thuyền viên.
Với những ưu điểm vượt trội, ngày nay, vây giảm
lắc chủ động đã trở thành một thiết bị phổ biến
được lắp đặt trên tàu để giảm lắc ngang cho tàu,
hiệu quả giảm lắc của vây chủ động phụ thuộc
chủ yếu vào bộ điều khiển vây. Trong nghiên cứu
này, một bộ điều khiển dự đoán mô hình dựa trên
mạng thần kinh phản hồi được đề xuất cho hệ
thống ổn định vây tuyến tính của tàu. Điều khiển
dự đoán mô hình (Model Predictive Control MPC) là một phương pháp hiệu quả trong điều
khiển quá trình, nó có thể được sử dụng để nâng
cao hiệu quả của hệ thống điều khiển. Tuy nhiên,
một trong những hạn chế của điều khiển dự đoán
mô hình là gánh nặng tính toán lớn khi giải bài
toán tối ưu hóa. Để giải quyết vấn đề này, mạng
thần kinh phản hồi (Recurrent Neural Network RNN) được giới thiệu để giải quyết vấn đề lập
trình bậc hai (Quadratic Programming - QP) để
có thể đạt được hiệu quả cao hơn. Trong nghiên
cứu của chúng tôi, phương pháp điều khiển dự
đoán mô hình dựa vào mạng thần kinh phản hồi
được áp dụng cho hệ thống ổn định vây tuyến tính
của tàu để đưa ra được chiến lược điều khiển hiệu
quả cho hệ thống này. Cuối cùng, kết quả mô
phỏng được đưa ra để khẳng định hiệu quả của
bộ điều khiển được thiết kế.
Từ khóa: Điều khiển dự đoán mô hình, mạng
thần kinh phản hồi, vây ổn định tàu, lập trình
bậc hai.

Abstract
When ships are sailing on the sea, roll motion will
greatly reduce the safety of ships and cargo, as
well as the health of the crew. Due to advantages
of fin stabilizer, nowadays, active fin became a
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popular device, which usually installed on ships
to reduce roll motion, and the fins roll reduction
efficiency depends primarily on the controller. In
our work, model predictive control (MPC) method
is proposed for ship linear fin stabilizer system
based on recurrent neural network. MPC is an
effective method in process control, which can be
used to improve efficiency of the control system.
However, one of the constraints of MPC is the
heavy computational burden when solving the
optimization problem. To tackle this problem, the
recurrent neural network (RNN) is introduced to
solve quadratic programming (QP) problem so
that a higher convergence can be achieved. In our
work, MPC based on RNN is applied to the ship
linear fin stabilizer model to derive the control
strategy for this system. Finally, a numerical
simulation is given to validate effectiveness of the
designed algorithm.
Keywords: Model Predictive control, recurrent
neural network, ship fin stabilizer, quadratic
programming.

1. Mở đầu
Khi tàu thuyền hành trình trên biển, chuyển động
lắc ngang của tàu được tạo ra do sự tác động của các
yếu tố bên ngoài như sóng, gió, dòng [1] thường có
tác động tiêu cực tới tàu. Chuyển động này sẽ làm
giảm hiệu suất khai thác của các tàu, ảnh hưởng tới an
toàn của thuyền viên và hàng hóa cũng như hoạt động
thường ngày của tàu và thuyền viên. Do đó, làm thế
nào để giảm chuyển động lắc ngang của tàu là một
nhiệm vụ quan trọng. Để giải quyết vấn đề này, từ
nhiều năm trước đây đã có nhiều thiết bị được lắp đặt
trên tàu để giảm lắc cho tàu như két nước giảm lắc,
bánh lái giảm lắc, vây giảm lắc bị động,... Tuy nhiên,
hiệu quả giảm lắc của các thiết bị kể trên là không đủ.
Trong những thập kỷ gần đây, vây giảm lắc chủ động
được lắp đặt trên tàu để giảm lắc cho tàu và đạt được
kết quả cao [2]. Ngày nay, vây giảm lắc chủ động đã
11
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trở thành một thiết bị giảm lắc quan trọng và phổ biến
được lắp đặt trên các tàu. Tuy nhiên, hiệu quả giảm lắc
của thiết bị này chủ yếu phụ thuộc vào bộ điều khiển,
do đó, làm thế nào để thiết kế được bộ điều khiển vây
giảm lắc đạt được hiệu quả giảm lắc cao là một nhiệm
vụ hết sức quan trọng. Đã có nhiều phương pháp điều
khiển được áp dụng để thiết kế bộ điều khiển cho hệ
thống vây ổn định tàu. Ví dụ, một bộ điều khiển phi
tuyến dựa trên kỹ thuật điều khiển backstepping và
các thuật toán định hình độ lợi vòng kín đã được đề
xuất cho hệ thống ổn định vây tàu [3]. Trong [4], một
bộ điều khiển PID đã được đề xuất cho bộ ổn định vây
tàu trong khi tàu quay dựa trên phương pháp tối ưu
hóa Monte Carlo.

với một hàm chức năng giới hạn cứng không liên tục
đã được đề xuất trong [7] để giải quyết vấn đề lập
trình bậc hai. Trong [8], một mạng thần kinh phản
hồi mới đã được đề xuất để giải bài toán lập trình bậc
hai lồi, và thuật toán được trình bày cho thấy những
ưu điểm đáng chú ý về kết quả hội tụ và độ phức tạp
của cấu trúc.

Trong điều khiển dự đoán, một mô hình thường
được sử dụng để dự đoán phản ứng trong tương lai
của đối tượng điều khiển tại các thời điểm rời rạc
trong phạm vi dự đoán nhất định. Dựa trên phản hồi
được dự đoán, một thuật toán tối ưu hóa được sử
dụng để tính toán chuỗi tín hiệu điều khiển trong
tương lai trong phạm vi điều khiển sao cho sự khác
biệt giữa phản hồi dự đoán và tín hiệu mong muốn là
nhỏ nhất. Là một thuật toán điều khiển dự đoán được
sử dụng phổ biến, điều khiển dự đoán được sử dụng
rộng rãi trong nhiều lĩnh vực điều khiển và ứng dụng
thực tế, chẳng hạn như điều khiển chuyển động tàu,
điều khiển robot, điều khiển động cơ,... Ưu điểm của
điều khiển dự đoán là nó có thể được sử dụng để đối
phó với các tín hiệu điều khiển bị chặn và các điều
kiện ràng buộc trong hệ thống, hiệu quả điều khiển
cũng có thể được cải thiện thông qua cách tiếp cận
này trong thời gian chờ đợi. Tối ưu hóa là một vấn
đề quan trọng đối với thiết kế điều khiển dự đoán,
tuy nhiên, một số công nghệ tối ưu hóa cổ điển
không đủ hiệu quả vì vấn đề tính toán phức tạp hoặc
yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian tính toán. Do đó,
một trong những hạn chế của điều khiển dự đoán là
gánh nặng tính toán lớn trong việc giải bài toán tối
ưu hóa.

Phần còn lại của bài báo được sắp xếp như sau:
Mô hình tuyến tính chuyển động lắc của tàu được
đưa ra trong phần 2. Phần 3 là giới thiệu về mạng
thần kinh phản hồi được áp dụng trong bài. Phần 4
đưa ra thiết kế bộ điều khiển dự đoán cho hệ thống
vây giảm lắc tuyến tính của tàu. Các kết quả mô
phỏng được đưa ra trong phần 5. Phần 6 là các kết
luận của bài báo.

Trong những năm gần đây, việc tối ưu hóa thông
qua mạng thần kinh phản hồi được nghiên cứu rộng
rãi và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Ví dụ,
điều khiển dựa trên mạng thần kinh phản hồi của các
mạch tương tự đã được nghiên cứu bởi Tank và
Hopfield [5]. Ngoài ra, mạng thần kinh phản hồi còn
có một số ưu điểm nổi bật và một trong số đó là tính
ưu việt trong giải quyết vấn đề lập trình bậc hai. Ví
dụ, trong [6] bài toán lập trình bậc hai lồi (SCQP)
nghiêm ngặt với các ràng buộc tuyến tính tổng quát
đã được giải quyết bằng cách áp dụng mạng thần
kinh phản hồi. Và mạng thần kinh phản hồi một lớp

12

Trong bài báo này, thuật toán điều khiển dự đoán
dựa trên mạng thần kinh phản hồi được đưa ra cho hệ
thống ổn định vây tàu. Phương pháp điều khiển dự
đoán được áp dụng cho hệ thống vây ổn định tuyến
tính của tàu, và mạng thần kinh phản hồi được đưa
vào để giải quyết vấn đề tuyến tính bậc hai trong quá
trình tối ưu hóa.

2. Mô hình tuyến tính chuyển động lắc của tàu
Khi hành trình trên biển, tàu thuyền thường chịu
tác động của nhiễu động bên ngoài như sóng, gió,
dòng chảy, vv. Khi góc lắc ngang của tàu nhỏ, mô
hình ổn định vây tuyến tính của tàu được thiết lập
dựa trên lý thuyết Conolly. Mô hình này được sử
dụng rộng rãi để điều khiển giảm lắc cho tàu và được
mô tả như sau [9]:
(M x  M x )  2 Nu  Dp hm   Dp hm1  Kc

(1)

Trong đó: M x và M x là mô men quán tính
lắc và mô men quán tính lắc tăng thêm của tàu. 
là góc lắc ngang của tàu,  là tốc độ lắc ngang,
hm là chiều cao khuynh tâm ban đầu của tàu, Dp
biểu thị lượng giãn nước của tàu, 2Nu biểu thị hệ số
suy giảm của chuyển động lắc của tàu. 1 biểu thị
hiệu số gây nghiêng của sóng, Kc biểu thị mô men
lực do vây giảm lắc sinh ra tác động vào tàu, có dạng
như sau:
Kc  2Ll f cos( )

(2)

Trong đó: L là hệ số lực nâng của tàu được gây
ra bởi vây giảm lắc, l f là cánh tay đòn lực nâng của
vây,  là góc của vây, góc này là góc giữa trục thẳng
đứng và đường tâm của vây giảm lắc. Bộ điều khiển
sản sinh ra các mô men điều khiển khác nhau bằng
cách thay đổi chế độ chuyển động của vây giảm lắc
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(thay đổi góc của vây) để đạt được mục đích giảm lắc

điều khiển dự báo mô hình, mô hình toán học mạng

ngang cho tàu. Công thức (2) biểu thị mối quan hệ

thần kinh phản hồi được mô tả như sau:

giữa góc của vây giảm lắc và mô men giảm lắc được
sinh ra.
Công thức (1) được viết lại như sau:


1

( M x  M x )

(2 Nu  D p hm  D p hm1  Kc )
T

B1  

, A2  

2 Nu
,
( M x  M x )

1
( M x  M x )

(4)

(5)

Công thức (4) được viết lại dưới dạng mô hình
không gian trạng thái như sau:

x(t )  Ak x(t )  Bk u(t )  Ek d (t )

0
Trong đó Ak  
 A1

N ch

(8)

được sử dụng để biểu thị

yếu tố thứ ith của phạm vi điều khiển (Control
horizon) ( N ch ) .

Trong đó: A1 , A2 , B1 là các ma trận hệ số và
được tính toán như sau:
D p hm

 U  WF ( U )  b,

(3)

là các biến trạng

 x1  x2

 x2  A1 x1  A2 x2  B1 ( D p hm1  Kc )

( M x  M x )

dt

Trong đó: U  R

thái, do đó (3) được viết lại như sau:

A1  

d U

véc tơ trạng thái với ui (i  1, 2, 3..., N ch ) biểu thị

Biểu thị x   x1 , x2    ,  
T



(6)



là một hằng số dương, Wj

(j=1,2,3,…,Nch) là ma trận trọng số với j biểu thị
hàng thứ jth của ma trận W, bk ( k  1, 2, 3,..., N ch ) là
véc tơ ngưỡng với k biểu thị yếu tố thứ kth của véc tơ
b, và F là một hàm số liên tục không suy biến. chỉ có
một lớp và Nch nơ ron trong mạng thần kinh
Hopfield.
Một trong những đóng góp quan trọng của
Hopfield là ứng dụng lý thuyết ổn định Lyapunov vào
phân tích ổn định cho mạng thần kinh phản hồi. Do
đó, đặc điểm của mạng Hopfield là gì? Câu trả lời là

1

2 2
là ma trận biến
R

A2 

không cần thiết kế luật học, không cần huấn luyện, và
không yêu cầu tự học. Do đó, quá trình thiết kế dựa

0
trạng thái, Bk  Ck     R 21 là ma trận đầu
 B1 
vào. Ngoài ra, d biểu thị nhiễu hệ thống, u biểu thị
tín hiệu đầu vào của hệ thống, và cũng là mô men
điều khiển được sinh ra bởi vây giảm lắc được mô tả
trong công thức (2).

3. Mạng thần kinh phản hồi
Như chúng ta đã biết, ngày nay việc tối ưu hóa

trên hàm Lyapunov sẽ được đưa ra để xác định ma
trận trọng số. Và hàm Lyapunov được đưa ra bởi
Hopfield sẽ có dạng như sau [10]:

1
V (a )   aT Wa  bT a.
2

(9)

Và nhiệm vụ thiết kế sẽ là tối thiểu hóa hàm V(a)
bằng cách lựa chọn ma trận trọng số W và véc tơ
ngưỡng b sao cho phù hợp.

thông qua mạng thần kinh phản hồi được nghiên cứu

4. Thiết kế bộ điều khiển dự đoán mô hình

rộng rãi. Mô hình của mạng thần kinh phản hồi

Mô hình tuyến tính (6) được viết dưới dạng mô
hình thời gian rời rạc như sau:

thường có dạng như sau:



dn(t )
  n(t )  Wa (t )  b,
dt

Với: véc tơ trạng thái n(t )  R ,
n

(7)



là hằng số

 x(t  1)  Ad x(t )  Bd u (t )  Ed d(t )

 y(t )  Cd x(t )

(10)

Trong đó: x là biến trạng thái, y   là tín hiệu

dương, W là ma trận trọng số, b là véc tơ ngưỡng, và
a(t)=f(n(t) là một hàm số liên tục không suy biến.
trong bài báo này, mạng thần kinh Hopfield sẽ được
sử dụng để giải quyết vẫn đề QP của phương pháp
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ra của hệ thống, u là tín hiệu vào, Ad, Bd, Cd, và Ed là
các ma trận hằng số của hệ thống sau khi rời rạc hóa.
Nhiễu hệ thống d(t) là nhiễu Gaussian. Biểu thị sự
khác biệt của nhiễu như sau:
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(11)

Lấy hiệu số trên cả hai vế của phương tình thứ

 u (t  1))  Ed (d (t )  d (t  1)).

Trong đó: 011 là ma trận số không có kích
thước 11 , I11 là ma trận đơn vị với kích thước

nhất trong hệ thống (10) ta được:

x(t  1)  x(t )  Ad ( x(t )  x(t  1))  Bd (u (t )

11 , và A, B, C là các ma trận kết hợp của mô hình.
(12)

Biểu thị (18) dưới dạng đơn giản như sau:

Hiệu số của các biến trạng thái được biểu thị

xn (t  1  )  Axn (t )  Bu (t )  E d (t )

(20)

y(t )  Cxn (t )

(21)

như sau:

x(t  1)  x(t  1)  x(t )

(13)

x(t )  x(t )  x(t  1).

(14)

Hiệu số của tín hiệu điều khiển được biểu thị
như sau:

u(t )  u(t )  u(t 1).

(15)

Kết hợp (10), (11), (12), (13), (14), (15), ta có:

x(t 1)  Ad x(t )  Bd u(t )  Ed d (t ).

(16)

Gọi Nph là phạm vi dự đoán và Nch là phạm vi
điều khiển (Nch ≤ Nph) thì các biến trạng thái tương
lai sẽ được tính toán như bên dưới bằng cách sử
dụng điểm đặt của các tham số điều khiển tương lai.
xn (t  1 t )  Axn (t )  Bu (t )  E d (t )
xn (t  2 t )  Axn (t  1 t )  Bu (t  1)  E d (t  1)
 A( Axn (t )  Bu (t )  E d (t ))  Bu (t  1)
 E d (t  1)

Lưu ý rằng:

 A2 xn (t )  ABu (t )  Bu (t  1)  AE d (t )

y (t  1)  y (t )  Cd ( x(t  1)  x(t ))
 Cd x(t  1)
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 E d (t  1)

(22)

(17)

 Cd Ad x(t )  Cd Bd u (t )  Cd Ed d (t ).
xn (t  N ph t )  A xn (t )  A
N Ph

Kết hợp (16) và (17), ta có mô hình sau;

O1T1   x(t ) 
 x(t  1)   Ad



 y (t  1) 


 Cd Ad I11   y (t ) 
 B 
 E 
  d  u (t )   d  d (t )
Cd Bd 
Cd Ed 


y (t )  O12

 x(t ) 
I11  
,
 y (t ) 

 AN
A

(18)

(19)

14

N ph 1

Bu (t  1) 

E d (t )  A

 AN

N ph  2

Ph

 N ch

Bu (t  N ch  1)

E d (t  1)

...  E d (t  N ph  1).

giá trị trung bình dần tới không, d (  i) có giá
trị trung bình cũng dần tới không, ( d (  i) là giá

 x(t ) 
31 là ma trận biến trạng thái mới
xn (t )  
R
y
(
t
)



C  012

2

Bu (t )

Giả sử rằng d ( ) là một chuỗi nhiễu trắng có

Xác định:

 A
A d
Cd Ad

Ph

N Ph 1

01T1 
33
R
I11 

 B 
B   d   R31
Cd Bd 

I11   R13 E   Ed   R31
C E 
 d d

trị dự đoán tại thời điểm i trong tương lai). Các giá
trị dự đoán của các biến trạng thái và biến đầu ra
được tính toán như giá trị mong đợi, do đó, tác động
của nhiễu tới giá trị dự đoán gần như bằng không.
Các biến đầu ra được tính toán dựa trên các biến
trạng thái dự đoán như dưới đây:
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Điều kiện ràng buộc:

y (t  1 t )  CAxn (t )  CBv(t )

Umin  U  Umax

(33)

Umin  U  Umax

(34)

W  2( R  T Q)

(35)

(24)

f  2T QFxn (t )

(36)

(25)

U  ( R   Q)  QFxn (t ).

y (t  2 t )  CA2 xn (t )  CABu (t )  CBu (t  1)
y (t  N ph t )  CA N xn (t )  CA N
Ph

CAN

Ph  2

Bu (t  1) 

 CA N

Ph 1

Ph  N ch

(23)

Bu (t )

Trong đó:

Bu (t  N ch  1).

Xác định các véc tơ:
Y   y (t  1 t ) y (t  2 t )
T

y (t  N Ph t )

T

T



T

T

U   u (t ) u (t  1)
T

u (t  N ch  1)

T

T



T

1

T

(37)

Kết hợp (23), (24) và (25), ta thu được ma trận
rút gọn như sau:
Y  Fxn (t )  U ,

(26)

Trong đó:
 CA
 CA2
F

 N
CA

Ph



  RN




0
 CB
 CAB
CB

2
   CA B
CAB


CA N 1 B CA N  2 B
Ph

Ph

3

(27)
Hình 1. Sơ đồ khối bộ điều khiển dự báo mô hình



0

N
0
R


N N
CA
B 

6. Nghiên cứu mô phỏng

0

Ph

Ph

Ph

 N ch

.

(28)

Bảng 1. Tham số tàu mô phỏng

ch

J  Y QY  U RU ,
T

(29)

Trong đó Q và R là các ma trận trọng số.
Biểu thị (29) như sau:
J  ( Fxn (t )) QFxn (t )  2 U  QFxn (t )
T

T

T

(30)
U ( R   Q ) U ,
T

T

Đơn vị

98

m

Chiều rộng

10,2

m

Mớn nước

3,1

m

Lượng giãn nước của tàu

1458

t

Diện tích vây giảm lắc

5,22

m2

Cánh tay đòn lực nâng của vây

3,46

m

Hệ số lực nâng của vây

3,39

N

43

(°)

Chiều dài tính toán

Góc ngập nước
Chiều cao khuynh tâm ban đầu
Tốc độ thiết kế

Và xác định:

A  ( Fxn (t )) QFxn (t ).
T

(31)

Trong quá trình tối ưu hóa, ma trận A duy trì
không đổi, do đó A có thể bỏ qua trong vấn đề
quadratic programming. Do đó (29) có thể viết lại
như sau:
min J  

Giá trị

Tham số

Xem xét vấn đề tối ưu hóa với hàm mục tiêu sau:
T

Trong phần này, mô phỏng sẽ được thực hiện với
một tàu có các tham số được đưa ra như Bảng 1 [11].
Sử dụng phần mềm mô phỏng Matlab.

1
2

U W U  Uf
T

T

,

(32)

1,012

m

18

knots

Trong mô phỏng này, các tham số điều khiển
được chọn như sau: Khoảng thời gian được đặt là
T=0,08s. Phạm vi điều khiển Nch=4, Phạm vi dự
đoán Nph=10, góc của vây được giới hạn là   25 .
Chỉ có 1 lớp và Nch nơ ron trong mạng Hopfield.
Có j(j=1,2,3,…,Nch) hàng trong ma trận trọng số W
và k(k=1,2,3,…,Nch) yếu tố trong ma trận ngưỡng b.
Và ui (i  1, 2, 3..., Nch ) biểu thị yếu tố thứ i của
phạm vi điều khiển. Để khẳng định hiệu quả của
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phương pháp điều khiển được đưa ra, một bộ điều
khiển toàn phương tuyến tính Gaussian cũng được
thiết kế với mục đích so sánh. Bộ điều khiển toàn
phương tuyến tính Gaussian được thiết kế như sau:

u* (t )  Kxˆ(t )
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(38)

Trong đó: K là độ lợi của tín hiệu phản hồi trạng
thái, xˆ (t ) là trạng thái dự đoán của hệ thống thông
qua bộ lọc Kalman.
Kết quả mô phỏng được đưa ra như trong Hình
2-4 cho thấy hiệu quả của phương pháp điều khiển
được thiết kế.

6. Kết luận
Trong bài báo này, một bộ điều khiển dự báo mô
hình dựa vào mạng thần kinh phản hồi được đưa ra
cho hệ thống vây giảm lắc của tàu. Với việc áp dụng
phương pháp điều khiển dự đoán mô hình giúp cho
hệ thống đạt được sự ổn định và mạnh mẽ, ngoài ra
việc áp dụng mạng thần kinh phản hồi giúp cho vấn
đề lập trình bậc hai được giải quyết giúp giảm bớt
khối lượng tính toán trong quá trình tối ưu hóa, giúp
hệ thống đạt được hiệu quả giảm lắc như mong đợi.
Các kết quả mô phỏng được đưa ra đã khẳng định
hiệu quả giảm lắc tốt của phương pháp được đề xuất.
Lời cảm ơn
Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học
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ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ ĐẾN CHỈ SỐ
SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG (EEOI) TRÊN TÀU THỦY
THE EFFECT OF ENGINE TECHNICAL CONDITION ON ENERGY
EFFICIENCY OPERATION INDICATOR (EEOI) ON THE SHIP
NGUYỄN TRÍ MINH*, NGUYỄN TRUNG CƯƠNG
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: triminh@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Bài báo này sẽ phân tích, đánh giá ý nghĩa của chỉ
số sử dụng hiệu quả năng lượng (EEOI) và công
thức tính EEOI của IMO; Phân tích ảnh hưởng của
tình trạng kỹ thuật động cơ đến lượng tiêu thụ
nhiên liệu của động cơ và do đó ảnh hưởng đến chỉ
số sử dụng hiệu quả năng lượng (EEOI). Ứng dụng
vào thực tế, bài báo đã tính toán chỉ số EEOI cho
tàu NSU MILESTONE để làm sáng tỏ ảnh hưởng
của các điều kiện khai thác và tình trạng kỹ thuật
của động cơ đến chỉ số EEOI
Từ khóa: Chỉ số sử dụng hiệu quả năng lượng
(EEOI), khai thác hiệu quả.

Abstract
This article will analyze and evaluate the
significance
of
the
Energy
Efficiency
Operational Indicator (EEOI) and IMO's EEOI
formula; Analyzing the impact of engine's
technical condition on its fuel consumption and
thus the Energy Efficiency Operational Indicator
(EEOI). Apply into reality, this article also
calculates the EEOI Index for M/V. NSU
MILESTONE to clarify the impact of the
operating condition and the technical condition
of the engine on the EEOI index.
Keywords: Energy Efficiency Operational
Indicator (EEOI), Efficiency Operation.

1. Giới thiệu chung
Sự tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
của các quốc gia trên thế giới càng lớn, nhu cầu vận
chuyển hàng hóa giữa các khu vực trên thế giới càng
lớn, do đó ngành vận tải biển trên thế giới càng phát
triển, dẫn tới lượng tiêu thụ nhiên liệu cho đội tàu
biển ngày càng tăng. Đó chính là một trong các
nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí.
Những chất khí độc hại phát thải từ các động cơ
diesel gây ô nhiễm môi trường chủ yếu bao gồm các
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oxit ni tơ (NOx), oxit lưu huỳnh (SOx) và oxit các
bon (CO, CO2) .
Từ cuối những năm 1980, Tổ chức Hàng hải
Quốc tế (IMO) đã tiến hành nghiên cứu ban hành các
văn bản nhằm ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tàu
biển. Vì vậy, các công ty chế tạo động cơ diesel tàu
thủy đã nhanh chóng có các giải pháp để giảm thiểu
hàm lượng phát thải ôxít nitơ, oxit lưu huỳnh trong
khí thải động cơ như: cải tiến động cơ diesel, lắp
thêm các hệ thống lọc khí thải, sử dụng nhiên liệu có
hàm lượng lưu huỳnh thấp,…
Hàng năm lượng khí CO2 do tàu biển thải ra môi
trường gây hiệu ứng nhà kính tăng trung bình
khoảng 9,6%/năm trong giai đoạn từ 2012 đến 2018
(từ 977 triệu tấn lên 1,076 triệu tấn/năm) và dự báo
đến năm 2050 lượng khí CO2 do tàu biển phát thải
vào không khí tăng khoảng 50% so với năm 2018, do
nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường biển là rất lớn
và ngày càng lớn hơn [3, 6].
Tháng 7 năm 2011, Ủy ban Bảo vệ môi trường
biển (MEPC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO)
đã thông qua quy định về giảm sự phát thải khí gây
hiệu ứng nhà kính từ tàu biển. Quy định về chỉ số
thiết kế hiệu quả năng lượng (Energy Efficiency
Design Index-EEDI) và yêu cầu các công ty quản lý
tàu phải xây dựng Kế hoạch quản lý hiệu quả năng
lượng tàu (Ship Energy Efficiency Management
Plan-SEEMP) cho các tàu của mình [1].
Để theo dõi, đánh giá hiệu quả của Kế hoạch quản
lý hiệu quả năng lượng tàu (SEEMP), tổ chức Hàng hải
quốc tế (IMO) khuyến cáo các công ty quản lý tàu sử
dụng chỉ số sử dụng hiệu quả năng lượng (Energy
Efficiency Operational Indicator - EEOI).

2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là lý
thuyết kết hợp với thực nghiệm. Nghiên cứu lý
thuyết chủ yếu tập trung vào việc thu thập dữ liệu,
tính toán, phân tích, đánh giá. Nghiên cứu thực
nghiệm được thực hiện tính toán cho một con tàu
cụ thể.
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3. Khái niệm về chỉ số sử dụng hiệu quả năng lượng
Chỉ số sử dụng hiệu quả năng lượng (EEOI) là
khối lượng CO2 do tàu phát thải (bao gồm cả lượng
CO2 phát thải khi tàu trong cảng) khi tàu chở được 1
đơn vị hàng hóa và di chuyển được một hải lý.
IMO quy định có hai cách tính chỉ số sử dụng hiệu
quả năng lượng (EEOI): Chỉ số sử dụng hiệu quả năng
lượng (EEOI) của một chuyến và chỉ số sử dụng hiệu
quả năng lượng (EEOI) trung bình của nhiều chuyến,
hoặc trong một chu kỳ thời gian (ngày, tháng,...).
3.1. Chỉ số sử dụng hiệu quả năng lượng (EEOI)
của một chuyến
Chỉ số sử dụng hiệu quả năng lượng (EEOI) của
một chuyến được tính bằng công thức (1).

 FC xC
j

EEOI 

(1)

mcargo xD

Bảng 1. Hệ số phát thải CO2 của các loại nhiên liệu [1]
Cf
(T. CO2/T.

Chuyến đi: Là khoảng thời gian tính từ khi khởi
hành từ cảng A đến khi khởi hành từ cảng B tiếp theo,
hoặc từ khi đến cảng A đến khi đến cảng B, như sơ đồ
Hình 1 [1].
Bảng 2. Đơn vị tính khối lượng hàng/khách chở của
các loại tàu [1]

Chú thích

Light Fuel Oil
(LFO)
Heavy Fuel Oil
(HFO)
Liquefied

3.026000
3.151040
3.114400

ISO8217
DMX-RMC
ISO8217
RMA-RMD
ISO8217
RME-RMK

3.000000

Propane

3.030000

Butane

Petroleum Gas
(LPG)

Tấn

Tàu chở hàng lỏng

Tấn

Tàu container

TEU
Tấn (container có hàng: 10t,

Tàu RO-RO

cotainer không hàng: 2t)

Tàu khách

Số khách trên tàu

Tàu ô tô

Số ô tô trên tàu

3.2. Chỉ số sử dụng hiệu quả năng lượng (EEOI)
trung bình của nhiều chuyến
Chỉ số sử dụng hiệu quả năng lượng (EEOI)
trung bình của nhiều chuyến được tính bằng công
thức:

nhiên liệu)
Diesel/gas oil

Đơn vị

Loại tàu
Tàu chở hàng khô

Fj

j

Trong đó:
CFj: Hệ số phát thải CO2 (quy đổi khối lượng nhiên
liệu thứ j ra khối lượng phát thải CO2, hệ số này phụ
thuộc vào hàm lượng các bon có trong nhiên liệu j).
Giá trị của CFj phụ thuộc vào từng loại nhiên liệu và
được tra trong Bảng 1.

Loại nhiên liệu

khoảng thời gian xem xét: ngày, tháng,...
Loại hàng hóa: Bao gồm tất cả các loại hàng hóa
thường chở trên tàu: Khí hóa lỏng, hàng rời, hàng tổng
hợp, container, ô tô, hành khách,…
mcargo: Khối lượng hàng chở trên tàu trong chuyến
đi. Các loại hàng khác nhau sẽ có cách tính đơn vị
khối lượng khác nhau như trong Bảng 2.

 FC xC
 m xD
ij

Average EEOI 

i

Fj

j

cargo ,i

(2)

i

i

Trong đó: i: số chuyến;
𝐷𝑖 : Quãng đường của chuyến thứ i.
Từ công thức trên có thể thấy rằng, giá trị EEOI
càng nhỏ thì hiệu quả sử dụng năng lượng trên tàu
càng lớn.
4. Tình trạng kỹ thuật của động cơ ảnh hưởng
đến chỉ số sử dụng hiệu quả năng lượng (EEOI)

Liquefied

Từ công thức tính chỉ số sử dụng hiệu quả năng
lượng (EEOI), có thể thấy rằng giá trị EEOI phụ
(LNG)
thuộc vào rất nhiều yếu tố: tốc độ tàu, thời gian hành
FCj: Khối lượng nhiên liệu thứ j tiêu thụ của động trình trên biển, thời gian neo, làm hàng, khối lượng
cơ lai chân vịt, máy phát điện, các thiết bị tiêu thụ hàng chở trên tàu, tình trạng kỹ thuật của các thiết bị
nhiên liệu khác: Nồi hơi, lò đốt rác,… trong chuyến đi tiêu thụ nhiên liệu trên tàu như: động cơ lai chân vịt,
và trong cảng cho một khoảng thời gian xem xét: ngày, động cơ lai máy phát điện, nồi hơi phụ,…
Trong bài báo này chúng tôi chỉ đưa ra và phân
tháng,…
tích
ảnh hưởng của tình trạng kỹ thuật của động cơ
D: Quãng đường thật đi được, tính bằng hải lý giữa
hai cảng, hoặc quãng đường tàu đi được trong một diesel đến chỉ số sử dụng hiệu quả năng lượng
Natural Gas
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Hình 1. Hình ảnh mô tả khái niệm “Chuyến đi”
(EEOI), còn các yếu tố khác như: tuyến hành hải,
mớn nước mũi-lái, tình trạng kỹ thuật của vỏ tàu,
chân vịt, sẽ được trình bày trong một bài báo khác.
Đối với các động cơ diesel, tình trạng kỹ thuật
của các chi tiết ảnh hưởng đến quá trình cháy trong
xilanh động cơ đều ảnh hưởng trực tiếp đến mức tiêu
thụ nhiên liệu của động cơ.
4.1. Bơm cao áp
Các hư hỏng thường gặp trong thực tế của bơm
cao áp là: Cặp piston và xilanh bơm cao áp bị mòn,
sẽ làm cho áp suất phun nhiên liệu và góc phun sớm
bị giảm.
II

I
Pb

III



P0
Pd

6

3

2
1

7
(gqtk)

4

Pf

5
6

3

b

7 P0’

P0
Pd

1 2
ĐCT

(gqtk)

Hình 2. Áp suất nhiên liệu tại bơm cao áp và vòi phun
a. Áp suất nhiên liệu tại Bơm cao áp; b. Áp suất nhiên liệu
tại vòi phun.

Để hiểu rõ hơn vì sao áp suất phun nhiên liệu
giảm khi cặp piston và xilanh bơm cao áp bị mòn,
chúng ta hãy xem xét diễn biến sự thay đổi áp suất
của nhiên liệu tại bơm cao áp và vòi phun diễn ra
như sau:
Trên Hình 2, thời điểm bắt đầu hành trình có ích
của piston bơm cao áp được ký hiệu điểm (1) trên đồ
thị. Áp suất nhiên liệu trong bơm cao áp tiếp tục tăng
đến áp suất Pd (2) trên đồ thị, lúc này van một chiều
sau bơm cao áp mở. Piston bơm cao áp tiếp tục đi
lên, áp suất nhiên liệu trong bơm cao áp và tại vòi
phun tăng đến áp suất nâng kim phun Po (điểm 3).
20

Trong trường hợp cặp piston và xilanh bơm cao
áp bị mòn, thời điểm áp suất nhiên liệu đạt tới áp
suất P0 sẽ chậm hơn, do đó kim phun mở muộn hơn,
nghĩa là góc phun sớm bị giảm.
Khi piston bơm cao áp bị mòn, lưu lượng bơm
cao áp sẽ giảm, do đó áp suất phun nhiên liệu sẽ
giảm, mặc dù kim phun vẫn mở. [4]. Góc phun sớm
giảm, áp suất phun giảm làm cho thời gian cháy
nhiên liệu trong xilanh bị kéo dài. Kết quả là công
suất, hiệu suất động cơ giảm, suất tiêu hao nhiên liệu
tăng lên.
4.2. Vòi phun của động cơ

4 5

a

Đó chính là thời điểm bắt đầu phun nhiên liệu thực tế
của vòi phun.

Sau một thời gian làm việc tình trạng kỹ thuật
của các vòi phun sẽ bị giảm, ảnh hưởng đến chất
lượng quá trình cháy trong xilanh động cơ. Các hư
hỏng thường gặp đối với vòi phun là:
Kim phun đóng không kín, do đó ở đầu và cuối
quá trình phun nhiên liệu, mặc dù kim phun chưa mở,
hoặc đã đóng nhưng nhiên liệu vẫn bị “rò” vào
xilanh, làm cho áp suất phun nhiên liệu bị giảm (lúc
này áp suất phun nhiên liệu lớn nhất sẽ thấp hơn P4,
Hình 2).
Thân kim phun bị mòn, do đó một phần nhiên
liệu sẽ bị rò lọt ra ngoài dọc theo thân kim phun làm
cho áp suất phun bị giảm, đồng thời cũng làm giảm
góc phun sớm thực tế, kết quả là quá trình cháy rớt
tăng, làm cho công suất và hiệu suất của động cơ bị
giảm, suất tiêu hao nhiên liệu, lượng tiêu thụ nhiên
liệu của động cơ tăng.
4.3. Nhiệt độ nhiên liệu trước bơm cao áp
Chất lượng phun nhiên liệu không những phụ
thuộc vào bơm cao áp, vòi phun, áp suất phun, kết
cấu buồng đốt,… mà còn phụ thuộc vào độ nhớt của
nhiên liệu. Vì vậy, nhiên liệu phải được hâm trước
khi đến bơm cao áp để nhiên liệu có độ nhớt phù
hợp. Nếu nhiệt độ nhiên liệu trước bơm cao áp thấp,
độ nhớt của nhiên liệu sẽ tăng cao hơn giá trị cho
phép của động cơ, do đó sự hòa trộn giữa nhiên liệu
và khí nén trong buồng đốt sẽ không đồng đều và
kéo dài, làm cho quá trình cháy trong xilanh bị kéo
dài sang đường giãn nở. Đó là lý do vì sao suất tiêu
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hao nhiên liệu của động cơ tăng khi nhiệt độ hâm
nhiên liệu không phù hợp.
Kinh nghiệm khai thác cho thấy độ nhớt của
nhiên liệu không được quá thấp, vì khi đó sẽ ảnh
hưởng trực tiếp đến chất lượng phun sương, chức
năng bôi trơn của nhiên liệu cho bơm cao áp và vòi
phun, do đó tăng nguy cơ bị kẹt piston bơm cao áp,
hỏng các gioăng cao su làm kín của bơm cao áp [5].

Loại tàu: Tàu chở hàng rời;

4.4. Sức cản trên đường nạp-xả, tình trạng kỹ thuật
của sinh hàn khí tăng áp

Công suất: 880 [kW];

Sức cản trên đường nạp, tình trạng kỹ thuật của
sinh hàn khí tăng áp, tua bin-máy nén tăng áp sẽ ảnh
hưởng trực tiếp đến lượng khí nạp vào xilanh động
cơ và do đó ảnh hưởng đến quá trình cháy trong
xilanh động cơ. Nếu sức cản trên đường nạp, xả tăng,
tình trạng kỹ thuật của tua bin-máy nén tăng áp, sinh
hàn khí tăng áp không tốt sẽ làm giảm lượng khí nạp
vào xilanh và do đó làm cho quá trình cháy kéo dài
sang đường giãn nở. Kết quả là công suất, hiệu suất
của động cơ giảm, suất tiêu hao nhiên liệu của động
cơ tăng, làm tăng chỉ số EEOI.
4.5. Xéc măng-xilanh-xupap
Cụm chi tiết xéc măng-xilanh, xupap ảnh hưởng
đáng kể đến chất lượng quá trình cháy trong xilanh
động cơ. Khi xéc măng, xilanh, hoặc các xupap bị
mòn, không kín, làm cho áp suất và nhiệt độ cuối
quá trình nén giảm, do đó quá trình hòa trộn giữa
nhiên liệu và khí nén trong xilanh không đều. Điều
này làm cho quá trình cháy trong xilanh động cơ sẽ
diễn ra chậm hơn, công suất, hiệu suất động cơ giảm,
nhiệt độ khí xả tăng, suất tiêu hao nhiên liệu cũng
tăng. Ngoài ra một phần nhiên liệu không thể cháy
được do thiếu không khí cũng theo khí xả ra ngoài.
Có thể thấy rằng tình trạng kỹ thuật của động cơ ảnh
hưởng nhiều đến lượng tiêu thụ nhiên liệu trên tàu,
dẫn tới làm tăng chỉ số sử dụng hiệu quả năng lượng
(EEOI). Vì vậy trong quá trình khai thác động cơ
phải tuân thủ chặt chẽ kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa
cho động cơ.
5. Tính chỉ số sử dụng hiệu quả năng lượng
(EEOI) của tàu NSU MILESTONE
Để làm rõ những phân tích, đánh giá trên, nhóm
tác giả tiến hành tính chỉ số sử dụng hiệu quả năng
lượng (EEOI) của tàu NSU MILESTONE của Công
ty Hosei Shipping SA, với chu kỳ tính là một tháng.
5.1. Các đặc
MILESTONE

điểm

chính

của

tàu

NSU

Tốc độ: 15,0 [hải lý/giờ];
Máy chính: MITSUI MAN B&W 7S80MC-C;
Công suất: 22.314 [kW];
Tốc độ quay: 74,5 [v/ph];
Suất tiêu hao nhiên liệu: 158,64 [g/kW.h];
Máy đèn: YANMAR 6N21AN-21V;
Tốc độ quay: 900 [v/ph].
5.2. Tính chỉ số sử dụng hiệu quả năng lượng
(EEOI) của tàu NSU MILESTONE
Phần này sẽ tính chỉ số sử dụng hiệu quả năng
lượng (EEOI) của tàu NSU MILESTONE trong ba
tháng (tháng 7, 8 và 9 năm 2019). Các bước tính sẽ
được thực hiện như sau:
5.2.1. Chu kỳ tính chỉ số sử dụng hiệu quả năng
lượng (EEOI) của tàu NSU MILESTONE
Chu kỳ tính chỉ số sử dụng hiệu quả năng lượng
(EEOI) của tàu NSU MILESTONE là một tháng, và
tính trong 3 tháng có thời gian chạy biển và lượng
hàng hóa khác nhau.
5.2.2 Nguồn dữ liệu để tính
Nhật ký buồng máy và boong của tàu NSU
MILESTONE, các hóa đơn nhiên liệu của Công ty
cấp nhiên liệu cho tàu [2].
5.2.3. Thu thập dữ liệu
Các dữ liệu thu thập từ nhật ký boong và máy của
tàu NSU MILESTONE để tính chỉ số sử dụng hiệu
quả năng lượng (EEOI) bao gồm: Lượng tiêu thụ
nhiên liệu nặng, nhẹ của động cơ lai chân vịt, lai máy
phát điện, nồi hơi phụ, trong từng ngày; đặc tính loại
nhiên liệu được tiêu thụ trên tàu; quãng đường tàu di
chuyển được mỗi ngày; lượng hàng hóa trên tàu của
từng quãng đường và tình trạng bảo dưỡng động cơ
của từng tháng. Trong đó, tháng 7 động cơ chưa
được bảo dưỡng vòi phun, xupap, nhưng tháng 8 tàu
đã thay vòi phun, thay xupap xả, xéc măng của
xilanh số 2, 4.
5.2.4. Tính chỉ số sử dụng hiệu quả năng lượng
(EEOI)
Căn cứ vào các thông số thu thập được từ nhật ký
máy, boong, hóa đơn nhiên liệu từ tàu NSU
MILESTONE, và công thức tính chỉ số khai thác
hiệu quả năng lượng EEOI (2), chúng tôi đã tính
được chỉ số khai thác hiệu quả năng lượng (EEOI)
của các tháng như sau:

Tàu NSU MILESTONE có các thông số chính
như sau:
SỐ 67 (8-2021)
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CHỈ SỐ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG (EEOI)
0.0000250000

EEOI

0.0000200000
0.0000150000
0.0000100000
0.0000050000
0.0000000000

1

2

3

Hình 3. Chỉ số sử dụng hiệu quả năng lượng (EEOI)
1. EEOI tháng 7, 2. EEOI tháng 8; 3. EEOI tháng 9

5.3. Kết luận
Nhìn vào biểu đồ Hình 3 chúng ta thấy rằng giá
trị chỉ số sử dụng hiệu quả năng lượng của các tháng
7, 8, 9 có giá trị khác nhau, vì các nguyên nhân sau:
Tổng số ngày chạy biển của các tháng khác nhau;
tuyến hành trình của các tháng khác nhau; lượng tiêu
thụ nhiên liệu của các tháng khác nhau; tổng quãng
đường chạy được của các tháng khác nhau; lượng
hàng trên tàu của các tháng khác nhau.
So sánh tháng 7 và tháng 8, chỉ số sử dụng hiệu
quả năng lượng của tháng 8 đã giảm đi. Qua số liệu
thực tế thu thập được, với lượng hàng hóa chuyên
chở như nhau, ngay sau khi bảo dưỡng, với lượng
hàng hóa không đổi, lượng nhiên liệu tiêu thụ giảm
đi rõ rệt. Điều này có thể lý giải trong tháng 8 tàu đã
bảo dưỡng, thay mới xéc măng, vòi phun, xupap xả
cho xilanh số 2, 4.

6. Kết quả nghiên cứu
Nội dung bài báo đã giải quyết được các vấn đề
chính sau:
(i) Phân tích đánh giá tình trạng kỹ thuật của
động cơ ảnh hưởng đến chỉ số sử dụng hiệu quả năng
lượng (EEOI);
(ii) Việc xác định chỉ số sử dụng hiệu quả năng
lượng cho tàu NSU MILESTONE đã cho ta thấy sự
ảnh hưởng của các điều kiện khai thác nói chung và
tình trạng kỹ thuật của động cơ nói riêng đến chỉ số
sử dụng hiệu quả năng lượng (EEOI).

7. Kết luận
(i) Tình trạng kỹ thuật của động cơ ảnh hưởng
trực tiếp đến lượng tiêu hao nhiên liệu trên các tàu
biển, và do đó ảnh hưởng đến chỉ số sử dụng hiệu
quả năng lượng EEOI của tàu.
(ii) Để đảm bảo duy trì chỉ số sử dụng hiệu quả
năng lượng theo qui định của IMO cần phải tìm các
biện pháp nhằm giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu cho
22

máy chính, máy đèn, nồi hơi và các thiết bị tiêu thụ
nhiên liệu dưới tàu, trong đó các công ty quản lý,
khai thác tàu biển cần thực hiện việc bảo dưỡng,
sửa chữa động cơ đúng hướng dẫn của hãng chế tạo
động cơ.
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XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
ĐỘNG CƠ DIESEL CHÍNH TÀU THỦY KHI CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG
CỦA TÌNH TRẠNG VỎ TÀU, CHÂN VỊT VÀ ĐIỀU KIỆN KHAI THÁC
BUILDING THE FUEL CALCULATION SOFTWARE OF THE MAIN MARINE
DIESEL ENGINE UNDER INFLUENCES OF SHIP’S HULL, PROPELLER AND
OPERATION CONDITIONS
NGUYỄN HUY HÀO*, NGUYỄN ĐẠI AN, LÊ ĐĂNG KHÁNH
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: nghhao@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Trong quá trình khai thác tàu, việc sử dụng phần
mềm tính toán tiêu thụ nhiên liệu sẽ giúp cho chủ
tàu và các sỹ quan, thuyền viên dễ dàng tính toán,
kiểm soát mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ
diesel tàu thuỷ. Trong nội dung bài báo giới thiệu
kết quả xây dựng phần mềm tính toán mức tiêu thụ
nhiên liệu động cơ diesel chính tàu thủy khi có xét
đến ảnh hưởng tổng hợp của tình trạng vỏ tàu,
chân vịt và điều kiện khai thác.
Từ khóa: Phần mềm tính toán nhiên liệu, mức tiêu
thụ nhiên liệu, động cơ diesel chính, tình trạng vỏ
tàu và chân vịt, điều kiện khai thác.

Abstract
During operation of the ship, the fuel calculation
software will help ship’s owners and operators
easily to calculate and control the fuel
consumption of the engines. In this article was
introduced the result of building of the fuel
calculation software of the main marine diesel
engine under influences of ship’s hull, propeller
and operation conditions.
Keywords: Fuel calculation software, fuel
consumption, main diesel engine, ship’s hull and
propeller condition, operation conditions.

1. Đặt vấn đề
Việc tính toán định mức tiêu thụ nhiên liệu cho
động cơ diesel chính tàu thủy một cách chính xác hoặc
gần sát mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế trên tàu luôn là
mong muốn của các nhà quản lý và chủ tàu trong điều
kiện chi phí nhiên liệu chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong
tổng chi phí khai thác tàu. Hiện tại cũng đã có một số
chương trình tính mức tiêu thụ nhiên liệu cho động cơ
diesel chính tàu thủy, tuy nhiên các chương trình này
hầu như chưa xét đến đầy đủ ảnh hưởng của các yếu
tố đến mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ. Chính vì
SỐ 67 (8-2021)

vậy, việc xây dựng một phần mềm tính toán có xét đến
ảnh hưởng tổng hợp của các yếu tố khai thác đến động
cơ sẽ đưa ra số liệu về mức tiêu thụ nhiên liệu sát với
thực tế hơn.

2. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, phương pháp
nghiên cứu lý thuyết, phân tích, thống kê và thu thập,
xử lý số liệu đã được sử dụng, cụ thể:
- Nghiên cứu lý thuyết được sử dụng để phân tích,
tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến mức tiêu thụ
nhiên liệu của động cơ diesel chính tàu thuỷ trong
quá trình khai thác, đồng thời đưa ra các hệ số hiệu
chỉnh đặc trưng cho các ảnh hưởng này. Các hệ số
hiệu chỉnh là các hàm phụ thuộc vào thời gian khai
thác tàu, tình trạng kỹ thuật của vỏ tàu và chân vịt,
điều kiện hành hải, yếu tố khí hậu, loại nhiên liệu sử
dụng, trọng tải tàu,…
- Việc thu thập các số liệu thống kê trong quá trình
khai thác thực tế được sử dụng để lựa chọn giá trị các
hệ số thực nghiệm trong các biểu thức của các hệ số
hiệu chỉnh.
- Lý thuyết lập trình và các kỹ thuật xây dựng phần
mềm được sử dụng để xây dựng phần mềm tính toán
lượng nhiên liệu tiêu thụ cho động cơ chính dựa trên
ngôn ngữ lập trình MATLAB.
- Cuối cùng, việc chạy thử nghiệm phần mềm dựa
trên bộ số liệu khai thác thực tế trên một tàu cụ thể
được thực hiện nhằm đánh giá tính ổn định, khả năng
xử lý của phần mềm cũng như độ tin cậy của mô hình
tính đã xây dựng được.

3. Nội dung chính
3.1. Cơ sở tính toán mức tiêu thụ nhiên liệu
động cơ diesel chính tàu thủy khi xét đến ảnh
hưởng tổng hợp của các yếu tố
Việc tính toán tiêu thụ nhiên liệu cho động cơ
diesel chính khi tàu hành trình trên biển được xuất
phát từ biểu thức tính mức tiêu thụ nhiên liệu theo các
số liệu thử nghiệm xuất xưởng động cơ.
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Một cách lý thuyết, ở điều kiện làm việc định mức,
lượng nhiên liệu tiêu thụ cho động cơ diesel chính của
tàu theo ngày được xác định theo biểu thức [6]:
G240 

g e0  N e 0
G
 24  NL 0  24 (tấn/ngày),
1000
1000

(1)

Trong đó: ge0 là suất tiêu thụ nhiên liệu định mức
của động cơ chính ở chế độ thử động cơ trên xưởng
(kg/hp.giờ); Ne0 là công suất định mức của động cơ
chính (Maximum Continuous Output - MCO) khi thử
động cơ trên xưởng (hp); GNL0 là lượng nhiên liệu tiêu
thụ cho động cơ diesel chính mỗi giờ tương ứng với
chế độ làm việc định mức của động cơ trong điều kiện
thử nghiệm (kg/giờ).
Tuy nhiên trong điều kiện vận hành thực tế, không
phải lúc nào tiêu thụ nhiên liệu cho diesel chính cũng
giống như khi thử động cơ trên xưởng do có một số
khác biệt về chế độ làm việc của động cơ, trọng tải
hàng hoá (hành khách), tình trạng kỹ thuật của vỏ tàu
và chân vịt, điều kiện khai thác (điều kiện mặt biển,
thông số môi trường, loại nhiên liệu sử dụng,...) so với
điều kiện thử xuất xưởng. Chính vì vậy, để xác định
lượng tiêu thụ nhiên liệu cho động cơ chính sát với
thực tế thì trong biểu thức tính toán (biểu thức (1)) cần
phải đưa thêm vào các hệ số hiệu chỉnh để đánh giá
ảnh hưởng của những sự khác biệt này. Khi đó, biểu
thức tính toán mức tiêu thụ nhiên liệu cho động cơ
diesel chính (1) có thể được viết lại như sau:
(2)

Trong đó: n và n0 lần lượt là tốc độ quay của động
cơ chính (vòng/phút) ở điều kiện hành trình thực tế và
khi thử động cơ trên xưởng; ki là các hệ số đánh giá
ảnh hưởng tổng hợp của các yếu tố kể trên đến lượng
nhiên liệu tiêu thụ của động cơ. Biểu thức (2) có thể
được viết:
3

 n
G
G 24  NL 0     24  1  k1  k 2  k 3  k 4  k 5 
1000  n 0 

(tấn/ngày) ,

Các hệ số hiệu chỉnh ki được xác định dựa vào các
biểu thức lý thuyết kết hợp với thực nghiệm, cụ thể:
- Hệ số đánh giá ảnh hưởng của tình trạng kỹ thuật
vỏ tàu, chân vịt k1 được xác định theo biểu thức [1, 2,
6]:
k1  k R  1  k r 

 p0
1
p

(4)

Trong đó: kR là hệ số bổ sung công suất cần thiết
cho động cơ để khắc phục sự tăng thêm sức cản của
tàu; kr là hệ số đánh giá mức độ tăng công suất yêu
cầu của động cơ do sự tăng thêm sức cản của vỏ tàu
sau thời gian khai thác tính từ khi tàu xuống đà,





k r  1  1,7 1  0,4110,0012Tkt , với Tkt là thời gian tính từ
khi tàu xuống đà (tháng);

 p0
p

là hệ số đánh giá

mức độ tăng công suất yêu cầu của động cơ do sự
giảm hiệu suất làm việc của chân vịt sau khoảng thời
gian khai thác, với p và p0 lần lượt là hiệu suất của
chân vịt tại thời điểm hiện tại và khi tàu mới xuất
xưởng. Hệ số

 p0
p

được xác định theo đồ thị thực

- Hệ số đánh giá ảnh hưởng của điều kiện hành hải
k2 được xác định theo biểu thức [6]:
k2 = kW – 1,
(5)
Trong đó: kw là hệ số tăng công suất động cơ để
khắc phục sự tăng thêm của sức cản do điều kiện sóng,
gió, được xác định theo biểu thức thực nghiệm [1, 6]
phụ thuộc vào các kích thước hình học cơ bản của tàu
(chiều dài L, chiều rộng B, chiều chìm T, lượng chiếm
nước D,...), trị số Froude của tàu, cấp sóng, cấp gió,...
- Hệ số đánh giá ảnh hưởng của điều kiện khí hậu
k3 được xác định theo biểu thức [7]:

(3)

Trong đó: tỷ số (n/n0) đánh giá ảnh hưởng của chế
độ làm việc của động cơ; k1 là hệ số xét đến ảnh hưởng
của tình trạng kỹ thuật vỏ tàu, độ nhẵn phẳng, sạch
của bề mặt chân vịt; k2 là hệ số đánh giá ảnh hưởng
của điều kiện hành hải; k3 là hệ số đánh giá ảnh hưởng
của điều kiện môi trường; k4 là hệ số kể đến sự khác
biệt về giá trị nhiệt trị thấp QH của nhiên liệu sử dụng
so với nhiên liệu thử nghiệm động cơ trên xưởng; k5
là hệ số đánh giá ảnh hưởng của chiều chìm của tàu
do sự thay đổi của lượng hàng hoá (hành khách) mà

24

tàu mang theo.

nghiệm [3, 6 ].

3

n
G
G 24  NL 0     24  1   k i  (tấn/ngày),
1000  n0 
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k3 

1
P  b  289 


735  T 

0 , 75



760
 1,
P

(6)

Trong đó: P (mmHg) là áp suất môi trường; b
(mmHg) là áp suất riêng phần của hơi nước tại nhiệt
độ khai thác hiện tại; T (K) là nhiệt độ không khí trong
buồng máy khi tàu hành trình.
- Ảnh hưởng của nhiên liệu sử dụng đến khả năng
phát ra công suất của động cơ được đánh giá qua hệ
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số hiệu chỉnh k4 theo biểu thức [3, 4]:
k4 

QH 0
1
QH

(7)

Trong đó: QH (kJ/kg) là giá trị nhiệt trị thấp của
nhiên liệu sử dụng hiện tại; QH0 (kJ/kg) là giá trị nhiệt
trị thấp của nhiên liệu sử dụng khi thử xuất xưởng
động cơ.
- Hệ số đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi chiều
chìm của tàu k5 được xác định theo biểu thức [2, 5]:
k5 

1
1
Q

1  0,25  
 1
 Q0


(8)

Trong đó: Q0 là mức trọng tải danh nghĩa (DWT)
của tàu (tấn); Q là trọng tải hàng hoá (hành khách)
thực tế mà tàu chuyên chở (tấn).
Phương trình (3) với các hệ số thực nghiệm ki sau
khi xây dựng xong đã được sử dụng để tính toán cho
một tàu cụ thể. Kết quả tính toán được so sánh với số
liệu tiêu thụ nhiên liệu thực tế đo được trên tàu với sai
số là 3,38%.

3.2. Xây dựng phần mềm tính toán mức tiêu thụ
nhiên liệu động cơ diesel chính tàu thủy
3.2.1. Xây dựng sơ đồ thuật toán
Bài toán xác định lượng nhiên liệu tiêu thụ cho
động cơ diesel chính tàu thuỷ khi xét đến ảnh hưởng
của các yếu tố khai thác được tiến hành theo sơ đồ
thuật toán Hình 1.
Các dữ liệu đầu vào cần thu thập bao gồm: thông
số kỹ thuật của tàu và của động cơ chính theo hồ sơ
thiết kế (các thông số hình học thiết kế của tàu: L, B,
T, Q0, D, p0, tốc độ tàu theo thiết kế V0; các thông số
thử xuất xưởng động cơ: Ne0, n0, QH0, ge0, GNL0,...),
thời gian từ sau khi tàu xuống đà Tkt, thông số theo
hành trình thực tế (Q, V, p, n, QH,...), các thông số về
điều kiện khí hậu hải dương (cấp sóng, cấp gió, áp suất
và độ ẩm môi trường, nhiệt độ buồng máy,…), thời
gian hành trình, quãng đường hành trình,...
3.2.2. Lựa chọn ngôn ngữ xây dựng phần mềm
Để phục vụ cho việc xây dựng phần mềm theo yêu
cầu đặt ra, hiện nay có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ
khác nhau như JavaScript/Java, C#/C/C++, Python,…
Tuy nhiên, các ngôn ngữ này đòi hỏi người sử dụng
cần có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm lập trình.
Quen thuộc hơn người dùng có thể sử dụng bảng tính
Microsoft Excel, tuy nhiên trong Microsoft Excel
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Hình 1. Sơ đồ thuật toán xác định lượng nhiên liệu
tiêu thụ cho động cơ diesel chính tàu thuỷ

không hỗ trợ nhiều công cụ và chức năng tính toán
phức tạp. Thêm nữa, chương trình dễ bị can thiệp, thay đổi
làm ảnh hưởng đến kết quả tính toán. Ngoài ra,
phương pháp và công thức tính toán có thể dễ dàng
được truy cập nên khó giữ được tính bảo mật và bản
quyền của người xây dựng chương trình. Trên cơ sở
phân tích các ngôn ngữ, các gói phần mềm hiện có,
nhóm tác giả quyết định lựa chọn ngôn ngữ lập trình
MATLAB để giải quyết bài toán được đặt ra ban đầu.
MATLAB là viết tắt của “Matrix Laboratory”, đây
là ngôn ngữ lập trình cao cấp thế hệ thứ 4 của tập đoàn
phần mềm MATHWORKS, với các tính năng cơ bản:
- Cung cấp các thuật toán có khả năng tính toán
các con số và phát triển ứng dụng;
- Cung cấp các hàm toán học phổ biến như đại số
tuyến tính, bộ lọc, tối ưu hóa, tích phân, thống kê,
phân tích Fourier và giải các phương trình vi phân
bình thường;
- Cung cấp đồ thị để hiển thị hình ảnh dữ liệu và
công cụ tạo đồ thị;
- Cung cấp công cụ phát triển nâng cao khả năng
bảo trì chất lượng mã và tối đa hiệu suất;
- Cung cấp công cụ xây dựng các ứng dụng;
- Cung cấp hàm để tích hợp thuật toán với các ứng
dụng bên ngoài và ngôn ngữ lập trình khác,…
MATLAB có thể tích hợp với Java và C/C++,
người lập trình có thể thực hiện tất cả khối lượng công

25

TẠP CHÍ

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
việc không phải bằng số của mình bằng các ngôn ngữ
này và gọi chúng từ MATLAB. MATLAB cũng dễ
dàng tương tác với Microsoft Excel để nhập/xuất dữ
liệu tính toán. Một điểm quan trọng nữa là giao diện
của chương trình rất thân thiện với người sử dụng.
Do giới hạn của phạm vi bài báo cũng như tính bảo
mật nên phần mã nguồn của phần mềm tính toán tiêu
thụ nhiên liệu cho động cơ diesel chính không được
giới thiệu ở đây.
3.2.3. Giới thiệu phần mềm tính toán mức tiêu thụ
nhiên liệu động cơ diesel chính tàu thủy
Sau khi chạy chương trình, giao diện chính của
chương trình hiện ra cho phép người sử dụng nhập các
số liệu đầu vào bao gồm các thông số kỹ thuật của tàu
và của động cơ diesel chính, các thông số khai thác
(thông số quan sát),… (Hình 2). Đơn vị đo của mỗi
đại lượng vật lý được ấn định trước và hiển thị trên
giao diện giúp người sử dụng không bị nhầm lẫn về
thứ nguyên làm ảnh hưởng đến kết quả tính.
Ở đây cần lưu ý thêm: quãng đường quan sát là
quãng đường có tiến hành thực nghiệm, thu thập các
thông số quan sát (thông số khai thác) của tàu, thông
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thường quãng đường quan sát sẽ là khoảng cách hành
trình của tàu mà trong đó các thông số quan sát bao
gồm chế độ khai thác của động cơ và của tàu (tốc độ
quay động cơ, trọng tải tàu), điều kiện khí hậu (nhiệt
độ, áp suất môi trường), điều kiện mặt biển (cấp sóng,
cấp gió,…) ổn định hoặc thay đổi không đáng kể,
quãng đường quan sát chỉ được sử dụng để tham chiếu,
không phải là một thành phần trong mô hình tính toán.
Thời gian quan sát là thời gian mà tàu hành trình
tương ứng với quãng đường quan sát đã chọn. Thời
gian quan sát được sử dụng để tính toán, quy đổi lượng
nhiên liệu tiêu thụ của động cơ chính theo ngày. Các
số liệu được thu thập trong thời gian quan sát, bao
gồm thông số khai thác của động cơ và của tàu, điều
kiện khí hậu, điều kiện mặt biển,… và cả số liệu đo
lượng nhiên liệu tiêu thụ thực tế trên tàu. Do điều kiện
khí hậu, sóng, gió ở mỗi vùng biển và tại mỗi thời
điểm thay đổi khác nhau nên để tăng độ chính xác, cần
chia nhỏ thời gian quan sát của một ngày ra thành
nhiều khoảng sao cho trong khoảng thời gian đó thông
số khai thác của tàu, điều kiện khí hậu, sóng, gió,…
không thay đổi hoặc thay đổi ít nhất.

Hình 2. Giao diện chính của phần mềm tính toán mức tiêu thụ nhiên liệu động cơ diesel chính tàu thuỷ
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Hình 3. Giao diện thông báo lỗi khi người sử dụng nhập sai dữ liệu

Sau khi đã thu thập và nhập đầy đủ dữ liệu, nhấn
nút “TÍNH TOÁN”, kết quả sẽ được hiển thị trên màn
hình bao gồm giá trị của các hệ số hiệu chỉnh ki và
mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ diesel chính theo
ngày G24 (tấn/ngày). Phần mềm sẽ phát cảnh báo cho
người sử dụng nếu trong quá trình nhập dữ liệu tính
toán có sai sót về định dạng, giá trị số liệu không phù
hợp với thực tế (chẳng hạn cấp sóng quá lớn vượt quá
thang đo, nhiệt độ buồng máy quá cao hoặc quá thấp,
các kích thước hình học của tàu hoặc mối quan hệ vật
lý giữa các kích thước này bất thường,…) (Hình 3).

báo cáo,… Để lưu kết quả tính toán, nhấn nút “LƯU
KẾT QUẢ” (Hình 4).
Để thực hiện chu trình tính khác, nhấn nút
“RESET” để xóa các thông số đã nhập của lần tính
trước và nhập lại (Hình 5).

Hình 5. Reset lại chương trình

4. Kết luận

Hình 4. Lưu kết quả ra file Excel

Các kết quả tính toán có thể được trích xuất ra file
Exel để phục vụ công tác lưu trữ, thống kê, in ấn, lập
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Trong quá trình khai thác tàu, việc xác định nhanh
chóng, chính xác mức tiêu thụ nhiên liệu cho động cơ
diesel chính tàu thuỷ có ý nghĩa quan trọng đối với
chủ tàu cũng như với người vận hành. Chính vì vậy,
việc cung cấp cho chủ tàu và các sỹ quan, thuyền viên
một phần mềm tính toán hiệu quả là cần thiết. Trong

27

TẠP CHÍ

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
nghiên cứu này nhóm tác giả đã xây dựng thành công
phần mềm tính toán mức tiêu thụ nhiên liệu cho động
cơ diesel chính có kể đến ảnh hưởng tổng hợp của các
yếu tố khai thác, từ đó vừa có thể nâng cao độ chính
xác tính toán vừa tiết kiệm thời gian, công sức cho
người sử dụng. Phần mềm có giao diện thân thiện với
người dùng, không đòi hỏi cấu hình mạnh của máy
tính, quá trình chạy thử nghiệm cho thấy tính ổn định
cao, không phát sinh lỗi. Phần mềm được thiết kế dưới
dạng mã nguồn mở, cho phép khả năng mở rộng, phát
triển thêm trong tương lai.
Kết quả chạy phần mềm theo mô hình tính toán
xây dựng được đã được so sánh với số liệu tiêu thụ
nhiên liệu thực tế đo được trên một tàu cụ thể, cho sai
số 3,38%, đây là mức sai lệch chấp nhận được trong
khai thác tàu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những kết quả
bước đầu, trong thời gian tới cần thử nghiệm thêm trên
một số loại tàu khác nhau để có thể hiệu chỉnh mô hình
đạt độ tin cậy cao hơn.
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ĐÁNH GIÁ ĐỘ MÒN THIẾT BỊ CUNG CẤP NHIÊN LIỆU KHI LÀM VIỆC
VỚI DẦU MDO VÀ HỖN HỢP MDO-DẦU THỰC VẬT
EVALUATION OF WEAR OF MECHANICAL FUEL INJECTION EQUIPMENT
WHEN WORKING WITH MDO OIL AND MDO-VEGETABLE OILS
LƯU QUANG HIỆU*, ĐẶNG THANH TÙNG, VŨ ĐỨC ANH
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: luuquanghieu@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Quy định nghiêm ngặt về phát thải SOx từ tàu biển
có hiệu lực, các loại nhiên liệu chưng cất có hàm
lượng lưu huỳnh thấp được sử dụng rộng rãi. Tuy
nhiên, việc sử dụng nhiên liệu mới này khiến các
động cơ gặp các vấn đề mài mòn thiết bị cung cấp
nhiên liệu. Những nghiên cứu trong phòng thí
nghiệm đã chỉ ra rằng hàm lượng lưu huỳnh có
ảnh hưởng lớn nhất đến độ bôi trơn của nhiên
liệu. Trong nghiên cứu này một mô hình thử
nghiệm piston bơm cao áp được thiết kế và thử
nghiệm độ bền thực hiện trong 100 giờ với MDO
và MDO - hỗn hợp dầu thực vật. Kết quả thử
nghiệm cho thấy, độ mòn của piston bơm cao áp
tăng gấp 10 lần khi chúng làm việc với MDO chứa
hàm lượng lưu huỳnh thấp. Một giải pháp hiệu
quả để cải thiện khả năng bôi trơn của MDO chứa
hàm lượng lưu huỳnh thấp là thêm dầu cọ với
nồng độ 3%.
Từ khóa: Phát thải SOx, mài mòn, MDO, dầu cọ.

Abstract
Strict regulations on SOx emissions from ships
were in force, the low-sulfur marine distillate oils
(LSMDO) began to be extensively applied.
However use of these new fuels in existing engines
leads to problems such as wear of fuel injection
equipment. The laboratory analysis of
tribotechnical characteristics of such fuels has
shown that sulphur content make the greatest
effect on their antiwear properties. In this
experimental study, a test simulation model on the
engine fuel pump plunger pairs was designed and
the strengthens test was performed in 100 hours
with MDO and MDO - vegetable oils blends. Test
results shown that the wear of the high pressure
pump plungers increases 10 times when they work
with LSMDO. Adding the palm oil to LSMDO with
the concentration of 3% is the effective way to
increase the lubricating property of LSMDO.
Keywords: SOx emissions, wear, MDO, palm oil .
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1. Đặt vấn đề
Từ ngày 01/01/2020, quy định mới về giới hạn lưu
huỳnh trong nhiên liệu hàng hải chính thức có hiệu lực,
tất cả tàu hoạt động tại các vùng biển ngoài khu vực
kiểm soát phát thải ô xít lưu huỳnh (ECA) phải sử
dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh bị cắt giảm
từ mức 3,5% trước đây xuống 0,5%, hoặc phải trang
bị hệ thống làm sạch khí xả. Các tàu hoạt động trong
vùng kiểm soát phát thải tiếp tục sử dụng nhiên liệu
có hàm lượng lưu huỳnh không vượt quá 0,1%. Quy
định chặt chẽ này cắt giảm 70% tổng lượng phát thải
ôxít lưu huỳnh từ vận tải biển trên phạm vi toàn cầu,
mở ra một kỷ nguyên mới về không khí sạch hơn ở
các cảng, các khu vực ven biển và toàn thế giới.
Để đáp ứng Quy định cắt giảm phát thải SOx phần
lớn các tàu hàng phải chuyển đổi từ nhiên liệu nặng
sang sử dụng nhiên liệu chứa hàm lượng lưu huỳnh thấp.
Đây là hỗn hợp nhiên liệu mới, được sản xuất bởi các
nhà máy lọc dầu để đáp ứng giới hạn lưu huỳnh phù
hợp với hướng dẫn của IMO theo tiêu chuẩn hóa quốc
tế ISO 8217 và ISO/PAS 23263. Tuy nhiên, kết quả
nghiên cứu [1, 2] cùng khuyến cáo của các hãng sản
xuất động cơ lớn như MAN B&W, Wartsila[3],… cho
rằng sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp
có độ nhớt thấp có thể gây ra những hậu quả nghiêm
trọng đối với thiết bị cung cấp nhiên liệu động cơ diesel
do không đảm bảo độ bôi trơn.
Hệ thống cung cấp nhiên liệu có ảnh hưởng trực tiếp
đến công suất và hiệu suất của động cơ. Trong đó tần
suất hư hỏng lớn nhất thường gặp ở những chi tiết như:
piston và xy lanh bơm cao áp, kim phun,…Tuổi thọ của
các thiết bị này phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện bôi
trơn khi làm việc. Nghiên cứu [4] thực hiện trên máy
đo độ bôi trơn chỉ ra rằng, độ bôi trơn của nhiên liệu
khoáng được cải thiện đáng kể khi bổ sung dầu thực vật
với hàm lượng 1-3%, tăng tỷ lệ dầu thực vật hiệu quả
bôi trơn tăng không đáng kể. Dầu thực vật gần như
không chứa lưu huỳnh, có hàm lượng oxy cao, điểm
chớp cháy và bén cháy cao, độ bôi trơn cao và khả năng
hòa trộn tương thích với dầu diesel khoáng. Sử dụng
dầu thực vật với tỷ lệ nhỏ dưới 3% trong vai trò chất
phụ gia bôi trơn có tiềm năng lớn áp dụng trong thực tế
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giúp cải thiện độ bôi trơn của các loại nhiêu liệu chứa
hàm lượng lưu huỳnh thấp hiện nay.
Tuy nhiên, khi đánh giá độ mòn thiết bị cung cấp
nhiên liệu cần xem xét ở cả khía cạnh mài mòn và ăn
mòn. Khi xảy ra ăn mòn do các phản ứng điện hóa
hoặc hóa học trên bề mặt ma sát thì nó có thể làm tăng
tốc độ mài mòn và ngược lại. Mức độ ăn mòn các chi
tiết kim loại phụ thuộc vào khả năng oxy hoá của loại
nhiên liệu thử nghiệm cùng các điều kiện môi trường
như nhiệt độ và độ ẩm. Vấn đề ăn mòn của dầu thực
vật cần được quan tâm do có sự hiện diện của oxy
trong các nhóm chức, tính chất hút ẩm cùng sự hiện
diện của các axit béo tự do và không bão hòa. Chính
vì thế các loại dầu diesel sinh học có tính ăn mòn cao
hơn dầu diesel khoáng nhưng lại có khả năng bôi trơn
cao hơn.
Độ bôi trơn của nhiên liệu thường được đánh giá
thông qua việc đo đường kính mài mòn bi cầu ma sát
trong môi trường chứa nhiên liệu thử nghiệm theo tiêu
chuẩn ASTM D975, thời gian thực hiện thường chỉ
diễn ra trong khoảng 30-75 phút nên chủ yếu chỉ đánh
giá được mức độ mài mòn, tác động ăn mòn ít có ảnh
hưởng. Vì vậy, cần thiết tiến hành thử nghiệm trên
động cơ thực trong khoảng thời gian đủ lớn để đánh
giá độ mòn một cách tổng thể của thiết bị cung cấp
nhiên liệu động cơ diesel tàu thuỷ khi làm việc với các
loại nhiên liệu khác nhau: Marine Diesel Oil (MDO)
và hỗn hợp MDO - dầu thực vật.

2. Chuẩn bị thử nghiệm
Đối tượng thử nghiệm là các nhiên MDO theo tiêu
chuẩn ISO 8217-2013: mẫu 1 là MDO truyền thống
có hàm lượng lưu huỳnh lưu huỳnh 0,92 %; mẫu 2 là
MDO có độ nhớt thấp và hàm lượng lưu huỳnh thấp;
mẫu 3 là hỗn hợp MDO và 3% dầu cọ - một loại dầu
thực vật phổ biến ở Đông Nam Á. Độ bôi trơn của các
mẫu nhiên liệu được xác định theo phương pháp ISO
12156-1-2012 trên máy đo cao tần HFRR (High
Frequency Reciprocating Rig) số hiệu D 1192, thước
đo micromet điện tử. Các giá trị đặc tính thể hiện trong
Bảng 1.
Bảng 1. Đặc tính nhiên liệu thử nghiệm
Mẫu nhiên liệu
Đặc tính
Hàm

lượng

Mẫu 1
lưu

huỳnh, % khối lượng.
Độ nhớt động học ở
40ºС, sSt
Độ bôi trơn, µm
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Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, một mô hình thử
nghiệm được thiết kế trên cơ sở động cơ diesel thuỷ
cỡ nhỏ 2ЧН8.5/11. Động cơ diesel 2ЧН8.5/11 được
tháo ra khỏi hệ thống diesel lai máy phát 2ДГ7У2,
đồng thời tháo dỡ hầu hết các bộ phận chuyển động.
Phần còn lại của thiết bị bao gồm trục khuỷu và trục
cam, các bộ phận của hệ thống bôi trơn và thiết bị
nhiên liệu được dẫn động bởi một động cơ điện lắp
đồng trục. Mô hình thí nghiệm thể hiện trên Hình 1.

Hình 1. Sơ đồ thiết bị thử nghiệm
1 - bảng điện; 2 - nhiên liệu; 3 - động cơ điện; 4 - động
cơ diesel

Thử nghiệm tập trung vào đánh giá độ mòn của chi
tiết piston bơm cao áp. Mô hình thử nghiệm được thiết
kế gồm:
- Vòi phun nhiên liệu được phun trực tiếp vào
thùng dầu, sau đó được tuần hoàn lại khay chứa. Trong
suốt quá trình thử nghiệm đối với các loại nhiên liệu
khác nhau vòi phun được điều chỉnh định lượng phun
tương đương nhau.
- Động cơ điện (220-230V, 1500 vòng/phút) trang
bị để truyền động trực tiếp cho trục khuỷu động cơ
diesel. Khi trục khuỷ quay dẫn động cơ cấu cam nhiên
liệu, chuyển động quay của trục cam chuyển thành
chuyển động tịnh tiến của piston bơm cao áp. Hệ
thống nhiên liệu và bôi trơn hoạt động tương tự như
khi động cơ làm việc.

Mẫu 2

Mẫu 3

0,92

0,091

0,089

- Các khay chứa nhiên liệu khác nhau giúp thí
nghiệm được tiến hành đồng thời các mẫu.

5,55

1,67

1,75

- Đồng hồ bấm giờ để theo dõi thời gian thử
nghiệm và định kì thay dầu.
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3. Tiến hành thử nghiệm
Trước khi tiến hành thử nghiệm, các piston bơm cao
áp được tháo rời để xác định khối lượng và kiểm tra
tình trạng bề mặt. Các chi tiết bơm cao áp được tháo rời,
rửa sạch dầu mỡ và bụi bẩn bằng dầu diesel. Tiếp đó,
chúng được làm sạch một lần nữa bằng dung môi
Toluene. Các chi tiết được sấy khô ở nhiệt độ 120oC
trong 30 phút, để nguội ở khoang cách ly đến nhiệt độ
phòng thì được tiến hành đo đạc cẩn thận. Sau đó bơm
cao áp và vòi phun được lắp ráp lại hoàn thiện, điều
chỉnh áp suất phun ở mỗi vòi phun là 200 bar.
Thử nghiệm đánh giá độ mòn được thực hiện trong
100 giờ đối với mỗi loại nhiên liệu, một số thử nghiệm
tương tự trong các bài báo nguồn mở cũng được tiến
hành trong khoảng thời gian 75 đến 250 giờ cho kết
quả tin cậy. Nhiên liệu được đo độ nhớt thường xuyên,
có sự giảm nhỏ sau 20 giờ, vì thế nhiên liệu thay mới
sau mỗi 20 giờ. Hệ thống thử nghiệm làm việc với
vòng quay động cơ 1500 vòng/phút. Trong quá trình
thử nghiệm, nhiệt độ nhiên liệu được duy trì trong
khoảng 25 ± 3ºС. Khi thử nghiệm kết thúc các chi tiết
bơm cao áp được tháo dỡ cẩn thận, làm sạch tương tự
như khi chuẩn bị thí nghiệm. Độ mòn được xác định
bằng cách đo sự thay đổi khối lượng trước và sau thử
nghiệm. Khối lượng piston được đo trên cân điện tử
Shimadzu (Nhật Bản), model AW-200 (sê-ri D432311332) với độ chính xác đến 0,1mg.

4. Kết quả thử nghiệm
Piston bơm cao áp là một trong những chi tiết
chịu mài mòn lớn và có ảnh hưởng trực tiếp đến quá
trình làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu. Sau
thử nghiệm độ mòn của piston khi làm việc với các
nhiên liệu khác nhau thể hiện trong Bảng 2.
Bảng 2. Độ mòn piston bơm cao áp
Mẫu nhiên liệu
Tên chỉ số

Khối

lượng

của

piston bị mất đi, mg

№1

№2

№3

0,6

5,8

0,7

Như kết quả hiển thị trong Bảng 2, độ mòn của cặp
piston sau 100 giờ làm việc với nhiên liệu truyền
thống Mẫu 1 chỉ là 0,6mg. Độ mòn đáng kể nhất của
cặp piston được ghi nhận khi thử nghiệm trên nhiên
liệu diesel chứa hàm lượng lưu huỳnh và độ nhớt thấp.
Trọng lượng của piston giảm 5,8mg, tức là gấp 10 lần
đối với nhiên liệu truyền thống. Kết quả thu được một
lần nữa khẳng định rằng nhiên liệu chứa hàm lượng
SỐ 67 (8-2021)

lưu huỳnh thấp có độ bôi trơn kém, làm việc trong thời
gian dài với loại nhiên liệu này cặp piston - xy lanh
bơm cao áp bị mòn nhanh chóng. Nguyên nhân của
hiện tượng này là do trong quá trình loại bỏ lưu huỳnh
ra khỏi nhiên liệu tại các nhà máy, làm thay đổi cả về
số lượng và thành phần chất lượng của các hợp chất
lưu huỳnh. Các hợp chất có hoạt tính cao nhất (sulfua)
bị loại bỏ trước tiên, tiếp đến các hợp chất tương đối
ổn định, còn lại chủ yếu trong nhiên liệu là thiophenes,
benzo- và dibenzothiophenes không đủ hoạt tính hấp
thụ hóa học để hình thành các màng bề mặt ngăn cản
sự mài mòn kim loại.
Hòa trộn thêm dầu cọ với tỷ lệ 3% về khối lượng
với dầu khoáng cho kết quả độ mài mòn piston giảm
tới 87,9%. Kết quả này cho thấy các chất hoạt động
bề mặt hữu cơ chứa trong dầu thực vật đã giúp cải
thiện rõ rệt khả năng bôi trơn của nhiên liệu lưu huỳnh
thấp. Nồng độ cao của chuỗi axit béo không bão hoà
được cho là nguyên nhân tăng ăn mòn các chi tiết kim
loại, nhưng tác động đến hiệu quả chung giảm độ mòn
piston là không đáng kể. Chính các chuỗi axit béo
mạch dài phân tử phân cực, khi gặp bề mặt kim loại
chúng bị hút vào bằng lực hấp phụ tĩnh điện giúp hình
thành nhanh chóng trên bề mặt kim loại lớp màng bảo
vệ có vai trò giảm mài mòn.
Ngoài việc đánh giá độ mòn thông qua thay đổi
khối lượng piston, bề mặt piston đã được kiểm tra
bằng mô-đun quang học Contour GT-K OMM. Thiết
bị này cho phép đo bề mặt piston với độ phân giải cao.
Độ mòn lớn của piston động cơ diesel được quan sát
thấy rõ nhất ở vùng lân cận cách đỉnh khoảng 1-2mm
[5]. Vì vậy, tình trạng bề mặt của các piston trong thử
nghiệm được đo ở vị trí này. Kết quả đo thể hiện trên
các Hình 2 tới Hình 5. Từ hình ảnh bề mặt piston cho
thấy, sau thời gian làm làm việc với nhiên liệu chứa
hàm lượng lưu huỳnh thấp trên bề mặt piston xuất hiện
nhiều vết xước và sâu hơn so với các loại nhiên liệu
khác. Hỗn hợp nhiên liệu MDO chứa lưu huỳnh thấp
và dầu thực vật có độ bôi trơn tương đương với dầu
MDO truyền thống.

4. Kết luận
Các thử nghiệm độ mòn trên piston bơm cao áp
cho kết quả tương đồng với phương pháp HFRR, qua
đó khẳng định độ bôi trơn kém của nhiên liệu MDO
có hàm lượng lưu huỳnh dưới 0,1% làm độ mài mòn
các bề mặt ma sát tăng đáng kể. Sau 100 giờ làm việc
khối lượng piston bị mất tăng gần 10 lần so với nhiên
liệu truyền thống có hàm lượng lưu huỳnh cao.
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Đánh giá một cách toàn diện cho thấy, tuổi thọ của
bơm nhiên liệu bị giảm, đồng thời sẽ khiến chất lượng
phun nhiên liệu kém đi do tốc độ mài mòn cao khi làm
việc với MDO chứa hàm lượng lưu huỳnh thấp.
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Bổ sung dầu cọ vào nhiên liệu khoáng giúp cải
thiện độ bôi trơn của chúng. Độ mòn của piston giảm
87,9% so với khi làm việc với nhiên liệu ban đầu.

Hình 2. Bề mặt piston mới

Hình 4. Bề mặt piston làm việc với mẫu 2

Hình 3. Bề mặt piston làm việc với mẫu 1

Hình 5. Bề mặt piston làm việc với mẫu 3
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CHỈNH ĐỊNH THAM SỐ PID CỦA BỘ ĐIỀU TỐC ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU
THỦY DỰA TRÊN GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀ GIẢI THUẬT MỜ
TUNING PID GAINS OF MARINE DIESEL ENGINE GOVERNOR BASED ON
GENETIC ALGORITHM AND FUZZY ALGORITHM
MAI THẾ TRỌNG, PHẠM VĂN TRIỆU*
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: phamvantrieu@vimaru.edu.vn

Tóm tắt
Bài báo này trình bày những ưu điểm của bộ điều
khiển PID truyền thống, khắc phục những nhược
điểm bằng cách sử dụng giải thuật di truyền và bộ
điều khiển mờ được áp dụng trên hệ thống điều
khiển tốc độ của động cơ diesel tàu thủy. Thuật
toán thiết kế cho đối tượng được trình bày và phân
tích chi tiết. Kết quả mô phỏng dựa trên ngôn ngữ
lập trình MATLAB®/Simulink® khẳng định hiệu
quả của các bộ điều khiển được đề xuất.
Từ khóa: Động cơ diesel tàu thủy, hệ thống điều
khiển tốc độ, bộ điều khiển PID, giải thuật di
truyền, điều khiển mờ.

Abstract
This paper presents the advantages of the
traditional PID controller, overcoming the
disadvantages by using the genetic algorithm and
the fuzzy controller applied on the speed control
system of marine diesel engine. The design
algorithm for the object is presented and analyzed
in
detail.
Simulation
results
on
MATLAB®/Simulink®
environment
have
confirmed the efficiency of the proposed
controllers.
Keywords: Marine diesel engine, speed control
system, PID controller, genetic algorithm, fuzzy
control.

1. Đặt vấn đề
Động cơ diesel đã được sử dụng rộng rãi làm năng
lượng nguồn trong thực tế. Động cơ diesel dùng để
dẫn động sử dụng cho ô tô, tàu thủy và máy phát điện
[1]. Động cơ được trang bị trên tàu thủy là động cơ
diesel lớn yêu cầu phải được kiểm soát về tốc độ. Việc
điều khiển tốc độ động cơ diesel cỡ lớn được thực hiện
thông qua bộ điều tốc và thanh răng nhiên liệu [2].
Hệ thống điều khiển tốc độ động cơ diesel tàu thủy
đóng một vai trò quan trọng trong tự động hóa tàu
thủy. Hiện tại, phương pháp điều khiển PID
(Proportional–Integral–Derivative controller) được
SỐ 67 (8-2021)

phổ biến rộng rãi nhất được sử dụng trong bộ điều tốc
động cơ diesel tàu thủy, do khả năng điều khiển hiệu
quả, tính đơn giản trong thiết kế và phạm vi ứng dụng
rộng [3]. Tuy nhiên, việc chỉnh định tham số của bộ
điều khiển PID thường gặp khó khăn và khó tìm được
giá trị tối ưu. Phương pháp Ziegler-Nichols (Z-N)
được áp dụng phổ biến để chỉnh định tham số của bộ
điều khiển PID, nhưng đòi hỏi quá trình thử nghiệm
mất rất nhiều thời gian và phụ thuộc rất nhiều vào kết
quả đo đạc các đáp ứng của hệ thống [4, 5]. Vì vậy,
việc hiệu chỉnh thông số của bộ điều khiển PID khó
đạt được giá trị tốt do ảnh hưởng của nhiễu và sai số
của các thiết bị lên tín hiệu đo. Để khắc phục nhược
điểm trên, việc chỉnh định tham số của bộ điều khiển
PID đã được phát triển dựa trên các giải thuật mới.
Trong đó, giải thuật di truyền (Genetic Algorithm GA) được sử dụng rộng rãi để xây dựng hệ thống điều
khiển [6]. Giải thuật này dựa trên một cơ chế tương tự
như quá trình di truyền tự nhiên để tìm kiếm giá trị tối
ưu của các tham số thiết kế, thoả mãn một hàm mục
tiêu nào đó, trong miền xác định của chúng.
Bên cạnh đó, thuật toán điều khiển PID có nhược
điểm như: phụ thuộc nhiều vào mô hình đối tượng
điều khiển, nó thường không thể khắc phục được ảnh
hưởng của những thay đổi của tải, thông số mô hình
và các yếu tố phi tuyến. Các thông số mô hình của
động cơ diesel tàu thủy sẽ thay đổi rõ ràng dưới điều
kiện làm việc khác nhau. Do đó, phương pháp điều
khiển PID khó đảm bảo rằng các thông số điều khiển
đã thiết lập có thể làm cho động cơ diesel có hiệu suất
tốt hơn trong các điều kiện khác nhau. Thuật toán điều
khiển mờ không yêu cầu mô hình chính xác cho đối
tượng được điều khiển. Nó có thể thích ứng với đối
tượng điều khiển có độ trễ, thay đổi thời gian và phi
tuyến tính [7, 8].
Trong bài viết này, chúng tôi trình bày ba phương
pháp điều khiển tốc tốc độ của động cơ diesel tàu thủy:
Phương pháp 1: Sử dụng giải thuật di truyền để
tối ưu hóa thông số của bộ điều khiển PID truyền
thống.
Phương pháp 2: Kết hợp điều khiển mờ và điều
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khiển PID truyền thống.
Phương pháp 3: Kết hợp bộ điều khiển mờ và giải
thuật di truyền trong tối ưu hóa tham số PID.
Bài viết bao gồm những nội dung sau: Phần 2 trình
bày về mô hình động cơ diesel tàu thủy của hãng
MAN B&W; Phần 3 trình bày về tối ưu hóa các tham
số bộ điều khiển PID dựa trên các giải thuật khác
nhau; Phần 4 thực hiện mô phỏng và phân tích kết quả
mô phỏng; Phần 5 kết luận.

2. Mô hình động cơ
Hệ thống điều khiển tốc độ động cơ diesel tàu thủy
bao gồm bộ điều khiển, cơ cấu chấp hành và cảm biến
tốc độ quay. Trong hệ động lực động cơ diesel lai chân
vịt định bước, chân vịt tàu thuỷ được dẫn động trực
tiếp từ động cơ qua các đoạn trục. Vì tác dụng tải của
chân vịt đối với động cơ diesel, trục và chân vịt nên
được coi là tổng thể đối tượng được điều khiển, được
gọi là mô hình tích hợp cho động cơ diesel. Đầu vào
của đối tượng điều khiển là tín hiệu dịch chuyển của
thanh răng nhiên liệu, và đầu ra là tốc độ động cơ. Khi
thay đổi vị trí thanh răng nhiên liệu của bơm cao áp sẽ
làm cho tốc độ quay của động cơ thay đổi.

2.1. Mô hình tích hợp toán học của động cơ
diesel
Rất khó để thiết lập một mô hình chính xác đối với
một đối tượng được điều khiển phức tạp như động cơ
diesel tàu thủy, bởi vì nó không chỉ liên quan đến điều
kiện bên trong và quá trình đốt cháy nhiên liệu bên
trong xi lanh động cơ diesel, mà còn cả trạng thái tàu
và điều kiện hành trình. Để mô phỏng hệ thống điều
khiển tốc độ động cơ diesel, một mô hình toán học
được đơn giản hóa có thể được thiết lập bằng cách
phân tích cơ chế trong phạm vi cho phép [4].
Khi động cơ diesel, trục và chân vịt được coi là
một khối, hàm truyền từ sự dịch chuyển thanh răng
nhiên liệu sang tốc độ động cơ diesel có thể được xác
định thông qua việc rút gọn như sau:
(1)
Go (s)  K1 / (Ta s  1)
Xét đặc tính làm việc của động cơ diesel tàu thủy,
tức là có độ trễ thời gian từ sự thay đổi vị trí thanh
răng nhiên liệu đến mômen xoắn tương ứng bởi động
cơ diesel, tạo thành liên kết trễ thời gian thuần túy. Do
đó, động cơ diesel có thể được được coi là một liên
kết quán tính mắc nối tiếp với một liên kết trễ thời
gian thuần túy và hàm truyền là:

G1 ( s)  K1e s / (Ta s  1)

(2)

Động cơ diesel tàu thủy thấp tốc cỡ lớn được sử
dụng rộng rãi kiểu MAN B&W 6S60MC được coi là
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một ví dụ. Theo tài liệu của hãng, hằng số thời gian
bằng 12,1 giây, độ khuếch đại kênh hệ số bằng 93,8
và độ trễ thời gian thuần là 0,037 giây. Do đó, hàm
truyền của mô hình tích hợp động cơ diesel là:

G1 ( s)  e0.037 s *93.8 / (12.1s  1)

(3)

2.2. Mô hình thiết bị truyền động
Cơ cấu chấp hành được sử dụng trong hệ thống
điều khiển tốc độ động cơ diesel là động cơ servo DC
với phần ứng hình khuyên, mô hình toán học có thể
được đơn giản hóa như sau:
G2 ( s ) 

Ka
Ta s  1

(4)

Theo các tài liệu liên quan, Ta được chọn là 0,3
giây Ka = 1.05. Do đó, phương trình (4) trở thành:
G2 ( s ) 

1.05
0.3s  1

(5)

2.3. Mô hình cảm biến tốc độ
Cảm biến từ trường được sử dụng để đo tốc độ
động cơ, chuyển đổi tần số của tín hiệu xung tỷ lệ với
tốc độ. Mô hình toán học của nó có thể được coi là
một liên kết tỷ lệ. Hệ số tỷ lệ được rút gọn là 1.
Từ trên, hàm truyền của mô hình tích hợp động cơ
diesel cùng với bộ truyền động có thể được viết là:
98.5
(12.1s  1)(0.3s  1)
98.5
 e 0.037 s
3.63s 2 12.4 s  1

G ( s )  e 0.037 s

(6)

3. Tối ưu hóa thông số bộ điều khiển PID
Thuật toán di truyền là một phương pháp tìm kiếm
ngẫu nhiên có thể được sử dụng để giải hệ phương
trình phi tuyến và tối ưu hóa những vấn đề phức
tạp. Ba thông số của bộ điều khiển PID được tìm theo
phương pháp Z-N sẽ là cơ sở để tìm ra miền của giải
thuật GA. Nhiệm vụ của giải thuật GA là chọn lọc bộ
ba tối ưu cho bộ điều khiển PID, thỏa mãn một trong
các hàm mục tiêu.

3.1. Bộ điều khiển PID
Hàm truyền của bộ điều khiển PID được xác định
như sau:


1
GPID ( s )  K p  1 
 Td s 
 Ti s


(7)

Các hệ số tích phân Ki và vi phân Kd của bộ điều
khiển được xác định:
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Ki 

Kp
Ti

K d  K pTd

;

(8)

Tham số

Thay (8) vào (7) ta được:
GPID ( s )  K p 

Bảng 1. Thông số bộ điều khiển PID theo các tiêu
chuẩn thiết kế

Ki
 Kd s
s

Z-N

T1

T2

T3

PID

(9)

Kp

0.2

3.0165

2.5097

5.5266

Yêu cầu đặt ra đối với người thiết kế bộ điều khiển
PID là tìm ra bộ ba thông số thỏa mãn các yêu cầu về
chất lượng điều khiển.

Ki

0.04

0.4144

0.3490

0.8902

Kd

0.03

0.5966

0.4609

0.9103

3.2. Giải thuật di truyền
Trong hệ điều khiển vòng kín ta có e(t) là sai lệch
giữa tín hiệu đặt u(t) và tín hiệu đầu ra của đối tượng
y(t), ta có phương trình sai lệch như sau:
e(t )  u(t )  y (t )

(10)

Các hàm mục tiêu của quá trình tìm ra bộ điều
khiển tối ưu được định nghĩa như sau:
Trường hợp 1:



T1   e(t ) dt

(11)

0

Trường hợp 2:
Trường hợp 3:



T2   t e(t ) dt

(12)

0

T3 

1
N

N

 e (t )
i 1

2
i

(13)

Ý nghĩa của giải thuật di truyền được áp dụng là
tìm ra thông số tối ưu của bộ điều khiển PID, mà ở đó
các hàm Ti (i=1, 2, 3) đạt giá trị cực tiểu.

3.3. Thiết kế bộ điều khiển mờ-PID
Bộ điều khiển PID truyền thống không thể điều
chỉnh các thông số bộ điều khiển trực tuyến và khó
thích ứng được với các đối tượng điều khiển có phụ
tải và các thông số thường xuyên thay đổi. Rất khó để
đạt được hiệu quả điều khiển như mong muốn.
Kĩ thuật điều khiển mờ là một kĩ thuật điều khiển
thông minh mới được phát triển trong những năm gần
đây. Nó không yêu cầu kiến thức về mô hình toán học
chính xác cho các đối tượng được điều khiển. Chiến
lược điều khiển được hình thành bởi các quy tắc điều
khiển nhân tạo và biến điều khiển được quyết định bởi
chiến lược điều khiển. Kết hợp điều khiển mờ với điều
khiển PID, hệ thống không chỉ linh hoạt và lợi thế
thích nghi của điều khiển mờ mà còn có các đặc tính
chính xác cao của điều khiển PID. Các hệ thống phức
tạp sử dụng bộ điều khiển mờ-PID tự động điều chỉnh
này có hiệu quả điều khiển tốt. Cấu trúc của nó được
hiển thị trong Hình 1.

Quá trình tinh chỉnh thông số bộ điều khiển PID
được trình bày theo các bước như sau:
Bước 1: Khởi tạo quần thể ngẫu nhiên ban đầu cho
ba thông số của bộ điều khiển PID, đó là việc lựa chọn
số thế hệ, kích thước quần thể, tần suất lai ghép và xác
suất đột biến.
Bước 2: Tính toán sai lệch giữa giá trị đặt và giá trị
đáp ứng để đánh giá các hàm mục tiêu (Ti (i=1, 2, 3)).
Bước 3: So sánh với điều kiện dừng. Nếu thông số
đưa ra thỏa mãn điều kiện dừng thì sẽ đưa ra bộ thông
số tối ưu và kết thúc giải thuật. Nếu thông số đưa ra
chưa thỏa mãn điều kiện dừng thì sẽ tiếp tục chọn lọc,
lai tạo, đột biến để sinh ra thế hệ mới và tiếp tục vòng
lặp quay lại bước 2.
Bảng 1 là tham số của bộ điều khiển PID khi áp dụng
giải thuật di truyền với ba hàm mục tiêu đề xuất. Hoàn
toàn có thể khẳng định rằng nếu sử dụng phương pháp
truyền thống thì rất khó có thể tìm ra được bộ thông số
tối ưu. Các đáp ứng của hệ thống điều khiển trong ba
trường hợp sẽ được trình bày trong phần mô phỏng.
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Hình 1. Cấu trúc của bộ điều khiển mờ-PID

Trong sơ đồ cấu trúc, bộ điều khiển PID thực hiện
điều khiển hệ thống. Đầu vào của bộ điều khiển mờ
nhận sai lệch và đạo hàm của sai lệch, bộ điều khiển
mờ điều chỉnh các tham số PID trực tuyến thông qua
phương pháp giải mờ để đáp ứng các yêu cầu điều
khiển khác nhau theo sai số và đạo hàm sai số để đối
tượng điều khiển có hiệu suất động và tĩnh tốt.

3.3.1. Xác định hàm liên thuộc
Đối với động cơ diesel loại MAN B&W 6S60MC,
bộ điều khiển mờ-PID sử dụng hai đầu vào và ba đầu
ra. Hai đầu vào là sai số và đạo hàm sai số và ba đầu
ra là số gia điều chỉnh của ba tham số PID. Tập hợp
mờ là {AL, AV, AN, K, DN, DV, DL}. Các phần tử
trong tập hợp đại diện cho âm lớn, âm trung bình, âm
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nhỏ, không, dương nhỏ, dương trung bình và dương
lớn tương ứng. Miền của nó là [-6, 6] và các mức định
lượng là {-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Mỗi
hàm liên thuộc có dạng tam giác. Phương pháp
centroid được sử dụng trong quá trình giải mờ.
Vì sai số e và đạo hàm sai số ec của hệ thống thực
tế có thể không nằm trong khoảng [-6, 6], chúng phải
nhân với hệ số mờ Ke hoặc Kec. Theo đó, ba đầu ra của
bộ điều khiển mờ nên được nhân với hệ số giải mờ fp,
fi , fp tương ứng.

3.4. Thiết kế bộ điều khiển mờ-GA
Thông qua nội dung từ phần 3 và phần 4, ta thấy
được ý nghĩa của hai phương pháp điều khiển đề xuất.
Việc kết hợp cả hai phương pháp với kỳ vọng tạo ra
được một bộ điều khiển mang ưu điểm từng giải thuật,
cụ thể là khả năng thích nghi của bộ điều khiển mờ và
độ chính xác cao của bộ điều khiển PID tối ưu khi sử
dụng giải thuật di truyền.

Dựa trên thuật toán PID, thông qua tính toán sai số
và đạo hàm sai số, bộ điều khiển mờ-PID thực hiện
giải mờ bằng cách sử dụng các quy tắc mờ, dẫn đến
ba gia số PID tham số (∆Kp, ∆Ki và ∆Kd). Các công
thức điều chỉnh là:

K p  K p 0  K p  f p
K i  K i 0  K i  f i

(14)

K d  K d 0  K d  f d
Trong đó: Kp0, Ki0, Kd0 là giá trị của bộ điều khiển
PID theo phương pháp Z-N.

3.3.2. Quy tắc điều khiển mờ
Cốt lõi của thiết kế bộ điều khiển mờ là tổng hợp
kiến thức kỹ thuật và kinh nghiệm vận hành thực tế
của các nhà thiết kế kỹ thuật và thiết lập các bảng quy
tắc điều khiển mờ hợp lý.
Để mô phỏng động cơ diesel tàu thủy loại MAN
B&W 6S60MC, kết hợp với tham số PID điều chỉnh
quy tắc theo kinh nghiệm thực tế, bảng quy tắc mờ của
∆Kp, ∆Ki và ∆Kd được thành lập, được thể hiện trong
Bảng 2.
Bảng 2. Bảng quy tắc mờ của ∆Kp, ∆Ki và ∆Kd

Hình 2. Cấu trúc của bộ điều khiển mờ-GA

Từ kết quả bộ điều khiển PID tối ưu và công thức
điều chỉnh (14), luật điều chỉnh cho bộ điều khiển mờGA được xác định như sau:

K p  K *p  K p  f p
Ki  Ki*  Ki  fi

(15)

K d  K d*  K d  f d
Trong đó: K*p, K*i, K*d là giá trị của bộ điều khiển
PID theo phương pháp .

4. Mô phỏng
Trong phần này, những bộ điều khiển được thiết
kế trong Phần 3 sẽ được mô phỏng kiểm chứng trên
ngôn ngữ lập trình MATLAB®/Simulink® cho đối
tượng được trình bày trong Phần 2. Hai kịch bản mô
phỏng được trình bày với quỹ đạo đặt là những lần
tăng tốc và giảm tốc để thấy rõ hiệu quả của từng
phương pháp điều khiển.
 Khi chưa xuất hiện nhiễu
Đầu tiên, bộ điều khiển PID được thiết kế theo
phương pháp Z-N với thông số Kp=0.2, Ki=0.04,
Kd=0.03. Kết quả mô phỏng cho thấy thời gian để bộ
điều khiển bám được theo quỹ đạo đặt lần lượt như
sau: mất 16s để bám được tốc độ khi khởi động, mất
10s để tăng tốc, mất 7s để giảm tốc.
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Thứ ba, bộ điều khiển mờ-PID với các thông số
như sau: Ke = 1, Kec = 0.1, Kp0 = 0.2, Ki0 = 0.04, Kd0
= 0.03, fp = 0.1, fi = 0.2 và fp = 0.015.

Hình 3. Sai số và tốc độ của bộ điều khiển PID (Z-N)

Thứ hai, bộ điều khiển PID sử dụng giải thuật di
truyền với các thông số trình bày tại Bảng 1. Kết quả
mô phỏng đã cải thiện được thời gian để tốc độ thực
bám được tốc độ đặt, cụ thể: mất 4s để bám được tốc
độ khi khởi động, mất 1s tăng tốc, 0,5s để giảm tốc.

Hình 7. Sai số và tốc độ của bộ điều khiển mờ -PID

Bộ điều khiển mờ-PID với các giá trị tham số của
bộ điều khiển PID được thiết kế theo phương pháp ZN có thời gian bám quỹ đạo đặt sau 8s khi khởi động,
4s khi tăng tốc và 2s giảm tốc.
Cuối cùng, bộ điều khiển mờ-GA với các thông số
như sau: Ke = 1; Kec = 0,1; K*p= 3,0165; K*i =
0,4144; K*d =0,5966, fp = 0,1; fi = 0,2 và fp =
0,015.
Bộ điều khiển mờ-GA cho thấy hiệu quả điều
khiển rõ rệt như sau: mất 1s để bám khi khởi động,
0,5s cho quá trình tăng tốc và giảm tốc.

Hình 4. Sai số và tốc độ của bộ điều khiển PID (T1)

Hình 8. Sai số và tốc độ của bộ điều khiển mờ -GA

 Khi xuất hiện nhiễu

Hình 5. Sai số và tốc độ của bộ điều khiển PID (T2)

Hình 6. Sai số và tốc độ của bộ điều khiển PID (T3)

c 67 (8-2021)
SỐ

Trong trường hợp 2, cũng với các thông số hệ
thống như trường hợp đầu tiên nhưng được đưa vào
hệ thống nhiễu ở dạng d = 10sin(t) tại thời điểm 45s
và 75s. Nhiễu tác động trực tiếp vào đối tượng điều
khiển.

Hình 9. Sai số và tốc độ của bộ điều khiển PID (Z-N)
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những hướng phát triển tiếp theo có thể tập trung kết
hợp nhiều bộ điều khiển để có chất lượng điều khiển
ưu việt.
Lời cảm ơn
Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học
Hàng hải Việt Nam trong đề tài mã số DT20-21.16.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hình 10. Sai số và tốc độ của bộ điều khiển mờ -PID

Ta nhận thấy rằng, khi đưa nhiễu vào hệ thống thì
bộ điều khiển PID thiết kế theo phương pháp Z-N và
bộ điều khiển mờ-PID sử dụng thông số của Z-N đều
bất định.
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Qua nghiên cứu này, nhóm tác giả đã trình bày
được ba phương pháp nhằm khắc phục được những
nhược điểm của bộ điều khiển PID truyền thống để
năng cao chất lượng điều khiển mà vẫn giữ được
những ưu điểm vốn có của nó. Từ lý thuyết đến kết
quả mô phỏng đều cho thấy hiệu quả rõ rệt. Ngoài ra,
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CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO MÁY HỌC CHẨN ĐOÁN KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ
DIESEL TÀU THỦY BẰNG DAO ĐỘNG XOẮN
DATABASE FOR CLASSIFICATION - MACHINE LEARNING MAIN DIESEL
ENGINE USING TORSIONAL VIBRATION
CAO ĐỨC HẠNH1, PHẠM VĂN NGỌC2, ĐỖ ĐỨC LƯU2*
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Tóm tắt
Bài báo trình bày phương pháp xây dựng cơ sở dữ
liệu dao động xoắn cho chẩn đoán kỹ thuật tổng
thể cháy / không cháy trong các xy lanh động cơ
diesel máy chính tàu biển (MDE) sử dụng máy
học (machine learning, ML) trên LabView. Tập
trạng thái kỹ thuật gồm R lớp Dk tương ứng với:
D0- khi tất cả các xylanh làm việc tốt; D1…z - khi
có một xylanh không cháy, z - số xylanh của
MDE. CSDL được thiết kế cho chẩn đoán phù hợp
để áp dụng LabView - AML toolkit. Bộ cơ sở dữ
liệu được xây dựng trên cơ sở kế hoạch thí
nghiệm (DoE) gồm R thí nghiệm cơ sở, mỗi thí
nghiệm cơ sở được lặp N lần, trong đó: (i) m lần
lặp do nhiễu từ vòng quay chẩn đoán trung bình
của MDE, navr (v/phút) với mức n=±5%; (ii)Ns
lần lặp do nhiễu trạng thái cháy/không cháy của
các xylanh với mức Cf(i)=±5%. Cụ thể là với
Cf(i)=[0,95-1,05] khi xylanh thứ i hoạt động bình
thường và Cf=[0-0,05] - khi không cháy. Dao
động xoắn (TVs) được tính bằng phần mềm tự
động tính TVs (SATVC) đã được xây dựng tại
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Bộ cơ sở dư
liệu kết quả được kiểm thử cho phân lớp - máy
học (CML) trên MDE 6S46MCC7 tàu
MV.HR34000DWT: z=6; R=7; tại navr =73v/phút,
dải vòng quay được chọn nằm trong khoảng
[69-77] (v/phút) thỏa mãn các điều kiện: xa vùng
vòng quay cộng hưởng và nhiễu n=±5%; Kế
hoạch thí nghiệm được xây dưng gồm N=7.26 . 9
=4032 thí nghiệm.
Từ khóa: Dữ liệu phân lớp - học máy, phân lớp
và machine learning, Chẩn đoán động cơ diesel
tàu biển.

Abstract
This paper proposed a method to build the
database for diagnosing the common technical
states by the torsional vibrations of the main
diesel engine (MDE) using machine-learning
toolkit of LabVIEW. The set of technical states
includes R classes Dk corresponding with: D0- All
of cylinders are working normally; D1..z - One of
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cylinders is misfiring. The database was
constructed to easily apply the analysis machine
learning (AML) toolkit for classification and
diagnosing. The database was created based on
the Design of Experiment (DoE) containing R
fundamental experiments. Each basic experiment
was totally executed N times including: (i) m
repeat times for the noises of diagnosing speed
regimes of MDE navr(rpm) with n=±5%; (ii)Ns
repeat times for the noises of firing/misfiring
states with Cf(i)=±5%. Specifically, Cf(i)=[0.95 1.05] when ith- cylinder is working normally, and
Cf(i)=[0-0.05] when this cylinder is misfiring. In
the verified case study for MDE 6S46MCC7
installed on MV.HR34000DWT: at navr=73(rpm),
the selected working speed range is [69-77]
(rpm). These speed values satisfy the conditions:
far from resonant speed regimes and n=±5%.
The made DoE had N=7.26.9=4032 experiments.
The Torsional Vibration signal (TVs) was
calculated using Software for Automatic Torsional
Vibration Calculation (SATVC), which was made
in VietNam Maritime University. The result
database was used for illustrating Classification
conditional states by Machine Learning (CML)
method for this verified object.
Keywords: Database for classification and
machine learning; Classification and machine
learning, Diagnosing marine diesel engine.

1. Đặt vấn đề
Thực tế khai thác MDE, hầu hết thời gian động
cơ làm việc ở trạng thái kỹ thuật bình thường tương
ứng với tất cả các xylanh đều làm việc tốt. Hiện
tượng một xy lanh không cháy có xác suất rất nhỏ.
Khi xảy ra sự cố này, vòng quay khai thác động cơ
được điều chỉnh giảm đi để đảm bảo an toàn cho
động cơ cho đến khi xy lanh trục trặc được sửa chữa
hư hỏng. Do đó, trong thực tế các trường hợp có
nhiều hơn một xylanh không làm việc gần như
không thể xảy ra.
Tín hiệu dao động xoắn (TVs) mà cụ thể là các
cực trị (giá trị cực đại và giá trị cực tiểu) đã được
39
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chứng minh mang nhiều thông tin có ích trong trạng
thái kỹ thuật tổng thể diesel máy chính tàu thủy [1],
[2]. Trong [2], [6] đã tính dao động xoắn, tính các giá
trị cực đại VA và giá trị cực tiểu VB dựa trên phương
pháp lập kế hoạch DoE 2n-k. Dữ liệu sau đó được sử
dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu từ đó xác định mô
hình hồi quy phục vụ chẩn đoán trạng thái của đối
tượng MDE. Quá trình tính TVs trong các công trình
trên sử dụng tham số đầu vào là hệ số cháy
x(i)=2.Cf(i) - 1, i=1…z, với z là số xy lanh của MDE.
Hệ số cháy cho xylanh thứ i: Cf(i) = [0, 1]. Trong đó,
giá trị x(i) = -1 khi xylanh không cháy Cf(i) =0 và
x(i)=+1 khi xylanh cháy bình thường Cf(i)=1.
Vấn đề chưa được quan tâm: quá trình cháy thực
tế của xylanh có thể diễn ra không tuyệt đối ổn định
ở từng mức 0 hoặc 1, nên tại nghiên cứu này sẽ
nghiên cứu đến đầu vào là nhiễu trạng thái cháy cho
xây dựng CSDL chẩn đoán.
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hai tần số dao động riêng nhỏ nhất. Lý giải cho việc
lựa chọn vùng vòng quay chẩn đoán [69, 77] đã được
trình bày tại [6]. Phần mềm được phát triển cho xây
dựng cơ sở dữ liệu viết trên LabView với module
máy học cũng có cấu trúc phù hợp với các yêu cầu
đầu vào của module.

2. Phương pháp nghiên cứu
Để xây dựng cơ sở dữ liệu cho phân lớp - máy
học (CML - Classification and Machine Learning)
trên MDE với giả thuyết: R=z+1 lớp trạng thái kỹ
thuật, trong đó z là số xylanh của động cơ; đặc tính
chẩn đoán tương ứng với các ma trận VA và VB
(gồm N hàng, z cột) đặc trưng cho tín hiệu dao động
xoắn trong miền thời gian. Sơ đồ thuật toán chung
được thể hiện trên Hình 1 .

Trong khai thác thực tế MDE, các trường hợp có
nhiều hơn 1 xylanh không cháy chiếm tỉ lệ rất nhỏ.
Các trường hợp từ 2 xylanh không cháy trở lên,
trong [6] đã dùng vào kế hoạch thí nghiệm (Design
of Experiments, DoE) dạng 2n-k để xây dựng mô hình
chẩn đoán hồi quy.
Phương pháp mô phỏng phân lớp trạng thái kỹ
thuật của R lớp được trình bày tại [1], [3]. Công trình
[3] đã xét đến nhiễu tại số liệu đo cuối cùng (TVs) từ
đó dùng m lần lặp (m=10) bằng mô phỏng nhiễu
trắng với biên độ 5%.
Công trình [5] đã đưa ra phương pháp mới biểu
diễn trực quan các lớp trạng thái kỹ thuật trong
không gian hai chiều Đề-các (x,y) véctơ dấu hiệu
chuẩn đoán mới NV(x,y). Tại đây, nhiễu vòng quay
được nghiên cứu, mô phỏng 5% và đưa vào để tính
TVs. Nhiễu trạng thái cháy chưa được xét đến.
Trong nghiên cứu này, các tác giả đưa ra kế
hoạch thí nghiệm (DoE) cho thiết lập cơ sở dữ liệu
chẩn đoán trạng thái tổng thể MDE trong đó: (a) thay
đổi các hệ số cháy của xylanh với sai khác 5% mức
độ cháy; (b) vòng quay chẩn đoán là một đoạn có giá
trị trung bình navr và độ lệch tương đối từ giá trị
trung bình =5%.

Hình 1. Sơ đồ thuật toán chung thu thập, xử lý dữ liệu
(VA,VB) cho phân lớp - máy học trên MDE

TVs được mô phỏng dựa trên phương pháp tính
và phần mềm tự động tính dao động xoắn (SATVC)
[4] đã được PGS.TSKH. Đỗ Đức Lưu cùng các cộng
sự xây dựng ở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Để xác định vùng vòng quay chẩn đoán với nhiễu
=5%: nD= [1-, 1+]navr, chúng ta cần sử dụng
kết quả tính các tần số dao động tự do, sao cho D
không chứa các vòng quay tương ứng với một trong

Hình 1 đưa ra quy trình tự động thu thập, xây
dựng cơ sở dữ liệu cho chẩn đoán. Khối lượng dữ
liệu tính ở đây rất lớn. Ví dụ, đối với MDE có z=6
xylanh, R=7, tại vòng quay chẩn đoán trung bình
navg=73v/p, có lặp vận tốc m=9 và lặp trạng thái
Ns=26=64, sẽ cần tổ chức DoE gồm N=m.Ns.R
=9.64.7=4032 lần tính dao động xoắn (TVC), chia
theo 7 lớp. Mỗi lần TVC đưa ra một véctơ VA và VB.
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Như vậy, thuật toán và phần mềm cần tính, lưu lại 14
ma trận dữ liệu: MVA, MVB (7 ma trận cho từng
loại) tương ứng với 7 lớp trạng thái kỹ thuật.
Tại các lớp Dk, k=0…R-1, chúng ta cần kiểm tra
tính đồng nhất của tập dữ liệu thu được cho từng lớp.
Thuật toán có thể thực hiện theo phương pháp thống
kê, tiêu chuẩn Schi (2), hay t-student [3], [6].
Trong không gian z chiều của véc tơ dấu hiệu
chẩn đoán: V= [V1,V2 … Vz], với V ký hiệu cho VA
hoặc VB, rất khó biểu diễn và thể hiện sự phân tách
cho R lớp trạng thái kỹ thuật ngoài tưởng tượng theo
lôgic toán học. Thay vào đó, PGS.TSKH. Đỗ Đức
Lưu và các cộng sự đã chuyển đổi véctơ z-chiều về
véctơ hai chiều NV (New Vector, NV(x, y)) trong
không gian hai chiều Đề-Các [5]. Phép chuyển đổi
được dựa trên thông tin về thứ tự cháy của các xy
lanh, nhà chế tạo động cơ đưa ra trong hồ sơ kỹ thuật
động cơ [4].
Ví dụ, đối với MDE 6S46MC-C7 hai kỳ, 6
xylanh, lắp trên MV.HR34000DWT có thứ tự cháy là
1-5-3-4-2-6. Tương ứng (VAi, VBi) từ xylanh thứ i
lệch pha so với xylanh thứ nhất i theo độ (degree)
1=0; 5=60o; 3=120o; 4=180o; 2=240o; 6=300o
hay theo radian là 1=0; 5=/3; 3=2/3; 4=;
2=4/3; 6=5/3.
Góc lệch pha cháy của các xylanh được biểu diễn
bằng một mảng giá trị:
 = [0, 2…, z], (radian)

(1)

Từ đó, véctơ dấu hiệu chẩn đoán mới được viết
dưới dạng:
z

z

i=1

i=1

VNx = V(i)cos((i)); VNy = V(i)sin((i))

(2)

Trong đó: V= [V(1), V(2) … V(z)], và V=VA
hoặc V=VB.
Phần mềm nghiên cứu được các tác giả phát triển
trên nền LabView của hãng NI, có sử dụng SATVC
[4] và xây dựng bổ sung một số module mới cho
nhiệm vụ thu thập dữ liệu (Hình 1) cũng như các
nhiệm vụ khác liên quan: tạo véctơ mới hai chiều
NVA(x,y) và NVB(x.y); kiểm tra tính đồng nhất của
dữ liệu trong từng lớp; biểu diễn các lớp trạng thái
kỹ thuật trong không gian hai chiều theo NV(x,y)
được thiết lập.

3. Mô phỏng kiểm chứng
3.1. Mô phỏng xây dựng cơ sở dữ liệu mới
Xây dựng cơ sở dữ liệu cho CML đối với MDE
trên tàu MV.HR.34000 DWT: Để tự động thu thập
dữ liệu VA và VB cho từng lớp Dk (k=0, 1…6) trạng
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thái kỹ thuật của các xylanh, các tác giả sử dụng
SATVC với điều khiển tự động (Enum control) cho
R=7 thí nghiệm cơ sở, tương ứng với yêu cầu tính
toán dao động xoắn với 7 lớp trạng thái kỹ thuật.
Tại
một
lớp
D k,
véctơ
cháy
CFk=[Cf(1)…Cf(6)] có thể tiếp nhận một trong 2
giá trị ngưỡng sau:{0,95; 1,05} khi Cf(i)=1 hoặc
{0,00; 0,05} khi Cf(i)=0. Tổ hợp Ns=64 trường
hợp áp dụng cho R=7 lớp.
Mô phỏng lặp vận tốc quay của MDE 5%, tại
vòng quay navr =73v/p,  = 3,65v/p, khi đó vùng mô
phỏng sẽ tiếp nhận [69, 77] v/p 0, số lần lặp m=9.
Trong lập trình code (Block Diagram) của
LabView cần điều chỉnh vòng lặp tương ứng với hai
biến điều khiển nD=[69…77] và ns=[1…64]. Nội
dung mô phỏng chỉ cần tính TVs, nghĩa là không
dùng đến ứng suất xoắn cho phép trong SATVC,
song lại cần tính bổ sung VA và VB. Tiếp theo sẽ lưu
lại hai ma trận MVA và MVB tương ứng cho 7 lớp
trạng thái kỹ thuật, mỗi ma trận gồm 576 hàng, 6 cột.
Xây dựng hai ma trận dữ liệu các dấu hiệu chẩn
đoán mới MNVA(576,2) và MNVB(576,2) với phần
tử dữ liệu cơ sở là tọa độ (x,y) tương ứng được tính
theo công thức (1) và (2) bên trên cho từng lớp. Mỗi
lớp trạng thái kỹ thuật Dk đặc trưng bởi tâm k=[kx,
ky] và ma trận hiệp phương sai K. Ví dụ viết cho
MNVA:
576
576
m
  MNVA(i,1); m
  MNVA(i,2)
Ax
Ay
i 1
i 1

Trong LabVIEW:

(3)

mui  mean( MNVA); KA  cov( MNVA);

Dữ liệu từ 7 lớp trạng thái kỹ thuật được đọc từ
files lưu trữ và gộp thành một ma trận chung (cho
VA hoặc VB độc lập), chung cho 7 lớp, một ma
trận có Nc=N.R=4032 hàng và hai cột (VAx, VAy)
hoặc (VBx, VBy) tương ứng với dữ liệu cực đại
hoặc cực tiểu.

3.2. Mô phỏng trên LabView chẩn đoán máy
học với CSDL được xây dựng
Bộ công cụ LabView - Analytics and Machine
Learning (AML) là một phần mềm dạng add-on cung
cấp các mô hình huấn luyện và học tập máy học [7].
Các mô hình này có thể được sử dụng để tìm các mẫu
khác biệt trong cơ sở dữ liệu lớn với các thuật toán
phân lớp, nhận dạng. Có 3 mô hình huấn luyện chính
với thuật toán phân lớp dữ liệu đó là SVM (Support
Vector Machine), Neural và Logistic Regression.
Module AML dùng để phát triển các ứng dụng liên
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quan đến theo dõi, nhận dạng và chẩn đoán dữ liệu.
Bộ cơ sở dữ liệu được chia thành hai tập riêng
biệt: Tập dữ liệu huấn luyện (training) và tập dữ liệu
kiểm tra (testing). Trong bài báo này, các tác giả
hướng đến việc sử dụng phương pháp phân lớp máy
học có hướng dẫn supervised nên trong cơ sở dữ liệu
traning và testing ngoài hai trường thông tin VAx,
VAy (hoặc VBx, VBy) thì cần thêm vào trường thông
tin lớp trạng thái kỹ thuật tương ứng Dx. Tập training
và testing sẽ gồm các ma trận là NVA(VAx, VAy, Dx)
và NVB(VBx, VBy, Dx) trong đó dữ liệu được chia
với tỉ lệ 95/5 trong cơ sở dữ liệu ban đầu (dữ liệu
traning chiếm 95%).
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Hình 3 chỉ rõ các lớp trạng thái kỹ thuật từng cặp
đều được tách rời. Điều đó khẳng định NVB(x,y)
được xây dựng tương ứng với cơ sở dữ liệu rất tốt,
đủ điều kiện để sử dụng làm cơ sở dữ liệu cho máy
học - phân lớp (chẩn đoán) trạng thái kỹ thuật của
MDE được nghiên cứu.
Trên hai Hình 2 và 3 đều được hiển thị miền biến
thiên Dk và tâm tương ứng Mk, k=0, 1…6.

4. Kết quả và bàn luận
Các dữ liệu đều rất lớn, nên không thể đưa ra
dưới dạng bảng biểu. Trên Hình 2 và 3 được đưa ra
dưới dạng đồ thị mô tả các miền biến đổi của 7 lớp
trạng thái kỹ thuật trong không gian 2 chiều (x,y)
theo véctơ trạng thái kỹ thuật mới quy đổi.
Hình 2 biểu diễn 7 lớp trạng thái kỹ thuật theo cơ
sở dữ liệu được mô phỏng trong không gian hai
chiều NVA(x,y). Tâm của các lớp được xác định theo
giá trị trung bình k=[kx, ky], và sự phân tán
(không tập trung) được đánh giá theo ma trận hiệp
phương sai KA. Tương tự Hình 3 mô tả phân lớp theo
cơ sở dữ liệu được mô phỏng trên 7 lớp trạng thái kỹ
thuật trong không gian hai chiều NVB(x,y) với tâm
của các lớp - k =[kx, ky], và ma trận hiệp phương
sai KB.
Hình 2 chỉ ra: hai lớp D0 và D4 tách nhau không
tốt, có miền giao thoa tương đối lớn. Điều này dễ
phân biệt trực quan được bằng phương pháp mới này,
sử dụng véctơ dấu hiệu chẩn đoán trong không gian
hai chiều. Kết quả có thể kiểm chứng giải tích bằng
lý thuyết phân lớp nhận dạng [1, 3].

Hình 3. Biểu diễn cơ sở dữ liệu NVB(x,y) cho từng lớp
trạng thái kỹ thuật Dk, k=0…6

Chẩn đoán máy học. Sau huấn luyện và ghi lại
các mô hình học tập theo ba thuật toán SVM, Neural
network và Logistic Regression với cơ sở dữ liệu giá
trị cực đại, cực tiểu lần lượt là NVA, NVB. Kết quả
độ chính xác của CML được chỉ ra trên Bảng 1.
Bảng 1 chỉ ra: Với bộ cơ sở dữ liệu đã xây dựng thì
phương pháp huấn luyện SVM cho độ chính xác cao
hơn hai phương pháp còn lại. Ngoài ra, trong hai cơ
sở dữ liệu NVA và NVB ta thấy NVB cho giá trị
thông tin cao hơn so với NVA.
Bảng 1. Độ chính xác phân lớp dữ liệu với các phương
pháp huấn luyện máy học
TT
1

2

Hình 2. Biểu diễn cơ sở dữ liệu NVA(x,y) cho từng lớp
trạng thái kỹ thuật Dk, k=0…6
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CSDL
VA

VB

Ph. pháp huấn luyện

Độ chính xác

SVM

0,975198

Neural network

0,959821

Logistic Regression

0,931548

SVM

0,998016

Neural network

0,960813

Logistic Regression

0,982143

Kết quả trên đây cũng tương đồng với những kết
luận đã thu được qua các nghiên cứu độ tin cậy của
dấu hiệu chẩn đoán VA và VB ở một số miền vòng
quay khác với miền vòng quay được xét trong
nghiên cứu này, cũng như trạng thái cháy được mô
phỏng ở 2 mức biên (5%) khác với điều kiện đã
nghiên cứu tại công trình [6].
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5. Kết luận
Bài báo đã đưa ra phương pháp xây dựng cơ sở
dữ liệu bằng dao động xoắn phù hợp cho phân lớp,
chẩn đoán trạng thái kỹ thuật tổng thể động cơ diesel
máy chính tàu biển sử dụng công cụ machine learning. Phương pháp đề xuất có tính đến mức độ
không ổn định trong quá trình cháy của các xylanh
và mức nhiễu vòng quay chẩn đoán với ngưỡng ±5%.
Kiểm thử cho MDE 6S46MCC7, trên MV.HR.34000
DWT, với dải vòng quay: [69, 77] (v/phút) xa các
vùng cộng hưởng và đảm bảo được thông số nhiễu
vòng quay khai thác ±5%. Phần mềm mô phỏng
CML trên LabView cho thấy phương pháp huấn
luyện máy học SVM đạt độ chính xác cao nhất và
véc tơ các giá trị cực tiểu VB cho độ tin cậy chẩn
đoán cao hơn mà véc tơ giá trị cực đại VA cung cấp.
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ẢNH HƯỞNG BIẾN DẠNG VÀ NHIỆT ĐỘ TÔI ĐẲNG NHIỆT ĐẾN TỔ
CHỨC VÀ CƠ TÍNH THÉP ĐỘ BỀN CAO - DP600
INFLUENCE OF DEFORMATION AND ISOTHERMAL QUENCHING
TEMPERATURE ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES
OF ADVANCED HIGH STRENGTH STEEL - DP600
BÙI THỊ NGỌC MAI*, PHẠM THỊ THANH HẢI
Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: maibtn@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu về ảnh
hưởng mức độ biến dạng và nhiệt độ tôi đẳng nhiệt
đến tổ chức và cơ tính của thép DP600. Bằng các
kết quả phân tích về tổ chức như hiển vi quang học;
XRD và SEM đã xác định được tổ chức đặc trưng
của thép độ bền cao. Ngoài ra, bằng phân tích tỷ
phần pha đã xác định được tỷ phần bainite khi xử lý
nhiệt ở 400oC với mức độ biến dạng 40% là 48%.
Bằng các phương pháp phân tích tổ chức đã xác
định được sự phân bố của tổ chức bainite; ferit và
austenite dư ở trong tổ chức thép nghiên cứu. Với
quy trình công nghệ tối ưu ở nhiệt độ austenite hóa
800oC trong 30 phút và tôi đẳng nhiệt ở 400oC trong
30 phút cho giá trị độ cứng cao nhất là 56,2HRC và
độ bền đạt được là 1.083MPa; độ dãn dài đạt được
là 46,82%.
Từ khóa: Thép độ bền cao; bainit; austenite dư; tôi
đẳng nhiệt.
Abstract
The article presents the research results on the effect
of deformation and iso-thermal quenching
temperature on the microstructure and mechanical
properties of DP600 steel. By analytical results of
structure such as optical microscopy; XRD and SEM
have identified the microstructure of this steel. In
addition, by analysis of the phase fraction, the
bainite phase ratio which was determined during
heat treatment at 400oC with a 40% deformation
was 48%. The microstructure has determined the
distribution of bainite; ferrite and residual austenite
in the structure of this steel. With this process, the
austenite temperature is 800oC for 30 minutes and
the isothermal quenching at 400oC for 30 minutes
gives the highest hardness value of 56,2HRC and
the strength limit is 1083MPa; elongation was
46.82%.
Keywords: AHSS, bainite, residual austenite,
isothermal quenching.
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1. Mở đầu
Thép AHSS được nghiên cứu từ những năm 1960,
được phát triển mạnh sau những năm 1980. Từ thành
tựu về công nghệ hoàn nguyên trực tiếp sắt (luyện
gang phi cốc), thu được sản phẩm có hàm lượng P và
S thấp dưới 0,015%, nhờ đó tạo tiền đề cho luyện ra
mác thép chất lượng cao, tiếp sau sử dụng công nghệ
biến dạng và xử lý nhiệt tạo được mác thép có số
lượng pha nhất định (Ferrit (F), Austenit (γ) dư) và
hỗn hợp (Bainit (B) và Mactenxit (M)), với độ lớn hạt
siêu mịn và có tỷ phần thể tích các pha nhất định. Từ
đó ta được thép AHSS có cơ tính tổng hợp cao hơn
các mác thép HSLA, có giới hạn bền cao đến siêu cao,
trên 1200MPa và độ giãn dài vẫn bảo đảm trên 20%
[1-3].
Thép song pha (DP) là một trong các mác thép
thuộc nhóm độ bền cao tiên tiến AHSS, sau khi xử lý
nhiệt tổ chức tế vi của thép bao gồm pha F và tổ chức
M hoặc pha F và tổ chức B. Pha F là pha nền có tính
dẻo còn tổ chức B hoặc M trong cấu trúc có Xementit
và nằm xen kẽ có kích thước hạt nhỏ mịn. Tổ chức B
hoặc M có cấu trúc dạng hình lá tre chiếm tỷ lệ
khoảng 15-30% phân bố trên nền F có hình dạng đa
cạnh và chiếm tỷ lệ từ 70 đến 85%. Với dạng tổ chức
như trên thép vừa đảm bảo tính dẻo và khả năng hóa
bền cho thép [4-9].
Pha F có vai trò quan trọng chủ đạo tác dụng đến
độ bền và nhất là độ dẻo. Các tổ chức M và B có độ
cứng cao, độ dẻo thấp, nằm xen kẽ giữa pha F, đóng
vai trò là các pha tăng bền, có tác dụng cản trở
chuyển động của lệch, là tác nhân điều tiết độ bền và
độ dẻo [2, 3, 7].
Khi làm nguội thép từ nhiệt độ trong khoảng Ac1
đến Ac3 (nhiệt độ vùng hai pha F và γ) đến vùng nhiệt
độ bainit, austenit sẽ chuyển biến thành các sản phẩm
khác nhau như ferit mới, peclit, bainit và austenit dư
tùy thuộc vào tốc độ nguội. Nếu tốc độ nguội Vng lớn
hơn tốc độ nguội tới hạn Vth, sẽ không có ferit mới và
peclit hình thành. Khi nhiệt độ bainit quá cao, tổ chức
bainit thô và có khuynh hướng hình thành cacbit,
đồng thời, giới hạn hàm lượng C trong austenit dư
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thấp, austenit chưa chuyển biến có độ ổn định thấp, vì
vậy, chúng sẽ bị phân hủy khi làm nguội đến nhiệt độ
phòng, làm giảm tỷ phần austenit dư cuối. Nếu nhiệt
độ bainit quá thấp, tổ chức bainit với nhiều hơn các
màng austenit dư nhỏ mịn và quá ổn định. Mặt khác,
tỷ phần austenit chưa chuyển biến thấp, trong khi,
khuếch tán của C diễn ra chậm chạp, cần thời gian dài
để austenit đủ giàu C để ổn định nhiệt. Do đó, tỷ phần
austenit dư cuối cùng cũng thấp. Vì vậy, tồn tại nhiệt
độ tối ưu trong khoảng 350-450oC nhận được tỷ phần
austenit dư lớn nhất [10-13].
Chuyển biến bainit được thừa nhận là chuyển pha
nửa khuếch tán với sự tham gia của cơ chế trượt
(tương tự chuyển biến mactenxit) và cơ chế khuếch
tán, trong đó cơ chế trượt ưu tiên xảy ra trước. Trong
thép AHSS-DP, sản phẩm chuyển biến bainit ban đầu
là bainitic ferit (αb, quá bão hòa) quá bão hòa C hình
thành theo cơ chế trượt và austenit chưa chuyển biến
do động học quá trình trượt phụ thuộc vào gradient
nhiệt độ. Khi giữ nhiệt, C sẽ khuếch tán từ αb, quá bão
hòa tới bề mặt của austenit hình thành vùng giàu C.
Nhưng do có mặt các nguyên tố Si, Al,… có sẵn trong
thép, tiết xementit chưa xảy ra do cần thời gian để các
nguyên tố này khuếch tán khỏi vùng hình thành
xementit, do vậy, C tiếp tục khuếch tán và làm giàu
tới austenit chưa chuyển biến [14-18].
Động học chuyển biến bainit trong thép DP được
mô tả theo công thức sau: [19]
𝑑𝑓𝛼𝑏
𝑑𝑡

=

exp [

𝑢∙𝑘1
𝑓𝛼∗

𝑏

∙ (1 − 𝑓𝛼𝑏 ) ∙ (1 + 𝛽 ∙ 𝑓𝛼∗𝑏 ∙ 𝑓𝛼𝑏 ) ∙

0 −𝐺 )
𝑘2 (∆𝐺𝑚
𝑁

𝑟𝑅𝑇

∙ 𝑓𝛼𝑏 −

𝑘2
𝑅𝑇

(1 +

0
∆𝐺𝑚

𝑟

)]

(1)

Bảng 1. Thành phần hóa học của thép DP600
(% khối lượng)
C

Si

S

P

Mn

Fe

Tạp chất

0,2200 1,6007 0,0089 0,0212 1,3978 94,72

còn lại

2. Phương pháp nghiên cứu
Mác thép nguyên cứu: Từ mục đích nghiên cứu
thép AHSS nhóm thép DP với thành phần chính là
CMnSi và từ phân tích quy luật tác động của thành
phần C, Mn, Si đến tổ chức và cơ tính thép DP, chọn
mác thép có thành phần C từ (0,2-0,4)%, Mn từ
(0,5-1,0)% và Si từ (0,2-0,6)% để nghiên cứu. Hàm
lượng tạp chất phải thấp, cụ thể, hàm lượng
P≤0,025%, S≤ 0,015% theo tiêu chuẩn thép AHSS.
Mẫu sau đúc được tiến hành ủ đồng đều hóa ở
1000oC trong 03h. Sau đó mẫu được tiến hành cán ở
các mức độ biến dạng 30; 40 và 50%
Quy trình xử lý nhiệt thép DP600 được xử lý như
sau:
Giai đoạn 1: Nung mẫu tới nhiệt độ chuyển biến
vùng hai pha ở 800℃, giữ nhiệt trong 30 phút. Nhiệt độ
này được xác định bằng các công thức thực nghiệm về
xác định nhiệt độ tới hạn của thép nghiên cứu [20].
Ac1 = 723 – 10,7Mn – 16,9*Ni + 29,1*Si + 16,9*Cr
Ac3 = 923 – 203*C1/2 – 15*Ni + 44,7*Si + 104*V +
31,5*Mo
Từ công thức thực nghiệm xác định được khoảng
nhiệt độ Ac1 đến Ac3 là từ: 728-832oC. Từ đó, công trình
chọn nhiệt độ vùng chuyển biến hai pha là 800oC.

Trong đó: ƒab - Tỷ phần thể tích bainit [%]; k1; k2 Hệ số hiệu chỉnh; u - Thể tích một đơn vị bainit; 𝑓𝛼∗𝑏 Thể tích cuối cùng của bainit [%]; β - Hệ số hiệu chỉnh;
0
∆Gm
- Lực động lực của chuyển biến bắt đầu chuyển
biến ram austenite; GN - Lực động lực nhỏ nhất cho
chuyển biến bainit; Τ - Ứng suất trượt; R - hệ số; T Nhiệt độ [oK]; r - Hệ số dị hướng phẳng của tấm.
Từ công thức về động học của chuyển biến bainit
cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chuyển biến
bainit như: tỷ phần và thành phần hóa của austenite
khi nung, nhiệt độ - thời gian giữ nhiệt bainit. Như
vậy để khống chế được tỷ phần tổ chức bainit cần
khống chế cả nhiệt độ - thời gian giữ nhiệt nung, nhiệt
độ - thời gian nguội đẳng nhiệt.
Trong công trình nghiên cứu này, chúng tôi trình
bày những kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của nhiệt
độ tôi đẳng nhiệt ở các mức độ biến dạng khác nhau
đến tổ chức và cơ tính của thép nghiên cứu.
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Hình 1. Giản đồ xử lý nhiệt thép DP600

Giai đoạn 2: Làm nguội nhanh tới vùng chuyển
biến Bainit. Mẫu thép DP sau khi đã nhiệt luyện ở
800 oC trong 30 phút, được giữ ở trong một hỗn hợp
muối NaNO3 và KNO3 với tỷ lệ tương ứng là 2/3 ở
các nhiệt độ 430oC, 400oC, 370 oC trong thời gian 30
phút (thời gian giữ nhiệt được dựa theo giản đồ TTT
của thép DP600 và công thức kinh nghiệm [21]). Sau
đó làm nguội trong nước.
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Mẫu sau khi xử lý nhiệt được phân tích tổ chức tế
vi trên kính hiển vi quang học Axiovert - 25A.
Nhận diện tổ chức pha của hợp kim nghiên cứu
được tiến hành tẩm thực màu: pha ferit có màu vàng
cam; bainit có màu nâu đen và austenite dư có màu
vàng sáng.
Phân tích Xray được phân tích trên thiết bị phân
tích XRD - D5005 của Khoa Vật lý - Trường Đại học
Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.
a) 0%

Phân tích SEM được thực hiện trên thiết bị
FE-SEM JEOL-7001FA kết hợp với Trường Đại học
Shimane-Nhật
Các kết quả phân tích độ cứng được thực hiện
trên máy đo độ cứng Mitoyuo - Trường Đại học
Bách khoa Hà Nội.
Bảng 2. Chế độ xử lý biến dạng - xử lý nhiệt thép
DP600

b) 30%

370oC

0%

30%

40%

50%

M1

M2

M3

M4

o

M5

M6

M7

M8

o

M9

M10

M11

M12

400 C
430 C

Các kết quả phân tích độ bền và độ dẻo được tiến
hành trên thiết bị thử kéo Devotrans FE/R50KN tại
Viện Công nghệ - Tổng cục Công nghiệp Quốc
Phòng.

3. Kết quả và bàn luận
3.1. Kết quả phân tích về tổ chức tế vi
c) 40%

Các kết quả phân tích tổ chức tế vi của thép ở các
mức độ biến dạng và xử lý nhiệt khác nhau cho thấy: Tổ
chức pha ferit và tổ chức bainit; pha ferit màu sáng có
hình dạng đa cạnh phân bố liên tục, tổ chức bainit màu
xám nâu có dạng nhánh tấm nằm xen kẽ trên nền ferit.
Bảng 3. Độ hạt mẫu thép DP600 tại nhiệt độ 400oC

d) 50%
Hình 2. Tổ chức tế vi thép khi tôi đẳng nhiệt 400oC
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Mức độ biến dạng

0%

30%

40%

50%

Kích thước hạt F
(µm)

15,2

14,4

13,6

13,8

Kích thước hạt B
(µm)

9,4

11,8

10,2

10,6
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kích thước hạt B là 10,6µm so với mức độ biến dạng
40% là 13,6µm và 10,2µm. Khi tăng mức độ biến
dạng thì kích thước hạt có tăng lên nhưng không đáng
kể so với mức độ biến dạng 40%. Như vậy, có thể
thấy rằng khi thay đổi mức độ biến dạng từ 0; 30%;
40% và 50% thì cùng nhiệt độ tôi đẳng nhiệt 400oC
đến mức độ biến dạng 40% gần như kích thước hạt
không thay đổi.

F
a- Ảnh tế vi (x500)

B

Hình 5. Phân tích XRD mẫu M7

Phân tích tỷ phần Bainit từ 17,22 ÷ 48,63%. Phân
tích ảnh quang học cho thấy tổ chức bainite và pha
austenite dư nằm ở trong nền ferit. Austenite dư ở
dạng đảo độc lập có kích thước nhỏ, chủ yếu nằm tiếp
giáp với biên giới hạt ferit và một phần nhỏ nằm trong
vùng bainit.

b- Phân bố austenit dư (x500)
Hình 3. Phân tích tỷ phần pha

Khi xử lý tôi đẳng nhiệt ở nhiệt độ 400oC với các
mức độ biến dạng khác nhau (mức 0%; 30% và 40%)
cho thấy: tăng mức độ biến dạng kích thước hạt nhỏ
mịn hơn; tuy nhiên mức độ nhỏ hạt là không nhiều so
với việc thay đổi nhiệt độ tôi đẳng nhiệt. Mẫu không
biến dạng có độ hạt ferit khá lớn so với các mẫu biến
dạng (Hình 3a; 3b; 3c và Bảng 3).
đồphần
tỷ phần
phaBainit/Ferit/Austenite
Bainit/Ferit/Austenite
BiểuBiểu
đồ tỷ
pha

Ferrit

100

%

80
60
40

20
0

austenit

370
7.85

400
8.24

430
7.29

Ferit

74.93

43.13

55.97

Bainit

17.22

48.63

36.74

Bainit

Hình 4. Biểu đồ tỷ phân F-B-γ theo nhiệt độ

Khi tăng mức độ biến dạng lên 50% và xử lý nhiệt
ở 400oC cho thấy kích thước hạt tăng lên (Hình 2d).
Từ kết quả phân tích về kích thước hạt (Bảng 3) cho
thấy kích thước hạt của F và B đều tăng lên so với
mức độ biến dạng 40%. Kích thước hạt F là 13,8µm;
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a) Trước xử lý

b) Sau xử lý

Hình 6. Phân tích ảnh SEM của hợp kim nghiên cứu
trước và sau khi xử lý cơ nhiệt

Phân tích tỷ phần pha của thép nghiên cứu cho
thấy: Mẫu M7 cho tỷ phần bainite chiếm lớn nhất so
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với các mẫu còn lại. Như vậy, ở nhiệt độ này phù hợp
với sự hình thành các pha bainite trong điều kiện
nghiên cứu.
Qua các giản đồ XRD, bằng công thức Vulf-Brag
và dữ liệu của máy phân tích để xác định các vị trí
đỉnh peak nhận thấy: Xuất hiện các peak của ferit và
peak của bainit ở giản đồ Hình 5. Tuy nhiên bằng
XRD này, khó để có thể xác định được austenite dư
trong thép và tại vị trí số góc nhiễu xạ thứ hai có sự
trùng giữa hai pha trên nên việc phân tích sẽ gặp khó
khăn và được minh chứng bằng phân tích SEM.
Bằng các kết quả phân tích SEM cho thấy đối với
mẫu sau biến dạng 40% xử lý tôi đẳng nhiệt ở 400oC
đã xác định được cấu trúc bainit nhỏ mịn ở trong thép.
Những cấu trúc bainit này sẽ góp phần cải thiện cơ
tính của thép sau khi xử lý nhiệt.

a)

Tôi đẳng nhiệt 370oC

b)

Tôi đẳng nhiệt 400oC

c)

Tôi đẳng nhiệt 430oC

3.2. Phân tích về cơ tính
Bảng 4. Phân tích giá trị độ cứng

Mẫu
HRC
Mẫu
HRC
Mẫu
HRC

Khi tôi đẳng nhiệt ở 370oC
M1
M2
M3
52,5
53,0
52,8
Khi tôi đẳng nhiệt ở 400oC
M5
M6
M7
55,0
54,6
56,2
Khi tôi đẳng nhiệt ở 430oC
M9
M10
M11
53,0
52,6
53,4

M4
53,1
M8
55,4
M12
51,5

Bảng 5. Kết quả độ bền kéo (MPa)

Mẫu
σb
Mẫu
σb
Mẫu
σb

Khi tôi đẳng nhiệt ở 370oC
M1
M2
M3
865
906
968
Khi tôi đẳng nhiệt ở 400oC
M5
M6
M7
880
907
1083
Khi tôi đẳng nhiệt ở 430oC
M9
M10
M11
883
904
919

M4
874
M8
896
M12
907

Bảng 6. Kết quả độ dãn dài (%)

Mẫu
δ

Mẫu
δ

Khi tôi đẳng nhiệt ở 370oC
M1
M2
M3
30,51

41,29

42,08

Khi tôi đẳng nhiệt ở 400oC
M5
M6
M7

M4
42,82

Phân tích các kết quả thử cơ tính được thể hiện
trên Bảng 4, 5, 6 và Hình 7:
Phân tích về ảnh hưởng của nhiệt độ tôi đẳng
nhiệt nhận thấy: Với hai nhiệt độ tôi đẳng nhiệt 370oC
và 430oC giá trị độ dãn dài tăng dần theo mức độ biến
dạng nhưng giá trị độ cứng và độ bền thì đạt mức độ
cao nhất ở mức độ biến dạng 40%.

46,82

45,21

Khi tôi đẳng nhiệt ở 430 C
M10
M11

M12

Phân tích ở cùng một mức độ biến dạng nhưng ở
các nhiệt độ tôi đẳng nhiệt khác nhau cho thấy: Ở các
mức độ biến dạng 0%; 30% và 40% thì các giá trị cơ
tính đều cho thấy đạt giá trị cao nhất ở mức độ biến
dạng 40% và nhiệt độ tôi đẳng nhiệt là 400oC.

44,85

Khi tăng mức độ biến dạng này lên 50% thì quy

28,92

40,74

M8

o

Mẫu

M9

δ

27,51
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Hình 7. Biểu đồ cơ tính của thép nghiên cứu ở các
nhiệt độ tôi đẳng nhiệt khác nhau

40,79

41,57
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luật trên không còn đúng và giá trị đạt cao nhất là tôi
đẳng nhiệt ở 430oC. Tuy nhiên, giá trị này vẫn thấp
hơn so với mẫu biến dạng 40% và nhiệt độ tôi đẳng
nhiệt là 400oC
Kết quả về độ cứng; độ bền và độ dẻo đạt tối ưu ở
mức độ biến dạng 40% và thực hiện tôi đẳng nhiệt ở
400oC với thời gian giữ nhiệt trong khi tôi đẳng nhiệt
là 30 phút (tương ứng với mẫu M7). Kết quả thu được
như sau:
- Giá trị độ cứng đạt được là 56.=,2HRC;
- Giá trị độ bền kéo cao nhất đạt 1083MPa;
- Độ dãn dài cao nhất đạt được là 46,82%.
Kết quả phân tích về cơ tính phù hợp với những
kết quả lập luận về tổ chức của thép được phân tích ở
trên. Như vậy, với quy trình xử lý thép được biến
dạng ở 40%; nhiệt độ tôi đẳng nhiệt là 400oC cho giá
trị cơ tính tốt nhất. Kết quả về cơ tính này phù hợp
với kết quả phân tích về độ hạt; sự phân bố của tổ
chức bên trong nền của thép.

4. Kết luận
Từ những phân tích về tổ chức và tính chất của
thép độ bền cao DP600 xác định được quy trình công
nghệ tối ưu của thép là:
Mẫu được biến dạng với mức độ biến dạng 40%.
Nâng nhiệt tới vùng hai pha ở 800℃ và giữ trong
vòng 30 phút, hạ nhiệt đột ngột xuống vùng chuyển
biến bainit tại 400℃ ở môi trường muối trong 30 phút
và làm nguội nhanh trong nước.
Với quy trình xử lý nhiệt ở trên tổ chức của thép
bao gồm pha F và γdư và tổ chức B với tỷ phần pha
lần lượt là: 43,13%; 8,24% và 48,63%.
Giá trị cơ tính của thép thu được sau khi xử lý là:
độ bền 1083MPa; độ dãn dài 46,82%.
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TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ TƯƠNG TÁC CỦA TÀU
VỚI NỀN ĐÁY LUỒNG TRONG MÔI TRƯỜNG BÁN TĨNH
CALCULATION OF INTERACTION PARAMETERS BETWEEN SHIP
WITH THE GROUND OF THE FAIRWAY IN A QUASI-STATIC SETTING
PHẠM TRUNG HIỆP*, KULESH VICTOR ANATOLEVICH
Khoa Kỹ thuật hàng hải và Giao thông vận tải,
Trường Đại học Tổng hợp Liên Bang Viễn Đông, Liên Bang Nga
*Email liên hệ: phiepast07@gmail.com
Tóm tắt
Bài báo đề xuất phương pháp tính toán các
thông số tương tác giữa tàu với nền đáy luồng
trong môi trường bán tĩnh (khoảng dịch chuyển,
vận tốc, gia tốc và lực). Phương pháp này được
xây dựng dựa trên сơ sở phương pháp luận của
Đăng kiểm tàu biển Nga đối với tàu chuyên
dụng mang ký hiệu NAABSA. Bài báo đã tiến
hành phân tích sự ảnh hưởng của các thông số
trên đến quá trình tương tác giữa đáy tàu và nền
đáy. Kết quả phân tích đã chỉ ra hướng áp dụng
phương pháp tính toán đề xuất trong bài báo
vào quá trình thiết kế và vận hành tàu chuyên
dụng trong các trường hợp cần thiết.

của Việt Nam mà trên toàn thế giới. Theo số liệu
thống kê trong giai đoạn 2014-2019 trên thế giới có
hơn 13200 vụ tai nạn hàng hải xảy ra, trong đó sự
cố tai nạn có liên quan đến sự tương tác giữa tàu và
bùn đất chiếm gần 13% [1]. Những tai nạn này gây
ra tổn thất nặng nề về hàng hóa, tàu thuyền, con
người và ô nhiễm môi trường. Để khắc phục những
hậu quả đó cần rất nhiều thời gian và nguồn lực.
Tháng 7 năm 2020 tàu chở dầu MV Wakashio (Nhật
Bản) bị mắc cạn tại vùng biển Mauritius thuộc Ấn
Độ Dương (Hình 1). Hậu quả của tai nạn làm thân
tàu bị nứt gãy và lượng dầu tràn ra biển ước tính
hơn một nghìn tấn [2].

Từ khóa: Mắc cạn, tương tác của tàu với bùn đất,
phương pháp tính toán, thông số tương tác.

Abstract
This paper proposes a calculation method of
interaction parameters between ship and ground
of the fairway in a quasi-static setting. This
method is based on methodology of the Russian
Maritime Register of Shipping for specialized
ships NAABSA. The influence of the parameters to
the interaction between the ship bottom and the
ground was analyzed. The analysis results show
the direction of application of the proposed
calculation method to the design and operation of
specialized ships in necessary cases.
Keywords: Grounding, interaction of ship with
the ground, calculation method, interaction
parameters.

1. Đặt vấn đề
Ngành vận tải biển sở hữu ưu thế vượt trội về khả
năng chuyên chở lớn trong khi giá thành vận chuyển
thấp, đem lại lợi ích về mặt kinh tế - kỹ thuật cho đời
sống con người. Tuy nhiên, vận tải biển luôn tồn tại
nguy cơ tai nạn do bị phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện
tự nhiên của môi trường hoạt động như thời tiết, khí
tượng thuỷ văn và các yếu tố khác. Hiện nay vấn đề
an toàn vận tải biển đang là vấn đề cấp bách không chỉ
SỐ 67 (8-2021)

Hình 1. Tàu MV Wakashio (Nhật Bản) bị mắc cạn

Ngoài ra có những trường hợp không được tính
là tai nạn dù có xuất hiện sự tương tác giữa tàu và bùn
đất như: hoạt động đổ bộ tàu quân sự; cập bờ tàu
chuyên dụng để bốc dỡ hàng hóa ở các vùng bờ biển
không có bến neo đậu và cập bờ các tàu để phá dỡ [3].
Hiện nay, chủ tàu rất quan tâm tới việc tăng cường
độ bền của tàu khi tương tác với bùn đất, cùng với đó
một số nghiên cứu tính toán gia cố đặc biệt của thân
tàu đã được thực hiện [4, 5]. Tuy nhiên, phương pháp
tính toán thông số tương tác giữa tàu và bùn đất còn
hạn chế , đặc biệt là tính toán tốc độ di chuyển của tàu.
Đa phần những nghiên cứu hiện tại trong lĩnh vực này
chủ yếu tập trung vào trường hợp tai nạn mắc cạn tàu,
chưa đề cập tới các trường hợp khai thác thông thường.
Trong bài báo này, nhóm tác giả đã đề xuất phương
pháp tính toán các thông số tương tác của tàu và bùn
đất có thể áp dụng đối với tất cả các trường hợp trên.
Phương pháp này được xây dựng dựa trên cơ sở
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phương pháp luận của Đăng kiểm tàu biển Nga (RS)
đối với tàu chuyên dụng mang ký hiệu NAABSA (Not
Always Afloat But Safely Aground) [6].

động và rung lắc của thân tàu. Giả thiết rằng, chu kỳ
tương tác với bùn đất dài hơn rất nhiều so với chu kỳ
dao động tự do của thân tàu và các kết cấu của nó.

2. Phương pháp tính toán

Điểm A là điểm đặt của phản lực theo phương
thẳng đứng và thực tế không thay đổi vị trí trên thân
tàu. Từ các điều kiện cân bằng của lực và mômen kết
hợp với công thức của Quy phạm RS (1), đối với một
chuyển vị cho trước của điểm A dọc theo trục Z có thể
xác định được các đại lượng như sau:

Theo Đăng kiểm Nga [7] phản lực của bùn đất lên
m
mũi tàu RN , kN, xác định theo công thức (1):

 tg ( N  0  S  0 N ) L 
RNm  g  N 
   R0 N (1)
6
dN 

Trong đó,  N - Lượng chiếm nước của tàu, tấn; L
- Chiều dài tàu, m; d N - Mớn nước ở giữa thân tàu, m;
 N - góc nghiêng của bùn đất dọc theo thân tàu;  0
và  S - Góc nghiêng của ky đáy tàu so với mặt phẳng
cơ bản và góc chúi của tàu;  0 N - Góc nghiêng dọc
tàu khi tiếp đất có vận tốc; R0 N - Phản lực ban đầu khi
tiếp đất có vận tốc, tấn. Tất cả các giá trị góc được đo
bằng đơn vị độ.
Trong công thức (1) các giá trị R0 N và  0 N
hiện tại theo Quy phạm RS chưa có công thức xác
định cụ thể. Trong các tài liệu kỹ thuật, để xác định
giá trị của các đại lượng trên có thể sử dụng các
phương pháp khác nhau, ví dụ như phép tính số có
tính đến động lực học và độ rung thân tàu [8, 9] hoặc
sử dụng các công thức thực nghiệm đơn giản. Ví dụ
trong tài liệu [10] lực tương tác được xác định bằng
công thức:

m0,5v
, MN
F  0,98
8, 22

(2)

Trong đó: m - Khối lượng của tàu, tấn; v - Giá trị
của vận tốc theo phương thẳng đứng, m/s.

Phản lực thẳng đứng:

RN   N

d A
7d N

(3)

Góc nghiêng dọc do sự nâng phần mũi tàu:

tg 

5 d A
7 L

(4)

Thay đổi mớn nước ở giữa tàu:

d 

4
d A
7

(5)

Trong đó, d A : Là sự thay đổi mớn nước của tàu
tại điểm A, m, được tính bằng tọa độ của nó theo trục
Z. d A phụ thuộc vào thời gian và tọa độ của điểm
A theo trục X.
Bài toán về sự tương tác của tàu với bùn đất
chuyển thành phân tích phương trình bảo toàn năng
lượng theo thời gian:

m  (1   )  vN2
  N  d  ET  EC  ... (6)
2
Trong đó:



- Hệ số khối lượng nước kèm;

 N  d - Thế năng của tàu chuyển động theo phương
thẳng đứng, N×m ; ET - Năng lượng tiêu hao do ma
sát, N×m ; EC - Năng lượng ép lún bùn đất và
những tiêu hao năng lượng khác, N×m , ví dụ như,
Hình 2. Hệ tọa độ và các thông số của tàu
trong quá trình tiếp đất

Hình 2 mô tả hệ tọa độ với gốc tọa độ là điểm tiếp
xúc đầu tiên của mũi tàu với bùn đất và các thông số
khác. Tàu mẫu chuyển động tịnh tiến với vận tốc đầu
cho trước, khi chạm đất tàu mẫu chuyển động đồng
thời theo phương ngang và phương thẳng đứng. Động
năng ban đầu dần chuyển hóa thành các dạng năng
lượng khác và các thông số chuyển động của tàu liên
tục thay đổi cho đến khi tàu dừng lại.
Các tính toán thông số tương tác giữa tàu và bùn đất
thực hiện trong môi trường bán tĩnh, bỏ qua các dao

52

năng lượng làm biến dạng thân tàu, năng lượng làm
dịch chuyển bùn đất, những tiêu hao năng lượng này
rất nhỏ và có thể bỏ qua trong quá trình tính toán.
Giả sử toàn bộ động năng ban đầu của tàu khi kết
thúc chuyển động chuyển hóa hoàn toàn thành thế
năng làm nâng tàu lên theo phương Z, thì nghiệm của
phương trình (1) có thể biểu diễn dưới dạng biểu thức
đại số dạng đóng như sau:

R0 N  (1   )

 N vN2
8 gd N

(7)

Trong đó: Hệ số khối lượng nước kèm

 theo
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[11] xác định bằng:



10d N (S  4  S )   N

 d L w
2
N

(8)

4 N

Với  w  1,025 - Khối lượng riêng của nước biển,
kg/m3.
Góc nghiêng dọc của tàu do tương tác:

 6 RN d N 

 N L 

 0 N  arctg 

Trong đó: x - Tọa độ của điểm A theo trục X, m;
hz - Độ lún trong bùn của điểm A theo trục Z, m.
Diện tích của vùng tiếp xúc S được biểu diễn dưới
dạng một hàm của hình chiếu độ sâu của của điểm A
theo trục Z:

S  hz2 / (tg   sin N )

(9)

Năng lượng tiêu hao do ma sát được xác định bằng
tích phân công của lực ma sát trên độ dời s , m,
tương ứng:

ET   k F RN ( s )ds

hz 

s

Năng lượng tiêu hao ép lún bùn đất có thể xác định
bằng tích phân của thể tích bùn đất bị ép lún:

EC  R0  F ( x, y, z )dxdydz

b 2  4ac  b
2a

Trong đó: a 

b
(11)

Để giải phương trình (11), cần có các thông số về
hình dạng thân tàu trong vùng tiếp xúc với bùn đất,
cũng như điều kiện giới hạn độ sâu của vỏ tàu bị lún
vào đất.

(16)

10d N
,
tg   sin N

40d N
tg   sin N

V

Trong đó, R0 - Sức kháng của bùn đất, KPa.

(15)

Thế (15) vào (14) ta thu được nghiệm của phương
trình (14) có dạng:

(10)

Trong đó kF - Hệ số ma sát.

x  tg N  hz
cos N (14)
7d N

c   N cos N

 N

cos N
,
7d N

x  tg N
.
7d N

Xét trong khoảng dịch chuyển rất nhỏ của tàu mẫu
- x , thể tích bùn đất bị nén ép tại bước thứ i được
tính bằng:

Vi  x  hzi2 / tg  , m3

(17)

3. Thuật toán
Trên cơ sở phương pháp tính toán đã trình bày,
nhóm tác giả đã đưa ra thuật toán và phần mềm tính
toán “ShipGround” để tính các thông số tương tác của
tàu và mặt bùn đất.

hz
Hình 3. Sơ đồ xác định các thông số về độ lún của tàu
vào
đất tiếp xúc của mũi tàu
Hình 3 thể hiện mặt
cắtbùn
phần
và mặt bùn đất tại điểm A.

Điều kiện giới hạn mức độ lún của thân tàu xuống
bùn đất biểu diễn bằng bất đẳng thức (12):

P  RN cos N

(12)

Với P là áp lực cục bộ, kN, được xác định thông
qua áp suất p, KPa, và diện tích tiếp xúc S, m2. Trong
đó, suất p được tính bằng công thức (13) [7]:

p  10d N (1  4 / S )

Quá trình tương tác được chia thành các khoảng
dịch chuyển rất nhỏ của tàu theo phương X. Trong mỗi
khoảng chuyển động, tọa độ vị trí của điểm A dọc theo
trục Z được xác định, trong đó có tính toán đến độ lún
của tàu trong bùn đất.
Trong mỗi khoảng thời gian, độ giảm động năng
của tàu bằng tổng của năng lượng chuyển hóa thành
thế năng nâng tàu theo phương Z, năng lượng tiêu hao
do ma sát và năng lượng tiêu hao do nén ép bùn đất:

mvx2,i 1
2

(13)



mvx2,i
2

  Pi 1  EC ,i 1  ET ,i 1 

(18)

Thời gian tương tác của một chuyển động được xác

Theo đó, bất phương trình (12) có thể viết dưới dạng:
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định thông qua vận tốc trung bình theo công thức (19):

x
ti 1  ti 
,s
0,5  vx ,i  vx ,i 1 
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(19)

Các phép tích phân được xác định bằng công thức
hình thang. Quá trình tính toán kết thúc khi động năng
còn lại bằng không. Trong quá trình tính toán, sai số
và các thông số chính của tương tác được xác định:
Độ dịch chuyển, góc nghiêng dọc, vận tốc, gia tốc và
các giá trị lực.

Bảng 1. Thông số của tính toán thử nghiệm

Thông số
Lượng chiếm nước, tấn
Chiều dài, m
Chiều rộng, m
Mớn nước, m
Góc nghiêng của đáy tàu, độ
Vận tốc đổ bộ, hải lý/giờ
Góc nghiêng mặt bùn đất, độ
Hệ số ma sát
Sức kháng của bùn đất, KPa

Giá trị
865
46
8,8
2,5
15-75
1-3
3-9
0,4-0,8
100-600

Khoảng 85% - 98% động năng ban đầu chuyển
hóa thành thế năng; năng lượng tiêu hao do ma sát
chiếm từ 2 đến 12% tổng năng lượng ban đầu; năng
lượng nén ép bùn đất nhỏ và không vượt quá 3% tổng
năng lượng ban đầu (Hình 5).
14

năng lượng,%

12
10
8
6
4
2
0
0

1

2

3

vận tốc, hải lý/ giờ

Hình 5. Sự ảnh hưởng của vận tốc đầu tới các thành
phần năng lượng

Hình 4. Sơ đồ thuật toán

Thuật toán được biểu diễn bằng sơ đồ khối trong
Hình 4.

4. Kết quả tính toán và thảo luận
Các tính toán thử nghiệm được thực hiện trên các
tàu khác nhau và trong các điều kiện khác nhau. Dưới
đây là kết quả tính toán đối với một trường hợp khai
thác tàu thông thường. Các thông số của tàu được
chọn và điều kiện tính toán thể hiện trong Bảng 1.
Tính toán cho thấy, góc nghiêng dọc của tàu khi
tiếp xúc với bùn đất có giá trị nhỏ. Tại vận tốc 3 hải
lý/giờ, giá trị của không vượt quá 1/20 giá trị của
góc nghiêng mặt bùn đất và thực tế có thể không
được tính đến.
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Khi các yếu tố: Hệ số ma sát, lực cản nén ép, góc
nghiêng của mặt bùn đất, góc nghiêng của đáy tàu thay
đổi trong khoảng đã cho thì phản lực theo phương
thẳng đứng thay đổi không đáng kể. Trong khi đó, thời
gian tương tác giữa tàu và bùn đất giảm gần 2 lần khi
góc nghiêng của mặt bùn thay đổi và tăng gần 2 lần
khi góc nghiêng đáy tàu thay đổi.
Kết quả tính toán cho phép kiểm soát các thông số
trong quá trình đổ bộ như: Vận tốc tiếp đất, độ chênh
dọc vận hành của tàu và hướng chuyển động so với
pháp tuyến của mép nước. Ngoài ra, kết quả tính toán
này cũng giúp người thiết kế tàu có thể lựa chọn các
thông số phục vụ quá trình thiết kế tàu như góc chúi
của tàu và góc nghiêng của đáy. Thông số về góc
nghiêng của đáy tàu có ý nghĩa trong việc thiết kế hình
dáng thân tàu và việc sử dụng các cấu trúc gia cố đáy
tàu như sống phụ và skeg.

5. So sánh
Trong phần này của bài báo, nhóm tác giả tiến
hành so sánh kết quả tính toán áp dụng phương pháp
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được đề xuất trong bài báo với kết quả tính theo công
thức thực nghiệm (2). Có thể thấy, công thức (2)
không lý tưởng theo quan điểm của cơ sở Lý thuyết
thứ nguyên và tương tự, do theo nguyên tắc này lực tỷ
lệ thuận với tích bậc 1 của khối lượng và gia tốc.
Ngoài ra, trong công thức (2) còn có tới 2 hệ số tự do
điều này không thuận lợi khi tính toán.
Trong công thức (2) vận tốc thẳng đứng được xác
định bằng tỷ số giữa khoảng dịch chuyển của điểm A
theo phương Z và khoảng thời gian tương tác.
Bảng 1 thể hiện kết quả so sánh lực tương tác xác
định bằng công thức (2) và phương pháp đề xuất trong
bài báo.
Bảng 2. So sánh kết quả tính toán phản lực

Vận
tốc,
hải
lý/giờ
5
10
15

Vận
tốc
thẳng
đứng,
m/s
0,075
0,178
0,293

Công
thức
(2),
tấn

Phương
pháp đề
xuất,
tấn

Chênh
lệch,
%

26,5
63,4
104

25,7
67,6
111

-3,0
6,6
6,7

Kết quả so sánh cho thấy sự chênh lệch khi tính
toán bằng 2 phương pháp trên không lớn (không vượt
quá 6,7%). Theo đó, có thể đề xuất áp dụng phương
pháp tính toán trên vào nghiên cứu tính toán các thông
số tương tác giữa tàu và bùn đất trong các trường hợp
cần thiết.

6. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp tính
toán đề xuất trong bài báo có thể áp dụng đánh giá các
thông số tương tác giữa tàu và bùn đất trong các
trường hợp tiếp đất của tàu.
Công thức (7) và (9) được tìm ra trong bài báo góp
phần hoàn thiện phương pháp tính toán các thông số
tương tác giữa tàu và bùn đất.
Kết quả phân tích sự ảnh hưởng của các tham số
tới quá trình tương tác giữa tàu và bùn đất đã chỉ ra
hướng áp dụng phương pháp tính toán đề xuất trong
bài báo vào quá trình thiết kế và vận hành tàu chuyên
dụng trong các trường hợp cần thiết.
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MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG 3D ĐỘNG HỌC NGHỊCH
CÁNH TAY ROBOT 6 BẬC TỰ DO BẰNG VIỆC KẾT HỢP PHẦN MỀM
CAD VÀ CÔNG CỤ MULTIBODY TRONG MATLAB/SIMULINK
3D MODELING AND INVERSE KINEMATICS SIMULATION
OF A 6-DOF ARM ROBOT BY COMBINATION OF CAD SOFTWARE
AND MULTIBODY TOOL IN MATLAB/SIMULINK
NGUYỄN ĐỨC SANG
Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Email liên hệ: sangnd.vck@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Mô hình hóa và mô phỏng là một công việc không
thể thiếu khi bắt tay vào nghiên cứu Robot. Nó cho
phép chúng ta dự báo các hiện tượng có thể xảy
ra cũng như tối ưu hóa các thông số thiết kế trước
khi thực hiện chế tạo. Trong bài báo này, tác giả
sử dụng phần mềm NX 12.0 để thiết kế mô hình
3D cánh tay Robot 6 bậc tự do và nhập mô hình
này sang MATLAB/Simulink thông qua công cụ
Multibody để tiến hành mô phỏng bài toán động
học nghịch. Kết quả mô phỏng cho thấy sự ưu việt
của phương pháp này so với các phương pháp
truyền thống trước đây khi đồng thời tận dụng
được sức mạnh thiết kế của các phần mềm CAD
cùng với khả năng tính toán mạnh mẽ của
MATLAB.
Từ khóa: Mô hình hóa, mô phỏng, cánh tay
Robot, động học, động lực học, điều khiển.

Abstract
Modeling and Simulation are essential activities
when it comes to studying Robot. This helps us
predict the phenomenon may occur and optimize
design parameters before the prototyping step. In
this paper, we use NX 12.0 to design a 3D six DoF
Robot arm and then import this model into
MATLAB/Simulink via Multibody tool to conduct
inverse kinematics simulation. The results show
the superior advantages of this method compared
with other conventional ways as it simultaneously
utilizes the design power of CAD softwares and
computational capacity of MATLAB.
Keywords: Modeling, simulation, arm Robot,
kinematics, dynamics, CAD, MATLAB, Multibody.
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1. Giới thiệu chung
1.1. Mô hình hóa và mô phỏng
Các phương pháp truyền thống để mô hình hóa và
mô phỏng Robot có thể chia thành hai hướng cơ bản.
Hướng thứ nhất là dựa trên các phần mềm thiết kế
CAD [6] như SolidWorks, Inventor, Unigraphics
NX,... Với lợi thế về đồ họa, cách thức này cho phép
chúng ta mô hình hóa rất trực quan và giống với các
mẫu Robot thật khi nhắc đến các yếu tố như hình dáng,
kích thước hay màu sắc. Hơn thế nữa, việc mô phỏng
hoạt hình (animation) các chuyển động của Robot
bằng các công cụ CAD cũng rất hiệu quả. Tuy nhiên,
do đây là các phần mềm đồ họa nên khả năng lập trình
và tính toán của chúng rất hạn chế, không có lợi thế
trong việc áp dụng các thuật toán mô phỏng chuyên
sâu như động lực học, điều khiển hay tối ưu hóa thiết
kế. Hướng thứ hai là sử dụng các phần mềm tính toán
[1], [5], [7] như MATLAB, Maple, Visual studio
C/C++,… Đối với phương pháp này, việc mô hình hóa
và mô phỏng được thực hiện thông qua các phương
trình và tham số hệ thống dựa trên các định luật vật lý
và cơ học. Người thiết kế phải tự xây dựng cơ sở dữ
liệu, thuật toán và cách thức lập trình để đạt được kết
quả mô phỏng mong muốn. Do tự xây dựng mô hình
nên người lập trình có thể tự thực hiện các mô phỏng
chuyên sâu tùy theo năng lực phân tích của mình dựa
trên sự hỗ trợ tính toán của phần mềm. Tuy nhiên,
điểm yếu của phương pháp này là kém trực quan do
thiếu vắng mô hình 3D bởi các phần mềm tính toán
không có khả năng thiết kế như các phần mềm CAD.

1.2. Mô phỏng kết hợp MATLAB và phần mềm
NX
Trong bài báo này, tác giả sử dụng phương pháp
kết hợp hai cách thức đã giới thiệu ở Mục 1.1 nhằm
tận dụng lợi thế riêng của chúng trong một chương
trình mô phỏng thống nhất. Phương pháp mô phỏng
sử dụng công cụ Multibody được MATLAB giới thiệu
một cách khá tổng quát cho các cơ hệ chuyển động [2].
Đóng góp của tác giả là dựa trên các hướng dẫn tổng
quát đó đã áp dụng thành công, cụ thể vào mô phỏng
SỐ 67 (8-2021)

TẠP CHÍ

ISSN: 1859-316X

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY

chuyển động của cánh tay Robot 6 bậc tự do. Sau đó,
tác giả đã diễn giải lại phương pháp mô phỏng thành
các bước chi tiết ở Mục 2. Từ đó, độc giả có thể hiểu
rõ hơn về phương pháp này và dễ dàng vận dụng
chúng cho cơ hệ đặc thù mà họ quan tâm. Phương
pháp mô phỏng này đã được đề cập đến ở [9, 10]. Tuy
nhiên đối tượng nghiên cứu là khác nhau. Ở [9] là
Robot song song 3 bậc tự do, còn ở [10] là Robot 2
bậc tự do và sử dụng phần mềm thiết kế 3D là
SolidWorks. Như vậy, các nghiên cứu đó cùng với bài
báo này đã củng cố và mở rộng thêm minh chứng cho
việc sử dụng phương pháp mô phỏng đã đề cập là hiệu
quả và nên dùng.
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phép người dùng tự định nghĩa các dữ liệu này nếu
cần. Ngoài ra, ràng buộc giữa các khâu bằng các khớp
cũng được mô hình hóa bằng các khớp quay Joint 01,
Joint 02. Tất nhiên, công cụ Multibody cung cấp đầy
đủ các loại khớp có trong thực tế từ không đến sáu bậc
tự do. Để lấy cơ sở tính toán, chúng ta cần gắn vào hệ
thống các hệ tọa độ cơ sở như hệ Base Frame là hệ
gốc cho đến các phép dịch chuyển hệ tọa độ bởi các
khối Coordinate Transform. Các khối nền tảng như
Equation Solving hay Gravity do MATLAB cung cấp
để tự động giải các phương trình ràng buộc và mang
thông tin về gia tốc trọng trường. Như vậy với các
khối cơ bản đó, ta đã xây dựng xong mô hình 3D nhập
từ phần mềm thiết kế sang MATLAB. Việc thực hiện
các bài toán mô phỏng liên quan từ đây hoàn toàn
được thực hiện trên môi trường MATLAB.

2. Xây dựng mô hình cánh tay Robot 6 bậc tự
do kết hợp MATLAB và NX

a)

b)
Hình 1.
a) Mô hình Robot trong NX
b) Mô hình Robot trong Multibody

Để dễ hình dung, ta xem xét mô hình hóa cánh tay
Robot 2 bậc tự do như ở Hình 1. Đầu tiên, mô hình
Robot được thiết kế trên phần mềm NX 12.0 như ở
Hình 1a, sau đó các file thiết kế dưới dạng đuôi .step
được nhập sang môi trường MATLAB/Simulink
thông qua công cụ Multibody như ở Hình 1b. Về cơ
bản, công cụ Multibody cung cấp các khối để chứa
đựng thông tin cần thiết từ file ở các phần mềm thiết
kế. Trong Hình 1b có thể quan sát thấy các khối Base,
Link 01, Link 02, chính là 3 khâu được nhập từ phần
mềm NX sang. Các khối này sẽ chứa thông tin về hình
dạng, kích thước, khối lượng, mô men quán tính, trọng
tâm của mỗi khâu và cơ sở dữ liệu này do phần mềm
thiết kế 3D cung cấp. Chú ý rằng, MATLAB cũng cho
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Hình 2. Mô hình Robot thực tế

Dựa trên ý tưởng cơ bản được trình bày ở Mục 1,
ta tiến hành xây dựng mô hình cánh tay Robot 6 bậc
tự do trong môi trường MATLAB như ở Hình 2 theo
các bước sau:
Bước 1: Xây dựng hệ tọa độ cần thiết gắn với các
khâu trên Robot (Ở đây sử dụng quy tắc DenavitHartenberg, dù có thể theo các quy tắc khác như ma
trận Craig hoặc ma trận thuần nhất).
Bước 2: Thiết kế và vẽ 3D các khâu của Robot trên
các phần mềm thiết kế dựa theo các hệ tọa độ đã thiết
lập ở bước 1.
Bước 3: Nhập mô hình từ phần mềm thiết kế sang
MATLAB sử dụng công cụ Multibody để thực hiện
bài toán mô phỏng. Việc nhập mô hình được thực hiện
bằng cách sử dụng các khối tương ứng của
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Multibody/Simulink, khai báo các thông số cần thiết
và lựa chọn các file thiết kế 3D (đuôi .stl hoặc .step)
từ phần mềm NX mà công cụ Multibody cho phép đọc.

3. Mô phỏng phương trình động học của
Robot
Để thực hiện mô phỏng động học, trước tiên ta cần
thiết lập hệ phương trình thể hiện mối quan hệ giữa vị
trí và hướng của khâu thao tác đối với vị trí của các
khớp quay. Phương trình này có thể được thiết lập dựa
trên quy tắc Denavit-Hartenberg [8] bằng cách xây
dựng các hệ tọa độ gắn vào Robot như trên Hình 3,
sau đó xác định các tham số động học như trong Bảng
1 miêu tả các bước chuyển hệ tọa độ từ khâu cố định
(hệ O0) lần lượt đến khâu thao tác (hệ O6). Từ đó, ta
xây dựng được các ma trận thuần nhất D-H địa
phương, thể hiện phép biến đổi từ hệ tọa độ Oi-1 sang
hệ tọa độ Oi như trong biểu thức (1). Khi đó, phép
chuyển đổi hệ tọa độ từ hệ O0 đến hệ O6 được thể hiện
bằng tích của các ma trận D-H địa phương như trong
công thức (2).
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0

0
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u
H 60  H10  q1  H12  q2  ...H 56  q6    y
uz

0

vx
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0

wx
wy
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0

px 
p y 
pz 

1

(2)
Từ (2), nhân tung ra và thu gọn lại ta được hệ
phương trình động học Robot:

Bảng 1. Các tham số động học

Khớp
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a

d

q

a1
a2
a3
0
0
0

0
0
0
d4
0
d6

q1
q2
q3
q4
q5
q6

p x = c1 a1 + a 2 c 2 + a 3c 23 + d 4s 23 + d 6  c 23c 4s 5 + s 23c 5   +

d 6 s1s 4 s5


p
=
s
 y
1  a1 + a 2 c 2 + a 3 c 23 + d 4 s 23 + d 6 (c 23 c 4 s 5 + s 23c 5 ) 

- d 6 c1s 4 s5

 pz = a 2 s 2 + a 3s 23 - d 4 c 23 + d 6  s 23 c 4 s5 - c 23c5 

u x = c1 c 23  c 4 c5 c6 - s 4s 6  - s 23s 5 c 6  + s1  s 4 c5 c6 + c4 s6 

 v y = s1 -c 23  c 4 c5 c6 + s 4s 6  + s 23s 5c 6  - c1  -s 4 c5c 6 + c 4s 6 

 w z = s 23 c 4 s5 - c 23c5
cij  cos( qi  q j ); sij  sin( qi  q j );

(3)

Hình 3. Thiết lập các hệ trục tọa độ gắn với Robot

c1
s
H10   1
0

0
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0
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a1 s1 
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0
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1 
0

 s2
c2
0
0

0 a2 c2 
0 a2 s2 
1
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0
1 

Trong bài toán động học nghịch, các thành phần
của ma trận ở vế phải biểu thức (2) được cho trước, ta
cần tìm các giá trị biến khớp qi. Như có thể thấy từ (3),
đây là hệ phương trình phi tuyến nhưng có thể giải
bằng phương pháp hình học do Robot có cấu trúc đặc
biệt. Các hệ trục quay Z4,5,6 đều cắt nhau tại chung một
điểm nên ta có thể phân chia riêng biệt thành 2 bài
toán độc lập [8] về vị trí (liên quan đến các biến khớp
q1,2,3) và bài toán về hướng (liên quan đến các biến
khớp q4,5,6). Bài toán về vị trí cho ta các nghiệm:
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 p y  d 6 wy 
q1  arctan 

 px  d 6 wx 


k1  k12  k22  k32

q3  2arctan
k3  k 2

q  arctan  s , c 
2
2
 2



(4)

1 0
0.08sin  t  

0 0 0.18  0.08cos  t  

0 1
0

0 0
1


(6)

Các kích thước của Robot có giá trị như sau:
a1  0.035; a2  0.11; a3  0.02; d4  0.125; d6  0.05 m

Với:
 k  2a d ;
2 4
 1
k2  2a2 a3 ;

2
2
k3   px  d 6 wx    p y  d 6 wy  

2
 pz  d 6 wz   2  px  d 6 wx  a1c1

2
2
2
2
2  p y  d 6 wy  a1 s1  a1  a2  a3  d 4

Bài toán về hướng cho ta nghiệm:

q  a cos  w c s  w s s  w c 
x 1 23
y 1 23
z 23
 5

wx s1  wy s1
q4  asin
s5


v c s v s s v c
q6  asin x 1 23 y 1 23 z 23
s5


0

1
H 60  
0

0

(5)

Các nghiệm của phương trình ở (4) và (5) sẽ được
dùng để thực hiện bài toán mô phỏng động học nghịch
dựa trên mô hình đã thiết lập ở Mục 2. Ở đây, ta giả
sử rằng khâu thao tác của Robot chuyển động bám
theo một nửa đường tròn có bán kính là r=0,08m trong
thời gian 1s và hướng của khâu thao tác được giữ luôn
không đổi trong quá trình chuyển động. Ma trận thuần
nhất biểu diễn hệ tọa độ gắn với khâu thao tác so với
hệ cố định được cho bởi:

Để thực hiện mô phỏng, ta cần thêm khối tính toán
động học nghịch và khối quỹ đạo của khâu thao tác
vào mô hình ở mục 2. Toàn bộ sơ đồ mô phỏng động
học nghịch được thể hiện ở Hình 4. Việc giải bài toán
động học ngược dựa trên mô hình toán học và hệ
phương trình sẽ cho nhiều tập nghiệm do các phương
trình lượng giác đối với mỗi biến khớp thường trả 2
nghiệm. Tuy nhiên, đối với cấu trúc vật lý thực tế của
Robot, sẽ có nhiều tập nghiệm từ lý thuyết mà Robot
không thể đạt tới hoặc không nên chọn (do các ràng
buộc và va chạm vật lý xảy ra như va chạm giữa các
khâu, giới hạn không gian làm việc, dây dẫn,… hoặc
do bước nhảy đột ngột của biến khớp từ kết quả
nghiệm của phương trình lượng giác). Kết quả mô
phỏng chuyển động ở đây đã dựa trên việc lựa chọn 1
tập nghiệm để phù hợp nhất với khả năng chuyển động
thực tế của Robot. Đồ thị về vị trí, vận tốc và gia tốc
các biến khớp được thể hiện lần lượt ở các Hình 6, 7
và 8. Quan sát video ta có thể thấy khâu thao tác
chuyển động bám theo quỹ đạo mà ta đã đặt ra đồng
thời hướng của khâu thao tác cũng được giữ không
thay đổi như yêu cầu. Đồ thị các biến khớp được thể
hiện ở Hình 6, là vị trí góc quay của các khớp (độ)

Hình 4. Sơ đồ mô phỏng bài toán động học nghịch
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theo thời gian. Ta thấy khớp 4 đứng yên, còn các khớp
khác thay đổi trong phạm vi hoạt động cho phép của
chúng và chuyển động liên tục không có bước nhảy.
Ở Hình 7 và 8 là đồ thị vận tốc và gia tốc của các khớp.
Chúng ta cần lựa chọn động cơ để các giá trị này nằm
trong giới hạn cho phép của động cơ. Hơn nữa, đây
cũng là các giá trị đầu vào cho bài toán động lực học
ngược. Như vậy, ta đã kiểm tra được tính đúng đắn lời
giải của bài toán động học nghịch thông qua sự kết
hợp mô phỏng giữa MATLAB/Simulink và phần mềm
NX với công cụ Multibody.
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Hình 8. Đồ thị gia tốc các khớp (rad/s2)

4. Kết luận

Hình 5. Kết quả mô phỏng trên MATLAB/Simulink

Trong bài báo này, tác giả đã trình bày việc mô
phỏng 3D động học nghịch cánh tay Robot 6 bậc tự
do thông qua công cụ Multibody của MATLAB/
Simulink với mô hình thiết kế được nhập từ phần mềm
NX 12.0. Kết quả mô phỏng cho thấy việc thiết lập
phương trình động học và nghiệm của bài toán động
học ngược đã được thực hiện đúng và phù hợp với
chuyển động thực tế của Robot. Đồng thời, ta thấy
được tính trực quan của phương pháp mô phỏng khi
tận dụng được khả năng đồ họa của phần mềm CAD
và sức mạnh tính toán từ MATLAB. Tuy nhiên,
phương pháp này đòi hỏi người dùng có kỹ năng sử
dụng thành thạo cả 2 phần mềm bên cạnh lý thuyết
tính toán về chuyển động của các hệ cơ học. Mô hình
xây dựng có thể được tiếp tục phát triển cho các bài
toán mô phỏng động lực học và điều khiển.
Lời cảm ơn
Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường
Đại học Hàng hải Việt Nam trong đề tài mã số: DT2021.35.

Hình 6. Đồ thị vị trí các khớp (độ)
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ẢNH HƯỞNG CỦA NIKEN TỚI KHẢ NĂNG NHỚ HÌNH CỦA HỆ Cu-Al-Fe
INFLUENCE OF NICKEL ON SHAPE MEMORY EFFECT OF Cu-Al-Fe
ALLOYS
VŨ ANH TUẤN*, NGUYỄN HẢI YẾN
Khoa Cơ sở Cơ bản, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: anhtuan.cscb@vimaru.edu.vn

Tóm tắt
Nghiên cứu được tiến hành trên hai mẫu
CuAl9Fe4 và CuAl9Fe4Ni2 nhằm sử dụng đánh
giá ảnh hưởng của Niken tới tổ chức tế vi và khả
năng nhớ hình của hợp kim, sử dụng phân tích tổ
chức bằng kính hiển vi quang học, XRD, EDS,
SEM. Kết quả thu được cho thấy, Niken có tác
dụng làm nhỏ kích thước hạt của α và các pha
liên kim hình thành trong thí nghiệm nhớ hình.
Ngoài ra, Niken góp phần nâng cao khả năng nhớ
hình của hợp kim.
Từ khóa: Hợp kim nhớ hình, Cu-Al-Fe-Ni,
chuyển biến Mactenxit, chuyển biến pha, pha β’.

Abstract
In this research, the influence of nickel on
microstructure and shape memory effect of two
samples of CuAl9Fe4 and CuAl9Fe4Ni2 were
investigated by using the optical microscope,
EDS, XRD, SEM. The results indicated that Nickel
affected reducing particle size α and the
intermetallic phases that formed during the shape
memory test. Furthermore, Nickel contributed to
improving the alloy's shape memory effect.
Keywords: Shape memory alloy, Cu-Al-Fe,
martensitic transformation, phase transformation,
β’ phase.

1. Mở đầu
Trong các hệ hợp kim nhớ hình, hệ Cu-Al đang
ngày càng được sử dụng rộng rãi do giá thành rẻ,
nhiệt độ chuyển biến rộng, dễ sản xuất, tính ổn định
nhiệt cao và độ trễ với hiệu ứng nhớ hình nhỏ [1]. Từ
những năm 1979, nhà luyện kim người Anh [2] tiến
hành các khảo sát hợp kim Cu-A1-Fe với 9-13% A1
và 15-40% Fe để đánh giá mức độ thay thế sắt cho
đồng. Mục đích trong nghiên cứu của ông là tập
trung vào sự hình thành các pha và ảnh hưởng của
chúng tới cơ tính của vật liệu. Trong các nghiên cứu
tiếp đó, hầu hết các nhà khoa học đều tập trung vào
việc nâng cao khả năng chịu mài mòn, ăn mòn và cơ
tính của hợp kim Cu-Al bằng cách hợp kim hóa với
62

Fe, Ni, Cr, Mn, Mo [3-6] hoặc thay đổi các chế độ xử
lý nhiệt khác nhau [7, 8]. Năm 2011, khả năng nhớ
hình của hợp kim Cu-Al được hai nhà kim loại học
người Ấn Độ là T.N.Raju và V.Sampath thực hiện và
họ đã đưa ra mối quan hệ giữa nhiệt độ chuyển biến
nhớ hình của hợp kim Cu-Al-Fe khi thay đổi thành
phần. Nghiên cứu ban đầu cho thấy độ dẻo và các
tính chất cơ học khác của các hợp kim nhớ hình
Cu-Al có thể được cải thiện đáng kể bằng cách thêm
các nguyên tố thứ ba như Ni, Mn và Fe. Theo [10],
hợp kim nhớ hình Cu-Al-Ni có sự ổn định nhiệt tốt
và nhiệt độ hoạt động cao, tuy nhiên ứng dụng thực
tế của hợp kim này bị hạn chế vì khả năng gia công
kém. Còn hợp kim nhớ hình Cu-Al-Mn có độ dẻo dai
cao và khả năng gia công tốt, nhưng nhiệt độ hoạt
động của chúng thấp [11].
Theo giản đồ pha Cu-Al sau khi bổ sung thêm Fe,
nếu tiến hành nung hợp kim đến nhiệt độ 850oC sẽ
xuất hiện ba pha chính là pha α, pha β và pha liên
kim của Fe. Bên cạnh đó, pha Kappa sẽ xuất hiện
trong hợp kim nếu bổ sung thêm Ni. Tổ chức β’ có
kiểu mạng sáu phương xếp chặt hay pha mactenxit sẽ
thu được sau khi làm nguội nhanh hợp kim trong
nước. Ngoài ra, sau khi biến dạng, pha β với cấu trúc
mạng dạng DO3 sẽ chuyển biến thành các biến thể
của cấu trúc mactenxit (18R hoặc 2H) [12].
Dựa trên các nghiên cứu trước đây cho thấy, một
trong những phương pháp để nâng cao cơ tính và khả
năng nhớ hình của hợp kim là kết hợp hợp kim hóa
cùng với xử lý nhiệt. Để nối tiếp các kết quả thu
được, bài báo này sẽ tập trung nghiên cứu ảnh hưởng
của Ni tới chuyển biến pha, tổ chức tế vi và khả năng
nhớ hình của hợp kim hệ Cu-Al-Fe.

2. Phương pháp thực nghiệm
Đúc

→ Tôi

→ Cán

→ Tôi

→ Nhớ hình

Hình 1. Trình tự thí nghiệm

Thí nghiệm được tiến hành trên hai mẫu thử
CuAl9Fe4 và CuAl9Fe4Ni2. Thành phần hóa học
của hai mẫu được đưa ra trong Bảng 1. Để nghiên
cứu ảnh hưởng của Ni tới tổ chức và khả năng nhớ
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hình của hợp kim, trình tự thí nghiệm được thực hiện
như trong Hình 1.
Ban đầu, các kim loại được nấu trong lò cảm
ứng và rót vào khuôn có kích thước 150x150x3mm.
Các mẫu đúc sẽ được nung ở nhiệt độ 900oC trong
6h (trong điều kiện có khí Ar bảo vệ) để làm đồng
đều hóa tổ chức sau đúc và xuất hiện pha β, sau đó
làm nguội để xảy ra chuyển biến từ β thành
mactenxit (β’). Tiếp đến, các mẫu được cán xuống
chiều dày 1mm. Mục đích của giai đoạn này là tích
tụ năng lượng cho chuyển biến từ β→β’ (Mactenxit)
trong giai đoạn tôi tiếp theo. Các mẫu cán sẽ được tôi
ở nhiệt độ 900oC trong 15ph, nguội nhanh trong
nước tới 100oC nhằm tiếp tục thúc đẩy chuyển biến
từ β→β’ (Mactenxit). Để nghiên cứu ảnh hưởng của
Ni tới sự hình thành các pha của hợp kim, tiến hành
chụp ảnh tổ chức tế vi quang học (thiết bị hiển vi
quang học Axiovert 100A, FESEM (máy hiển vi điện
tử quét FESEM S4800), XRD (thiết bị phân tích
nhiễu xạ Rơnghen D500) của các mẫu trong mỗi giai
đoạn. Để nghiên cứu hiệu ứng nhớ hình của hợp kim,
các mẫu sau khi tôi lần 2 (tôi sau cán) sẽ được uốn
quanh trục gá hình chữ U, sau đó nung nóng tới nhiệt
độ 5000C và đo sự thay đổi góc uốn trước và sau khi
nung.

α
(α+γ2)

Fe(δ)

a)

α
β’

Fe(δ)

b)
Hình 2. Ảnh tổ chức tế vi của mẫu CuAl9Fe4
(a) sau đúc, (b) Tôi sau đúc

Bảng 1. Thành phần hóa học của mẫu thử

Mẫu thử

CuAlFe4

CuAlFe4Ni2

Al (%)

9,25

9,41

Fe (%)

3,92

4,97

α

Mn (%)

0,15

0,15

(α+γ2)

Ni (%)

0,15

2,40

Pub (%)

0,22

0,07

Si (%)

0,21

0,07

Cu (%)

Còn lại

Còn lại

Fe(δ)

a)

3. Kết quả và bàn luận
3.1. Ảnh hưởng của Niken tới tổ chức tế vi
a. Sau đúc và xử lý nhiệt
Phân tích tổ chức tế vi của hợp kim sau đúc (Hình
2a, 3a) cho thấy, tổ chức tế vi trong cả hai mẫu gồm
các pha α (vùng sáng), pha (α+γ2) (vùng tối) và các
hạt màu đen nằm phân tán tại biên giới hạt và trên nền
α, (α+γ2). Tuy nhiên, khi hợp kim hóa thêm Ni, kích
thước hạt của pha α giảm so với trường hợp không
hợp kim hóa Ni, các hạt màu đen mịn và phân tán đều
hơn. Theo giản đồ pha, các hạt này có thể là các pha
giàu sắt Fe(δ) - pha liên kim trên cơ sở hợp chất điện
tử Fe3Al hoặc pha κI được tiết ra từ pha lỏng.
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α
β’

Fe(δ)

b)
Hình 3. Ảnh tổ chức tế vi của mẫu CuAl9Fe4Ni2
(a) sau đúc, (b) Tôi sau đúc
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α

β’
Fe(δ)
α
β’
Fe(δ)

Điểm 1

Điểm 1
Nguyên

% Trọng

tố

lượng

1

Cu

2

Al

3

Fe

TT

Nguyên

% Trọng

tố

lượng

1

Ni

3.92

3.56

2

Cu

6.48

5.44

3

Al

5.38

10.63

4

Fe

84.22

80.37

% Nguyên tử

TT

86.62

77.00

8.75

18.32

4.63

4.68

Hình 4. Phân tích EDS mẫu CuAl9Fe4 sau tôi

Mục đích của quá trình tôi sau đúc ở nhiệt độ

% Nguyên tử

Hình 5. Phân tích EDS mẫu CuAl9Fe4Ni2 sau tôi

900°C trong 6 giờ giúp đồng đều thành phần hóa học
và tạo ra pha β trong tổ chức. Sau khi nguội nhanh
trong nước sẽ xảy ra chuyển biến ββ’ (mactenxit).
Phân tích tổ chức tế vi sau khi tôi cho thấy tỉ phần
của pha α giảm mạnh từ 80% và 81% tương ứng với
hợp kim CuAl9Fe4 và CuAl9Fe4Ni2 sau đúc, xuống
còn 47% và 39% do chúng bị hòa tan vào trong dung
dịch rắn của pha β (Hình 2b và 3b). Bên cạnh đó, sự
gia tăng kích thước hạt của pha α là do sự lớn lên của
hạt khi giữ nhiệt trong thời gian dài. Khi chụp ảnh
SEM với mức độ phóng đại lớn hơn, cả hai hợp kim
đều xuất hiện thêm các tấm mactenxit hình kim,
trong đó các vạch tối mỏng là β mactenxit gọi là β’

Hình 6. So sánh đồ thị XRD mẫu sau đúc và sau tôi
của hợp kim CuAl9Fe4

và các vạch sáng là α (Hình 4,5).
Để làm rõ hơn các pha xuất hiện trong hợp kim,
các phân tích XRD đã được thực hiện cho các mẫu
đúc và tôi sau đúc. Theo kết quả XRD (Hình 6, 7)
cho thấy, các đỉnh nhiễu xạ sau khi tôi có sự dịch
chuyển sang bên phải một đoạn nhỏ so với trạng thái
đúc. Tuy nhiên, các đỉnh nhiễu xạ của pha liên kim
và pha mactenxit được thể hiện một cách rõ ràng hơn.
Kết hợp với kết quả phân tích SEM + EDS (Hình 4,
5) có thể kết luận rằng các hạt nhỏ xuất hiện trong
ảnh tổ chức tế vi là pha liên kim giàu sắt Fe(δ) và
pha β’ (Cu3Al là cấu trúc của pha mactenxit).
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Hình 7. So sánh đồ thị XRD mẫu sau đúc và sau tôi
của hợp kim CuAl9Fe4Ni2
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b. Trước và sau thí nghiệm nhớ hình

Điều này có thể thấy, sự phân hủy của pha mactenxit
tăng lên đáng kể và nó tác động tích cực tới khả năng
nhớ hình của hợp kim.

a)

a)

b)
Hình 8. Ảnh tổ chức tế vi của mẫu CuAl9Fe4
(a) Trước khi nhớ hình; (b) sau khi nhớ hình

Hình 8, Hình 9 chỉ ra sự thay đổi tổ chức của các
mẫu trước khi nhớ hình (sau khi tôi mẫu cán) và sau
nhớ hình (khi nung trở lại ở nhiệt độ 5000C). Từ kết
quả phân tích cho thấy, trước thí nghiệm nhớ hình,
các mẫu sau cán được tôi ở nhiệt độ 9000C trong 15
phút để tạo ra các pha mactenxit β’ có dạng hình kim
xuất hiện tại biên giới các hạt α. Tuy nhiên, sau thí
nghiệm nhớ hình, các pha này đã không còn xuất
hiện. Điều này được giải thích là do chuyến biến đảo
ngược β’(α +γ2) khi nung hợp kim trở lại. Bên
cạnh đó, trong hợp kim vẫn còn có pha giàu sắt Fe(δ)
giống với tổ chức đúc ban đầu nhưng các pha được
tiết ra nhỏ mịn, phân tán đều trong tổ chức và một
lượng nhỏ mactenxit dư vẫn còn tồn tại.

b)
Hình 9. Ảnh tổ chức tế vi của mẫu CuAl9Fe4Ni2
(a) Trước khi nhớ hình; (b) sau khi nhớ hình

Hình 10. Phân tích XRD hợp kim CuAl9Fe4 trước và
sau nhớ hình

Bảng 2. Tỉ phần pha α của hợp kim CuAl9Fe4 và
CuAl9Fe4Ni2 trước và sau thí nghiệm nhớ hình
CuAl9Fe4
Tỉ phần pha

Pha α %

CuAl9Fe4Ni2

Trước

Sau

Trước

Sau

nhớ

nhớ

nhớ

nhớ

hình

hình

hình

hình

21

32

10

52

Xét đối với hợp kim khi có thêm Ni, chuyển biến
pha hình thành tương tự như đối với hợp kim không
có Ni. Tuy nhiên, tỉ phần pha α của hợp kim này lớn
hơn nhiều so với hợp kim không có Ni (Bảng 2).
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Hình 11. Phân tích XRD trước và sau khi nhớ hình
hợp kim CuAl9Fe4Ni2

Để giải thích rõ hơn sự xuất hiện của các pha, tiến
hành phân tích XRD và EDS với hai hợp kim nêu trên.
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Dựa theo kết quả XRD (Hình 10, Hình 11) nhận
thấy, các đỉnh nhiễu xạ có xu hướng lệch sang trái là
do chuyển biến β’(α +γ2) đã làm thay đổi cấu trúc
mạng. Bên cạnh đó, sau khi nung nóng, các đỉnh
nhiễu xạ của β’ mactenxit không còn nữa hoặc do
hàm lượng quá ít nên không phát hiện được trên
XRD. Điều này hoàn toàn phù hợp với phân tích về
tổ chức tế vi ở trên.

3.2. Ảnh hưởng của Ni tới khả năng nhớ hình
Bản chất của hiệu ứng nhớ hình là do sự hình
thành mactenxit trước khi tiến hành thí nghiệm nhớ
hình, sau đó dưới tác dụng của nhiệt độ β’ chuyển
biến thành (α + 𝛾2 ) để trở về tổ chức ban đầu. Trong
quá trình này, sự thay đổi về cấu trúc mạng và kích
thước hạt ảnh hưởng tới hiệu ứng nhớ hình của hợp
kim. Kết quả nhớ hình của hai mẫu thu được như
trong Bảng 3 và Bảng 4.
Bảng 3. Kết quả về lượng nhớ hình của CuAl9Fe4

Góc
trước khi
nung (°)
90
150
150

Góc sau
khi nung
(°)
96
164
174

Lượng
biến dạng
(%)
5
5
10

Lượng
nhớ hình
(%)
7
9
16

Bảng 4. Kết quả về lượng nhớ hình của
CuAl9Fe4Ni2

Góc
trước khi
nung (°)
90
30
30

Góc sau
khi nung
(°)
84
16
6

Lượng
biến dạng
(%)
5
5
10

ISSN: 1859-316X

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI

Lượng
nhớ hình
(%)
7
47
80

số mạng thì mới được hồi phục. Các biến dạng sai
lệch vượt qua kích thước của thông số mạng sẽ
không có khả năng phục hồi lại. Cộng với sự cản trở
của các pha liên kim dẫn đến quá trình nhớ hình sẽ
kém đi khi bẻ góc lớn. Điều này lý giải được cho tại
sao hợp kim không thể nhớ hình được 100%.

4. Kết luận
Các kết quả thu được cho thấy với quy trình thí
nghiệm đưa ra trong nghiên cứu này đã tạo ra khả
năng nhớ hình cho hệ hợp kim Cu-Al-Fe. Ngoài ra,
khi bổ sung thêm Ni có tác dụng làm nhỏ kích thước
hạt của α và các pha liên kim, đồng thời làm tăng
khả năng nhớ hình của hợp kim.
Lời cảm ơn
Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học
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ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM LÚN CỦA CÔNG NGHỆ KẾT CẤU RỖNG
KHI ỨNG DỤNG XÂY DỰNG ĐÊ BIỂN TRÊN NỀN ĐỊA CHẤT YẾU
ASSESSING THE SETTLEMENT REDUCTION EFFECT OF HOLLOW
STRUCTURAL ENGINEERING (KCR) FOR APPLYING SEA DIKE
CONSTRUCTION ON SOFT SOILS
NGUYỄN VĂN NGỌC*, NGUYỄN HOÀNG
Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: ngocnv.ctt@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Công nghệ Kết cấu rỗng (KCR) là giải pháp công
nghệ kết cấu mới làm việc vừa theo nguyên lý
móng trọng lực vừa theo nguyên lý móng cọc.
Nhóm tác giả đã ứng dụng công nghệ kết cấu này
xây dựng công trình bảo vệ bờ biển có mặt cắt
ngang hình bậc thang cho đê biển Tiên Lãng và
đê bảo vệ sau cảng Lạch Huyện Hải Phòng, kết
quả tính toán cho thấy chi phí xây dựng giảm từ
65% đến 70%, chiều cao sóng leo trên đê giảm từ
43,96% đến 77,76% so với công nghệ kết cấu đê
mái nghiêng truyền thống làm việc theo nguyên lý
móng trọng lực. Do công trình làm việc theo
nguyên lý móng cọc, tác dụng giảm lún của công
nghệ kết cấu này như thế nào? Giải đáp câu hỏi
này nhóm tác giả đã sử dụng phần mềm
Plaxis-2D đánh giá tác dụng giảm lún của công
nghệ KCR so sánh với đê mái nghiêng truyền
thống cho thấy độ lún chỉ bằng 18,70%; kết quả
tính toán đã khẳng định ưu điểm nổi trội của công
nghệ KCR so với các công nghệ kết cấu đã biết,
đáng được quan tâm khi đầu tư xây dựng đê biển.
Từ khóa: Công nghệ Kết cấu rỗng (KCR), lún,
công trình bảo vệ bờ biển, đê biển.

Abstract
Hollow Structural Engineering (KCR) is a new
structural technology solution with working
principle both based on the gravity foundation
and the pile foundation principle. The authors
applied this structural engineering to design a
coastal protection structure with steps cross
section for Tien Lang sea dike and a protection
dyke behind Lach Huyen port in Hai Phong. The
calculation results show that the construction cost
decreases from 65% to 70%, wave run up height
on the dike slope reduces from 43.96% to 77.76%
in comparison with rubble mound breakwater,
which has working principle on gravity
foundation. Dyke using Hollow Structural
Engineering (KCR) works on the principle of pile
68

foundation, how is settlement reduction effect of
this structural technology? Authors used
Plaxis-2D software to assess the settlement
reduction effect of KCR in comparison with rubble
mound breakwater, showing that the settlement is
only 18.70%; calculation have shown that the
outstanding advantages of KCR in comparison
with the known structural engineering.
Keywords: Hollow structural engineering (KCR),
settlement, coastal protection structure, sea dike.

1. Giới thiệu chung
Đê biển truyền thống thường xây dựng bằng vật
liệu đất, đá; đặt trực tiếp trên nền thiên nhiên, làm
việc theo nguyên lý móng trọng lực. Trong trường
hợp nền địa chất yếu; để thỏa mãn điều kiện chịu
ứng suất nền σi, điều kiện ổn định lật và trượt; nền
đất yếu thường được thay bằng lớp đệm cát (Hình 1),
hoặc xử lý nền.

Hình 1. Lớp đất yếu được thay bằng lớp đệm cát (Công
trình bảo vệ khu đất sau cảng Lạch Huyện hiện tại

Công nghệ KCR, làm việc vừa theo nguyên lý
móng trọng lực, vừa theo nguyên lý móng cọc; ứng
dụng xây dựng công trình đê biển trên đất yếu, làm
việc như một nhóm cọc; vì vậy có tác dụng giảm lún
của nền tương tự như công trình móng cọc (Hình 2).
Vấn đề đặt ra tác dụng giảm lún là bao nhiêu so với
công nghệ kết cấu truyền thống, làm việc theo
nguyên lý móng trọng lực? Vì đây là công nghệ mới
có rất nhiều vấn đề không thể nghiên cứu và công bố
được trong một bài báo. Nội dung bài báo này chính
là nghiên cứu tiếp theo của công nghệ KCR được
trình bày sau đây.
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43,96% đến 77,76% [6] từ đó đã giảm cao trình đỉnh
đê xuống từ 1,01m đến 5,07m.





Hình 5. Phối cảnh MCN sử dụng KCR xây dựng công




trình bảo vệ bờ biển sau cảng Lạch Huyện



Hình 2. Sơ đồ tính lún của móng cọc: abcd – Khối móng
quy ước; σbtz - Ứng suất do trọng lượng bản thân;
σglz - Ứng suất gây lún [7]

2. Phương pháp nghiên cứu
Công nghệ KCR đã được nghiên cứu ứng dụng
xây dựng đê bảo vệ bờ biển dự án xây dựng sân bay
Tiên Lãng (Hình 3) [1] và đê bảo vệ khu đất sau
cảng Lạch Huyện (Hình 4, 5) [4]. So sánh về kinh tế
với đê biển truyền thống đề xuất xây dựng tại Tiên
Lãng (Hình 6) [8] và đê đang được xây dựng tại cảng
Lạch Huyện (Hình 1) [4]; kết quả công nghệ KCR đã
cho phép giảm chi phí xây dựng từ 65% đến 70% [1],
[2], [3], [5].

Hình 3. Mặt cắt ngang (MCN) kết cấu đê sử dụng KCR
bảo vệ bờ biển Tiên Lãng, Hải Phòng

Hình 6. MCN kết cấu được đề xuất xây dựng đê bảo vệ
bờ biển Tiên Lãng, Hải Phòng [8]

Trên cơ sở giải pháp công nghệ kết cấu mới và
truyền thống đề xuất xây đê bảo vệ sân bay Tiên
Lãng nói trên. Nghiên cứu bằng mô hình toán, nhóm
tác giả đã sử dụng phần mềm Plaxis-2D mô phỏng
lún của nền để từ đó đánh giá tác dụng giảm lún của
đê sử dụng công nghệ KCR khi xây dựng trên nền
đất yếu tại đây.

3. Mô phỏng số và kết quả nghiên cứu
3.1. Các trường hợp mô phỏng
Nhóm nghiên cứu phần mềm Plaxis-2D, mô
phỏng lún cho 2 trường hợp đối với đê Tiên Lãng:
- Trường hợp 1: đê truyền thống mái nghiêng,
kết cấu thân đê bằng các ống Geotube chứa cát đặt
nằm ngang, mặt thân đê được bảo vệ bởi các tấm bê
tông âm dương lắp ghép đặt trên lớp đệm đá dăm dày
80cm và lớp đá hộc dày 1,5m (Hình 6);
- Trường hợp 2: đê hình bậc thang, gồm ba bậc,
được tạo thành bởi các khối KCR (Hình 3).

3.2. Kết quả mô phỏng

Hình 4. MCN sử dụng KCR xây dựng công trình bảo vệ
bờ biển sau cảng Lạch Huyện

Sử dụng module Ansys - CFX mô phỏng tương
tác giữa sóng và công trình, chiều cao sóng leo trên
đê mặt cắt hình bậc thang (Hình 3, 4) so sánh với đê
truyền thống mái nghiêng (Hình 6, 1), cho phép giảm
SỐ 67 (8-2021)

- Công nghệ kết cấu truyền thống: độ lún trong
giai đoạn thi công Uy = 0,1651 m (Hình 7, 8), độ lún
sau 1 năm Uy = 0,9054 m (Hình 9, 10), độ lún sau 2
năm Uy = 0,9054 m (Hình 11, 12). Như vậy sau 1
năm nền đất dưới công trình tắt lún.
- Công nghệ kết cấu rỗng: độ lún trong giai đoạn
thi công Uy = 0,1416 m (Hình 13, 14), độ lún sau 1
năm Uy = 0,1693 m (Hình 15, 16), độ lún sau 2 năm
Uy = 0,1693 m (Hình 17, 18). Như vậy sau 1 năm
nền đất dưới công trình tắt lún.
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Hình 7. Kết quả tính lún trong giai đoạn thi công đê kết

Hình 8. Kết quả tính lún trong giai đoạn thi công đê kết

cấu truyền thống được thể hiện bằng màu sắc

cấu truyền thống được thể hiện bằng đường đẳng lún

Hình 9. Kết quả tính lún sau 1 năm đê kết cấu truyền

Hình 10. Kết quả tính lún sau 1 năm đê kết cấu truyền

thống được thể hiện bằng màu sắc

thống được thể hiện bằng đường đẳng lún

Hình 11. Kết quả tính lún sau 2 năm đê kết cấu truyền

Hình 12. Kết quả tính lún sau 2 năm đê kết cấu truyền

thống được thể hiện bằng màu sắc

thống được thể hiện bằng đường đẳng lún

Hình 13. Kết quả tính lún trong giai đoạn thi công đê kết

Hình 14. Kết quả tính lún trong giai đoạn thi công đê kết

cấu rỗng được thể hiện bằng màu sắc

cấu rỗng được thể hiện bằng đường đẳng lún
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Hình 15. Kết quả tính lún sau 1 năm đê kết cấu rỗng

Hình 16. Kết quả tính lún sau 1 năm đê kết cấu rỗng

được thể hiện bằng màu sắc

được thể hiện bằng đường đẳng lún

Hình 17. Kết quả tính lún sau 2 năm đê kết cấu rỗng

Hình 18. Kết quả tính lún sau 2 năm đê kết cấu rỗng

được thể hiện bằng màu sắc

được thể hiện bằng đường đẳng lún

Bảng 1. Tổng hợp kết quả mô phỏng
STT

Thời điểm tính toán

Đê truyền thống

Đê KCR

So sánh lún (%)

Ghi chú

1

Độ lún trong giai đoạn thi công (m)

0,1651

0,1496

9,39

-

2

Độ lún sau 1 năm (m)

0,9054

0,1693

81,3

-

3

Độ lún sau 2 năm (m)

0,9054

0,1693

81,3

Tắt lún sau 1 năm

Nhận xét:
- Đối với đê sử dụng công nghệ kết cấu truyền
thống, làm việc theo nguyên lý móng trọng lực xây
dựng trên nền địa chất yếu, vì vậy nếu không gia cố,
xử lý nền, lún rất lớn với chiều sâu lún lớn nhất là
0,9054m;
- Đối với đê sử dụng công nghệ KCR xây dựng
trên nền địa chất yếu, song do tác dụng của kết cấu
làm việc như móng cọc, vì vậy có tác dụng giảm lún
tới 81,3% so với công nghệ kết cấu đê truyền thống,
với chiều sâu lún lớn nhất là 0,1693m;
Kết quả thí nghiệm trên cộng với ưu điểm giảm
giá thành xây dựng và chiều cao sóng leo đã được
công bố, một lần nữa khẳng định ưu điểm vượt trội
của giải pháp công nghệ KCR so với công nghệ kết
cấu truyền thống, do công trình làm việc vừa theo
nguyên lý móng trọng lực, vừa theo nguyên lý móng
cọc, vì vậy đã phát huy được ưu điểm, hạn chế được
nhược điểm của hai loại móng kể trên.
SỐ 67 (8-2021)

4. Kiểm chứng kết quả mô hình số
Nhóm tác giả tính lún cho mặt cắt ngang đê sử
dụng giải pháp công nghệ KCR theo phương pháp
cộng lún từng lớp phân tố [7] (Hình 19), tổng giá trị
lún là 16,29cm; sai số so với giá trị tính theo mô hình
số là 3,78%. Kết quả kiểm chứng cho thấy rõ tác
dụng giảm lún của công nghệ KCR, chứng tỏ kết quả
tính theo mô hình số là tin cậy.

5. Kết luận
Công nghệ kết cấu truyền thống có mặt cắt
nghiêng xây dựng trên nền địa chất yếu làm việc
theo nguyên lý móng trọng lực; lún nền đất yếu trong
quá trình khai thác làm biến dạng bề mặt, là một
trong những nguyên nhân gây phá hủy công trình
(Hình 20). Ứng dụng công nghệ KCR xây dựng đê
có mặt cắt hình bậc thang làm việc theo nguyên lý
móng trọng lực và móng cọc có tác dụng giảm tới
81,3%. Với độ lún như tính toán (≈ 17cm), hoàn toàn
khắc phục được bằng cách lựa chọn độ lún dự phòng
71

TẠP CHÍ

ISSN: 1859-316X

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY











Hình 19. Sơ đồ tính lún tương tự như móng cọc: abcd - Khối móng quy ước; σbtz- Ứng suất do trọng lượng bản
thân; ∑ σglz - Tổng ứng suất gây lún

thích hợp khi thiết kế xây dựng đê biển. Kết quả
nghiên cứu trên, một lần nữa khẳng định ưu điểm nổi
trội của công nghệ KCR về kinh tế - kỹ thuật so với
các công nghệ kết cấu đã biết, đáng được quan tâm
khi xây dựng đê biển trên nền địa chất yếu.

Area, International Journal of Structural and Civil
Engineering Research (ICOCE), Vol.7, No.4,
pp.364-367, 2018.
[4] Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Ninh, Nghiên
cứu sử dụng vật liệu tre cho giải pháp kết cấu
rỗng xây dựng công trình giảm sóng, chắn sóng,
bảo vệ bờ biển, Tạp chí Khoa học Công nghệ
Hàng hải, Số 61, tr.39-44, 2020.
[5] Nguyễn Văn Ngọc, Trần Thị Chang, Nguyễn
Xuân Trường, Ứng dụng giải pháp kết cấu mới
xây dựng các công trình chống xói lở bờ sông, bờ
biển và đê chắn sóng, ứng phó với biến đổi khí
hậu và nước biển dâng, Kỷ yếu Hội thảo CLB
KH&CN các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 53,
tr.316-334, 2018.

Hình 20. Kết cấu lớp bảo vệ mặt đê bị phá hủy do lún đất
đắp lõi đê và nền
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Tóm tắt
Bài báo giới thiệu mô hình dòng chảy ba chiều
(Flow - 3D) và ứng dụng mô phỏng đập tràn kiểu
xi phông để tháo nước hồ chứa. Lý thuyết sử dụng
và các ứng dụng chủ yếu của mô hình trong lĩnh
vực công trình thủy được trình bày. Kết quả thí
nghiệm vật lí kiểm chuẩn mô hình cho thấy mô
hình dòng chảy ba chiều mô phỏng rất tốt cho
công trình đập tràn kiểu xi phông. Từ đó, mô hình
được sử dụng để mô phỏng hoạt động thực tế của
đập tràn xi phông Hadong. Kết quả mô phỏng thể
hiện rõ hiện tượng đặc trưng là áp suất âm ở trong
ống xi phông xuất hiện làm cho ống xi phông làm
việc. Mô hình dòng chảy ba chiều và kết cấu đập
tràn kiểu xi phông có thể ứng dụng rộng rãi trong
tính toán thủy lực công trình tại Việt Nam.
Từ khóa: Mô hình dòng chảy ba chiều, đập tràn
kiểu xi phông, tính toán động lực học chất lỏng,
kiểm chuẩn mô hình, hệ phương trình Navier Stokes.

Abstract
This paper introduces the Flow - 3D model and
simulations of siphon spillways in reservoirs. The
model theory and model applications in
hydraulics are presented. The physical experiment
to verify the Flow - 3D model shows that the
model works well for the case of siphon spillways.
Consequently, the model is used to simulate the
Hadong siphon spillway. The research results
show the outstanding characteristic of the siphon
spillways that the negative pressure occurring in
the siphon makes it working. The Flow - 3D model
and the siphon spillways can be applied to
investigate hydraulics in Vietnam.

1. Giới thiệu
Mô hình dòng chảy ba chiều thuộc họ các phần
mềm khoa học dòng chảy (Flow Science) được công ty
Flow Science (Mỹ) phát triển. Hiện nay, mô hình dòng
chảy ba chiều được ứng dụng rộng rãi để mô phỏng hầu
hết các lĩnh vực khoa học kỹ thuật như hàng không, cơ
khí, xây dựng công trình thủy,… Trên thế giới, trong
lĩnh vực tính toán thủy lực công trình, mô hình dòng
chảy ba chiều được sử dụng để mô phỏng sóng [1, 2],
mô hình dòng chảy qua đập tràn [3, 4]. Tại Việt Nam,
mô hình dòng chảy ba chiều đang dần được sử dụng
rộng rãi hơn trong tính toán mô phỏng dòng chảy qua
đập tràn [5, 6], bậc nước [7].
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung
nghiên cứu tính toán dòng chảy tháo lũ qua đập tràn
kiểu xi phông sử dụng mô hình vật lý và mô hình dòng
chảy ba chiều. Đập tràn kiểu xi phông là loại đập tràn
đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới [8-11] với ưu
điểm là giảm được bề rộng thân đập, từ đó giảm khối
lượng công trình đập, tiết kiệm chi phí xây dựng. Tại
Việt Nam, đập tràn xi phông ít được sử dụng do thiếu
tính toán chi tiết và khó khăn trong vấn đề công nghệ
thi công lắp đặt. Theo tìm hiểu của nhóm tác giả, đập
tràn xi phông đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng để
tiêu thoát nước hồ chứa Bàu Nhum [12] từ thời Pháp
thuộc, được xây dựng lại năm 1963 (đập bị vỡ năm
1962) và nâng cấp năm 2009 (Hình 1). Đập tràn này
có 5 ống xi phông, đường kính trong của ống là 0,3m,
lưu lượng xả lớn nhất 1m3/s là rất hạn chế.

Keywords: Flow-3D model, siphon spillways,
computational
fluid
dynamics,
model
verification, Navier - Stokes equations.
Hình 1. Đập tràn xi phông Bàu Nhum, Quảng Trị
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Với mục tiêu bổ sung tính toán thực tế cho công
trình đập tràn kiểu xi phông trong điều kiện Việt Nam,
nhóm tác giả giới thiệu sử dụng mô hình dòng chảy ba
chiều và kiểm chuẩn mô hình bằng thí nghiệm vật lí.
Mô hình dòng chảy ba chiều được áp dụng để mô
phỏng làm việc của đập tràn xi phông Hadong, Hàn
Quốc (Hình 2), qua đó thấy được tính ứng dụng thực
tế của mô hình. Đập tràn Hadong sử dụng 9 ống xi
phông với đường kính trong của ống là 2,7m, lưu
lượng xả lớn nhất là 490m3/s.

Hình 2. Đập tràn xi phông Hadong, Hàn Quốc

2. Mô hình dòng chảy ba chiều
2.1. Hệ phương trình chủ đạo
Mô hình dòng chảy ba chiều là một trong số các
mô hình tính toán động lực học chất lỏng
(Computational fluid dynamics - CFD) được sử dụng
phổ biến hiện nay. Hệ phương trình chủ đạo [13] là hệ
phương trình Navier - Stokes với ba phương trình
động lượng (1) - (3) và một phương trình liên tục (4)
như sau:
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Trong đó:  là khối lượng riêng chất lỏng; VF là tỷ
lệ phần thể tích bị chìm; u, v, w là các thành phần vận
tốc theo phương x, y, z; Ax, Ay, Az là tỷ lệ phần diện
tích bị chìm theo phương x, y, z; RSOR là thành phần
nguồn do khối lượng; RDIF là thành phần khuếch tán
do rối; Gx, Gy, Gz là gia tốc trọng trường theo phương
x, y, z; fx, fy, fz là gia tốc do nhớt theo phương x, y, z;
bx, by, bz là thành phần do lực cản trong vật thể rỗng
theo phương x, y, z; uw, vw, ww là vận tốc của các
thành phần nguồn; us, vs, ws là vận tốc của chất lỏng
tại bề mặt của các thành phần nguồn; là hệ số chuyển
đổi về hình học vật thể giữa hệ tọa độ đề các và hệ tọa
độ cầu; R là hệ số chuyển đổi khi dùng hệ tọa độ cầu
hoặc hệ tọa độ đề các.
Ngoài ra, khi tính toán dòng chảy rối, mô hình tính
toán tổn thất năng lượng giải hai phương trình k hoặc hai phương trình k - . Theo đó, hai phương
trình k - với ưu điểm tính toán chính xác hơn với bài
toán tương tác dòng chảy qua đập tràn [5, 6] được sử
dụng trong nghiên cứu này.

2.2. Ứng dụng chủ yếu của mô hình
Mô hình dòng chảy ba chiều có thể mô phỏng
được hầu hết các hiện tượng vật lí trong tự nhiên, bao
gồm dòng chảy chất lỏng nén được (compressible
fluid) và dòng chảy chất lỏng không nén được
(incompressible fluid). Mô hình có thể mô phỏng tốt
3 pha rắn - lỏng - khí, từ đó mô phỏng sự làm việc
đồng thời của kết cấu công trình (rắn) với dòng chảy
(lỏng) và không khí. Một ưu điểm nữa là mô hình có
thể mô phỏng không gian 3 chiều [14-16] (tính toán
theo cả 3 phương x, y và z) nên tính chính xác cao hơn
các mô hình dòng chảy 2 chiều [17, 18]. Tuy nhiên,
do mô hình tính toán 3 chiều nên tiêu tốn nhiều tài
nguyên hơn và thời gian mô phỏng lâu hơn các mô
hình 2 chiều.

3. Kiểm chuẩn mô hình dòng chảy ba chiều
1 
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3.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đập
tràn xi phông trong thí nghiệm kiểm chuẩn
Hình 3 mô tả cấu tạo của đập tràn xi phông điển
hình được sử dụng trong thí nghiệm kiểm chuẩn. Khi
mực nước thượng lưu cao hơn ngưỡng tràn của đập
(điểm A), nước chảy tràn thông thường trong ống xi
phông sẽ đẩy nước và không khí trong ống ra ngoài
làm xuất hiện chân không trong ống xi phông để kéo
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nước thượng lưu lên chảy ngập ống xi phông. Trạng
thái này được gọi là trạng thái xi phông làm việc. Khi
mực nước thượng lưu thấp hơn ngưỡng tràn, để xi
phông làm việc, ống mồi được sử dụng. Khi mực nước
thượng lưu cao hơn ngưỡng tràn của ống mồi (điểm
B), nước sẽ chảy tràn thông thường qua ống mồi để
vào ống xi phông rồi chảy xuống hạ lưu. Tương tự,
sau một thời gian, chân không trong ống xi phông xuất
hiện kéo nước thượng lưu lên chảy qua ngưỡng tràn
của đập rồi chảy ngập ống xi phông. Xi phông lại vào
trạng thái làm việc. Trên Hình 3, D là đường kính ống
xi phông, H là độ chênh mực nước thượng lưu - hạ lưu.
Đập tràn tháo nước khi mực nước thượng lưu nằm
trong khoảng giữa ngưỡng tràn đập và ống mồi.

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
Đường kính trong của ống xi phông (D) là 10cm,
độ chênh mực nước thượng lưu - hạ lưu lớn nhất là
75cm (mực nước thượng lưu ngập hoàn toàn ống xi
phông) và nhỏ nhất là 45cm (mực nước thượng lưu tại
ngưỡng tràn ống mồi). Thí nghiệm tiến hành thay đổi
10 giá trị điều kiện đầu vào là độ chênh mực nước
thượng - hạ lưu từ nhỏ nhất (45cm) đến lớn nhất
(75cm), khi ống xi phông ở trạng thái làm việc thì đo
lưu lượng tràn của ống tại cửa ra hạ lưu cho từng
trường hợp. Kết quả so sánh giữa mô hình dòng chảy
ba chiều và mô hình vật lí được thể hiện trên Hình 5.

3.2. Kết quả thí nghiệm kiểm chuẩn

Hình 5. So sánh kết quả của mô mình dòng chảy ba
chiều và kết quả của thí nghiệm vật lí
Hình 3. Cấu tạo của đập tràn xi phông điển hình

Như thể hiện trên Hình 5, khi ống xi phông ở trạng
thái làm việc, giá trị lưu lượng tăng từ 56,46m3/h đến
72,74m3/h khi độ chênh mực nước tăng tương ứng từ
45cm đến 75cm đối với kết quả đo được từ mô hình
vật lí. Đối với mô hình dòng chảy ba chiều, kết quả
mô phỏng lưu lượng cũng có xu hướng tăng từ
56,93m3/h đến 73,44m3/h khi độ chênh mực nước tăng
tương ứng từ 45cm đến 75cm. Kết quả trên cho thấy
mô hình dòng chảy ba chiều mô phỏng rất tốt so với
mô hình vật lí với độ sai khác lớn nhất là 2,81% khi
độ chênh mực nước tương ứng là 55cm.

4. Ứng dụng mô hình dòng chảy ba chiều mô
phỏng xả lũ hồ chứa bằng đập tràn xi phông
Hình 4. Mặt bằng và kết cấu xi phông trong thí
nghiệm kiểm chuẩn

Để tiến hành kiểm chuẩn mô hình dòng chảy ba
chiều cho kết cấu đập tràn kiểu xi phông, nhóm tác giả
đã tiến hành xây dựng mô hình vật lí và mô hình mô
phỏng dòng chảy ba chiều với cùng thông số kích
thước và điều kiện đầu vào. Mô hình vật lí thí nghiệm
kiểm chuẩn đập tràn xi phông được thực hiện tại
phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu Nông nghiệp
Hàn Quốc, thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn
Quốc như thể hiện trên Hình 4.
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Mô hình dòng chảy ba chiều được ứng dụng mô
phỏng dòng chảy cho đập tràn xi phông Hadong, Hàn
Quốc (Hình 2). Kết cấu đập tràn xi phông được thiết lập
trong mô hình dòng chảy ba chiều như thể hiện trên
Hình 6. Đường kính trong ống xi phông là 2,7m, chiều
dài ống xi phông là 44,128m, đường kính trong ống mồi
là 0,8m, chiều dài ống mồi là 11,13m. Độ chênh mực
nước thượng lưu - hạ lưu tính toán là 8,2m (mực nước
thượng lưu nằm trong khoảng giữa ngưỡng tràn đập và
ống mồi như Hình 7. a).
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Hình 6. Kết cấu đập tràn xi phông Hadong trong mô
hình dòng chảy ba chiều

a)

t=0s

b)

t = 50 s

c)

t = 100 s
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Hình 7. (a, b, c, d) thể hiện kết quả mô phỏng
đập tràn xi phông tại mặt cắt dọc công trình ở các
thời điểm t=0s, 50s, 100s và 150s. Ngoài kích thước
theo phương ngang (trục x) và phương đứng (trục
z), thang chia màu phía trên mỗi hình thể hiện giá
trị áp suất tuyệt đối (đơn vị Pa). Lưu ý rằng giá trị
áp suất khí quyển là 101.300Pa. Tại thời điểm t=0s
(Hình 7.a), mực nước thượng lưu nằm dưới ngưỡng
tràn đập và chảy ngập ống mồi. Khi ống mồi hoạt
động, nước sẽ chảy từ ống mồi vào trong ống xi
phông phía hạ lưu để đẩy nước và không khí trong
ống xi phông ra phía hạ lưu cũng như làm dâng mực
nước phía hạ lưu trong ống xi phông. Cùng lúc đó,
sự chênh lệch áp suất giữa ngoài ống và trong ống
xi phông phía thượng lưu sẽ tạo lực để kéo nước
phía thượng lưu lên chảy qua ngưỡng tràn của đập
như thể hiện trên Hình 7.b tại thời điểm t=50s. Tiếp
theo, nước vừa chảy tràn qua ngưỡng tràn vừa chảy
ngập trong ống mồi làm mực nước thượng lưu tiếp
tục dâng lên đến đỉnh xi phông (Hình 7.c) tại thời
điểm t=100s và làm ngập hoàn toàn trong ống xi
phông (Hình 7.d) tại thời điểm t=150s. Lúc này, xi
phông chính thức ở trạng thái làm việc. Như quan
sát trên Hình 7.d khi xi phông ở trạng thái làm việc,
áp suất tại đỉnh xi phông luôn nhỏ hơn áp suất khí
quyển (101.300Pa), được gọi là áp suất âm. Đây
chính là đặc trưng hoạt động của ống xi phông và
tuân theo định luật Bernoulli trong tính toán thủy
lực công trình. Vận tốc tại cửa ra ống xi phông là
9,53m/s, tương ứng với lưu lượng xả đạt 54,54m3/s.

4. Kết luận

d)

t = 150 s

Hình 7. Mô phỏng đập tràn xi phông Hadong trong mô
hình dòng chảy ba chiều tại các thời điểm:
a) t=0s; b) t=50s; c) t=100s; d) t=150s
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Bài báo đã giới thiệu mô hình dòng chảy ba chiều
và ứng dụng chủ yếu của mô hình trong lĩnh vực mô
phỏng dòng chảy. Đặc biệt, nhóm tác giả tập trung vào
việc mô phỏng và kiểm chuẩn mô hình cho công trình
đập tràn kiểu xi phông. Đây là kiểu đập tràn tiên tiến
được áp dụng phổ biến trên thế giới nhưng hạn chế ở
Việt Nam do điều kiện công nghệ thi công lắp đặt.
Nhóm tác giả cũng đã mô phỏng các trạng thái làm
việc của đập tràn xi phông Hadong, Hàn Quốc để thấy
được thực tế hoạt động của nó cùng với lý thuyết tính
toán. Từ đó, bổ sung độ tin cậy trong việc tính toán áp
dụng loại hình đập tràn kiểu xi phông này trong việc
ứng dụng tiêu thoát lũ hồ chứa tầm trung (từ 1 triệu
m3 nước đến 100 triệu m3 nước) tại Việt Nam. Trong
các nghiên cứu tiếp theo, việc điều khiển lưu lượng
tràn trong ống xi phông cần được xem xét để tránh
việc xả lũ với lưu lượng quá lớn làm ngập lụt phía hạ
lưu của hồ chứa. Tính toán đánh giá hiệu quả đầu tư
đập tràn kiểu xi phông cũng sẽ được đề cập trong
những bước tiếp theo.
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ỨNG DỤNG GIS XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TIỀM ẨN NGUY CƠ
TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY
APPLICATION OF GIS IN IDENTIFYING WATERWAY HAZARDOUS AREA
TRẦN ĐỨC PHÚ
Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Email liên hệ: phutd.ctt@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Vận tải đường thủy nội địa đóng vai trò chủ chốt
trong hệ thống vận tải hàng hóa của của Việt Nam.
Tuy nhiên, nhiều tuyến vận tải đường thủy có cầu
và các công trình khác bắc qua có kích thước
khoang thông thuyền hạn chế, nhiều đoạn cua gắt.
Để đảm bảo phát triển vận tải đường thủy bền
vững đòi hỏi phải đảm bảo an toàn giao thông
cũng như hạn chế tình trạng tai nạn trên toàn
tuyến đường thủy. Bài báo này nghiên cứu xác
định các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đối với
trường hợp tuyến đường thủy có một trong các
kích thước luồng thực tế nhỏ hơn trị số tối thiểu
của cấp kỹ thuật dựa trên ứng dụng phân tích dữ
liệu sử dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS).
Từ khóa: Tai nạn giao thông, đường thủy nội địa,
điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, an toàn đường
thủy, an toàn giao thông.

Abstract
Inland waterway transport (IWT) has been
playing a key role in Vietnam's freight transport
system. IWT transport routes are often affected by
hydro-meteorological characteristics, some
routes have bridges and other structures crossing
with limited navigational clearances, many sharp/
sudden turns and river bank encroachment. The
development of waterways traffic requires
improving traffic safety and reducing accidents on
the entire waterway. This paper focuses on
identifying potential points of traffic accidents in
the case of IWT route with one of the actual flow
sizes smaller than the minimum value of the
technical level based on data analysis application
using the Geographic information systems (GIS).
Keywords: Traffic accidents, inland waterways,
potential traffic accidents, waterway safety.

1. Giới thiệu chung
Vận tải đường thủy nội địa (đường thủy) là một
thành tố chủ chốt trong hệ thống vận tải hàng hóa của
78

Việt Nam và đảm nhận khoảng 20% lưu lượng hàng
hóa trong nước (tính theo tấn-km) ở Việt Nam [1]. Tỷ
trọng vận tải hàng hóa mỗi năm của đường thủy đã gia
tăng và hiện tại đang đóng góp lớn hơn trong tổng khối
lượng luân chuyển, cụ thể là trong giai đoạn từ năm
2010 đến năm 2016, đã tăng 47% từ 144,2 triệu tấn
lên 212,5 triệu tấn [1]. Số liệu dự báo cho thấy, trong
20 năm tới, vận tải đường thủy sẽ tiếp tục tăng trưởng
hàng năm khoảng 3,3% tính theo tấn và 3,7% tính theo
đơn vị tấn-km [2].
Tính trên toàn lãnh thổ Việt Nam, nước ta có
khoảng hơn 2.300 con sông và kênh đào với tổng
chiều dài khoảng 220.000km; trong đó, đã quản lý và
vận hành khoảng 7% (15.436km) [2]. Các tuyến
đường thủy được phân loại theo các chỉ tiêu kỹ thuật
và cấp đường thủy [3]. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại
nhiều tuyến vận tải đường thủy có cầu và các công
trình khác bắc qua với kích thước khoang thông
thuyền hạn chế, nhiều đoạn cua gắt hoặc xảy ra tình
trạng bờ sông bị lấn chiếm để làm nhà ở.
Sự phát triển của vận tải đường thủy đòi hỏi phải
đảm bảo an toàn giao thông cũng như hạn chế tình
trạng tai nạn trên toàn tuyến đường thủy. Tai nạn giao
thông đường thủy thường có diễn biến phức tạp, gây
hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt, tại các vị trí cầu
đường bộ, đường sắt, với kích thước khoang thông
thuyền nhỏ và là điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao
thông trong mùa bão, lũ hoặc trong vị trí có dòng chảy
không ổn định với lưu tốc dòng chảy lớn.
Điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy là một
vị trí; một đoạn luồng hoặc khu vực giao cắt mà tại đó
có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Việc xác định và
xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa, điểm
tiềm ẩn tai nạn giao thông đã được quy định cho các
trường hợp sau [4]:
1. Một trong các kích thước luồng thực tế nhỏ hơn
trị số tối thiểu của cấp kỹ thuật tương ứng theo quy
định (chiều sâu, bề rộng, bán kính cong) tại các bãi đá
ngầm, bãi cạn, đoạn cạn và vật chướng ngại.
2. Một trong các kích thước: khẩu độ khoang
thông thuyền, chiều cao tĩnh không, chiều sâu tại vị trí
cầu và công trình khác trên sông, kênh nhỏ hơn trị số
thấp nhất của cấp kỹ thuật tương ứng theo quy định.
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3. Dòng chảy xiên so với trụ cầu, khoang thông
thuyền.
4. Dòng chảy xiết, xoáy, tầm nhìn hạn chế.
5. Khu vực giao cắt giữa các tuyến đường thủy nội
địa hoặc tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển
có tầm nhìn hạn chế.
Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một công cụ hữu
hiệu trong việc thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu
địa lý bao gồm cả dữ liệu không gian và phi không
gian. GIS đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khoa
học khác nhau từ giám sát môi trường, quản lý tài
nguyên thiên nhiên, quy hoạch và quản lý đô thị đến
các lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Trong lĩnh vực
đường thủy, GIS được ứng dụng vào quản lý cơ sở hạ
tầng, quản lý hệ thống báo hiệu đường thủy, dự báo lũ
lụt và giám sát an toàn giao thông [6]. Trong GIS, độ
chính xác của dữ liệu sử dụng chính là yếu tố quyết
định mức độ ăn khớp của thông tin trên bản đồ so với
các thực thể trong thế giới thực. Vì vậy, khi ứng dụng
GIS trong phân tích dữ liệu, người thực hiện cần đảm
bảo thu thập dữ liệu từ những nguồn dữ liệu chất
lượng, có độ tin cậy cao và kiểm soát các lỗi có thể có
trong tập dữ liệu hoặc bản đồ.
Tính toán, xác định khả năng đâm va tại khu vực
giao cắt luồng đã được tác giả thực hiện trong nghiên
cứu trước đó [5], bài báo này tập trung nghiên cứu xác
định các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đối với
trường hợp có một trong các kích thước luồng thực tế
nhỏ hơn trị số tối thiểu của cấp kỹ thuật đường thủy
dựa trên ứng dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu trên GIS.

2. Cơ sở nghiên cứu
2.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới giao thông vận
tải thủy
Hoạt động vận tải đường thủy chịu ảnh hưởng lớn
bởi yếu tố thủy văn, địa hình, địa chất tuyến luồng,
các kết cấu hạ tầng đường thủy và lưu lượng vận tải.
Các yếu tố thủy văn tác động đến vận tải đường
thủy bao gồm mực nước, tốc độ dòng chảy, các yếu tố
biến đổi khí hậu và nước biển dâng cũng như lưu
lượng nước xả từ các hồ chứa nước tại thượng nguồn
và đập thủy điện. Các số liệu liên quan đến yếu tố thủy
văn thường được tổng hợp từ các nguồn khác nhau,
bao gồm: Mực nước, tốc độ dòng chảy mặt tại khu vực,
thống kê lượng mưa, bão, lũ có thể thu thập một phần
tại trạm quản lý đường thủy nội địa và trung tâm khí
tượng thủy văn.
Các thông số địa hình như bề rộng, chiều sâu luồng
thực tế và cấp kỹ thuật đường thủy nội địa cũng là yếu
tố ảnh hưởng lớn đến tính an toàn trong quá trình vận
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tải đường thủy. Để phục vụ cho nghiên cứu xác định
các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, số liệu
cần có bao gồm: Bình đồ luồng, số liệu độ sâu luồng,
thông báo luồng.
Các kết cấu hạ tầng đường thủy cũng ảnh hưởng
đáng kể đến hoạt động vận tải đường thủy bởi quy mô
công trình, vị trí của công trình có thể gây ảnh hưởng
đến hoạt động giao thông tại các khu vực lân cận. Tuy
nhiên, việc đánh giá cụ thể ảnh hưởng này đòi hỏi phải
có những số liệu thống kê cụ thể, chi tiết dựa trên việc
quan sát trong thời gian dài.
Các yếu tố liên quan đến hoạt động giao thông vận
tải bao gồm: lưu lượng phương tiện vận tải, kích thước
đội tàu, loại phương tiện và số vụ tai nạn giao thông
xảy ra tại khu vực cũng đóng vai trò quan trọng trong
xác định nguy cơ tai nạn giao thông của phương tiện
thủy tại từng khu vực cụ thể.
Trong phạm vi bài báo này, tác giả chỉ tập trung sử
dụng dữ liệu địa hình và số liệu thủy văn để phân tích
xác định các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
đường thủy.

2.2. Phương pháp xác định vị trí tiềm ẩn nguy
cơ tai nạn giao thông đường thủy
Nghiên cứu xác định các điểm tiềm ẩn tai nạn
giao thông trên tuyến đường thủy ở đây tập trung
vào phân tích dữ liệu không gian và xác định các vị
trí trên tuyến luồng đường thủy có kích thước luồng
thực tế nhỏ hơn trị số tối thiểu của cấp kỹ thuật
tương ứng theo quy định. Các dữ liệu được sử dụng
cho phân tích phải đảm bảo độ chính xác dữ liệu
được lựa chọn, bao gồm: bình đồ thông báo luồng
đường thủy nội địa, số liệu thống kê mực nước chạy
tàu tại vị trí nghiên cứu được trạm quản lý luồng
đường thủy khu vực đó hoặc Tổng cục khí tượng
thủy văn cung cấp.

Hình 1. Quy trình xác định vị trí tiềm ẩn
tai nạn giao thông đường thủy

Quy trình thực hiện xác định vị trí tiềm ẩn tai nạn
giao thông đường thủy ứng dụng GIS được tác giả đề
xuất như sau:
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Bước 1: Nhập dữ liệu cao độ đáy sông.
Ở bước này, trên cơ sở bình đồ thông báo luồng tại
khu vực nghiên cứu, dữ liệu không gian bao gồm tọa
độ, cao độ của địa hình đáy được trích xuất và sử dụng
làm dữ liệu đầu vào của GIS.
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Bước 5: Xây dựng bề mặt giả định theo cấp kỹ
thuật đường thủy.

Bước 2: Xây dựng bề mặt địa hình tự nhiên.
Từ dữ liệu điểm cao độ đáy sông, tiến hành xây
dựng mô hình số độ cao (DEM) bề mặt địa hình dựa
trên phương pháp xây dựng mạng tam giác không đều
Triangulated Irregular Networks (TIN). Mô hình số
độ cao bề mặt địa hình sau đó tiếp tục được rà soát,
loại bỏ các sai sót về địa hình có thể xảy ra trong quá
trình tự động xây dựng mạng tam giác.
Phương pháp xây dựng DEM dựa trên mô hình
TIN được tác giả lựa chọn bởi đây là phương pháp thể
hiện được vector của cấu trúc địa hình. TIN là tập hợp
các chuỗi tam giác không đồng đều, không chồng lấp
lên nhau và bao phủ toàn bộ bề mặt địa hình, trong đó,
mỗi tam giác tạo thành một mặt phẳng. Trong hình
học, TIN là tập các đỉnh nối với nhau thành các tam
giác và được giới hạn bởi 3 điểm đặc trưng về giá trị
tọa độ X, Y và cao độ Z. Mỗi tam giác này tạo ra một
bề mặt có độ dốc và hướng dốc. Ưu điểm của TIN là
khả năng biểu diễn các bề mặt liên tục từ tập điểm dữ
liệu rời rạc và tạo nên tập hợp các tam giác có các
thuộc tính về độ dốc, diện tích và hướng.
Bước 3: Phân chia bề mặt địa hình tự nhiên theo
quy định trong cấp kỹ thuật đường thủy.
Trên cơ sở bề mặt tự nhiên đã được xây dựng, sử
dụng số liệu về mực nước đo được tại khu vực khảo
sát tiến hành phân chia bề mặt tự nhiên thành các khu
vực dựa trên độ sâu chạy tàu quy định trong cấp kỹ
thuật đường thủy. Bề mặt tự nhiên được chia làm 02
khu vực chính bao gồm các khu vực không đảm bảo
độ sâu quy định trong cấp kỹ thuật đường thủy và các
khu vực đảm bảo độ sâu (ta gọi khu vực đảm bảo độ
sâu này là đa giác tính toán).
Bước 4: Xác định đường tim tuyến luồng tự nhiên.
Tim tuyến luồng tự nhiên được xác định dựa trên
nguyên lý sử dụng sơ đồ Voronoi để xác định đường
tim của đa giác tính toán [7]. Để hạn chế sai số khi
xác định tim tuyến, đa giác tính toán ở đây được
xây dựng cho mực nước thấp nhất. Đường tim tuyến
này cơ bản đã thể hiện được hướng chủ đạo của lạch
sâu tự nhiên trên luồng.
Sơ đồ Voronoi (trong lĩnh vực thủy văn, sơ đồ
này còn được gọi là đa giác Thiessen) nhằm phân
tách một không gian mêtric theo khoảng cách tới
một tập hợp rời rạc các vật thể (các điểm) cho trước
trong không gian [7].
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Hình 2. Tuyến luồng đường thủy sông Công

Bề mặt giả định được xây dựng với mục đích là
căn cứ tối thiểu mà tuyến đường thủy cần đạt được
theo quy định tại cấp đường thủy. Bề mặt giả định có
các kích thước tối thiểu về bề rộng, chiều sâu tuân theo
quy định cấp kỹ thuật đường thủy và được xây dựng
dọc theo tim tuyến luồng tự nhiên được xác định từ
Bước 4. Lấy tim tuyến luồng làm chuẩn, bề mặt giả
định được phát triển sang hai phía của tim tuyến đảm
bảo mỗi phía có kích thước tối thiểu bằng một nửa bề
rộng quy định tại cấp kỹ thuật đường thủy.
Bước này có thể sử dụng để đơn vị quản lý luồng
đường thủy tham khảo bố trí hệ thống báo hiệu phù
hợp với lạch sâu tự nhiên của tuyến luồng.
Bước 6: Xác định các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Các khu vực tiềm ẩn tai nạn giao thông được xác
định là các vị trí có một trong các kích thước luồng
thực tế nhỏ hơn trị số tối thiểu của cấp kỹ thuật tương
ứng theo quy định hoặc một trong các kích thước:
khẩu độ khoang thông thuyền, chiều cao tĩnh không,
chiều sâu tại vị trí cầu và công trình khác trên sông,
kênh nhỏ hơn trị số thấp nhất của cấp kỹ thuật tương
ứng theo quy định.
Với cầu và công trình khác trên sông, việc xác
định kích thước khẩu độ khoang thông thuyền, chiều
cao tĩnh không, chiều sâu tại vị trí cầu tương đối đơn
giản. Trên cơ sở các vị trí trụ cầu và thông số kỹ thuật
của cầu, ta có thể xác định được ngay xem đây có phải
là vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông hay không.
Các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông trên luồng
được xác định chính là những vị trí nằm trong khu vực
bề mặt tự nhiên đã xây dựng mà có độ sâu không đảm
bảo theo quy định trong cấp kỹ thuật đường thủy đồng
thời vị trí này nằm trong phạm vi bề mặt giả định dẫn
đến kích thước luồng thực tế nhỏ hơn trị số tối thiểu
của cấp kỹ thuật tương ứng theo quy định.
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3. Ứng dụng GIS xác định vị trí tiềm ẩn nguy
cơ tai nạn giao thông đường thủy tại khu vực
cầu đường sắt Đa Phúc, sông Công
Tuyến sông Công là tuyến vận tải thủy huyết mạch,
đầu mối tập trung các cảng, bến bốc xếp hàng hóa vận
tải đi Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội và một số tỉnh
phía Bắc. Tại khu vực cụm cầu đường sắt, đường bộ
Đa Phúc tập trung nhiều bến, cảng thủy nội địa có
phép và không phép hoạt động liên tục 24/24h. Các
phương tiện vào bốc dỡ hàng hóa thường đậu đỗ dàn
hàng ngang (5 đến 6 phương tiện cả xuôi ngược) gây
nên ảnh hưởng đến bề rộng luồng chạy tàu.

Căn cứ theo số liệu mực nước, tiến hành phân
chia bề mặt tự nhiên thành các vùng có độ sâu đảm
bảo và không đảm bảo yêu cầu của cấp kỹ thuật
đường thủy. Với mực nước thấp nhất +0,64m, ta có
mực nước chạy tàu tối thiểu ứng với độ sâu chạy tàu
2,8m là -2,16m. Vùng màu trắng có gạch chéo trong
Hình 4 thể hiện khu vực có độ sâu đảm bảo chạy tàu.
Ứng dụng sơ đồ Voronoi, ta xác định được tim
tuyến luồng dựa trên lạch sâu tự nhiên. Từ đó, tiến
hành xây dựng bề mặt giả định theo cấp kỹ thuật
đường thủy để lấy đó làm căn cứ xác định phạm vi tối
thiểu của tuyến luồng đường thủy (xem Hình 5).

Hình 3. Bề mặt tự nhiên đáy sông Công khu vực cầu
Đa Phúc

Theo phân cấp kỹ thuật đường thủy [3], tuyến sông
Công đoạn từ ngã ba cầu Công đến cầu đường bộ Đa
Phúc có chiều dài 5km, cấp kỹ thuật III ứng với độ sâu
chạy tàu trên 2,8m, bề rộng luồng trên 40m (B > 40m)
và tĩnh không cầu 7m (H = 7m) [3]. Tuy nhiên, trên
thực tế, khoảng cách từ cầu đường sắt Đa Phúc đến cầu
đường bộ Đa Phúc là 550m. Phía thượng lưu từ cầu treo
Sư đoàn 312 đến cầu đường bộ Đa Phúc luồng tàu cong
cua tay áo, khu vực luồng hẹp, hạn chế tầm nhìn. Tại vị
trí cầu đường bộ Đa Phúc có kích thước khoang thông
thuyền B = 18m < cấp kỹ thuật (B > 40m); Với tần suất
mực nước 5% tại cầu tương ứng +8,0 thì tĩnh không đo
được H = 4,3m nhỏ hơn tĩnh không quy định tại cấp kỹ
thuật H = 7m [3]. Tại vị trí cầu đường sắt Đa Phúc có
kích thước khoang thông thuyền B = 30m < cấp kỹ
thuật (B > 40m). Có thể thấy, 02 vị trí cầu này chính là
các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy
được quy định tại [4].

Hình 5. Bề mặt giả định theo cấp kỹ thuật đường thủy

Hình 6. Vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
đường thủy (màu đỏ)

Dựa trên dữ liệu trên, xác định được các vị trí tiềm
ẩn tai nạn giao thông trên đoạn luồng có độ sâu không
đảm bảo theo quy định trong cấp kỹ thuật đường thủy
và nằm trong phạm vi bề mặt giả định dẫn đến kích
thước luồng thực tế tại các vị trí này nhỏ hơn trị số tối
thiểu của cấp kỹ thuật tương ứng theo quy định. Các
vị trí trên Hình 6 có màu đỏ được xác định là các vị trí
tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy.

4. Kết luận

Hình 4. Khu vực có độ sâu đảm bảo chạy tàu
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Bảo đảm an toàn giao thông cũng như hạn chế tình
trạng tai nạn trên toàn tuyến đường thủy là nhiệm vụ
quan trọng thúc đẩy sự phát triển của vận tải đường
thủy. Trên cơ sở ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý,
bài báo đã tập trung nghiên cứu xác định các điểm
tiềm ẩn tai nạn giao thông đối với trường hợp tuyến
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đường thủy có một trong các kích thước luồng thực tế
nhỏ hơn trị số tối thiểu của cấp kỹ thuật đường thủy.
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FIRE DETECTION BY TRANSFER LEARNING WITH EFFICIENTNET
NGUYỄN HỮU TUÂN*, TRỊNH THỊ NGỌC HƯƠNG
Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
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Tóm tắt
Các vụ cháy thường gây ra hậu quả nghiêm trọng
với các thiệt hại lớn về tài sản và người. Các hệ
thống phát hiện và cảnh báo cháy dựa trên các bộ
cảm biến nhiệt, khói thường chỉ phát hiện khi đám
cháy đã ở giai đoạn nguy hiểm và do đó hạn chế
về khả năng dập đám cháy để giảm thiểu thiệt hại.
Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương
pháp phát hiện cháy sớm dựa trên việc áp dụng
phương pháp học chuyển tiếp với mô hình mạng
CNNs EfficientNet-B3. Từ dữ liệu hình ảnh được
thu thập từ camera theo thời gian thực, hệ thống
có thể phân tích và đưa ra dự đoán xem có đám
cháy hay không một cách nhanh chóng, từ đó đưa
ra các cảnh báo sớm và có thể kích hoạt hệ thống
dập cháy tự động. Chương trình đã được thực
nghiệm với thư viện Tensorflow và cơ sở dữ liệu
ảnh công cộng. Kết quả cho thấy độ chính xác mà
hệ thống đạt được rất cao (97,5% trên bộ dữ liệu
công cộng) và có khả năng triển khai trên thực tế.
Từ khóa: Fre classification, nhận dạng ảnh đám
cháy, mạng nơron nhân chập, CNNs, Python,
EfficientNet, Tensorflow, Keras.

Abstract
Fires often cause huge damage of wealth and
lives. Traditional fire detection systems based on
temperature and smoke sensors are able to detect
fires when they are in dangerous stages and thus
have limitations in extinguishing to minimize
damages. This paper proposes a new method for
early fire detection by applying transfer learning
with EfficientNet-B3, a CNNs model. Images
captured from camera are predicted to quickly
discover if there is fire or not. If there is fire, then
the alarm and fire extinguishing systems might be
activated. Our system is implemented with
Tensorflow and experimented upon public
dataset. The obtained results show that its
accuracy is high (97.5%) and can be applied in
real life applications.
Keywords: Fire detection, convolutional neural
network, CNNs, EfficientNet, Tensorflow, Keras.
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1. Đặt vấn đề
Các vụ cháy thường xảy ra bất ngờ và gây ra các
thiệt hại lớn về tài sản và tính mạng con người. Theo
các quy định của Pháp luật Việt Nam [1], các nhà
xưởng, khu nhà ở phức hợp đều có trang bị các hệ
thống phát hiện, cảnh báo và dập các đám cháy. Tuy
nhiên, các hệ thống phát hiện đám cháy truyền thống
này đều dựa trên các bộ cảm biến nhiệt, khói và
thường được đặt khá cao so với mặt đất. Điều này dẫn
tới một thực tế là hệ thống chỉ có thể phát hiện đám
cháy một cách hiệu quả (chính xác) khi đám cháy đã
lớn và ở giai đoạn nguy hiểm (khó dập tắt). Kết quả là
khi phát hiện ra đám cháy thì việc dập tắt đã trở nên
khó khăn và hầu như không thể ngăn chặn được các
thiệt hại về tài sản và đôi khi cả tính mạng con người.
Một hạn chế nữa của các hệ thống phát hiện đám cháy
truyền thống là chúng không cung cấp được hình ảnh
và vị trí của các đám cháy cho bộ phận quản lý để có
thể xác thực và đưa ra các phương án dập đám cháy,
cứu người và tài sản hợp lý nhất.
Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một hệ thống
thị giác máy tính sử dụng phương pháp học chuyển
tiếp (transfer learning) với mô hình mạng EffcientNet,
một mô hình mạng CNNs hiệu quả mới được phát
triển trong thời gian gần đây để dự đoán xem một bức
ảnh có chứa đám cháy hay không. Mô hình mạng
EfficientNet-B3 đã huấn luyện với cơ sở dữ liệu ảnh
ImageNet được chúng tôi sử dụng để huấn luyện với
cơ sở dữ liệu ảnh công cộng. So sánh kết quả với các
công bố gần đây cho thấy hệ thống đạt được độ chính
xác cao (97,5%) và có khả năng áp dụng trên thực tế.
Nội dung của bài báo này được bố cục như sau:
trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ trình về một số cách
tiếp cận dựa trên phân tích hình ảnh cho bài toán phát
hiện đám cháy, tiếp đến phần 3 của bài báo sẽ trình
bày về phương pháp học chuyển tiếp và mô hình mạng
EfficientNet, cài đặt và kết quả thực nghiệm của hệ
thống đề xuất. Phần 4 là kết luận và hướng phát triển
của bài báo.
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2. Một số cách tiếp cận hiện đại cho bài toán
phát hiện đám cháy
Có hai cách tiếp cận chính trong việc áp dụng các
kỹ thuật của lĩnh vực thị giác máy tính vào giải quyết
bài toán phát hiện đám cháy dựa trên phân tích hình
ảnh: sử dụng các phương pháp phát hiện đối tượng
(object detection) và sử dụng các phương pháp phân
lớp/nhận dạng hình ảnh (image classification). Trong
bài báo này, chúng tôi tập trung vào các phương pháp
theo hướng nhận dạng/phân lớp hình ảnh.
Kể từ khi mô hình mạng CNNs đầu tiên, mạng
AlexNet [2], thành công trong một bài toán thị giác
máy tính quan trọng là phân lớp hình ảnh trên tập dữ
liệu ImageNet, rất nhiều mô hình mạng mới đã được
phát triển cho nhiều bài toán khác và phát hiện đám
cháy cũng không phải là một ngoại lệ. Dunnings và
cộng sự [3] đã khảo sát sự hiệu quả của các mô hình
mạng CNNs như AlexNet, VGG [4], InceptionNetV1
[5] và đề xuất một mô hình mạng FireNet riêng cho
bài toán phát hiện đám cháy. Kết quả mà nhóm tác giả
nhận được khá khả quan khi độ chính xác cao nhất là
93,4% (với mô hình InceptionNetV1). Nhóm các nhà
khoa học khác [6] cũng theo đổi hướng áp dụng các
mô hình mạng CNNs cho bài toán phát hiện đám cháy
như mô hình ResNet [7], InceptionNetV4 [8] và đã cải
thiện được độ chính xác lên 96% với mô hình
InceptionNetV4 trên cùng cơ sở dữ liệu hình ảnh đã
được sử dụng trong [3].
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rộng là số kênh hay số bộ lọc được sử dụng ở mỗi lớp
nhân chập của mạng. Mở rộng độ phân giải tương ứng
với việc tăng kích thước ảnh đầu vào cho mỗi mạng.
Độ phân giải chuẩn của các mạng CNNs là 224x224.
Trên thực tế, việc mở rộng các mạng CNNs theo các
tham số trên có cải thiện được độ chính xác của mạng
lên nhưng cách tiếp cận này cũng có những vấn đề:
việc mở rộng mạng sẽ dẫn tới chi phí tính toán tăng
lên nhanh chóng (1), mức độ cải thiện về độ chính xác
sẽ nhanh chóng bão hoà khi đạt tới ngưỡng hơn 80%
do hiện tượng suy giảm giá trị của đạo hàm (gradient
vanishing) (2), và nhiều khi việc mở rộng mạng cũng
không cải thiện được nhiều (3), ví dụ như độ chính
xác của mạng ResNet-1000 cũng không hơn mạng
ResNet-101.
Cách tiếp cận của mô hình mạng EfficientNet [10]
là cách tiếp cận tổng hợp bằng cách mở rộng cả ba
tham số về độ sâu, độ rộng và độ phân giải của mạng
CNNs trong khi vẫn giữ cho chi phí tính toán của
mạng không tăng lên quá nhiều (xem Hình 1: (a) - mô
hình cơ sở, (b) - mở rộng về chiều rộng, (c) - mở rộng
về chiều sâu, (d) - mở rộng về độ phân giải và (e) - mở
rộng tổng hợp). Điều này tương ứng với số tham số
của mạng không quá lớn và sẽ cho phép các mô hình
mạng có thể thực hiện trong thời gian thực và triển
khai trên các thiết bị di động, thiết bị xử lý tại biên.

3. Học chuyển tiếp với EfficientNet cho bài
toán phát hiện đám cháy từ dữ liệu hình ảnh
3.1. Học chuyển tiếp
Học chuyển tiếp (transfer learning) [9] là phương
pháp học máy cho phép sử dụng lại các tham số của
một mạng nơ ron đã huấn luyện trong một bài toán để
giải quyết một bài toán mới. Điều này cũng tương tự
như việc sử dụng các kiến thức về toán học để làm nền
tảng cho việc học vật lý. Trên thực tế, phương pháp
học chuyển tiếp khá hiệu quả trong nhiều bài toán nên
trong bài báo này chúng tôi đề xuất sử dụng cách tiếp
cận này với việc sử dụng các mô hình mạng
EfficientNet đã được huấn luyện trên cơ sở dữ liệu ảnh
ImageNet [2].

mạng EfficientNet sử dụng là kỹ thuật đảo ngược khối
thặng dư (Inverted Residual Block) [11] với việc kết
nối một số lượng nhỏ các kênh và tách phép nhân chập
sẽ làm giảm chi phí tính toán xuống đáng kể mà không
làm mất tính hiệu quả của khối tính toán như trong
đoạn giả mã lệnh sau:

3.2. Mô hình mạng EfficientNet

from keras.layers import Conv2D, DepthwiseConv2D, Add

Kể từ khi mô hình mạng CNNs đầu tiên là AlexNet,
các nhà nghiên cứu đã đi theo hướng mở rộng các
tham số của mạng nhằm cải thiện độ chính xác, các
tham số để mở rộng một mạng CNNs là độ sâu (depth),
độ rộng (width) và độ phân giải (resolution). Độ sâu
được mở rộng bằng cách thêm vào nhiều lớp hơn. Độ

def inverted_residual_block(x, expand=64, squeeze=16):
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Hình 1. Cách tiếp cận của mô hình mạng
Một kỹ thuật nữaEfficientNet
được các tác giả của mô hình

block = Conv2D(expand, (1,1), activation=’relu’)(x)
block = DepthwiseConv2D((3,3), activation=’relu’)(block)
block = Conv2D(squeeze, (1,1), activation=’relu’)(block)
return Add()([block, x])
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EffcientNet bao gồm một họ các mô hình mạng
được xây dựng từ một mô hình cơ bản gọi là
EfficientNet-B0 có kiến trúc như trong Bảng 1 sau:
Bảng 1. Kiến trúc mạng EfficientNet-B0

không có đám cháy sẽ được thực hiện. Sau khi huấn
luyện, mô hình mạng mới sẽ được sử dụng để phát
hiện đám cháy từ các ảnh test.

3.4. Cài đặt và thực nghiệm
Chương trình demo được cài đặt trên nền tảng thư
viện Tensorflow 2.4 và ngôn ngữ Python 3.8. Hệ
thống được chạy thử nghiệm trên một máy trạm Z820
với 1 card GPU 1080 Ti 11 GB bộ nhớ.

Trong đó cột F là các thao tác nhân chập (Conv)
và khối đảo ngược thặng dư (Inverted Residual Block)
của mạng MobileNetv2 [11], cột Resolution là độ
phân giải của các bản đồ đặc trưng đầu ra của các khối
(từ cột F), cột #Channels là số bộ lọc, cột L là số lần
lặp lại của các khối của cột F.
Các mô hình mạng từ B1 tới B7 sau đó được xây
dựng bằng cách mở rộng mạng B0 sử dụng phương
pháp kết hợp với việc thay đổi các tham số về độ sâu,
độ rộng và độ phân giải phù hợp trong khi vẫn kiểm
soát chi phí tính toán của mạng không tăng lên quá
nhiều (B1 có chi phí tính toán tăng không vượt quá 2
lần B0, B2 có chi phí tính toán tăng không vượt quá 2
lần B1, …).

Dữ liệu thử nghiệm là cơ sở dữ liệu công cộng
được công bố trong [3], chúng tôi sử dụng cùng tập
huấn luyện có kích thước 224x224 bao gồm 23408
ảnh huấn luyện và 2931 ảnh test. Hệ thống thực hiện
huấn luyện với 50 epoch. Một số ảnh trong tập dữ liệu
sử dụng được minh hoạ trong Hình 3.

Hình 3. Một số ảnh minh hoạ

Kết quả thực nghiệm với các mô hình mạng
EfficientNet khác nhau được thể hiện trong Bảng 2.
Bảng 2. Kết quả so sánh các mô hình mạng EfficientNet
TT

Mô hình
mạng

Độ chính xác trên
tập huấn luyện

Độ chính xác
trên tập test

1

B0

98,8

95,5

2

B1

98,5

95,7

3

B2

98,8

95,8

4

B3

99,2

97,5

5

B4

98,7

96,1

6

B5

97,9

96,6

7

B6

97,8

97

8

B7

98,4

96,7

3.3. Hệ thống phát hiện đám cháy

Hình 2. Thuật toán phát hiện đám cháy sử dụng học
chuyển tiếp với mô hình mạng EfficientNet

Hình 2 minh hoạ các bước trong hệ thống phát
hiện đám cháy đề xuất: hình ảnh từ camera giám sát
sẽ được thu thập để huấn luyện, việc huấn luyện sẽ bắt
đầu bằng thao tác lấy các hệ số của mô hình mạng đã
được huấn luyện trước trên tập dữ liệu ImageNet, sau
đó quá trình huấn luyện với các ảnh có đám cháy và
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Từ Bảng 2 có thể thấy rằng độ chính xác lớn nhất
đạt được của hệ thống là khi sử dụng mô hình mạng
EfficientNet-B3 với 97.5% trên tập test.
Bảng 3. Kết quả so sánh với các phương pháp khác
TT

Mô hình mạng

Độ chính xác trên tập test

1

InceptionV1 [3]

93,4

2

InceptionV4 [6]

96,0

3

Hệ thống đề xuất

97,5

Từ Bảng 3 có thể thấy hệ thống đề xuất có độ chính
xác cao hơn các cách tiếp cận được công bố gần đây.
85
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Điều này khẳng định cách tiếp cận mà bài báo đề xuất
là đúng đắn và kết quả này hoàn toàn có khả năng triển
khai trong các ứng dụng thực tế.

4. Kết luận
Với mục tiêu xây dựng một hệ thống phát hiện
đám cháy từ hình ảnh, bài báo đã đề xuất sử dụng
phương pháp học chuyển tiếp và sử dụng mô hình
mạng EfficientNet-B3. Mô hình huấn luyện trước
được thực hiện trên cơ sở dữ liệu công cộng ImageNet.
Hệ thống được cài đặt bằng ngôn ngữ Python với thư
viện Tensorflow 2.4 và chạy thử nghiệm trên hệ điều
hành Windows 7 64 bit với 1 máy trạm Z820 được
trang bị 1 card GPU Geforce 1080 Ti có 11 GB Ram.
Kết quả thực nghiệm trên cơ sở dữ liệu ảnh công cộng
cho thấy hệ thống đã đạt được độ chính xác cao
(97.5%) và tốt hơn so với một số cách tiếp cận được
công bố gần đây. Điều này chứng tỏ cách tiếp cận của
bài báo là đúng đắn và hiệu quả.
Trong tương lai nhóm tác giả sẽ tiếp tục thực
nghiệm với các cơ sở dữ liệu ảnh lớn hơn, sử dụng
thêm các kỹ thuật tăng cường dữ liệu nhằm xác thực
sự hiệu quả của hệ thống đề xuất và tăng độ chính xác
lên cao hơn.
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ĐẶC TÍNH CỦA ANTEN KHE, ANTEN LOA VÀ ỨNG DỤNG TRONG
RADAR HÀNG HẢI
THE CHARACTERISTICS OF SLOT ANTENNA,
HORN ANTENNA AND APPLICABILITY IN MARINE RADAR
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Phòng Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Email liên hệ: nguyenmanhcuong@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Radar có thể hiểu là thuật ngữ chung cho các hệ
thống phát hiện, xác định và thăm dò vị trí của các
vật thể hay mục tiêu bằng các dạng năng lượng
khác nhau. Kỹ thuật Radar ngày càng được mở
rộng và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau,
như dùng sóng điện từ thăm dò dưới lòng đất,
thăm dò dự báo thời tiết, dùng sóng âm thăm dò
trong cơ thể người, thăm dò dưới mặt nước, đo
mức chất lỏng. Hai loại anten thường được sử
dụng trong các hệ thống Radar thăm dò là anten
Loa và anten Khe, với các đặc tính khác nhau nên
được ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau
tương ứng. Bài báo này sẽ nghiên cứu, mô phỏng
thiết kế, khảo sát và so sánh đồ thị phương hướng,
đặc tính của hai loại anten này trên dải băng tần
S và X, từ đó đưa ra kết luận về sự phù hợp của
việc sử dụng hai loại anten này trong thực tế.
Từ khóa: Anten khe, anten loa, anten dải rộng,
anten viba, băng thông rộng.

Abstract
Radar can be used as a general term for systems
that used for detecting, locating and tracking
objects or targets' position by different forms of
energy. Radar technology is increasingly being
expanded and applied in many different fields,
such as using electromagnetic waves to explore
underground, exploring and forecasting weather;
use sound waves to probe in the human body, and
probing underwater, measurement liquid level.
Two types of antennas commonly used in detect
radar systems are the Horn antenna and the Slot
antenna, with different characteristics that be
applied in respective different fields respectively.
This paper will research and simulate the design
of them, surveying the characteristics and
comparing the graph of them on the S and X
bands, thereby conclusions on the suitability of
using two types of these antennas in practice.
Keywords: Horn antennas, Slot antennas, Wide
band antenna, Microwave antenna, Broadband.
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1. Mở đầu
Radar là một hệ thống sử dụng sóng điện từ để phát
hiện, xác định vị trí và phạm vi của vật thể. Hệ thống
Radar bao gồm máy phát tạo ra sóng điện từ dưới dạng
liên tục hoặc chùm xung, anten phát và anten thu dùng
để phát xạ và thu nhận sóng điện từ, máy thu kết hợp
với bộ xử lý để xác định các thuộc tính của đối tượng.
Sóng vô tuyến sau khi phát xạ từ anten phát sẽ phản
xạ từ vật thể quay trở lại máy thu cung cấp thông tin
về vị trí, kích thước và tốc độ của vật thể.
Trong lĩnh vực hàng hải, Radar là thiết bị rất quan
trọng và được trang bị trên các tàu thuyền theo quy
chuẩn của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Radar
hàng hải trở thành phương tiện dẫn đường chủ yếu và
đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, đặc biệt là ở những
nơi có mật độ tàu thuyền lớn, hành hải ven bờ, trong
sương mù, trong đêm tối, khi tầm nhìn bị hạn chế.
Anten trong Radar Hàng hải là anten sử dụng
chung cho cả máy phát và máy thu. Do yêu cầu và đặc
điểm công tác nên anten radar phải thỏa mãn các yêu
cầu sau [1, 2]:
 Radar có khả năng phát xạ và nhận sóng phản xạ
360° theo góc phương vị;
 Anten radar phải có búp sóng rất hẹp, thường từ
0.75° đến 2° trong mặt phẳng ngang;
 Có dải thông tần đủ rộng;
 Các búp sóng phụ có biên độ nhỏ và số lượng ít;
 Có độ bền vững cơ điện cao, đảm bảo được kích
thước, trọng lượng và độ cản gió tối thiểu.
Hình 1 mô tả khối Scanner của Radar, bao gồm
phần đế chứa máy phát, chuyển mạch anten, khối thu
và bộ xử lý tín hiệu; phần cánh anten có thể quay 360°
trong không gian theo góc phương vị.

Hình 1. Khối Scanner của Radar hàng hải
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Để đáp ứng được tất cả các yêu cầu của Anten
Radar hàng hải, đã có hai loại anten từng được sử
dụng là dàn anten Khe và hệ anten Loa bao gồm một
anten Loa kết hợp với một mặt phản xạ parabol, trong
đó dàn anten Khe được sử dụng rất phổ biến. Trên thế
giới hiện nay, các học giả vẫn tiếp tục nghiên cứu về
hệ anten Khe, nghiên cứu và cải tiến anten Loa để sử
dụng cho Radar hàng hải và các lĩnh vực ứng dụng
khác [3]. Tuy nhiên trong thực tế chỉ còn hệ anten Khe
được sử dụng, anten Loa không còn được sử dụng
trong Radar hàng hải. Anten Loa ngày càng được sử
dụng rộng rãi trong các lĩnh vực: theo dõi thời tiết,
thăm dò địa chất và giám sát mức chất lỏng [4]. Bài
báo sẽ tiến hành khảo sát và so sánh đặc tính phương
hướng, độ lợi và trở kháng sóng của hai loại Anten
trên tại băng tần S (2-4GHz) và băng tần X (8-12
GHz) để làm rõ hơn tại sao có sự khác nhau này.
Kết cấu của bài báo tiếp theo như sau: Phần 2 là
phần cơ sở lý thuyết, mô tả cấu tạo và khảo sát đặc
tính phương hướng của hệ anten Khe và anten Loa.
Độ lợi và trở kháng sóng sẽ đươc phân tích và so sánh
trong phần 3. Phần 4 sẽ là những kết luận rút ra được
từ nghiên cứu.

2. Khảo sát đặc tính phương hướng của hệ
anten Khe và anten Loa
Anten Khe thường được làm từ ống dẫn sóng hình
chữ nhật hoặc ống dẫn sóng trụ tròn với các khe được
cắt trên thành ống có độ dài bằng nửa bước sóng. Theo
nguyên lý tương hỗ, anten Radar vừa được sử dụng
làm anten phát vừa được dùng làm anten thu, cường
độ bức xạ và cường độ thu của anten phụ thuộc vào số
lượng và vị trí các khe trên thành ống dẫn sóng. Để
nhận được đồ thị phương hướng theo yêu cầu, cần bố
trí các khe theo phương dọc, ngang hoặc xiên và các
khe này phải được kích thích đồng pha với nhau [5].
Hình 2 là mặt cắt hệ anten Khe trong thực tế.
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hướng chuẩn hóa của hệ anten Khe chấn tử đồng pha
như sau [6]:
𝐹(𝜃) =

𝐸
𝐸𝑚𝑎𝑥

𝜋
𝑁𝑘𝑑
1 cos(2 𝑠𝑖𝑛𝜃) sin( 2 𝑠𝑖𝑛𝜃)
=
(1)
𝑘𝑑
𝑁
𝑐𝑜𝑠𝜃
sin( 𝑠𝑖𝑛𝜃)
2

Trong đó:
N là số khe trên thành ống;
d là khoảng cách giữa các tâm khe kề nhau;
𝒌 = 𝟐𝝅/𝝀 là hệ số pha, với 𝝀 là bước sóng

lan truyền trong ống dẫn sóng;
θ là góc giữa pháp tuyến đối với tâm của ống dẫn
sóng và hướng của điểm khảo sát.
Anten Loa là đoạn ống dẫn sóng có một đầu hở,
miệng ống dẫn sóng được mở rộng dần đều để trở
kháng sóng biến đổi đều. Khi đó, năng lượng cao tần
được lan truyền trong ống dẫn sóng đến cổ loa dưới
dạng sóng phẳng, tại miệng loa phần lớn năng lượng
được bức xạ ra ngoài, một phần sẽ phản xạ lại, sự phản
xạ càng nhỏ khi kích thước miệng loa càng lớn.
Trên thực tế có 4 loại anten Loa: Loa H, Loa E,
Loa Tháp và Loa Nón tương với hình dạng miệng loa
và loại sóng lan truyền trong ống dẫn sóng. Hình 3 mô
tả cấu tạo trong thực tế của anten Loa Tháp với phân
bố trường ở miệng loa cả trong mặt phẳng E và mặt
phẳng H, Hình 4 mô tả một thử nghiệm cho anten
Radar Furuno FR-360, trong đó anten Loa được sử
dụng làm chiếu xạ tử cho mặt phản xạ parabol [7].

Hình 3. Hình ảnh anten Loa đơn trong thực tế

Hình 2. Hình ảnh hệ anten Khe trong thực tế

Trên thực tế khi bức xạ, giản đồ hướng của hệ
anten Khe đồng pha cũng giống như giản đồ hướng
của anten chấn tử điện nửa bước sóng, có phần bức xạ
ra không gian phía trước và không gian phía sau. Tuy
nhiên phần công suất bức xạ ra nửa không gian phía
sau rất nhỏ, và không ảnh hưởng tới độ rộng búp sóng
cũng như độ lợi của anten. Phương trình hàm phương
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Hình 4. Hệ anten Loa thử nghiệm trong Radar
Furuno FR-360

Đối với anten loa tháp, hàm phương hướng chuẩn
hóa được trong mặt phẳng E được xác định theo công
thức (2) và hàm phương hướng chuẩn hóa trong mặt
phẳng H được xác định theo công thức (3) [8]:
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𝐹𝐸 (𝜃) = |
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𝑊
𝑐𝑜𝑠𝜃 𝐸 sin(𝑘𝑏 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝐸 )
𝑊𝑠
2
||
|(2)
𝑊
𝑘𝑏
𝐸
1 +  𝐾𝑐
𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑊𝑠
2

1 +  𝐾𝑐

𝑊
+ 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝐻 (𝜋)2 cos(𝑘𝑎 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝐻 )
𝑊𝑠
2
𝐹𝐻 (𝜃) = |
|| 2
| (3)
𝑊
𝜋 2 𝑘𝑎
𝐻
1 +  𝐾𝑐
(
)
−
𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑊𝑠
2
2
𝐾𝑐

Trong đó:
W, Ws là trở kháng sóng trong không gian tự do và
trong môi trường ống dẫn sóng;
𝒌 = 𝟐𝝅/𝝀 là hệ số pha;
a, b là chiều dài và chiều rộng của miệng loa;
𝜽𝑬 , 𝜽𝑯 là góc là góc giữa pháp tuyến đối với bề
mặt miệng loa theo trường E và trường H;
Kc là hệ số sóng chạy trong ống dẫn sóng

Hình 7. Đặc tính phương hướng của anten Loa tháp
trong không gian 2 chiều

Từ công thức (2) và (3), mô phỏng Matlab đặc tính
phương hướng trong không gian 2 chiều và 3 chiều.
Hình 5, 6 và Hình 7, 8 biểu thị đặc tính phương hướng
của hệ anten Khe và anten Loa tháp tương ứng.

Hình 8. Đặc tính phương hướng của anten Loa tháp
trong không gian 3 chiều

3. Khảo sát độ lợi và trở kháng sóng của hệ
anten Khe và anten Loa trên băng tần S và X

Hình 5. Đặc tính phương hướng của hệ anten Khe
trong không gian 2 chiều

Hình 6. Đặc tính phương hướng của hệ anten Khe
trong không gian 3 chiều
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Phần trên đã khảo sát hàm phương hướng chuẩn
hóa và mô phỏng Matlab để vẽ ra được đồ thị phương
hướng của hai loại Anten trên trong không gian 2 và
3 chiều. Để khảo sát độ lợi và trở kháng sóng của
Anten, trước tiên tiến hành thiết kế hệ anten Khe nửa
sóng và anten Loa tháp.
Đối với hệ anten Khe, giả thiết anten được sử dụng
là loại ống dẫn sóng hình chữ nhật, là hệ anten khe
nửa sóng, có 10 khe được cắt dọc theo thành ống và
phân bố so le về hai phía, hàm waveguideSlotted trong
Matlab được sử dụng với các thông số được thiết lập
như trong Bảng 1. Đối với anten Loa, giả thiết sử dụng
anten Loa tháp với phân bố trường ở miệng loa cả
trong mặt phẳng E và mặt phẳng H, hàm horn trong
Matlab được sử dụng với các thông số được thiết lập
như trong Bảng 2.
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Sau khi thiết lập được các thông số, sử dụng hàm
impedance và hàm sparameters để tính toán độ lợi và
trở kháng sóng của hai loại anten trên. Kết quả hiển
thị trên Bảng 3 và Bảng 4.
Bảng 1. Thiết lập thông số cho hệ anten Khe

Hệ anten Khe

Anten Loa tháp

đơn vị (m)

S

45,6Ω - 221Ω

0,02Ω - 0,03Ω

X

73,6Ω - 284Ω

14Ω - 19,5Ω

Chiều dài

0,8060

Width

Chiều ngang

0,0857

Height

Chiều cao

0,0428

NumSlots

Số lượng khe

Slot

Hình dạng khe

10
Chữ nhật

Khoảng cách từ mép đến

0,0403

tâm khe

SlotSpacing

Khoảng cách giữa các

Hình 9 và Hình 10 minh họa cho việc phối hợp trở
kháng giữa anten và ống dẫn sóng. Anten Loa có sự
phụ thuộc vào tần số lớn hơn hệ Anten Khe.

0,0123

tới tâm khe

SlotAngle

Bảng 4 chỉ ra, mặc dù trở kháng sóng sinh ra bởi
anten Loa tháp nhỏ hơn hệ anten Khe, nghĩa là ít tiêu
hao năng lượng hơn, tuy nhiên trở kháng sóng của hệ
anten Khe lại phù hợp hơn với việc phối hợp trở kháng
trong ống dẫn sóng (50-75 Ω).

0,0806

tâm khe
Khoảng cách từ tâm ống

SlotOffset

Bảng 4. Bảng so sánh giữa trở kháng sóng giữa
hệ anten Khe nửa sóng và anten Loa tháp
Băng tần

Length

SlotToTop

tăng độ lợi của anten Khe trên băng X cần tăng số
lượng khe [9].

Giá trị

Ý nghĩa

Thông số
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Góc xiên giữa các khe

0

Bảng 2. Thiết lập thông số cho anten Loa tháp
Giá trị

Ý nghĩa

Thông số

đơn vị (m)

FL

Chiều dài miệng loa

0,0348

FW

Chiều ngang miệng loa

0,035

FH

Chiều cao miệng loa

0,035

L

Chiều dài ống dẫn sóng

W

Chiều rộng ống dẫn sóng

H

Chiều cao ống dẫn sóng

FO

Điểm cấp nguồn

0,03

Hình 9. Đồ thị biểu diễn trở kháng sóng của hệ anten
Khe nửa sóng trên băng tần S

0,024
0,012
[0,01 0]

Bảng 3. Bảng so sánh độ lợi giữa
hệ anten Khe nửa sóng và anten Loa tháp
Băng tần

Hệ anten Khe

Anten Loa tháp

S

~12dB

~7dB

X

~6dB

~32dB

Bảng 3 cho thấy, trên băng tần S (2-4GHz), hệ
anten Khe cho độ lợi tốt hơn. Trên băng tần X (812GHz), anten Loa tháp cho độ lợi cao hơn. Muốn
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Hình 10. Đồ thị biểu diễn trở kháng sóng của anten
Loa tháp trên băng tần X
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4. Kết luận
Bài báo đã tiến hành nghiên cứu, mô phỏng và
đánh giá đặc tính của hai loại anten là hệ anten Khe
nửa sóng và anten Loa tháp. Đặc tính phương hướng
của hai loại anten chỉ ra rằng, hệ anten Khe có độ
rộng búp sóng rất nhỏ, khoảng 2°, anten Loa tháp
đơn có độ rộng búp sóng lớn hơn nhiều lần. Với điều
kiện tiên quyết về độ rộng búp sóng đó, hệ anten Khe
là loại anten phù hợp được sử dụng trong Radar hàng
hải. Thực tế hiện nay chỉ còn hệ anten Khe được sử
dụng trong Radar hàng hải.
Trên băng tần S, hệ anten Khe có độ lợi tốt hơn,
trên băng tần X thì anten Loa có độ lợi tốt hơn. Trở
kháng sóng sinh ra bởi hai loại anten có sự khác biệt,
về mặt tiêu hao năng lượng thì anten Loa cho kết quả
tốt hơn. Như vậy, với các ưu điểm về băng thông
rộng, độ lợi cao, độ méo nhỏ anten Loa thường được
sử dụng trong các ứng dụng về thời tiết, thăm dò vật
liệu và theo dõi giám sát mức chất lỏng.
Anten Loa có ưu điểm dễ chế tạo, giá thành rẻ,
để làm hẹp búp sóng của anten Loa, đã có những
nghiên cứu kết hợp 2 hoặc 4 anten Loa thành hệ
anten, hoặc sử dụng anten Loa làm chiếu xạ tử cho
anten Parabol. Vấn đề này sẽ được làm rõ hơn trong
các nghiên cứu về anten Loa sau này. Các kết luận
của bài báo cũng phù hợp với các kết quả của các
nghiên cứu trên thế giới đã được tham khảo.
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Tóm tắt
Trong nghiên cứu này, các mẫu trầm tích được lấy
tại khu vực bãi tắm và khu nuôi trồng thủy sản ven
biển Cát Bà. Phương pháp phân tích hàm lượng
vi nhựa trong trầm tích được thực hiện theo hướng
dẫn của cơ quan khí quyển và đại dương Hoa Kỳ
NOAA. Kết quả chỉ ra rằng hàm lượng vi nhựa
trong trầm tích khu vực ven biển Cát Bà tại các vị
trí lấy mẫu nằm trong khoảng từ 7,2 ± 1,3 đến 21,0
±11,1mg/kg với giá trị trung bình 12,1 ± 8,9mg/kg.
Khối lượng hạt vi nhựa trong trầm tích có sự phân
bố không đồng đều giữa các điểm lấy mẫu. Nghiên
cứu đồng thời cũng tổng quan đánh giá ảnh hưởng
của vi nhựa trong trầm tích đến môi trường và hệ
sinh thái khu vực.
Từ khóa: Vi nhựa, trầm tích, Cát Bà.

Abstract
In this work, sediment samples were collected
from the beach area and the coastal aquaculture
area of Cat Ba. Analytical methods of
microplastics in sediments were conducted under
the guidance of the US Oceanic and Atmospheric
Administration NOAA. The results showed that
the microplastics content in sediments in the
coastal area of Cat Ba at sampling locations
ranged from 7.2 ± 1.3 to 21.0 ±11.1 mg/kg with the
value of average 12.1 ± 8.9 mg/ kg. The amount of
microplastic in sediment has uneven distribution
between sampling points. The study also reviews
and evaluates the effects of microplastics in
sediments on the environment and regional
ecology.
Keywords: Microplastic, sediments, Cat Ba.

1. Giới thiệu chung
Vi nhựa là các hạt/mảnh nhựa có kích cỡ nhỏ hơn
5mm, là một trong những thách thức môi trường
92

nghiêm trọng nhất mà đại dương của chúng ta phải đối
mặt. Nó ảnh hưởng đến các sinh vật biển, môi trường
sống và hệ sinh thái, cũng như sức khỏe và sự an toàn
của con người. Các mảnh vi nhựa trở nên đặc biệt
nguy hiểm bởi chúng có chứa các hóa chất phụ gia độc
hại khó phân hủy, chúng rất dễ bị hấp thụ và xâm nhập
vào cơ thể của các sinh vật, gây tích lũy sinh học, sau
đó đi vào chuỗi thức ăn. Đánh giá chính xác tác động
của ô nhiễm vi nhựa đến môi trường và hệ sinh thái là
một việc rất khó khăn.
Đã có nhiều nghiên cứu ảnh hưởng của hạt vi
nhựa đến môi trường và hệ sinh thái. Bas Boots và
cộng sự trong nghiên cứu [1] đã chỉ ra ảnh hưởng của
vi nhựa đến hệ sinh thái đất (trên và dưới mặt đất).
Nghiên cứu này đã cung cấp minh chứng thực
nghiệm cho thấy vi nhựa có nguồn gốc từ axit
polylactic (PLA), và sợi tổng hợp có thể ảnh hưởng
đến sự phát triển của cây trồng lâu năm (cỏ lúa mạch
lâu năm có ít hạt nảy mầm, giảm chiều cao của chồi).
Vi nhựa có nguồn gốc từ HDPE ảnh hưởng đến sức
khỏe của giun đất màu hồng, giảm sinh khối khi tiếp
xúc. Vi nhựa HDPE cũng làm giảm độ pH của đất,
thay đổi độ ổn định của đất, có khả năng ảnh hưởng
đến hoạt động của hệ sinh thái đất.
Nghiên cứu khác của nhóm tác giả Omoniyi
Pereao, Beatrice Opeolu & Olalekan Fatoki [7] đã chỉ
ra đặc điểm của vi nhựa trong môi trường nước, tác
động gây độc sinh thái, tác động đối với hệ sinh thái
và sự phát triển ở Nam Phi. Theo đó, vi nhựa có thể là
chất mang hai loại hóa chất: (a) các hóa chất được tích
hợp trong quá trình sản xuất nhựa để cải thiện tính
năng của sản phẩm nhựa như chất chống cháy
(polybromated ete diphenyl), chất chống oxy hóa
(nonylphenol), chất xúc tác (organotin) và chất kháng
khuẩn (triclosan) hoặc (b) hóa chất hấp phụ lên bề mặt
vi
nhựa
từ
môi
trường
nước
như
dichlorodiphenyldichloroethylene
(DDEs)
và
polychlorinated biphenyls (PCB). Khi sinh vật ăn phải
vi nhựa, vi nhựa đóng vai trò như chất mang các hóa
chất độc hại truyền cho các sinh vật biển gây ảnh
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hưởng nghiêm trọng và có hại cho sức khỏe. Việt Nam
hiện đã có một số nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô
nhiễm rác thải nhựa tại một số bãi biển Việt Nam,
trong đó có vùng ven biển Cát Bà. Nghiên cứu do Tổ
chức IUCN, Trung tâm Greenhub và Ban quản lý
vườn quốc gia có biển, khu bảo tồn biển thực hiện [9].
Thị trấn Cát Bà là một địa danh du lịch nổi tiếng
của Việt Nam. Ngành nghề chủ yếu ở Cát Bà là kinh
doanh du lịch, dịch vụ và nuôi trồng thủy hải sản. Bởi
vậy, chính ngành nghề cũng là yếu tố gây tác động đến
môi trường sinh thái nơi đây. Nghiên cứu hiện trạng
và tác động của ô nhiễm vi nhựa đến môi trường vùng
ven biển Cát Bà là rất cần thiết góp phần bảo vệ cảnh
quan, bảo vệ nơi sinh sống của các loài sinh vật biển
và phát triển du lịch.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo
sát lấy mẫu, phân tích vi nhựa trong trầm tích để đánh
giá hiện trạng và tổng quan tác động của vi nhựa đến
môi trường và hệ sinh thái khu vực.

2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành vào tháng 3 năm 2021,
với các vị trí đặc trưng cho khu vực bãi tắm ven biển
và khu nuôi trồng thủy sản.
Mẫu trầm tích khu vực bãi tắm, sử dụng bay inox
để lấy mẫu. Đối với mẫu khu vực bãi nuôi thủy sản sử
dụng thiết bị lấy mẫu trầm tích chuyên dụng của hãng
Wildco. Mỗi khu vực nghiên cứu lấy 5 mẫu dọc theo
chiều dài đường bờ, khoảng cách giữa các mẫu liên
tiếp là 20 m. Mẫu sau khi lấy được cho vào túi nilon
bảo quản và vận chuyển về phòng thí nghiệm để tiến
hành các bước tiếp theo.
Các vị trí lấy mẫu được trình bày trong Bảng 1 và
minh họa Hình 1.
Phương pháp xác định hàm lượng vi nhựa trong
mẫu trầm tích thực hiện dựa theo hướng dẫn của
NOAA (Cơ quan Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ)
[6].

Bảng 1. Vị trí lấy mẫu trầm tích khu vực ven biển Cát Bà

TT

Ký hiệu

Khu vực nghiên cứu

1

CB1

Khu vực bãi tắm Tùng
Thu

2

CB2

Khu vực bãi tắm Cát Cò
1

3

CB3

Khu vực bãi nuôi hàu
gần cầu Phù Long

Tọa độ vị trí

Vị trí lấy
mẫu

X

Y

TT1

712445

2293586

TT2
TT3
TT4
TT5
TT1
TT2
TT3
TT4
TT5
TT1
TT2
TT3
TT4
TT5

712423
712399
712375
712351
713898
713874
713852
713829
713808
700954
700952
700949
700945
700942

2293595
2293604
2293611
2293618
2292269
2292261
2292250
2292237
2292225
2301684
2301708
2301732
2301757
2301783

Hình 1. Hình ảnh vị trí lấy mẫu trầm tích tại các khu vực ven biển Cát Bà
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Mẫu sau khi vận chuyển về phòng thí nghiệm,
được xử lý sơ bộ bằng việc sấy khô trong tủ sấy Binder
(Đức) ở nhiệt độ 60oC trong vòng 48h. Mẫu trầm tích
khô sau đó được rây qua rây có kích thước 5mm để
loại bỏ sỏi, cành cây và những mẩu nhựa có kích
thước > 5mm.
Cân chính xác 100g mẫu cho vào cốc thủy tinh
dung tích 250 ml. Bổ sung tác nhân oxi hóa mạnh là
H2O2 (30%) sử dụng xúc tác Fe2+ 0,5M trong môi
trường axit để loại bỏ các chất hữu cơ có mặt trong
mẫu. Phản ứng oxy hóa các chất hữu cơ được tiến
hành trong 6 giờ. Kết thúc phản ứng, tiến hành lọc,
rửa và tiếp tục làm khô mẫu ở 60oC trong vòng 12 giờ.
Tiến hành phân tách vi nhựa theo phương pháp tỷ
trọng bằng cách bổ sung dung dịch ZnCl2 4M, khuấy
đều, cho vào ống ly tâm và tiến hành ly tâm trên máy
ROTOFIX 32A với tốc độ quay 2500 vòng/phút trong
15 phút để tách vi nhựa ra khỏi khoáng trầm tích. Dựa
trên nguyên tắc tỷ trọng, các hạt vi nhựa nhẹ nổi lên
trên ống ly tâm. Lấy phần dung dịch, tiến hành lọc,
rửa trên máy lọc hút chân không với kích thước màng
lọc 0,45m (màng lọc đã được xác định khối lượng
trên cân phân tích 10-4). Mẫu sau lọc đem sấy khô ở
45oC trong 24 giờ. Cân trên cân phân tích 10-4 để xác
định khối lượng vi nhựa.
Hàm lượng vi nhựa trong trầm tích được xác định
theo công thức:
Hàm lượng vi nhựa =
Khối lượng vi nhựa (mg)
Khối lượng mẫu trầm tích khô (Kg)

(mg/Kg)

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Hiện trạng vi nhựa trong trầm tích khu vực
nghiên cứu (ven biển Cát Bà)
Hàm lượng vi nhựa trong trầm tích khu vực ven
biển Cát Bà được thể hiện trên Hình 2.

lượng vi nhựa giữa các điểm lấy mẫu chênh lệnh
không nhiều, dao động từ 6 đến 9 mg/Kg và đạt trung
bình 7,2  1,3mg/Kg với khu vực CB1 và từ 5 đến 10
mg/Kg, đạt trung bình 8,2  1,9mg/Kg với khu vực
CB2. Riêng đối với khu vực CB3, chênh lệch về hàm
lượng vi nhựa giữa các điểm lấy mẫu khá cao, dao
động từ 6 đến 32mg/Kg và đạt trung bình 21,0
11,1mg/Kg. Điều này có thể giải thích do đặc điểm
trầm tích khu vực CB3 có sự khác biệt so với trầm tích
khu vực CB1 và CB2. Trầm tích khu vực CB1, CB2
chủ yếu là cát và khá đồng đều tại các vị trí lấy mẫu
dọc theo chiều dài bãi tắm. Tác động của sóng gió,
thủy triều tương đối như nhau tại các vị trí. Trái lại,
trầm tích khu vực CB3 gần với trầm tích bãi triều, có
sự khác nhau về thành phần (bùn, cát, sét) tại các vị
trí lấy mẫu. Hơn nữa khu vực CB3 cũng sâu vào vùng
cửa sông nên ít chịu tác động của sóng gió, thủy triều
hơn, vì vậy sự phân hủy nhựa tạo các vi nhựa không
được phân bố đồng đều tại mỗi vị trí.
Qua quan sát bằng kính hiển vi đối với các mẫu vi
nhựa đã được tách ra khỏi trầm tích cho thấy, hầu hết
các mảnh nhựa ở khu vực CB1 và CB2 là dưới dạng
mảnh vỡ, bọt xốp và màng nhỏ (microfragment,
microfoam và microfilm) trong khi tại khu vực CB3
thì các mảnh nhựa chủ yếu dưới dạng sợi nhỏ
(microfiber) có màu sắc đa dạng như trắng, xanh, nâu.
Điều này cũng khá phù hợp với thực tế khu vực CB1
và CB2 là các bãi tắm, rác thải nhựa tại đây chủ yếu
là loại túi nilon phân rã và lắng đọng. Ngược lại, khu
vực CB3 là bãi nuôi hàu có hệ thống lưới vây quanh.
Bằng khảo sát thực tế, đây cũng là khu vực có hoạt
động đánh bắt thủy hải sản hàng ngày của ngư dân ven
biển sử dụng chài, lưới, dây câu. Các loại chài, lưới sử
dụng lâu ngày có thể bị gãy vụn, phân rã, lắng đọng
lại trong môi trường trầm tích khu vực.
Bảng 2. So sánh hàm lượng vi nhựa với một số
khu vực khác

40.0

mg/Kg khô
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30.0

TT

Khu vực
nghiên cứu

Giá trị
cao nhất
(mg/Kg)

1

Ven biển Cát Bà

32

20.0

10.0
0.0
CB1

CB2
Vị trí lấy mẫu

CB3

Hình 2. Hàm lượng vi nhựa trong trầm tích ven biển Cát Bà

Kết quả nghiên cứu thể hiện trên Hình 2 cho thấy,
vi nhựa trong trầm tích phân bố không đều giữa các
khu vực nghiên cứu. Tại khu vực CB1 và CB2 hàm

94

2

3

Bãi triều ven
biển Đại Lộc,
Thanh Hóa
Bãi biển
Singapore

Tài liệu
tham
khảo
Nghiên
cứu

53

[2]

16

[5]

Kết quả nghiên cứu được so sánh với các nghiên
cứu khác trước đó cho thấy giá trị cao nhất của hàm
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lượng vi nhựa tại khu vực nghiên cứu thấp hơn giá
trị cao nhất tại bãi triều ven biển Việt Nam [2] và cao
hơn so với bãi biển của đất nước có chất lượng môi
trường tốt như Singapore [5]. Kết quả so sánh cho
thấy đã có dấu hiệu ô nhiễm vi nhựa trong trầm tích
ven biển Cát Bà.

3.2. Đánh giá ảnh hưởng của vi nhựa trong trầm
tích đến môi trường và hệ sinh thái khu vực
Các mảnh nhựa do quá trình phân rã do tác động
của các yếu tố môi trường vật lý, hóa học tạo thành
các mảnh vi nhựa trôi nổi trong môi trường nước. Sự
lắng đọng các hạt nhựa này gây tích tụ ngày một lớn
cho trầm tích khu vực. Các loại thủy sinh và động vật
đáy hấp thụ, qua chuỗi thức ăn có thể tác động đến các
loài chim và cả con người.
Việc ăn phải vi nhựa của các sinh vật sống dưới
nước, bao gồm cả các loài được đánh bắt và nuôi trồng,
đã được ghi nhận trong các nghiên cứu thực địa và
phòng thí nghiệm. Vi nhựa còn chứa các hóa chất phụ
gia, chúng có thể hấp thụ hoặc hấp phụ một cách hiệu
quả các chất gây ô nhiễm độc hại khó phân hủy, tích
lũy sinh học và độc hại từ môi trường. Các sinh vật
sống dưới nước ăn phải vi nhựa và tích tụ các chất độc
hại khó phân hủy chính là mối nguy cơ của vi nhựa
trong môi trường biển. Tác động có hại của việc ăn
phải vi nhựa được quan sát thấy ở các sinh vật sống
dưới nước trong điều kiện phòng thí nghiệm, thường
là ở nồng độ phơi nhiễm rất cao vượt quá nồng độ môi
trường hiện tại vài bậc. Trong các sinh vật sống dưới
nước hoang dã, vi nhựa chỉ được quan sát thấy trong
đường tiêu hóa, thường là với số lượng nhỏ. Ở người,
nguy cơ ăn phải vi nhựa được giảm thiểu bằng cách
loại bỏ đường tiêu hóa ở hầu hết các loài hải sản được
tiêu thụ. Tuy nhiên, hầu hết các loài hai mảnh vỏ và
một số loài cá nhỏ được tiêu thụ nguyên con, điều này
có thể dẫn đến phơi nhiễm vi nhựa [4].
Như vậy, đối với khu vực nghiên cứu có hàm
lượng vi nhựa dưới dạng sợi (microfiber) cao như khu
vực CB3 có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật
biển và các loài thủy sinh trong hệ thống bãi nuôi
trồng thủy sản khu vực. Các búi sợi microfiber xâm
nhập vào sinh vật qua đường tiêu hóa, chúng có khả
năng gây tắc đường tiêu hóa cho các sinh vật này [4].
Trong một nghiên cứu khác, việc ăn phải vi nhựa
của các loài chim nước (như vịt) đã được Reynolds và
Ryan [8] điều tra ở các vùng đất ngập nước bị ô nhiễm
ở Nam Phi và kết quả chỉ ra rằng 10% mẫu lông vũ và
5% phân chứa sợi vi nhựa.
Ngoài ra, trong nghiên cứu của nhóm tác giả Chu
Đức Hà và cộng sự [3] cũng chỉ ra rằng vi nhựa có thể
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gây độc trực tiếp cho cây trồng. Hạt vi nhựa kích
thước càng nhỏ càng gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực về
mặt hóa học trong đất. Các hạt nano nhựa (<100nm)
có thể đi vào rễ cây qua lớp lông hút. Sau khi được
hấp thụ, chúng có thể gây ra những tác động tiêu cực
cho cây như gây nên bất lợi ôxy hóa và làm thay đổi
màng tế bào. Bởi vậy, việc vi nhựa hoặc các hạt nano
nhựa thông qua hệ sinh thái, đi vào chuỗi thức ăn của
con người gây tích tụ sinh học trong cơ thể con người
là điều có thể [3].

4. Kết luận
Vi nhựa trong trầm tích khu vực ven biển Cát Bà
có hàm lượng nằm trong khoảng từ 7,2 ± 1,3 đến 21,0
± 11,1mg/Kg, đạt trung bình 12,1 ± 8,9mg/Kg. Khối
lượng hạt vi nhựa trong trầm tích phân bố không đồng
đều giữa các khu vực nghiên cứu. Giá trị cao nhất thu
được tại khu vực CB3 là 32 mg/Kg. Nghiên cứu đồng
thời cũng tổng quan đánh giá ảnh hưởng của vi nhựa
trong trầm tích đến môi trường và hệ sinh thái khu vực.
Theo đó, khu vực CB3 có hàm lượng vi nhựa dưới
dạng sợi (microfiber) nhất định, có thể gây ảnh hưởng
trực tiếp đến sinh vật biển và thủy sinh trong hệ thống
bãi nuôi trồng thủy sản khu vực.
Nghiên cứu bước đầu đóng góp một phần cơ sở dữ
liệu về hiện trạng vi nhựa khu vực ven biển Cát Bà, mở
ra hướng nghiên cứu tổng thể hơn, sâu hơn về tác động
của vi nhựa đến môi trường và hệ sinh thái khu vực.
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ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA RỪNG NGẬP MẶN TẠI XÃ THỤY TRƯỜNG,
HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH
ASSESSMENT OF THE ROLE OF MANGROVE FOREST IN THUY TRUONG
COMMUNE, THAI THUY DISTRICT, THAI BINH PROVINCE
NGUYỄN THỊ TÂM*, NGUYỄN THỊ THƯ
Viện Môi trường, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: tamnt.vmt@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Rừng ngập mặn có vai trò quan trọng với đời
sống và sinh kế của người dân ven biển. Thụy
Trường là xã ven biển với diện tích rừng ngập
mặn là 784,7ha. Nghiên cứu xác định vai trò của
rừng ngập mặn thông qua việc đánh giá các dịch
vụ hệ sinh thái của rừng ngập mặn xã Thụy
Trường cũng như ảnh hưởng của rừng đến sinh kế
của người dân. Kết quả cho thấy rừng ngập mặn
xã Thụy Trường cung cấp các dịch vụ sau: Dịch
vụ cung cấp; Dịch vụ điều; Dịch vụ hỗ trợ; Dịch
vụ văn hóa. Rừng ngập mặn có vai trò quan trọng
trong đảm bảo sinh kế của người dân địa phương.
Từ khóa: Rừng ngập mặn, dịch vụ hệ sinh thái,
sinh kế.

Abstract
Mangrove forest plays an important role with the
livelihood of coastal communities. Depending on
the natural-economical- social characteristics,
ecosystem services of mangrove in localities are
different. ThuyTruong is a coastal commune with
a mangrove area of 784.7ha. This study was
conducted to identify the role of mangrove by
assessing the ecosystem services of the mangrove
in ThuyTruong as well as its impact on the
livelihoods. The study has identified that
mangroves here provide the following ecosystem
services: Providing services; Regulatory services;
Support services; Cultural services. Furthermore,
mangroves also play an important role in
ensuring livelihoods, raising incomes.
Keywords:
livelihood.

Mangrove,

ecosystem

ngập mặn lớn nhất vùng đồng bằng châu thổ sông
Hồng, khoảng 3.708,98ha [4]. Huyện Thái Thụy có
hơn 2000ha rừng ngập mặn tập trung tại 5 xã: Thụy
Trường, Thụy Xuân, Thụy Hải, Thái Thượng và Thái
Đô. Rừng tại hai xã Thụy Trường và Thụy Xuân có
diện tích khoảng 400ha là vùng rừng già ngập mặn
lớn nhất lưu vực sông Hồng [8]. Từ 1986 đến 1998,
rừng ngập mặn ở khu vực này đã giảm 70%. Khai
thác các dịch vụ sinh thái rừng ngập mặn là sinh kế
chính của phần lớn người dân khu vực này. Nghiên
cứu vai trò cũng như ảnh hưởng của rừng ngập mặn
đến sinh kế của cộng đồng địa phương để từ đó đưa
ra các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững
rừng đang là một yêu cầu cần thiết.
Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận hệ thống sinh
thái xã hội nhằm xác định các dịch vụ hệ sinh thái
rừng ngập mặn tại xã Thụy Trường và vai trò của các
dịch vụ hệ sinh thái đó đối với đời sống và sinh kế
của người dân địa phương. Kết quả của nghiên cứu
giúp đánh giá vai trò của rừng ngập mặn để từ đó
đưa ra được những công cụ quản lý phù hợp nhằm
bảo vệ và phát triển rừng đồng thời khai thác để tăng
thu nhập từ rừng một cách bền vững.

2. Địa điểm và phương pháp nghiên cứu
2.1. Địa điểm nghiên cứu

service,

1. Mở đầu
Rừng ngập mặn là một hệ sinh thái có vai trò rất
quan trọng. Theo Thống kê của FAO, diện tích rừng
ngập mặn trên Thế giới đã bị mất từ 20-35% trong
khoảng từ năm 1980 đến năm 2013 [5].
Thái Bình là một tỉnh ven biển với diện rừng
SỐ 67 (8-2021)

Nguồn: Google earth, 2020
Hình 1. Khu vực nghiên cứu xã Thụy Trường,
huyện Thái Thụy, Thái Bình
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Nghiên cứu được thực hiện trên phạm vi xã Thụy
Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Xã Thụy
Trường có 784,7ha rừng ngập mặn, là xã có diện tích
rừng ngập mặn của tỉnh Thái Bình nằm trong vùng đất
ngập nước châu thổ sông Hồng, thuộc vùng ven biển
đồng bằng Bắc Bộ. Thụy Trường giáp với sông Hóa do
đó rừng ngập mặn ở đây chịu sự tác động của cả chế độ
nước của sông và của biển Đông. rừng ngập mặn ở xã
Thụy Trường đã có lâu năm nên có ảnh hưởng sâu sắc
đến đời sống của người dân. Vì vậy, việc lựa chọn xã
Thụy Trường là khu vực nghiên cứu cho phép tác giả
đánh giá toàn diện về vai trò của rừng ngập mặn đối với
đời sống, sinh kế của người dân.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp tổng hợp số liệu, tài liệu thứ
cấp: thu thập các số liệu, tài liệu từ các báo cáo ở
các cấp, sách chuyên đề, kết quả của các nghiên
cứu liên quan đã được công bố để đánh giá tổng
quát về đặc điểm, hiện trạng của rừng ngập mặn
cũng như có cái nhìn khái quát về điều kiện tự
nhiên - xã hội của khu vực nghiên cứu.
- Phương pháp Đánh giá nông thôn có sự tham
gia để có dữ liệu sơ cấp. Những phương pháp và
công cụ được áp dụng bao gồm:
+ Phỏng vấn thông tin viên chủ chốt: phỏng vấn
trực tiếp những cá nhân có hiểu biết, kinh nghiệm lâu
năm, tiếp xúc trực tiếp với rừng ngập mặn như: cán
bộ lâm sinh xã, thành viên ban bảo vệ rừng ngập
mặn của xã, cán bộ hạt kiểm lâm, đại diện bộ đội
biên phòng đóng quân sát rừng ngập mặn, người dân
gắn bó với rừng ngập mặn,… kết hợp với điều tra,
khảo sát thực địa
+ Thảo luận nhóm: thảo luận nhóm bao gồm từ 6
đến 8 người cả nam và nữ/ nhóm, là đại diện các
tầng lớp, ngành nghề để nhận biết sự khác nhau về
ảnh hưởng của rừng ngập mặn đối với các đối tượng
người dân khác nhau.
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Tiến hành phân loại kinh tế hộ gia đình theo 3
nhóm: hộ nghèo, trung bình và khá. Nhận thấy 100%
số hộ nghèo không có sinh kế phụ thuộc rừng ngập
mặn, vì vậy, tác giả tiến hành phỏng vấn ở 30 hộ có
kinh tế trung bình trở lên để so sánh thu nhập và sự
phụ thuộc rừng của hai nhóm, trong đó 15 hộ thuộc
diện trung bình, 15 hộ thuộc diện khá. Việc lựa chọn
hộ gia đình để phỏng vấn tiến hành theo hình thức
chọn ngẫu nhiên theo 2 nhóm thu nhập dựa trên danh
sách Trưởng thôn cung cấp.
- Phương pháp xử lý phân tích số liệu: xử lý số
liệu bằng phần mềm Microsoft Excel.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1 Vai trò của rừng ngập mặn tại xã Thụy
Trường, huyện Thái Thụy, Thái Bình
Quá trình khảo sát thực địa cho thấy rừng ngập
mặn thuộc xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh
Thái Bình có vai trò quyết định đối với đời sống và
kinh tế của người dân. 100% số hộ được khảo sát
nhận thấy tầm quan trọng của rừng ngập mặn thông
qua việc gia đình họ nhận được những lợi ích mà
rừng ngập mặn mang. Qua khảo sát cho thấy rừng
ngập mặn khu vực xã Thụy Trường cung cấp các
dịch vụ hệ sinh thái sau:
Bảng 1. Các dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn tại xã
Thụy Trường

Loại dịch vụ hệ
sinh thái
Dịch vụ cung cấp
Dịch vụ điều tiết

Dịch vụ hệ sinh thái cụ thể
Thực phẩm
Sản phẩm hóa sinh
Điều tiết khí hậu
Làm sạch, xử lý ô nhiễm nước
Phòng chống thiên tai
Bảo tồn đa dạng sinh học

Dịch vụ hỗ trợ

Hình thành, mở rộng đất

+ Phỏng vấn hộ: xây dựng bảng câu hỏi phỏng
vấn với 25 câu hỏi tiến hành trung bình trong khoảng
90 phút/ bảng hỏi. Bảng hỏi tập trung vào ảnh hưởng
của rừng ngập mặn đối với hộ được phỏng vấn, thu
nhập hộ gia đình, hiện trạng nhà cửa, tài sản. Tác giả
tiến hành phỏng vấn 30 hộ gia đình tại thôn Trường
Xuân, xã Thụy Trường. Do hầu hết các hộ gia đình
đều có chung sinh kế chăn nuôi, trồng trọt nên tác
giả chia các hộ phỏng vấn làm 2 nhóm:

Mỗi hộ dân được khảo sát đều cho biết gia đình
họ nhận được từ một đến một số tác dụng của rừng
ngập mặn với tỷ lệ như sau:

Nhóm 1: Hộ gia đình không có sinh kế rừng ngập
mặn;

STT

Nhóm 2: Hộ gia đình có sinh kế phụ thuộc rừng
ngập mặn.

1
2

98

Dịch vụ văn hóa

Giải trí
Thẩm mỹ
Giáo dục

Bảng 2. Tỷ lệ hộ gia đình nhận thấy lợi ích từ các dịch
vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn (Đơn vị: %)

Dịch vụ hệ sinh thái
rừng ngập mặn
Cung cấp thực phẩm
Cung cấp sản phẩm

Đồng ý
100
46,7

Không
đồng ý
0
53,3
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STT

3
4
5
6
7
8
9
10

Dịch vụ hệ sinh thái
rừng ngập mặn
hóa sinh
Điều tiết khí hậu
Làm sạch và xử lý ô
nhiễm nước
Phòng chống thiên tai
Bảo tồn đa dạng sinh
học
Hình thành đất
Giải trí
Thẩm mỹ
Giáo dục

Đồng ý

Không
đồng ý

96,7

3,3

63,3

36,7

100

0

90

10

66,7
50
73,3
80

33.3
50
26,7
20

Bảng 2 cho thấy người dân xã Thụy Trường nhận
thức được tác dụng to lớn của rừng ngập mặn, trong
đó các dịch vụ cung cấp thực phẩm, phòng chống
thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học và mở rộng đất là
những dịch vụ hệ sinh thái quan trọng hơn cả.
a. Dịch vụ cung cấp thực phẩm
Rừng ngập mặn ven biển xã Thụy Trường cung
cấp thực phẩm, dược phẩm quan trọng đối với người
dân của khu vực này. Các loại hải sản tự nhiên mà
người dân đánh bắt là: Cá, tôm, cua, cáy, trai, ngao,
hến, hàu, con lư, ếch, rắn,... Động vật đáy ở rừng
ngập mặn trồng tại huyện Thái Thụy đã thống kê
được 100 loài, trong đó có: tôm, cua, ốc hương, ngao,
bông thùa,... là những loài có giá trị kinh tế. Việc
phục hồi rừng ngập mặn đã góp phần cung cấp một
lượng tôm giống và cua giống cho các đầm nuôi.
Theo điều tra của Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên
và Môi trường (2002) tại các xã thuộc huyện Thái
Thụy, nơi có nhiều cua giống tập trung là ven rừng
ngập mặn chiếm 56,62%, trong rừng còn thấp là
29,35% và ở bãi trống không có cây là 13,04% [1].
Do đó, nghề nuôi quảng canh ở khu vực này phát
triển mạnh do lượng cua giống, tôm giống vào nhiều
và tận dụng được nguồn thức ăn từ mùn bã. Rừng
ngập mặn xã Thụy Trường còn đóng vai trò quan
trọng trong việc đảm bảo kinh tế của người dân địa
phương thông qua hoạt động đánh bắt thủy hải sản
bao gồm đánh bắt bằng thuyền và đánh bắt thủ công.
Từ tháng 5 đến tháng 10 là thời kỳ đánh bắt tập trung
của người dân, trung bình một ngày có hàng trăm
lượt người dân vào rừng đánh bắt thủ công, đem lại
thu nhập khoảng 100.000 - 200.000 đồng/ ngày. Qua
quá trình phỏng vấn, 100% số hộ được phỏng vấn
đồng ý là nhận được dịch vụ cung cấp từ rừng ngập
mặn. Một số hộ nhận được trực tiếp do bản thân có
tham gia vào quá trình đánh bắt, nuôi trồng, một số
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hộ được nhận dịch vụ này gián tiếp qua việc mua bán
các loại thực phẩm từ rừng ngập mặn như: hải sản,
mật ong,...
b. Phòng chống thiên tai
Theo người dân, trước đây rừng ngập mặn ở
Thụy Trường có mật độ thưa thớt, khi có bão gió,
sóng biển dâng cao, nguy cơ xói lở gây vỡ đê, ảnh
hưởng trực tiếp đến đời sống và kinh tế của người
dân. Nhờ có rừng ngập mặn, khu vực này tránh được
nguy cơ xói lở, đê biển được đảm bảo, từ đó cuộc
sống và sinh kế người dân được đảm bảo. Tháng 7
năm 1996, cơn bão Frankie đổ bộ vào huyện Thái
Thụy, nhờ có dải rừng ngập mặn bảo vệ nên đê biển
và nhiều bờ đầm nuôi tôm tại các xã thuộc huyện
Thái Thụy không bị hư hỏng. Trong khi đó, các đầm
tôm ở các xã thuộc huyện Tiền Hải như: Nam Phú,
Nam Thịnh, Nam Hưng bị sạt lở bờ do phần lớn rừng
ngập mặn che chắn đã bị phá, gây thiệt hại lớn về
kinh tế. Năm 2005, bão Damrey gây sóng cao ở sông
Trà Lý đã gây sạt lở 650 m đê ở thôn Tân Bồi, xã
Thái Đô do không có rừng ngập mặn bảo vệ, trong
khi đó phần lớn tuyến đê có rừng ngập mặn ở đây
không bị sạt lở vì rừng ngập mặn đã giảm cường độ
sóng biển. Huyện Thái Thụy có 10,5 km đê biển
được bảo vệ bởi rừng ngập mặn đã trưởng thành và
khép tán, gần như không phải sửa chữa, tu bổ hàng
năm. Theo ước tính, rừng ngập mặn góp phần giảm
10% kinh phí tu bổ đê hàng năm tại Thái Bình, trong
tổng khoảng 20 tỷ đồng [6]. 100% người được phỏng
vấn nhận thấy họ nhận được lợi ích từ việc rừng
ngập mặn chắn sóng, chắn bão, điều tiết các loại
thiên tai. Tại xã Thụy Trường, phần rừng có khả
năng chống bão gió tốt nhất là phần rừng già xung
quanh khu đầm nuôi trồng thủy sản. Đây là phần
rừng tự nhiên trên 30 năm tuổi, có phần đã lên đến
40 năm tuổi. Mật độ cây dày đặc, cây cao hơn có tác
dụng lớn trong việc ngăn gió, chắn sóng, bảo vệ đê
biển. Càng ra phía biển rừng trẻ hơn, thưa thớt hơn
nên khả năng điều tiết thiên tai, bão gió sẽ kém hơn.
rừng ngập mặn trong các đầm nuôi trồng thủy sản
tuy là rừng già nhưng khả năng chống bão chỉ ở mức
trung bình do đã bị các chủ đầm chặt phá trái phép
để làm thoáng mặt nước. Các chủ đầm đắp bờ, kè
xung quanh cũng làm giảm khả năng chắn sóng của
các rừng ngập mặn phía trong.
c. Bảo tồn đa dạng sinh học
Rừng ngập mặn là nơi lưu giữ những nguồn gen
động thực vật, nơi cung cấp thức ăn và chỗ sinh sản
cho rất nhiều loài động vật, đặc biệt là chim nước di
cư. Ở khu vực xã Thụy Trường đã thấy nhiều loài
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d. Mở rộng diện tích đất, giữ phù sa
Rừng ngập mặn có tác dụng trong việc làm giảm
vận tốc dòng chảy, từ đó trầm tích được bồi tụ ở
vùng cửa sông ven biển. Hệ thống rễ dày đặc vừa
ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng xói lở đê biển
đồng thời là vật cản làm lắng đọng trầm tích, mở
rộng diện tích đất. Theo khảo sát, 60% số hộ được
phỏng vấn đồng ý nhận được lợi ích từ việc mở rộng
đất của rừng ngập mặn. Phần rừng ngập mặn có tác
dụng lớn nhất trong việc giữ trầm tích, mở rộng đất
là phần rừng có các lạch dẫn nước từ sông Hóa - một
nhánh thuộc hệ thống sông Thái Bình. Do phần lớn
lưu vực của hệ thống sông Thái Bình bắt nguồn từ
các vùng đồi trọc miền Đông Bắc nên nước có hàm
lượng phù sa cao do đất bị xói mòn. Nước từ sông
Hóa đổ ra biển mang theo lượng phù sa này đưa vào
trong rừng, sẽ được rễ cây giữ lại, bồi lắng mở rộng
thêm diện tích đất. Với xu thế chung là các bãi triều
luôn được hình thành và mở ra phía biển, hàng năm,
quỹ đất ở huyện Thái Thụy gia tăng trung bình
khoảng 10,8ha/năm [7].
e. Các dịch vụ hệ sinh thái khác
- Cung cấp dược phẩm: Rừng ngập mặn cung cấp
một số loại thuốc như: Lá và quả bần chữa tiêu chảy
cho gia súc. Rừng ngập mặn còn là nguồn cung cấp
mật cho các hộ gia đình nuôi ong ven rừng. Theo cán
bộ kiểm lâm của xã ước tính một đàn ong có thể sản
xuất 20-30 tấn mật/vụ. Một năm có thể nuôi 2 vụ
ong.
- Làm sạch nước biển: Nước thải công nghiệp từ
các nhà máy cùng nước thải từ các ao nuôi trong đê
xả trực tiếp ra rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn loại
bỏ cũng như vận chuyển các chất gây ô nhiễm đến từ
đất liền nhờ quá trình phân hủy của vi sinh vật biến
chúng thành chất dinh dưỡng cho các loài sống trong
đất, nước và giữ cho môi trường trong sạch hơn.
- Điều tiết khí hậu: Rừng ngập mặn góp phần
điều hòa khí hậu trong vùng. Đây cũng là một đặc
điểm quan trọng giúp rừng ngập mặn có thể thu hút
các loài động vật đến cư trú, sinh sản. Mặt khác, cây
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ngập mặn và các loại rong tảo hấp thu CO2 và thải
O2, góp phần làm không khí trong lành, cân bằng
nồng độ các chất trong khí quyển.
- Thẩm mỹ: Rừng ngập mặn mang đến cảnh quan
thiên nhiên cho tham quan, du lịch. Khi có người
thân, bạn bè nơi xa đến chơi, người dân thường đưa
họ ra thăm rừng ngập mặn, đi dọc theo đê hoặc chạy
xuồng máy đi xuyên rừng. Đây cũng là một tiềm
năng đang và sẽ được đầu tư trong tương lai.
- Giải trí: Rừng ngập mặn, đặc biệt là khu vực
ven đê là địa điểm để người dân địa phương vui chơi,
thư giãn, tập thể dục trên đê ven rừng.
- Giáo dục: Rừng ngập mặn là nơi để người dân
chia sẻ với nhau, dạy thế hệ sau kiến thức về rừng,
cách chăm sóc, bảo vệ cũng như các kỹ năng nuôi
trồng, đánh bắt thủy hải sản. Đây là cách giáo dục
không chính thức nhưng góp phần đáng kể vào việc
nâng cao kiến thức, ý thức của người dân về bảo vệ
rừng ngập mặn.

3.2. Ảnh hưởng của rừng ngập mặn đến sinh
kế của người dân
Tác giả tiến hành phỏng vấn thu nhập, chi tiêu
của hộ gia đình trong năm 2019. Kết quả điều tra
sinh kế cho thấy thu nhập cao nhất, thấp nhất và
trung bình của hai nhóm hộ như sau:

Thu nhập (Đơn vị: Nghìn đồng)

chim như: sếu, ngỗng trời, vịt trời, cò, vẹt,… 95% số
hộ được phỏng vấn cho rằng rừng ngập mặn có vai
trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học.
Phần rừng bảo tồn đa dạng sinh học tốt nhất là phần
rừng già giáp các đầm nuôi trồng và phần rừng ven
sông Hóa do tuổi trên 20 năm và nằm trong khu vực
được bảo vệ nghiêm ngặt bởi công an biên phòng.
Đa số người dân đều có ý thức bảo tồn đa dạng sinh
học nạn săn bắn chim, thú không diễn ra trên địa
bàn.
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Hình 1. Biểu đồ so sánh thu nhập bình quân đầu người
năm 2019 của hai nhóm hộ

Biểu đồ cho thấy thu nhập bình quân đầu người
của nhóm hộ phụ thuộc rừng ngập mặn cao hơn so
với thu nhập của nhóm hộ không phụ thuộc rừng
ngập mặn.
- Với chỉ số thu nhập thấp nhất: nhóm hộ không
phụ thuộc rừng ngập mặn, do dịch bệnh ở lúa, một số
hộ gia đình không có thu nhập. Đối với nhóm hộ phụ
thuộc rừng, tuy có thu nhập nhưng không cao do
mưa lớn kéo dài, một lượng lớn thủy hải sản bị mất.
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- Với chỉ số thu nhập cao nhất: Nhóm hộ phụ
thuộc rừng cao gấp hơn 2 lần so với nhóm hộ không
phụ thuộc rừng.
- Với chỉ số thu nhập trung bình: Nhóm hộ phụ
thuộc rừng cao hơn nhóm không phụ thuộc rừng
khoảng 1,3 lần.
Như vậy, 100% hộ nghèo không có sinh kế phụ
thuộc rừng ngập mặn nên có thể nói rừng ngập mặn
làm tăng thu nhập nhờ các sinh kế phụ thuộc rừng
như đánh bắt tự nhiên, nuôi trồng thủy hải sản, trồng
rừng,…
Đối với sinh kế nuôi trồng thủy sản, 86% số hộ
có đầm nuôi trồng thủy sản được phỏng vấn là hộ có
kinh tế khá, 14% số hộ là kinh tế trung bình. Như
vậy có thế thấy, nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng
ngập mặn là sinh kế mang lại thu nhập khá tốt cho
người dân xã Thụy Trường. Tuy nhiên, do còn hạn
chế về vốn đầu tư cũng như kỹ thuật nuôi trồng mà
chưa nhiều người dân được thực hiện loại sinh kế
này.
Có 15 hộ được khảo sát tham gia đánh bắt thủ
công. Với hộ trung bình, thu nhập từ đánh bắt thủ
công chiếm từ 4,9 đến 82,7% tổng thu nhập. Trong
nhóm hộ khá, có 9 hộ tham gia đánh bắt thủ công với
tỷ lệ từ 1,8 đến 68,9% tổng thu nhập. Có thể thấy
đánh bắt thủ công cũng là một loại hình sinh kế quan
trọng đối với cả những hộ có trung bình và khá. Tuy
nhiên, với hộ khá thì sự phụ thuộc vào sinh kế đánh
bắt thủ công ít hơn so với hộ có thu nhập trung bình.

4. Kết luận và kiến nghị
Rừng ngập mặn xã Thụy Trường, huyện Thái
Thụy, tỉnh Thái Bình là hệ sinh thái quan trọng,
mang lại nhiều lợi ích đối với đời sống, kinh tế của
người dân cũng như tác động tích cực đối với môi
trường. Các lợi ích rừng ngập mặn mang lại đó là:
- Dịch vụ cung cấp: thực phẩm, sản phẩm sinh hóa;
- Dịch vụ điều tiết: phòng chống thiên tai, điều
tiết khí hậu, làm sạch và xử lý ô nhiễm nước;
- Dịch vụ hỗ trợ: bảo tồn đa dạng sinh học, hình
thành mở rộng đất;
- Dịch vụ văn hóa: giải trí, thẩm mỹ, giáo dục.
Rừng ngập mặn xã Thụy Trường là nơi cung cấp
các loại hình sinh kế có hiệu quả kinh tế cao, cải thiện
đời sống, thu nhập của người dân địa phương. Trong
đó, đánh bắt tự nhiên và nuôi trồng thủy hải sản là hai
loại sinh kế đem lại thu nhập cao, vượt trội hơn so với
các sinh kế truyền thống như: trồng trọt, chăn nuôi,…
Hầu hết những gia đình có các sinh kế phụ thuộc rừng
ngập mặn đều có điều kiện kinh tế trung bình và khá.
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Vì vậy, cần tạo điều kiện cho nhiều người dân hơn nữa
có cơ hội thực hiện các sinh kế phụ thuộc rừng bằng
cách nâng cao vai trò của người dân trong khai thác,
bảo vệ rừng. Một số giải pháp có thể được đề xuất như
áp dụng các mô hình đồng quản lý, quản lý rừng cộng
đồng, giao khoán lại đất rừng cho người dân quản lý
và khai thác.
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STUDY ON THE CONDITIONS OF GRAPHENE DISPERSION ON MELAMINE
FOAM TO PRODUCE OIL SORBENT
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Tóm tắt
Vật liệu thấm dầu ngày càng đóng vai trò quan trọng
trong việc xử lý các vấn đề ô nhiễm dầu. Nghiên cứu
này, được thực hiện với mục tiêu tối ưu điều kiện
phân tán graphene trên xốp melamine từ đó chế tạo
thành công vật liệu thấm dầu có hiệu suất hấp phụ
dầu cao. Kết quả cho thấy trong 3 dung môi khảo
sát, ethanol có khả năng phân tán graphene trên xốp
melamine tốt nhất, đạt khoảng 80% khối lượng vật
liệu; xylene thấp nhất, đạt 20-27% khối lượng vật
liệu. Tuy nhiên, khả năng hấp phụ dầu và các dung
môi hữu cơ của vật liệu được chứng minh tốt nhất
với mẫu được siêu âm 15 phút trong xylene. Khả
năng hấp phụ xăng, diesel, dầu nhờn lên tới khoảng
75-80 lần khối lượng ban đầu của mẫu, đặc biệt mẫu
có khả năng hấp phụ lượng dầu ăn gấp 140 lần khối
lượng mẫu.
Từ khóa: Vật liệu thấm dầu, graphene, dầu, dung
môi hữu cơ, siêu âm.

Abstract
Oil-sorbent is more effective to solve the oil
pollution problems. This study aims of optimizing
graphene dispersion condition on melamine
sponge, thereby successfully fabricating oilsorbent with high oil adsorption efficiency. The
results showed that ethanol has the best ability to
disperse graphene on melamine foam, reaching
about 80% material weight; xylene is the lowest,
reaching 20-27% material weight. However, oil
and organic solvents adsorption capacity is
highest with 15 minutes ultrasound in xylene. The
adsorption capacity of gasoline, diesel and
lubricants is up to about 75-80 times the initial
weight of graphene sponge, especially 140 times
for cooking oil.
Keywords: Oil-sorbent, graphene, oil, organic
solvent, ultrasound..

1. Mở đầu
Việc tìm kiếm biện pháp xử lý ô nhiễm dầu hiệu
quả, thu hồi được lượng dầu từ môi trường nước là
vấn đề cấp thiết. Hiện nay, đã có nhiều biện pháp khác
nhau được áp dụng như: sử dụng chất hoạt động bề
mặt, phao quây dầu, dùng skimmer để hút dầu và phân
tách qua thiết bị phân tách dầu nước [1-4], hấp phụ
bằng các tấm thấm dầu [5]. Trong đó, sử dụng các vật
liệu hấp phụ tách dầu ra khỏi nước được cho là biện
pháp hiệu quả giúp giải quyết vấn đề tràn dầu quy mô
vừa và nhỏ, dầu lẫn trong nước thải từ các nhà máy và
nước thải sinh hoạt, do nứt gãy đường ống dẫn. Trên
thị trường có một số loại vật liệu thấm dầu như bọt
polyurethane, polypropylene,... Tuy nhiên, hiệu suất
thấm dầu chỉ đạt tối đa 20-50 lần khối lượng và khả
năng tái sử dụng thấp.
Graphene và vật liệu trên cơ sở graphene là loại
vật liệu được quan tâm đặc biệt từ các nhà nghiên cứu
cho đến các ngành công nghiệp [6-10]. Graphene, có
nhiều tính chất ưu việt, trong số đó đặc tính siêu kị
nước và thân dầu, diện tích bề mặt riêng lớn, hứa hẹn
sẽ tạo thành vật liệu thấm hút dầu có hiệu suất cao [1114]. Tuy nhiên các nghiên cứu chế tạo vật liệu thấm
dầu từ graphene còn hạn chế do giá thành đắt đỏ của
graphene.
Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu chế tạo
vật liệu thấm hút dầu sử dụng nano graphene dạng
tấm với khả năng hấp phụ và thu hồi cao, với giá
thành thấp.

2. Thực nghiệm
2.1. Hóa chất, thiết bị
Nano Graphene dạng tấm (GNPs) được cung cấp
bởi Công ty Cổ phần Nano Ứng dụng. Vật liệu xốp
melamine có xuất xứ Trung Quốc. Dầu nhờn, dầu ăn,
xăng và dầu diesel, ethanol 95% được mua trên thị
trường. Xylene, butyl acetate ở dạng hóa chất phân
tích, có xuất xứ Trung Quốc. Chất kết dính được sử
dụng là nhựa silicon hai thành phần.
Các dụng cụ thí nghiệm được sử dụng trong nghiên
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cứu như: tủ hút, tủ sấy, máy khuấy gia nhiệt, hệ thống
lọc chân không, cân phân tích, bể rửa siêu âm,...

2.2. Chế tạo tấm xốp chứa nano graphene dạng
tấm (GNPs)
Cân chính xác 0,08g graphene cho phân tán trong
100ml dung môi bằng bể siêu âm trong thời gian nhất
định. Mẫu xốp melamine (đã làm sạch) có kích thước
1 x 1 x 1cm được cho vào hỗn hợp graphene/dung môi
ngay khi bắt đầu siêu âm. Sau đó miếng xốp được lấy
ra và đem sấy ở nhiệt độ 100oC tới khi khô hoàn toàn
và khối lượng không đổi. Nhúng xốp vào chất kết dính
và tiếp tục đem sấy trong 6h để tạo lớp kết dính cho
graphene và miếng xốp. Vật liệu thấm dầu trên cơ sở
graphene (Graphene sponge) thành phẩm sẽ được thử
nghiệm tính kị nước và ưa dầu.

Hình 1. Quá trình chế tạo graphene sponge: GNPs được

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
động nào bên ngoài (ép, nhấn chìm) vào quá trình hấp
phụ. Khả năng hấp phụ được tính theo công thức sau:
𝒎𝒕 −𝒎𝒔

𝒒𝒕 =

𝒎𝒔

Trong đó: qt là khả năng hấp phụ của graphene
sponge (g/g), ms khối lượng graphene sponge trước
khi hấp phụ, mt khối lượng graphene sponge sau khi
hấp phụ.

2.5. Đánh giá hiệu suất tái sử dụng của
graphene sponge
Vật liệu sau khi hấp phụ bão hòa các loại dầu: xăng,
dầu diesel, dầu nhờn, dầu ăn được vớt ra, cân và ép cơ
học rồi lại tiếp tục đem đi hấp phụ. Quá trình này được
lặp lại trong 4 chu kì.

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Kết quả khảo sát dung môi và thời gian
phân tán graphene
Hình 2 mô tả khả năng phân tán của nano
graphene dạng tấm trên xốp melamine trong các dung
môi: ethanol, butyl acetate và xylene. Lượng graphene
phân tán trong môi trường ethanol cao nhất, đạt
khoảng 80% khối lượng tấm xốp graphene và gần như
không phụ thuộc vào thời gian siêu âm trong khoảng
30-150 phút. Đối với butyl acetate và xylene lượng
graphene phân tán thấp hơn nhiều so với môi trường
ethanol, đạt tối ưu là 27% khối lượng mẫu tại 30 phút
đối với xylene, 31% khối lượng mẫu tại 60 phút đối
với butyl acetate.

phân tán trong dung môi (a-c), xốp melamine được
ngâm trong GNPs/dung môi (d)

2.3. Khảo sát dung môi và thời gian phân tán
graphene
Để nghiên cứu ảnh hưởng của các dung môi đến
khả năng phân tán graphene, 0,08g graphene được
rung siêu âm trong các dung môi ethanol, butyl acetate,
và xylene với các khoảng thời gian khác nhau.
Các mẫu ethanol phân tán trong các khoảng thời
gian 30, 60, 90, 120, 150 phút.
Các mẫu butyl acetate và xylene phân tán trong
các khoảng thời gian 15, 30, 60, 90 phút.
% graphene phân tán trong xốp được tính bằng
phần trăm khối lượng graphene sau phân tán trong vật
liệu trên khối lượng vật liệu đã tẩm graphene.

2.4. Đánh giá khả năng hấp phụ dầu của
graphene sponge
Quá trình hấp phụ dầu được thực hiện bởi sự tương
tác giữa graphene sponge và các loại dầu gồm: Dầu
ăn, xăng, dầu diesel, dầu nhờn. Không có bất kỳ tác

SỐ 67 (8-2021)

Hình 2. Khả năng phân tán của nano graphene dạng
tấm trên xốp melamine trong các dung môi

3.2. Kết quả đánh giá khả năng hấp phụ của vật
liệu thành phẩm
Các tấm graphene sponge chế tạo cho thấy khả
năng kị nước của chúng, hoàn toàn nổi trên mặt nước,
trong khi tấm xốp melamine nguyên bản hoàn toàn
chìm trong nước (Hình 3). Điều đó cho thấy graphene
đã được phân tán lên xốp melamine và thay đổi đặc
tính của xốp ban đầu.
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Từ kết quả nghiên cứu khả năng hấp phụ dầu nhờn,
dầu ăn, diesel, xăng cho thấy các mẫu vật liệu được
phân tán trong môi trường ethanol tuy có lượng
graphene trong vật liệu nhiều nhất nhưng khả năng
hấp phụ dầu lại thấp hơn hẳn so với các mẫu vật liệu
được phân tán trong môi trường xylene và butyl
acetate.

Hình 3. Tính kị nước ưa dầu của graphene sponge

Hình 4. Khả năng hấp phụ của graphene sponge với
các loại dầu

Hình 4 mô tả khả năng hấp phụ dầu của các mẫu
vật liệu được phân tán trong các môi trường khác nhau.
Các mẫu vật liệu được phân tán 15 phút trong môi
trường xylene có khả năng hấp phụ tốt nhất trong đó
khả năng hấp phụ dầu nhờn, diesel, xăng tương đương
nhau khoảng 75-80 lần khối lượng mẫu. Đặc biệt với
dầu ăn, khả năng hấp phụ lên đến 140 lần khối lượng
mẫu. Hàm lượng graphene trong các mẫu kể trên đạt
khoảng 20% khối lượng mẫu. Khả năng hấp phụ của
các mẫu vật liệu được phân tán 90 phút trong môi
trường butyl acetate đối với các loại dầu nhờn, dầu ăn,
diesel, xăng là tương đương nhau khoảng 75 lần khối
lượng mẫu. Kết quả này lớn hơn so với khả năng hấp
phụ của vật liệu xốp melamine được biến tính bằng
graphene do P.T.Anh và Đ.K.Hoàng ở Trường Đại học
Bách khoa Đà Nẵng nghiên cứu [15], tuy nhiên lại
thấp hơn một nghiên cứu khác khi phân tán graphene
trong hỗn hợp 2 dung môi amonia và ethanol [16].
Trong khi đó, các mẫu vật liệu được phân tán 60 phút
trong môi trường ethanol có khả năng hấp phụ dầu
thấp nhất, mẫu tốt nhất chỉ hấp phụ dầu ăn khoảng 50
lần khối lượng mẫu.
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Từ kết quả nghiên cứu khả năng hấp phụ dầu nhờn,
dầu ăn, diesel, xăng cho thấy các mẫu vật liệu được
phân tán trong môi trường ethanol tuy có lượng
graphene trong vật liệu nhiều nhất nhưng khả năng
hấp phụ dầu lại thấp hơn hẳn so với các mẫu vật liệu
được phân tán trong môi trường xylene và butyl
acetate.

3.3. Kết quả khảo sát khả năng tái sử dụng của
vật liệu thành phẩm

Hình 5. Khả năng tái sử dụng của graphene sponge
với các loại dầu

Hình 5 là kết quả khảo sát khả năng tái sử dụng
của mẫu vật liệu được phân tán trong môi trường
xylene. Khả năng tái hấp phụ diesel và xăng của mẫu
vật liệu này qua các lần đều không thay đổi nhiều so
với lần đầu tiên, các lần tái hấp phụ xăng và diesel đều
vào khoảng 73 lần so với khối lượng mẫu vật liệu.
Qua 4 lần tái sử dụng, mẫu vật liệu khi hấp phụ
dầu nhờn và dầu ăn bị giảm dung lượng hấp phụ ngay
sau lần sử dụng đầu tiên, bằng khoảng 1/4 lần so với
lượng dầu hấp phụ lần đầu. Điều này có thể được lí
giải do độ nhớt cao của dầu nhờn và dầu ăn làm ảnh
hưởng đến lượng dầu được vắt ép ra khỏi vật liệu dẫn
đến việc graphene sponge vẫn còn chứa nhiều lượng
dầu được hấp phụ từ trước đó. Qua các lần tái sử dụng,
lượng dầu hấp phụ mỗi lần có xu hướng giảm xuống
đối với cả dầu ăn và dầu nhờn.

5. Kết luận
Nghiên cứu đã chế tạo thành công vật liệu hấp phụ
mới từ xốp melamine và graphene sản xuất trong nước
dễ thực hiện và có tính kinh tế cao. Điều kiện chế tạo
graphene sponge tối ưu được nghiên cứu phân tán
0,08g graphene trong 100ml xylene, siêu âm trong 15
phút lên tấm xốp melamine, hàm lượng graphene phân
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tán đạt khoảng 20% khối lượng vật liệu chế tạo.
Graphene sponge chế tạo được đã thể hiện khả năng
hấp phụ cao (gấp khoảng 75-80 lần khối lượng mẫu
vật liệu đối với dầu nhờn, diesel và xăng, đặc biệt gấp
140 lần khối lượng vật liệu khi hấp phụ dầu ăn). Khả
năng tái sử dụng của vật liệu tốt đối với xăng và diesel,
cần cải thiện thêm với dầu nhờn và dầu ăn. Kết quả
cho thấy graphene sponge có tiềm năng ứng dụng
trong việc xử lý dầu và dung môi hữu cơ quy mô công
nghiệp, thân thiện với môi trường.
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NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CẢNG BIỂN TẠI VIỆT NAM
STUDYING FACTORS AFFECTING THE PROFIT MANAGEMENT OF PORT
ENTERPRISES IN VIETNAM
ĐÀO VĂN THI*, NGUYỄN MẠNH VŨ, PHẠM THỊ THU HUYỀN,
NGUYỄN PHƯƠNG NHI, THÁI THỊ VIỆT HÒA
Khoa Quản trị Tài chính, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: daovanthi@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Báo cáo tài chính là tài liệu quan trọng dùng để
thể hiện các thông tin về bức tranh tài chính, các
luồng tiền ra, vào và những khía cạnh khác của
doanh nghiệp. Chất lượng của thông tin tài chính
phần lớn dựa vào chất lượng thông tin về lợi
nhuận. Sự linh hoạt trong kế toán chấp nhận
người quản lý vận dụng một cách thích hợp để
cung cấp thông tin cho các đối tượng khác nhau
và thẩm định chất lượng về hoạt động của doanh
nghiệp, tuy nhiên cũng vì sự linh hoạt này là tiền
đề cho người quản lý tham gia vào quản trị lợi
nhuận. Nghiên cứu này với mục đích tìm hiểu xem
có tồn tại hay không việc quản trị lợi nhuận trong
các doanh nghiệp cảng biển và nếu có thì những
yếu tố nào tác động?
Bài báo sử dụng số liệu của 20 doanh nghiệp cảng
biển Việt Nam thời kì 2015- 2019 để làm cơ sở
phân tích. Kết quả chỉ ra rằng, có tồn tại quản trị
lợi nhuận trong các doanh nghiệp cảng biển, đồng
thời hai nhân tố: Quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ sinh
lời trên tài sản có tác động cùng chiều đến mức
độ quản trị lợi nhuận.
Từ khóa: Quản trị lợi nhuận, cơ sở dồn tích,
doanh nghiệp Cảng biển Việt Nam.

Abstract
Financial statements provide useful information
about a company's financial standing, business
performance, cash flows and other additional
information. The usefulness of financial
information is highly dependent on the quality of
profit information. Accounting flexibility allows
managers to apply appropriate information to
stakeholders to assess the performance of the
business, but it is also this flexibility that provides
an opportunity for the management to participate
106

in profit management. This study aims to
determine whether exist or not profit management
behaviour in the Vietnamese seaport enterprises
and if so, what factors are influencing?
The study uses data from 20 seaport enterprises in
Vietnam in the period 2015 - 2019 as a basis for
analysis. The results show that there is profit
management in fair enterprises, and two factors:
firm size and rate of return on assets has a positive
impact on the level of profit management.
Keywords: Profit Management, Accrual Basis,
Vietnam Seaport Enterprises.

1. Đặt vấn đề
Báo cáo tài chính là một tài liệu quan trọng do
doanh nghiệp lập, với mục đích cung cấp những thông
tin về bức tranh tài chính, kết quả sau một kì kinh
doanh, các luồng tiền cùng với những khía cạnh thông
tin khác [1]; Nghiên cứu của Mackenzie và cộng sự
cho thấy chất lượng về thông tin lợi nhuận rất cần thiết
và quan trọng trong việc đánh giá độ hữu ích của
thông tin tài chính [2]. Trong khi đó, quản trị về lợi
nhuận còn tiếp tục được tiến hành trong phạm vi các
chuẩn mực kế toán, vì vậy quản trị ở góc độ lợi nhuận
không đồng nghĩa như các gian lận trong hoạt động kế
toán [3]. Tuy nhiên giờ đây các Báo cáo tài chính liên
quan đến quản trị lợi nhuận không còn đưa ra các phản
ánh được thực tế về hoạt động sản xuất, kinh doanh
của doanh nghiệp trong hoàn cảnh bình thường. Điều
này có thể dẫn tới việc thông tin mà các đối tượng bên
ngoài nhận được bị ảnh hưởng hoặc sai lệch, cũng như
làm giảm sự minh bạch của báo cáo tài chính [4]. Dựa
trên các nghiên cứu được công bố từ trước có thể thấy
nhóm quản trị về lợi nhuận xuất phát từ các mục đích,
động cơ khác nhau như: vì lợi ích của cá nhân nhà
quản lý, giúp đạt được mục đích từ thị trường vốn, hay
làm thay đổi nội dung trong các quy định của Nhà
nước như làm giảm số thuế phải nộp. Và người quản
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lý có thể quản trị lợi nhuận bằng nhiều cách như cắt
giảm các chi phí của doanh nghiệp như chi phí quảng
cáo, đào tạo, phát triển, giá bán niêm yết bị điều chỉnh
giảm khi khách hàng mua số lượng lớn. Quản trị về
lợi nhuận là một vấn đề luôn được để tâm, chú trọng
thường xuyên và có liên quan chặt chẽ tới chất lượng
các thông tin của báo cáo tài chính.
Tổng quát nhất, quản trị lợi nhuận là tổng hợp các
phương án mà kết luận của các phương án đó sẽ đem
đến việc phản ánh sai và thay đổi lợi nhuận trong thực
tế, với mục đích tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp
[5]. Ở góc độ khác, quản trị lợi nhuận là hình thức
tham gia có chủ đích khi xây dựng báo cáo tài chính
nhằm đạt được một số mục tiêu [6]. Điển hình, từ ngay
đầu thế kỉ XXI một loạt các vụ gian lận kế toán đã tạo
ra sự chú ý cực lớn trong môi trường tài chính về ảnh
hưởng của chúng tới xã hội như Worldcom,
Olympus,… Ngay ở Việt Nam, Công ty Gỗ Trường
Thành thể hiện kết quả kiểm toán năm 2017 lỗ hơn
1000 tỷ đồng, lợi nhuận giảm 91% so với báo cáo của
công ty [7]. Đáng chú ý hơn, các vụ bê bối đó đều
cùng nguyên nhân là người quản lý dựa vào quyền lực,
vị trí của bản thân, chính sách kế toán lưu hành, lưu
chuyển nghiệp vụ kinh tế với mục đích cường điệu
hóa lợi nhuận thực nhằm mục đích giấu các khoản lỗ
giúp đáp ứng cho mưu cầu cá nhân. Hàng loạt vụ việc
này đã làm cho chủ đề về quản trị lợi nhuận ở các
doanh nghiệp ngày càng nhận được sự để tâm mạnh
mẽ bởi các nhà đầu tư, các nhà làm chính sách, kiểm
toán viên, các nhà quản trị công ty, cũng như các nhà
nghiên cứu về tài chính kế toán. Bởi vậy các nghiên
cứu hướng tới quản trị về lợi nhuận rất cần thiết, cần
xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị lợi nhuận
và từ đó đưa ra phương án phù hợp làm hạn chế mức
độ quản trị về lợi nhuận tại các công ty.
Việt Nam là quốc gia ven biển tọa lạc ở vị trí có
tiềm năng phát triển kinh tế với bờ biển hơn 3.000km
trải dài từ Bắc vào Nam cùng hệ thống giao thông
hàng hải và nội thủy là một trong những tuyến vận tải
huyết mạch. Đặc biệt biển Việt Nam thuộc hệ thống
Biển Đông - một trong những tuyến đường biển vô
cùng quan trọng. Với nhiều lợi thế và tiềm năng, Việt
Nam đang tập trung phát triển kinh tế hướng tới mục
tiêu làm giàu từ biển. Tư duy về quản lý kinh tế đã bắt
đầu đổi mới mạnh mẽ hơn sau Đại hội toàn quốc lần
thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986. Một
trong những quan điểm đã được thay đổi đó là về cải
cách các khối doanh nghiệp nhà nước, như là giao
quyền tự quyết định về các doanh nghiệp, cần chuyển
sang phương thức kinh doanh tự hạch toán kinh tế.
Theo tinh thần chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước
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sang hình thức công ty cổ phần, các doanh nghiệp
cảng biển đã tiến hành cổ phần hóa, một số doanh
nghiệp đã được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng
khoán. Theo nhóm nghiên cứu: “Doanh nghiệp cảng
biển là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp và có
đủ các điều kiện để hoạt động trong lĩnh vực Cảng
biển theo quy định của pháp luật hiện hành”. Các
thông tin về doanh nghiệp có ảnh hưởng rất lớn tới các
người quản lý, các tổ chức có liên quan và các nhà đầu
tư. Nhóm thông tin về lợi nhuận cũng là một trong các
căn cứ vô cùng quan trọng để giúp nhà đầu tư quyết
định có hay không đầu tư vào doanh nghiệp. Trong
khi đó vấn đề quản trị về lợi nhuận tại các doanh
nghiệp Cảng biển vẫn chưa có đề tài nào nghiên cứu.
Thông qua các phân tích bên trên, việc nghiên cứu
các yếu tố và sự ảnh hưởng của các yếu tố đó đến quản
trị lợi nhuận tại các doanh nghiệp Cảng biển Việt Nam
là hết sức cần thiết đồng thời vừa đáp ứng được các
nhu cầu của nhà đầu tư vừa góp phần đa dạng hơn về
cơ sở khoa học có liên quan tới vấn đề quản trị lợi
nhuận.
Ngoài việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu
truyền thống, nghiên cứu này còn áp dụng phương pháp
phân tích nội dung và phương pháp phân tích định lượng.
Phân tích nội dung được áp dụng để đo lường một số
biến kiểm soát trong mô hình bằng việc đánh giá các dữ
liệu thứ cấp. Ngoài ra, việc áp dụng các mô hình nghiên
cứu định lượng để xác định biến phụ thuộc đầu vào và
kết quả đầu ra. Từ đó làm cho các kết luận nghiên cứu có
độ tin cậy và tính khoa học cao.

2. Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết
Saleh và cộng sự (2005) đã nghiên cứu tác động
của Hội đồng thành viên tới việc quản trị về lợi nhuận
của 561 công ty được niêm yết tại Malaysia vào năm
2001 [8]. Bằng mô hình Jones (1991) tác giả đã thu
được kết luận từ nghiên cứu rằng những yếu tố tác
động cùng chiều tới quản trị lợi nhuận là tỷ số lợi
nhuận trên tổng tài sản (ROA), việc đồng thời phụ
trách hai vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị với vị trí
Giám đốc điều hành (CEO); nhóm những yếu tố tác
động ngược chiều tới quản trị lợi nhuận là quy mô
công ty và tỷ lệ sở hữu của người quản lý.
Sarkar và cộng sự (2008) tiến đến mục đích phân
tích quan hệ giữa những đặc điểm của Hội đồng thành
viên và quản trị lợi nhuận của các doanh nghiệp tại Ấn
Độ. Nghiên cứu gồm 964 quan sát công ty đã niêm yết
của Ấn Độ trong năm 2003 và 2004. Sau khi nghiên
cứu bằng nhiều mô hình đã đi đến kết luận rằng chất
lượng Hội đồng quản trị có tác động trong việc làm
giảm quản trị lợi nhuận, trong khi đó sự độc lập của
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Hội đồng quản trị thì không thấy vai trò này [9]. Ngoài
ra hệ số nợ có tác động cùng chiều, trong khi đó quy
mô to hay nhỏ của doanh nghiệp thì không có tác động
tới quản trị lợi nhuận.
Alves (2012) nghiên cứu về quan hệ giữa cơ cấu
sở hữu và việc quản trị lợi nhuận của 34 công ty đã
niêm yết của Bồ Đào Nha trên sàn giao dịch trong thời
gian 2002 - 2007. Thu được kết quả nghiên cứu rằng
việc quản trị về lợi nhuận của các doanh nghiệp được
quan sát có bị tác động bởi cấu trúc sở hữu. Đó là mối
quan hệ ngược chiều của tỷ lệ sở hữu của những người
quản lý cùng với tỷ lệ sở hữu của các cổ đông đối với
việc quản trị lợi nhuận. Song song với đó quản trị lợi
nhuận sẽ giảm bớt khi doanh nghiệp có luồng tiền từ
hợp đồng kinh doanh cao và tăng lên khi chi phí chính
trị, hệ số nợ và số lượng thành viên trong Hội đồng
quản trị lớn hơn [10].
Trong thời gian gần đây, tại Việt Nam có xuất hiện
nhiều nghiên cứu hướng tới quản trị lợi nhuận những
công ty đã niêm yết như:
Nguyễn Thị Uyên Phương (2014) với nghiên cứu
tới quản trị ở chỉ tiêu lợi nhuận khi doanh nghiệp tung
ra thị trường thêm cổ phiếu với dữ liệu của 75 công ty
không thuộc về khối tài chính đã niêm yết vào những
năm từ 2010 đến 2012. Nghiên cứu kết luận các doanh
nghiệp có sự thay đổi làm tăng lợi nhuận lên trước khi
đưa ra thêm cổ phiếu nhằm hướng sự chú ý của các
nhà đầu tư và các doanh nghiệp quy mô lớn tới mình
thì càng làm gia tăng mức độ điều chỉnh lợi nhuận [11].
Thái Thị Hằng (2014) tương tự cũng nghiên cứu
khi đưa ra thêm cổ phiếu tới công chúng nhưng với số
quan sát ít hơn là 55 công ty không thuộc lĩnh vực tài
chính trên sàn Hà Nội từ 2010 - 2012. Và thu về kết
quả số doanh nghiệp thay đổi lợi nhuận có biến động
gia tăng so với khi chưa đưa thêm cổ phiếu ra thị
trường [12].
Nghiên cứu xây dựng thành công mô hình hồi quy
để kiểm định ảnh hưởng của các biến yếu tố tới quản
trị lợi nhuận bằng các khoản dồn tích (AEM). Theo
phương pháp của Kothari, Leone và Wasley [13], biến
thuộc về quản trị lợi nhuận của mô hình AEM được
tính như sau:
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Trong mô hình trên:
- 𝑻𝑫𝑻𝒊𝒕 : Tổng phần dồn tích từng năm t cho từng
công ty i (được tính ở bước 1).
- 𝑻𝑻𝑺𝒊𝒕−𝟏 : Quy mô tài sản hiện có của công ty i
tại năm t-1.
- ∆𝑫𝑻𝒊𝒕 : Hiệu số giữa doanh thu bán hàng năm t
và (t-1).
- ∆𝑷𝑻𝒊𝒕 : Hiệu số khoản phải thu của công ty i năm
t so với (t -1).
- 𝑻𝑺𝑪Đ𝒊𝒕 : Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
năm t.
- 𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕−𝟏 : Tỷ số lợi nhuận sau thuế trên quy mô
tài sản của năm (t-1).
Bước 3: Tính khoản dồn tích bình thường NDAit:
Thay α, β1, β2, β3 ở trên vào trong phương trình:
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(2)

Bước 4: Tính khoản dồn tích bất thường A_EMit:
𝐴_𝐸𝑀𝑖𝑡 =
𝛽2

𝑇𝑆𝐶Đ𝑖𝑡
𝑇𝑇𝑆𝑖𝑡−1

𝑇𝐷𝑇𝑖𝑡
𝐴𝑖𝑡−1

−∝

1
𝑇𝑇𝑆𝑖𝑡−1

+ 𝛽3 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡−1

+ 𝛽1

∆𝐷𝑇𝑖𝑡 −∆𝑃𝑇𝑖𝑡
𝑇𝑇𝑆𝑖𝑡−1

+
(3)

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Giả thuyết nghiên cứu và lựa chọn mô hình
Bài báo cho ta thấy mục đích chính là tìm hiểu về
các yếu tố tác động đến quản trị lợi nhuận của các
doanh nghiệp Cảng biển tại Việt Nam. Dựa vào các lý
thuyền nền và đưa vào vận dụng, nghiên cứu phát triển
5 giả thuyết nghiên cứu như sau:

Bước 1: Tính tổng phần dồn tích từng năm cho
từng doanh nghiệp:

Các doanh nghiệp quy mô lớn thường muốn giữ
được sự tín nhiệm, hình ảnh đẹp của doanh nghiệp,
xây dựng những mối quan hệ tốt và vững chắc bên
ngoài doanh nghiệp. Vậy nên, trong phạm vi có thể
điều chỉnh của mình, doanh nghiệp thường hay đưa ra
cách điều chỉnh để lợi nhuận tăng. Từ đó nhóm đưa ra
giả thuyết thứ nhất:

Tổng dồn tích (𝑻𝑫𝑻𝒊𝒕 ) = Lợi nhuận sau khi trừ
thuế TN doanh nghiệp - Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt
động KD

Giả thuyết 1: Quy mô công ty có tác động cùng
chiều tới mức độ quản trị về lợi nhuận của các doanh
nghiệp cảng biển.

Bước 2: Xác định tham số:
α, β1, β2, β3 được ước lượng bằng mô hình:
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Một số nghiên cứu trước đó đã cho kết quả rằng
những công ty niêm yết được BIG4 kiểm toán sẽ kiểm
soát được mức độ quản trị về lợi nhuận. Một số nghiên
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cứu cho ra kết quả việc kiểm toán do nhóm BIG4 thực
thi có tác động nghịch biến với mức độ quản trị lợi
nhuận. Nhóm nghiên cứu đưa ra giả thuyết nghiên cứu
thứ hai:

BIG4 - Có giá trị 1 nếu Big 4 kiểm toán và giá trị
0 nếu ngược lại.

Giả thuyết 2: Công ty do BIG4 kiểm toán có tác
động ngược chiều đến mức độ quản trị về lợi nhuận
của doanh nghiệp cảng biển.

ROA - Khả năng sinh lời: Lợi nhuận trước thuế thu
nhập doanh nghiệp trong năm chia cho tổng tài sản
bình quân trong năm quan sát.

Các doanh nghiệp có tỷ suất sinh lợi cao đã sử
dụng đến các khoản dồn tích có thể thay đổi để dùng
phát tín hiệu trên TTCK. Vì vậy, nghiên cứu đã đưa
thêm giả thuyết tiếp theo:
Giả thuyết 3: Khả năng sinh lời của doanh nghiệp
tác động cùng chiều với mức độ quản trị lợi nhuận.
Thực tế, ban kiểm soát có nhiệm vụ giám sát hội
đồng quản trị và ban giám đốc. Tại Việt Nam, các
doanh nghiệp có ban kiểm soát thì phải có không dưới
3 người và không quá 5 người. Quy mô ban kiểm soát
có xu hướng ảnh hưởng đến mức độ quản trị lợi nhuận,
thành viên ban kiểm soát càng nhiều người thì làm
giảm mức độ quản trị về lợi nhuận, nâng cao được chất
lượng của thông tin trong các báo cáo tổng hợp. Do
đó, nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết:
Giả thuyết 4: Quy mô ban kiểm soát có tác động
ngược chiều đến quản trị lợi nhuận của doanh nghiệp
cảng biển.
Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, nữ giới thường ngại
rủi ro, ngại mạo hiểm và thực hiện các hành động có
đạo đức hơn nhiều so với nam giới. Chính do những
đặc trưng về giới tính ấy, các doanh nghiệp có tỷ lệ nữ
trong hội đồng quản trị lớn thì mức độ quản trị về lợi
nhuận của các doanh nghiệp đó càng giảm. Giả thuyết
nghiên cứu liên quan tới đặc điểm trên là:
Giả thuyết 5: Tỷ lệ số lượng thành viên nữ trong
Hội đồng quản trị tác động ngược chiều tới quản trị
lợi nhuận của doanh nghiệp cảng biển.
Ta có mô hình hồi quy:
𝐴𝐸𝑀𝑖𝑡 = ∝ +𝛽1 𝑄𝑀𝐷𝑁𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐵𝐼𝐺4𝑖𝑡 +
𝛽3 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽4 𝑆𝐿𝐵𝐾𝑆𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑇𝑉𝑁𝐻𝐷𝑄𝑇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (4)
Trong đó: ∝ : Hệ số chặn; 𝜀𝑖𝑡 : sai số của mô hình;
AEMit : Là biến phụ thuộc, thể hiện quản trị lợi
nhuận doanh nghiệp i năm t;
β1,β2,β3,β4,β5 : Là các hệ số;
QMDNit, BIG4it, SLBKSit, TVNHDQTit là biến
độc lập doanh nghiệp i năm t.
Mô hình đưa ra gồm có 5 biến độc lập, cách đo
lường như sau:
TVNHDQT - số thành viên nữ chia cho tổng số
thành viên của Hội đồng quản trị.
SLBKS - Số lượng thành viên của Ban kiểm soát.
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QMDN - Quy mô doanh nghiệp: Log (tổng tài sản
của doanh nghiệp) cuối năm quan sát theo đơn vị tỷ đồng.

3.2. Kết quả
Trước hết, nghiên cứu tiến hành 4 bước để tính
AEM như trong mục 2. Kết quả cho thấy giá trị AEM
có thể âm, có thể dương và khác 0. Như vậy có sự
quản trị lợi nhuận trong các doanh nghiệp cảng biển.
Nghiên cứu sử dụng tổng hợp cả ba mô hình OLS,
REM, FEM nhằm chỉ ra được mối quan hệ giữa các
biến phụ thuộc và độc lập.
Bảng 1. Bảng kết quả tổng hợp

Biến
QM
DN
BIG4
ROA
SL
BKS
TVN
HDQT
Hệ số chặn

Mô hình
OLS
0,0953
***
-0,0122

Mô hình
FEM
0,1639
***
-0,0210

Mô hình
REM
0,1523
***
-0,0172

0,0612*

0,0331*

0,0365*

0,0051

0,0087

0,0072

0,0330

0,0555

-1,9864
***

-1,8437
***

0,1682
**
-1,1621
***

Ghi chú: *, **, *** theo thứ tự với các mức ý nghĩa 1%,
5% và 10%.

Tiến hành kiểm định để đưa ra mô hình phù hợp
ta nhận thấy: So sánh mô hình Pooled OLS với mô
hình FEM thấy được giá trị Prob>F = 0,0000, tức là
có sự tác động riêng biệt giữa các doanh nghiệp. Suy
ra mô hình FEM phù hợp hơn mô hình Pooled OLS.
Tiếp tục tiến hành kiểm định Hausman tìm ra mô hình
nào phù hợp trong 2 mô hình FEM và REM. Kiểm
định cho thấy Prob>chi2 = 0,0000 suy ra bác bỏ giả
thuyết H0 là “mô hình REM phù hợp hơn”, chấp nhận
giả thuyết H1 là “mô hình FEM phù hợp hơn”. Vậy
nên mô hình FEM là phù hợp nhất trong 3 mô hình đã
chạy. Kết quả như sau như sau:
Như vậy, theo kết quả mô hình FEM, chỉ có quy mô
doanh nghiệp và ROA có tác động cùng chiều và có ý
nghĩa thống kê với biến quản trị lợi nhuận. Từ đó chấp
nhận giả thuyết H1 và H3. Các biến còn lại không có ý
nghĩa thống kê, nên các giả thuyết H2, H4 và H5 bị bác
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bỏ. Do đó mô hình nghiên cứu được đưa ra như sau:
AEMit = -1,9864 + 0,1639QMDNit + 0,0331ROAit + εit
(5)

4. Kết luận
Bài báo đã chỉ ra có tồn tại quản trị lợi nhuận trong
các doanh nghiệp cảng biển do giá trị AEM khác 0, và
có chứng cứ về sự tác động tới mức độ quản trị lợi
nhuận của các nhóm yếu tố đối với doanh nghiệp cảng
biển tại Việt Nam. Cụ thể là:
+ Quy mô của công ty có xu hướng tác động cùng
hướng với quản trị về lợi nhuận với mức ý nghĩa là 1%.
+ Khả năng sinh lời trên tài sản cũng có mối quan
hệ dương, ở mức ý nghĩa 10% với quản trị lợi nhuận.
Kết quả của nghiên cứu có ý nghĩa nhất định đối
với các đối tượng có quan tâm tới các thông tin về
doanh nghiệp: Đối với nhà đầu tư: trước khi đầu tư
cần phải xem xét nhiều yếu tố, không nên quá phụ
thuộc vào các chỉ số cơ bản như lợi nhuận, doanh
thu,… của doanh nghiệp. Các cơ quan Nhà nước như
thuế, kiểm toán, sở giao dịch chứng khoán có thể sử
dụng các phương pháp như trên để xác định quản trị
lợi nhuận, từ đó đề xuất thay đổi các quy định, hướng
dẫn về mặt kỹ thuật để thông tin mà doanh nghiệp
cung cấp là chất lượng nhất.
Ngoài những đóng góp nhất định, nghiên cứu vẫn
còn hạn chế đó là:
+ Nghiên cứu chỉ xác định quản trị lợi nhuận thông
qua cơ sở dồn tích, chưa sử dụng cơ sở các nghiệp vụ
kinh tế có phát sinh. Điều này hạn chế về khả năng
bao quát và sự hiểu biết toàn diện về quản trị lợi nhuận.
+ Nghiên cứu mới đưa ra 5 yếu tố ảnh hưởng tới
quản trị về lợi nhuận các doanh nghiệp cảng biển. Như
vậy còn hạn chế về việc xây dựng các biến độc lập
trong mô hình.
+ Nhóm đối tượng nghiên cứu chỉ đổ dồn vào các
doanh nghiệp cảng biển niêm yết, trong khi đó còn
một số lượng lớn các doanh nghiệp cảng biển chưa cổ
phần hóa hoặc đã cổ phần hóa nhưng chưa niêm yết
không được xem xét.
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MÔ HÌNH TỐI ƯU TRONG BÀI TOÁN VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN
ECONOMIC OPTIMIZATION MODELS FOR MARITIME TRANSPORT
NGUYỄN THỊ ĐỖ HẠNH
Khoa Cơ sở Cơ bản, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: nguyen.dohanh@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Bài báo đưa ra hai mô hình kinh tế có liên quan
đến bài toán tối ưu. Mô hình thứ nhất thể hiện nền
kinh tế có sản xuất và có tính đến thời gian vận
chuyển hàng hóa. Điều kiện Karush-Kuhn-Tucker
và hệ số Lagrange là công cụ chính để chứng minh
bài toán có nghiệm duy nhất và mô tả các kết quả
tính toán cụ thể. Mô hình thứ hai đề cập đến vấn
đề tối thiểu hóa chi phí khi vận chuyển container
đường biển. Phương pháp giải quyết ở phần này
là dùng phần mềm mô phỏng R cho bài toán tối
ưu tuyến tính.
Từ khóa: Tối ưu, thời gian, vận chuyển container.

Abstract
This article considers two economic optimization
models for maritime tranport. Section 2 illustrates
an economic with production and transportation
which takes time. The Karush-Kuhn-Tucker
approach and Lagrange multipliers are the key
methods to demonstrate that model has unique
solution and to derive some comparative static
results. Section 3 gives an optimization model of
container transport. The problems are solving by
R simulation software for linear programming.
Keywords:
transport.

Optimization,

time,

container

1. Mở đầu
Lý thuyết tối ưu là một công cụ rất mạnh để giải
các bài toán về kinh tế nói chung và kinh tế vận tải
biển nói riêng, khi mà vấn đề luôn đặt ra là tối đa hóa
lợi nhuận, tối thiểu hóa chi phí.
Các mô hình kinh tế cổ điển thường được thể hiện
với giả thiết là việc tiêu dùng xảy ra "ngay lập tức",
nghĩa là không tính đến yếu tố thời gian cần thiết để
chuyển hóa các loại hàng thành một sản phẩm có thể
sử dụng được. Điều này nói chung không hoàn toàn
đúng trong thực tế. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế vận
tải, thời gian là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến
quyết định lựa chọn phương án đầu tư và lợi nhuận
của doanh nghiệp.
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Do đó trong bài báo này, tác giả xây dựng mô hình
nền kinh tế có sản xuất và có tính đến thời gian vận
chuyển hàng hóa. Lời giải bài toán được thực hiện bởi
toán học lý thuyết, sử dụng điều kiện Karush-KuhnTucker và hệ số Lagrange làm công cụ chính. Đây là
kết quả mới so với các mô hình cổ điển thường là
không có tính đến yếu tố thời gian.
Mặt khác, nhìn trên khía cạnh ứng dụng của bài
toán tối ưu trong kinh tế vận tải biển, phần tiếp theo
của bài báo đề cập đến mô hình vận chuyển container
đường biển, liên quan đến bài toán tối ưu tuyến tính.
Với nhận xét rằng bài toán tối ưu tuyến tính dạng này
đã được giải quyết khá trọn vẹn trong lý thuyết toán
học với đầy đủ các kết quả về sự tồn tại và duy nhất
nghiệm, do đó nội dung trong bài báo này là một tiếp
cận với số liệu cụ thể. Sau khi xây dựng mô hình, lời
giải cụ thể được tìm bằng cách sử dụng phần mềm R
- một công cụ rất hữu hiệu để phân tích mô phỏng bài
toán kinh tế.

2. Bài toán tối ưu lợi nhuận của doanh nghiệp
có tính đến yếu tố thời gian
Trong phần sau đây, tác giả xây dựng một mô hình
kinh tế với hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas và hàm
lợi ích dạng logarit. Điểm mới của mô hình là đưa
thêm các biến thời gian, đặc trưng cho việc vận
chuyển hàng hóa từ sản xuất đến người tiêu dùng.
Trong mô hình cổ điển, các yếu tố đầu vào của
hàm Cobb-Douglas thường là hai yếu tố: vốn và lao
động với các hệ số co giãn lần lượt là 𝛼 và 1 − 𝛼
(trường hợp lợi tức không đổi theo quy mô). Trong mô
hình dưới đây, lao động được nhìn dưới khía cạnh
"thời gian lao động" và được tính theo đơn vị thời gian.
Tức là để đóng góp vào sản lượng thì cần có vốn (với
tỷ lệ đóng góp là 𝛼) và thời gian lao động (tỷ lệ đóng
góp là 1 − 𝛼).
Hơn nữa trong mô hình cũng đưa thêm một ràng
buộc về thời gian bên cạnh ràng buộc quen thuộc về
ngân sách. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp chỉ có
một khoảng thời gian cố định để sản xuất và vận
chuyển hàng hóa theo hợp đồng.
Ứng dụng trong kinh tế vận tải, lời giải của bài toán
sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất và
thời gian vận chuyển phù hợp để đạt lợi nhuận tốt nhất.
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2.1. Xây dựng mô hình
Xét hai loại hàng hóa (j = 1,2) với hàm sản xuất
dạng Cobb-Douglas:
𝐹𝑗 (𝐾𝑗 , 𝑇𝑗 ) = 𝐴𝑗 𝐾𝑗α 𝑇𝑗1−α
Trong đó: 𝐾𝑗 là vốn và 𝑇𝑗 là thời gian dành cho
sản xuất, 𝐴𝑗 là hệ số sản xuất, bao gồm các yếu tố
còn lại dành cho sản xuất.
Hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp là:
𝑝𝑗 𝐴𝑗 𝐾𝑗α 𝑇𝑗1−α − r𝐾𝑗 − w𝑇𝑗
Trong đó: 𝑝𝑗 là giá của loại hàng j; r là lãi suất
và w là tiền lương (tính trên một đơn vị thời gian).
Khi đưa hàng hóa đến với người tiêu dùng, mỗi
đơn vị hàng j sẽ mất một thời gian là 𝑎𝑗 . Giả sử số
lượng hàng j được chuyển đi là 𝑥𝑗 và hàm lợi ích là
u(𝑥1 , 𝑥2 ) = ln 𝑥1 + β ln 𝑥2 ,
Trong đó: hệ số 𝛽 thể hiện tỷ lệ ảnh hưởng của
hai loại hàng hóa trên đối với hàm lợi ích.
Điều kiện về ngân sách:
̅ + 𝑤𝑇
𝑝1 𝑥1 + 𝑝2 𝑥2 ≤ 𝑟𝐾
(1)
̅
Trong đó: 𝐾 là tài sản vốn ban đầu của doanh
nghiệp.
Tổng thời gian cả sản xuất và vận chuyển là 𝑇̅.
Khi đó điều kiện về thời gian là:
𝑎1 𝑥1 + 𝑎2 𝑥2 + T ≤ 𝑇̅ .
(2)
Để toàn bộ hàng hóa đã sản xuất đều được sử dụng
thì:
𝑥𝑗 = 𝐹𝑗 (𝐾𝑗 , 𝑇𝑗 ); 𝑗 = 1,2.

(3)

Để toàn bộ vốn và thời gian đều được huy động
hết thì:
̅,
𝐾1 + 𝐾2 = 𝐾
(4)
𝑇1 + 𝑇2 = 𝑇.

(5)

Bài toán đặt ra là doanh nghiệp tối ưu hóa sản xuất:
max{𝑝𝑗 𝐴𝑗 𝐾𝑗α 𝑇𝑗1−α − r𝐾𝑗 − w𝑇𝑗 }
đồng thời đạt lợi ích lớn nhất:
max{u(𝑥1 , 𝑥2 )}

(6)
(7)

thỏa mãn các điều kiện về ngân sách và điều kiện
về thời gian với các biến 𝑥1 > 0, 𝑥2 > 0, 𝐾1 ≥
0, 𝐾2 ≥ 0, 𝑇1 ≥ 0, 𝑇2 ≥ 0.

2.2. Các kết quả có được từ mô hình
1. Điều kiện (1) tương đương với:
𝑥1 𝑥2
̅ 𝛼 𝑇 1−𝛼
+
≤𝐾
(8)
𝐴1 𝐴2
tức là ràng buộc về ngân sách không liên quan đến
giá của hàng hóa mà chỉ phụ thuộc vào các yếu tố
cấu thành nên sản xuất.
2. Tại trạng thái tối ưu, các bất đẳng thức (1) và (2)
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đều xảy ra dấu bằng, tức là doanh nghiệp tận dụng
tối đa điều kiện về ngân sách và thời gian.
3. Bài toán trên có duy nhất nghiệm. Để tối ưu hóa
sản xuất và lợi ích thì doanh nghiệp xác định tổng
thời gian dành cho sản xuất 𝑇 ∗ theo phương trình
sau đây:
β1
β2
𝑇 1−α
(9)
+
=
𝑇 α + 𝐵1 𝑇 α + 𝐵2 α𝑇 + (1 − α)𝑇̅
ở đó:
̅ α ; j = 1,2
𝐵𝑗 = (1 − α)𝑎𝑗 𝐴𝑗 𝐾
𝛽1 =

1
;
1+𝛽

𝛽2 =

𝛽
∙
1+𝛽

Nhận xét thấy kết quả tính 𝑇 ∗ không phụ thuộc
vào giá 𝑝𝑗 , r và w.
4. Từ đó cũng xác định được số lượng hàng hóa cần
sản xuất và chuyển đi: (j=1,2)
𝛽𝑗 𝐴𝑗
̅ α.
[α𝑇 ∗ + (1 − α)𝑇̅]𝐾
𝑥𝑗∗ =
𝐵𝑗 + (𝑇 ∗ )𝛼
5. Thời gian dành cho sản xuất tương ứng: (j=1,2)
β𝑗
[α𝑇 ∗ + (1 − α)𝑇̅ ](𝑇 ∗ )α .
𝑇𝑗∗ =
𝐵𝑗 + (𝑇 ∗ )α
6. Nếu tham số 𝛽 của hàm lợi ích thay đổi làm cho
tổng thời gian dành cho sản xuất T* giảm thì lương
w tăng và lãi suất r giảm.
7. Khi hệ số thời gian vận chuyển tăng, nếu doanh
nghiệp muốn đạt lợi ích lớn nhất thì tổng thời
gian dành cho sản xuất phải giảm đi.
Hơn nữa nếu hệ số 𝑎𝑗 tăng, tức là thời gian vận
chuyển mỗi đơn vị hàng hóa loại j tăng lên. Khi
đó doanh nghiệp cần điều chỉnh giảm thời gian
𝑇𝑗 là thời gian sản xuất loại hàng đó để đảm bảo
giao hàng đúng hạn (𝑇̅ không đổi) và vẫn đạt lợi
ích tối đa.

2.3. Tóm tắt quá trình chứng minh các kết quả trên
1. Xét hàm Lagrange cho bài toán (6). Các đạo hàm
riêng cấp 1 cho kết quả:
𝑝𝑗 𝐴𝑗 𝛼𝐾𝑗𝛼−1 𝑇𝑗1−𝛼 = 𝑟,
𝑝𝑗 𝐴𝑗 (1 − 𝛼)𝐾𝑗𝛼 𝑇𝑗−𝛼 = 𝑤.
Chia hai phương trình trên cho nhau ta được:
(1 − α)𝐾𝑗 𝑤
= ,
∀𝑗 = 1,2
α𝑇𝑗
𝑟
Suy ra:
̅
𝐾1 𝐾2 𝐾1 + 𝐾2 𝐾
α 𝑤
=
=
= =
𝑇1 𝑇2
𝑇1 + 𝑇2
𝑇 1−α 𝑟
𝑝1 𝐴1 = 𝑝2 𝐴2 =

𝑟 α 𝑤 1−α
.
αα (1 − α)1−α

(10)
(11)
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Do đó:
̅ + wT = 𝑝1 𝐴1 𝐾1α 𝑇11−α + 𝑝2 𝐴2 𝐾2α 𝑇21−α
r𝐾

̅ α
𝐾
𝑥𝑗 = 𝐴𝑗 𝐾𝑗α 𝑇𝑗1−α = 𝐴𝑗 ( ) 𝑇𝑗
𝑇

̅ α 𝑇 1−α .
= 𝑝1 𝐴1 𝐾
Thay vào điều kiện (1) và chia cả hai vế cho
𝑝1 𝐴1 = 𝑝2 𝐴2 ta nhận được điều kiện (8).
2. Giả sử tại trạng thái tối ưu (2) không xảy ra dấu
bằng. Ta có thể tăng 𝑇 và 𝑥1 sao cho cả hai điều
kiện (1) và (2) đều thỏa mãn. Khi đó giá trị hàm lợi
ích tăng, mâu thuẫn với giả thiết về tính tối ưu.
̅ α 𝑇 1−α = 0, suy ra x1 = x2 =
Nếu 𝑇 = 0 thì 𝐾
̅
0, mâu thuẫn vì T > 0.
Còn nếu tại trạng thái tối ưu (1) không xảy ra dấu
bằng. Vì T > 0 ta có thể giảm 𝑇 một chút và tăng
x1 một chút sao cho cả hai điều kiện (1) và (2) đều
thỏa mãn: mâu thuẫn.
3. Xét bài toán tối ưu hàm lợi ích. Các đạo hàm riêng
cấp một của hàm Lagrange cho thấy: (λ2 > 0, λ3 > 0)
1
1
= λ2 + λ3 𝑎1
(12)
𝑥1
𝐴1
β
1
= λ2
+ λ3 𝑎2
𝑥2
𝐴2
̅ α T −α
λ3 = λ2 (1 − α)K

⇒ 𝑇𝑗∗ =

Từ đó tính được 𝑇1∗ và 𝑇2∗ .
6. Từ các đẳng thức (10) và (11) có thể biểu diễn 𝑤
̅ như sau:
và 𝑟 theo 𝑇 và 𝐾
w = (1 − α)𝑝𝑗 𝐴𝑗 (

Suy ra:
𝑥1 𝑥2
1 + β = λ2 ( + )
𝐴1 𝐴2
̅ α 𝑇 −α (𝑎1 𝑥1 + 𝑎2 𝑥2 ).
+λ2 (1 − α)𝐾
Thay các điều kiện (8) và (2) vào đẳng thức trên
để rút ra 𝜆2 :
1
1
̅ 𝛼 𝑇 −α [α𝑇 + (1 − α)𝑇̅ ].
(15)
=
𝐾
λ2 1 + β
Mặt khác, thay 𝜆3 từ (14) vào (12) và (13) ta
được:
1
𝐴1
𝑥1 = ∙
;
(16)
̅ α 𝑇 −α 𝑎1 𝐴1
λ2 1 + (1 − α)𝐾
1
β𝐴2
𝑥2 = ∙
.
(17)
̅ α 𝑇 −α 𝑎2 𝐴2
λ2 1 + (1 − α)𝐾
Thay 𝑥1 , 𝑥2 vào (8) ta nhận được phương trình
(9). Xét hàm số f(𝑇, 𝐵1 , 𝐵2 ):
β1
β2
𝑇 1−α
𝑓= α
+ α
−
𝑇 + 𝐵1 𝑇 + 𝐵2 α𝑇 + (1 − α)𝑇̅
Có 𝑓(0, 𝐵1 , 𝐵2 ) > 0 và f(𝑇̅, 𝐵1 , 𝐵2 ) < 0 . Hơn
nữa hàm 𝑓 đơn điệu với 𝑇 nên phương trình có duy
nhất nghiệm 𝑇 ∗ = 𝑇(𝐵1 , 𝐵2 ) ∈ (0, 𝑇̅ ).
4. Từ (15), (16), (17) suy ra 𝑥1∗ và 𝑥2∗ .
5. Vì tất cả hàng sản xuất ra đều được sử dụng nên:

̅ α
𝐾
) ;
𝑇∗

𝑇 ∗ 1−α
𝑟 = α𝑝𝑗 𝐴𝑗 ( ) .
̅
𝐾
Suy ra nếu T* giảm thì w tăng và r giảm.
7. Xét biểu thức 𝑓(𝑇(𝐵1 , 𝐵2 ), 𝐵1 , 𝐵2 ) = 0 từ phương
trình (9). Đạo hàm riêng theo 𝐵1 cho thấy:
(1 − α)2 𝑇̅ 𝑇 1−2α ∂𝑇
β𝑇 1−α
[Δ +
]
=
−
(𝑇 α + 𝐵1 )2
(α𝑇 + (1 − α)𝑇̅ )2 ∂𝐵1
Từ (9) và sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz:

(13)
(14)

𝑥𝑗∗
̅ α 𝑇 −α
𝐴𝑗 𝐾

2

(

α𝑇 1−α
αβ1
αβ2 2
) =( α
+ α
)
𝑇 + 𝐵1 𝑇 + 𝐵2
α𝑇 + (1 − α)𝑇̅
αβ1
αβ2
≤ α( α
+
)
(𝑇 + 𝐵1 )2 (𝑇 α + 𝐵2 )2
αβ1
αβ2
≤ α
+ α
2
(𝑇 + 𝐵1 )
(𝑇 + 𝐵2 )2
Suy ra : ∆ > 0. Do đó

tương tự ta cũng có:

𝜕𝑇
𝜕𝐵2

𝜕𝑇
𝜕𝐵1

< 0. Chứng minh

< 0.

Vậy khi 𝑎𝑗 tăng, 𝐵𝑗 tăng, và 𝑇 ∗ giảm. Hơn nữa
từ biểu thức của 𝑇1∗ dễ thấy: nếu 𝑎1 tăng thì 𝑇 ∗
giảm và 𝑇 ∗ −𝛼 𝑎1 tăng, suy ra 𝑇1∗ giảm.

3. Tối ưu trong bài toán vận chuyển container
đường biển
Trong vấn đề vận chuyển đường biển, bài toán tối
ưu có thể liên quan đến những vấn đề sau đây:
 Tối ưu hóa việc sắp xếp các khoang trong quá trình
đóng tàu;
 Tối ưu hóa quá trình vận chuyển container giữa
các cảng;
 Tối ưu hóa quá trình vận chuyển từ cảng đến người
nhận;
 Xác định lộ trình tối ưu của tàu giữa các cảng, sao
cho đảm bảo mức độ tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất;
 Tối ưu hóa tải tàu, sao cho mức độ ổn định của tàu
cao nhất.
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Sau đây là một ví dụ về việc tối ưu hóa vận chuyển
container giữa các cảng.

̅̅̅̅), j = (1,4
̅̅̅̅).
𝑥𝑖𝑗 ≥ 0, ∀𝑖 = (1,5

Doanh nghiệp vận tải có 4 tàu container S1, S2, S3
và S4 với tải trọng lần lượt là 2600, 4200, 2100,
1100TEU. Cần phải lên kế hoạch để vận chuyển
10000 container từ Singapore tới 5 cảng của châu Âu
P1, P2, P3, P4, P5 với số lượng tương ứng là 1800;
2100, 3100, 1800, 1100 TEU.
Bảng sau đây mô tả chi phí vận chuyển 1TEU
container:
Bảng 1. Số liệu cho bài toán vận chuyển container
Số

Tàu
S1

S2

S3

S4

Cảng

lượng
cần vận
chuyển

P1

500

450

640

620

1800

Lisbon

USD

USD

USD

USD

TEU

P2
Le Havre

600

540

660

690

USD

USD

USD

USD

2100
TEU

P3
Bremerhaven

700

610

710

730

USD

USD

USD

USD

740

735

870

810

USD

USD

USD

USD

900

890

960

930

USD

USD

USD

USD

2600
TEU

4200
TEU

2100
TEU

1100
TEU

P4
Gdansk
P5
St Petesburg
Tải trọng của
tàu

3100
TEU
1800
TEU
1200
TEU

Gọi số lượng container mà tàu Sj (j = 1, 2, 3, 4)
vận chuyển tới cảng Pi (i = 1, 2, 3, 4, 5) là 𝑥𝑖𝑗 (TEU).
Khi đó tổng chi phí vận chuyển là:

Hình 1. Code R cho bài toán tối ưu tuyến tính

Phương án tối ưu cho bài toán này là:
∗
∗
∗
∗
𝑥11
= 700; 𝑥12
= 1100; 𝑥13
= 0; 𝑥14
= 0;
∗
∗
∗
∗
𝑥21
= 0; 𝑥22
= 2100; 𝑥23
= 0; 𝑥24
= 0;
∗
∗
∗
∗
𝑥31
= 0; 𝑥32
= 1000; 𝑥33
= 2100; 𝑥34
= 0;
∗
∗
∗
∗
𝑥41
= 1800; 𝑥42
= 0; 𝑥43
= 0; 𝑥44
= 0;
∗
∗
∗
∗
𝑥51
= 100; 𝑥52
= 0; 𝑥53
= 0; 𝑥54
= 1100.

Chi phí vận chuyển khi đó bằng:
𝐹 ∗ (𝑥) = 6525000USD.

F(𝑥) = 500𝑥11 + 450𝑥12 + 640𝑥13 + 620𝑥14

Bảng 2. Phương án vận chuyển container

+ 600𝑥21 + 540𝑥22 + 660𝑥23 + 690𝑥24

S1

+ 740𝑥41 + 735𝑥42 + 870𝑥43 + 810𝑥44

Cảng

+ 900𝑥51 + 890𝑥52 + 960𝑥53 + 930𝑥54 .
Cần giải bài toán chi phí tối thiểu, tức là:
minF(𝑥) thỏa mãn điều kiện:

P1
Lisbon

𝑥11 + 𝑥12 + 𝑥13 + 𝑥14 = 1800
𝑥21 + 𝑥22 + 𝑥23 + 𝑥24 = 2100
𝑥31 + 𝑥32 + 𝑥33 + 𝑥34 = 3100
𝑥41 + 𝑥42 + 𝑥43 + 𝑥44 = 1800
𝑥51 + 𝑥52 + 𝑥53 + 𝑥54 = 1200
𝑥11 + 𝑥21 + 𝑥31 + 𝑥41 + 𝑥51 = 2600

S3

S4

container
đến cảng

1800
TEU

P2
Le Havre

2100

2100
TEU

P3
Bremerhaven

1000

P4
Gdansk
P5
St Petesburg
Tải trọng của

𝑥13 + 𝑥23 + 𝑥33 + 𝑥43 + 𝑥53 = 2100

tàu
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S2

1100

𝑥12 + 𝑥22 + 𝑥32 + 𝑥42 + 𝑥52 = 4200
𝑥14 + 𝑥24 + 𝑥34 + 𝑥44 + 𝑥54 = 1100

Số lượng

Tàu

+ 700𝑥31 + 610𝑥32 + 710𝑥33 + 730𝑥34

700

3100
TEU

2100

1800
TEU

1800
100
2600
TEU

1100
4200
TEU

2100
TEU

1200
TEU

1100
TEU

Cần lưu ý rằng, mặc dù thu thập dữ liệu từ tài liệu
[4], tuy nhiên với cách xây dựng và giải quyết bài toán
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tối ưu như trên, kết quả nhận được từ mô hình này tỏ
ra ưu việt hơn hẳn so với bài báo gốc.

4. Kết luận
Bằng cách sử dụng các công cụ toán học lý thuyết
và công cụ phần mềm mô phỏng, bài báo đã xây dựng
và giải quyết hai bài toán tối ưu trong kinh tế. Các kết
quả trên còn có thể được mở rộng theo nhiều hướng
nghiên cứu khả thi. Chẳng hạn mô hình thứ nhất có
thể mở rộng cho bài toán cân bằng tổng quát với nhiều
doanh nghiệp tham gia, hoặc bài toán kinh tế nhiều
thời điểm. Mô hình thứ hai có thể được xem xét cùng
với bài toán logistic, kết hợp giữa vận chuyển đường
biển và vận chuyển từ cảng đến người tiêu dùng.

Lời cảm ơn
Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học
Hàng hải Việt Nam trong đề tài mã số DT20-21.90.
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NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH RCEP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG
XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM
STUDYING THE EFFECT OF RCEP TRADE AGREEMENT ON VIETNAM'S
IMPORT AND EXPORT
LÊ SƠN TÙNG1, NGUYỄN THỊ THANH2*, VŨ THỊ BÍCH XUYÊN2, CAO THỊ LIÊN2
1
Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
2
Sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: thanh79787@st.vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
(RCEP) được xem là một trong những hiệp định
thương mại có ý nghĩa to lớn đối với Việt Nam nói
riêng và 15 quốc gia nói chung, chiếm tới 32%
tổng GDP toàn cầu. Hiệp định RCEP có hiệu lực
sẽ có những tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế
Việt Nam đặc biệt là lĩnh vực xuất nhập khẩu. Mục
đích của nghiên cứu này là điều tra, dự đoán,
đánh giá tác động của hiệp định RCEP đến hoạt
động xuất nhập khẩu các mặt hàng hóa quan
trọng của Việt Nam đến các nước thành viên.
Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng
phương pháp Delphi với 30 mẫu khảo sát của các
Giám đốc, phó giám đốc từ các công ty cung cấp
dịch vụ Logistic, các doanh nhân đã và đang hoạt
động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Kết
quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng Hiệp định RCEP
đem lại những cơ hội tiềm năng cho hoạt động
xuất nhập khẩu của Việt Nam, bên cạnh những
thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong
nước. Kết quả và ý nghĩa của nghiên cứu sẽ được
thảo luận chi tiết.
Từ khóa: RCEP, xuất nhập khẩu, cơ hội, thách
thức, Delphi.

Abstract
The
Regional
Comprehensive
Economic
Partnership (RCEP) has been seen as one of the
trade agreements that significantly contributing to
Vietnam and 15 member countries in general,
accounting for 32% of the global GDP. The RCEP
agreement has impact on Vietnam's economy,
especially in import and export. The purpose of
this study is to investigate and evaluate the impact
of the RCEP agreement on the Vietnamese import
and export activities to member nations. In this
study, the authors used Delphi method with 30
survey samples who are directors and vice
116

directors in the field of import and export. Results
showed that the RCEP agreement brings potential
opportunities for Vietnam's import and export
activities, in addition to major challenges to
domestic enterprises. The results and implications
of this study will be discussed in detail.
Keywords: RCEP, import and
opportunities, challenges, Delphi.

export,

1. Giới thiệu
Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới như hiện nay,
dưới tác động mạnh mẽ của khoa học công nghệ, lực
lượng sản xuất cùng với các xu thế như toàn cầu hóa,
mở cửa kinh tế,… thì hội nhập kinh tế quốc tế là một
tất yếu khách quan với nền kinh tế của các quốc gia
trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nắm bắt được xu
thế đó, thì quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt
Nam diễn ra khá sớm từ khi nước ta bắt đầu cải cách
kinh tế năm 1986. Từ Đại hội VI (năm 1986) đến đại
hội IX, Đảng ta đã đề cao vao trò của của hội nhập
kinh tế quốc tế quốc tế và khu vực, đa dạng hóa, đa
phương hóa quan hệ với các quốc gia, các tổ chức kinh
tế trên toàn thế giới.
Trên tinh thần đó, Việt Nam đã tham gia nhiều các
hiệp định thương mại (FTA) bao gồm cả FTA song
phương và đa phương. Các nhà kinh tế và hoạch định
chính sách đều khẳng định về vai trò của các FTA đối
với kinh tế, chính trị, xã hội. Ví dụ, ông Lương Hoàng
Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên
(Bộ Công Thương), “hiệp định EVFTA dự kiến sẽ góp
phần làm GDP tăng thêm ở mức bình quân từ 2,18
đến 3,25% (cho giai đoạn 5 năm đầu thực hiện), 4,575,30% (cho giai đoạn 5 năm tiếp theo) và 7,07-7,72%
(cho giai đoạn 5 năm sau đó). Về xuất khẩu, EVFTA
dự kiến giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang
EU tăng thêm khoảng 42,7% vào năm 2025 và
44,37% vào năm 2030 so với không có Hiệp định” [1].
Tiếp bước những thành công của những hiệp định
đã kí kết, Việt Nam đã kí kết thêm hiệp định RCEP
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với sự tham gia của 10 nước ASEAN và Trung Quốc,
Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Australia. Hiệp
định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được
kí kết vào ngày 15/11/2020, là hiệp định thương mại
lớn nhất thế giới với một thị trường rộng lớn, với 15
quốc gia và chiếm tới 32% tổng GDP toàn cầu.
Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra những tác động
của các hiệp định thương mại đến nền kinh tế Việt
Nam. Ví dụ, tác động của hiệp định CPTPP làm gia
tăng lượng vốn FDI tại Việt Nam [4], [5], hay tác động
của hiệp định EVFTA đối với ngân sách Việt Nam [6],
[7]. Hiệp định RCEP khi có hiệu lực cũng có cả những
tác động tích cực [2] và tiêu cực [3] đến nền kinh tế
Việt Nam. Việc nghiên cứu chỉ ra những cơ hội cũng
như những thách thức giúp cho các doanh nghiệp Việt
Nam chủ động nắm bắt và tận dụng hiệu quả Hiệp
định RCEP. Tuy nhiên, cho đến nay có rất ít nghiên
cứu chỉ ra sự tác động của Hiệp định RCEP, đặc biệt
trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của Việt Nam. Chính vì
vậy, mục đích của nghiên cứu là điều tra, tìm hiểu về
những cơ hội và thách thức của hiệp định RCEP tạo
ra đối với kinh tế Việt Nam, cụ thể là lĩnh vực xuất
nhập khẩu.

2. Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu
2.1. Hiệp định RCEP
Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực
(RCEP) được bắt đầu đi vào đàm phán vào tháng
11/2012 tại Phnom Penh (Campuchia). Quá trình đàm
phán hiệp định RCEP trải qua 31 vòng đàm phán. Đến
ngày 4/11/2019, Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi,
tuyên bố nước này rút khỏi Hiệp định Đối tác kinh tế
toàn diện khu vực (RCEP) [8]. Sau 8 năm đàm phán,
Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được
kí kết giữa 15 nước (bao gồm 10 nước ASEAN, Trung
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và
Australia) vào ngày 15/11/2020 dưới hình thức trực
tuyến.
Hiệp định RCEP được ký kết và đi vào thực thi sẽ
là FTA lớn nhất thế giới khi bao trùm một thị trường
khổng lồ, với 15 quốc gia chiếm tới 32% tổng GDP
toàn cầu, khoảng 32.000 tỷ USD, tăng trưởng GDP
của 15 nước thành viên RCEP ước tính sẽ đạt 137 tỷ
USD [9]. Việc ký kết RCEP là một thành tựu có ý
nghĩa to lớn trong bối cảnh các quốc gia đang nỗ lực
phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 [10].

2.2. Mô hình nghiên cứu
Hiệp định RCEP là một hiệp định thương mại tự
do thế hệ mới với những cam kết sau rộng trong nhiều
lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch
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vụ, đầu tư,... nên nó sẽ có nhiều tác động mạnh mẽ
nền kinh tế Việt Nam tiêu biểu là hoạt động xuất nhập
khẩu.
Thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam chủ yếu
là các khối nước tham gia RCEP. Trong 6 tháng đầu
năm 2020 Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái
Lan, Australia tiếp tục là các thị trường truyền thống
và chủ lực của xuất khẩu thủy sản Việt Nam [11].
Hiện nay các thị trường này vẫn còn nhu cầu rất
lớn với thủy sản Việt Nam. Theo chia sẻ của ông
Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương
mại đa biên (Bộ Công Thương) “Tại khu vực RCEP,
phần lớn các quốc gia có đặc điểm người tiêu dùng
không quá khó tính, ngoại trừ 3 nước Nhật, Australia
và New Zealand. Đối với các ngành thế mạnh của Việt
Nam tại Hiệp định RCEP này, thủy sản sẽ là một trong
những ngành có đủ sức cạnh tranh và có thể xâm nhập
mạnh vào các thị trường của các đối tác RCEP” [12].
Theo cam kết trong RCEP thì các nước Trung
Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và các nước
ASEAN sẽ cắt giảm thuế quan về mức 0% ngay sau
khi Hiệp định có hiệu lực và Hàn Quốc sau lộ trình
cam kết 10-15 năm đối với phần lớn mặt hàng thủy
sản của Việt Nam từ đó tạo điều kiện và cơ hội mới
cho Việt Nam có thể đưa mặt hàng có lợi thế này vào
các thị trường tiêu thụ trong RCEP nhanh chóng và
thuận lợi.
H1: RCEP làm gia tăng đến lượng xuất khẩu mặt
hàng thủy sản của Việt Nam sang Nhật Bản, Trung
Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Australia, New Zealand
Hiện nay mặt hàng gạo là một trong số mặt hàng
nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Việt Nam
đã xuất khẩu mặt hàng này đến nhiều thị trường khác
nhau trên toàn thế giới trong đó Trung Quốc là thị
trường xuất khẩu lớn thứ 2 trong năm 2020.
Trong 2 tháng đầu năm 2020 sản lượng gạo xuất
khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc có sự tăng mạnh
so với cùng kì năm 2019. Hai tháng đầu năm 2020 ghi
nhận sản lượng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc đạt
trên 66,222 nghìn tấn tương ứng tăng 593,93% so với
cùng kì 2019 và đạt giá trị là 37 triệu USD tăng
722,22% so với cùng kì năm trước.
Về thuế suất, từ ngày 01/7/2018 thuế nhập khẩu
với tất cả các gạo nhập khẩu từ Đông Nam Á, trong
đó có Việt Nam vào Trung Quốc sẽ phải chịu thuế suất
ở mức 40%-50% (riêng tấm là 5%) [13]. Điều này đã
tác động không nhỏ đến xuất khẩu gạo Việt Nam làm
cho lượng gạo Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc
giảm mạnh trong năm 2018 và 2019. Sau khi RCEP
có hiệu lực thì thuế suất đánh vào mặt hàng gạo xuất
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khẩu của nước ta vào Trung Quốc sẽ được miễn giảm
đáng kể từ đó tạo điều kiện làm tăng sản lượng gạo
xuất khẩu từ Việt Nam sang nước này. Theo bà
Nguyễn Thị Trà My - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám
đốc Tập đoàn PAN - Tập đoàn nông nghiệp thực phẩm
hàng đầu Việt Nam “RCEP mở ra thị trường rộng lớn
cho nông sản Việt Nam với ưu đãi thuế và hạn ngạch,
đồng thời các thủ tục hải quan được đơn giản hóa nên
luồng hàng cũng sẽ được lưu chuyển nhanh hơn khi
xuất khẩu nội khối” [14].
H2: RCEP làm gia tăng đến lượng xuất khẩu mặt
hàng gạo của Việt Nam sang Trung Quốc
Hiện nay Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu chủ
lực và tiềm năng của hàng dệt may Việt Nam. Còn
Việt Nam hiện nay là nhà cung cấp hàng may mặc lớn
thứ hai vào thị trường Hàn Quốc với thị phần chiếm
và 32,6% năm 2018 [15].
Theo Tổng cục Hải quan mặt hàng dệt may đã có
sự đột phá mạnh mẽ tại thị trường Hàn Quốc trong
những tháng đầu năm 2018. Trong 7 tháng, xuất khẩu
hàng dệt may sang thị trường này đạt 1,5 tỉ USD, tăng
24,88% so với cùng kỳ năm 2017 [16].
Giai đoạn 2019-2020 lượng hàng dệt may Việt
Nam xuất sang Hàn Quốc có xu hướng giảm. Theo số
liệu từ Tổng cục Hải quan trong 6 tháng đầu năm 2020
kim ngạch hàng dệt may xuất sang Hàn Quốc đạt hơn
1,2 tỷ USD giảm 13,04% so với cùng kì 2019. Điều
này xảy ra một phần nguyên nhân là do tác động tiêu
cực từ đại dịch Covid-19.
Về mặt thuế suất, theo quy định trong VKFTA nếu
đáp ứng được tiêu chuẩn xuất xứ thì gần như tất cả các
mặt hàng dệt may của Việt Nam sẽ được hưởng thuế
suất 0% khi hiệp định có hiệu lực từ 01/01/2016 [17].
Về mặt nguồn gốc xuất xứ, hiện nay hàng dệt may
Việt Nam còn sử dụng khá nhiều nguyên phụ liệu có
xuất xứ từ các nước khác mà chủ yếu là Trung Quốc.
Theo thống kê của Vitas- Hiệp hội Dệt may Việt Nam
cho thấy trung bình mỗi năm, ngành dệt may đã sử
dụng khoảng 820.000 tấn nguyên phụ liệu, trong đó
có khoảng 70% nhập từ Trung Quốc [18].
Theo khuôn khổ hiệp định RCEP thì Điều 3.4 có
quy định về quy tắc cộng gộp như sau: Trừ khi có quy
định khác tại Hiệp định này, hàng hóa hoặc nguyên
liệu đáp ứng quy định tại Điều 3.2 (Hàng hóa có xuất
xứ) và được dùng để sản xuất tại nước thành viên khác
như nguyên vật liệu để sản xuất ra hàng hóa hoặc
nguyên vật liệu khác, được coi là có xuất xứ của nước
thành viên nơi sản xuất hoặc chế biến ra hàng hóa cuối
cùng. Như vậy theo quy định này thì nguyên vật liệu
Việt Nam nhập từ Trung Quốc và các nước RCEP để
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sản xuất hàng dệt may xuất sang Hàn Quốc sẽ được
coi như có xuất xứ là Việt Nam. Điều này sẽ tạo điều
kiện rất lớn giúp cho hàng dệt may Việt Nam có thể
đáp ứng được tiêu chuẩn xuất xứ của Hàn Quốc và
được hưởng thuế quan ưu đãi.
Theo Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vũ
Đức Giang, “Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu
vực (RCEP) được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực, cơ hội
để doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, thay thế một số
thị trường mà đại dịch Covid-19 vẫn chưa kiểm soát
được và đang ảnh hưởng lớn đến kim ngạch xuất khẩu
của ngành” [19].
H3: RCEP làm gia tăng đến lượng xuất khẩu mặt
hàng dệt may của Việt Nam sang Hàn Quốc
Bên cạnh việc xuất khẩu nhiều sản phẩm vào các
thị trường các nước RCEP thì Việt Nam cũng nhập
khẩu khá nhiều sản phẩm từ các thị trường này. Trong
các sản phẩm nhập khẩu đó thì máy tính, sản phẩm
điện tử và linh kiện là một trong những mặt hàng mà
Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất.
Trung Quốc là thị trường lớn thứ 2 mà Việt Nam
nhập khẩu mặt hàng này. Theo số liệu từ Tổng cục Hải
quan thì trong 9 tháng đầu năm 2020 Việt Nam đã
nhập khẩu hơn 12 tỷ USD máy tính, sản phẩm linh
kiện và điện tử từ Trung Quốc, chiếm tỉ trọng 27%
kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này.
Những năm gần đây lượng máy tính, sản phẩm
linh kiện và điện tử nhập từ Trung Quốc sang Việt
Nam liên tục tăng mạnh đặc biệt là giai đoạn 20152020. Năm 2020 kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này
từ Trung Quốc là 18,5 tỷ USD tương ứng tăng
255,08% so với năm 2015.
Năm 2020, do dịch Covid 19 diễn biến phức tạp
làm cho ngành xuất nhập của Việt Nam và các nước
trên thế giới trong đó có Trung Quốc cũng ít nhiều bị
ảnh hưởng. Tuy nhiên lượng máy tính, sản phẩm linh
kiện và điện tử nhập từ Trung Quốc lại có sự tăng đột
biến và dường như không chịu ảnh hưởng gì từ đại
dịch này. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan,
hết tháng 11/2020, kim ngạch của nước ta về nhập
khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ
Trung Quốc đạt 16,4 tỷ USD, tăng hơn 5,4 tỷ USD so
với cùng kỳ năm trước. Theo An Linh “đây là loại
hàng mà Việt Nam nhập nhiều nhất từ Trung Quốc và
có sự gia tăng đột biến” [20].
Về thuế suất, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư
166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa
ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) giai đoạn 2015-2018,
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có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Theo đó từ
01/01/2015, Việt Nam cắt giảm thêm 3691 dòng thuế
xuống 0% trong đó có mặt hàng máy vi tính, sản phẩm
điện tử và linh kiện từ Trung Quốc.
Theo chuyên gia Lê Quốc Phương phân tích thêm,
“Trung Quốc là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu rất
nhiều nguyên vật liệu, 2 nước lại chưa có hiệp định
song phương, bởi vậy RCEP được dự báo tác động
không nhỏ đến giao thương đôi bên” [21].
H4: RCEP làm gia tăng đến lượng nhập khẩu mặt
hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của
Trung Quốc vào Việt Nam.
Bên cạnh xuất khẩu thì hàng năm Việt Nam cũng
nhập khẩu một lượng rau quả rất lớn. Theo số liệu từ
Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2019 rau
quả nhập khẩu từ Thái Lan và Trung Quốc đạt kim
ngạch đạt hơn 627,79 triệu USD, chiếm 63,4% tổng
kim ngạch nhập khẩu rau quả của cả nước.
Trong những năm gần đây lượng rau quả mà nước
ta nhập khẩu từ Trung Quốc liên tục tăng, còn từ Thái
Lan thì có sự tăng giảm khác nhau. Đến năm 2020 do
ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới đời sống, đặc biệt là
sức chi trả của người tiêu dùng đã khiến cho kim
ngạch nhập khẩu các loại rau củ quả 8 tháng năm 2020
giảm 35,6% so với cùng kỳ. Trong đó giá trị nhập
khẩu rau quả Thái Lan đạt gần 45 triệu USD, giảm
80% so với cùng kỳ [22].
Theo chia sẻ của ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng
thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam thì “Mặc dù vậy,
sức ép cạnh tranh hàng hoá trong RCEP là rất lớn vì
nhiều đối tác trong khu vực có cơ cấu sản phẩm tương
tự Việt Nam nhưng năng lực cạnh tranh mạnh hơn.
Các mặt hàng rau quả ngoại có chất lượng tốt, mẫu
mã đẹp và đạt vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ cạnh
tranh, thậm chí sẽ tràn vào thị trường Việt Nam nhiều
hơn. Trong khi đó, người Việt vốn có tâm lý ưa chuộng
hàng ngoại” [23].
Theo như cam kết trong hiệp định thương mại tự
do ASEAN - Trung Quốc và Hiệp định thương mại
hàng hóa ASEAN, hiện nay rau quả nhập từ Trung
Quốc và Thái Lan vào nước ta đều đang hưởng mức
thuế suất 0%.
Việc rau quả từ Trung Quốc và Thái Lan có thể
tràn vào Việt Nam khi RCEP có hiệu lực sẽ có tác
động rất lớn đến thị trường trong nước, làm tăng sức
ép cạnh tranh, có thể dẫn đến nhập siêu thậm chí thâm
hụt thương mại giữa Việt Nam với hai quốc gia này.
H5: RCEP làm gia tăng đến lượng nhập khẩu mặt hàng
rau quả của Thái Lan và Trung Quốc vào Việt Nam.
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Hình 1. Mô hình nghiên cứu

3. Phương pháp nghiên cứu
Vì việc dự đoán tác động của hiệp định RCEP đến
nền kinh tế Việt Nam là điều khó lượng hóa nên
phương pháp Delphi là phương pháp nghiên cứu phù
hợp nhất với đề tài nghiên cứu. Bằng việc lấy ý kiến
từ các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực xuất nhập khẩu
khiến cho các vấn đề nghiên cứu được đinh tính khá
chính xác. Nhóm chuyên gia là giám đốc, phó giám
đốc, và những người làm việc tại các công ty xuất
nhập khẩu và dịch vụ Logistics. Quá trình thực hiện
phương pháp được thực hiện qua các vòng sau:
Vòng 1
Nhóm chuyên gia được lựa chọn gồm có 30
chuyên gia, đây là những chuyên gia có trình độ và
kiến thức chuyên môn về ngành kinh tế, có tầm nhìn
bao quát về các hoạt động phát triển nền kinh tế nói
chung và xuất nhập khẩu nói riêng. Sau đó, nhóm
nghiên cứu tiến thành thành lập bảng câu hỏi mở liên
quan đề tài và gửi cho các chuyên gia. Các chuyên gia
bày tỏ mọi ý kiến của mình đến các câu hỏi nghiên
cứu. Nhóm nghiên cứu tổng hợp lại tất cả các ý kiến
và lập thành bảng câu hỏi khảo sát cho Vòng 2.
Vòng 2
Sau khi kết thúc Vòng 1, nhóm nghiên cứu thu về
rất nhiều các ý kiến khác nhau từ các chuyên gia. Sau
khi sàng lọc và loại bỏ đi các ý kiến trùng nhau, nhóm
nghiên cứu đã tổng hợp lại được 15 ý kiến về đề tài
nghiên cứu gồm: RCEP làm gia tăng lượng thủy sản
xuất khẩu sang Nhật Bản, Gia tăng lượng thủy sản
xuất khẩu sang Trung Quốc, Gia tăng lượng thủy sản
xuất khẩu sang Hàn Quốc, Tăng lượng thủy sản xuất
khẩu sang Thái Lan. Tăng lượng thủy sản xuất khẩu
sang Australia, Tăng lượng thủy sản xuất khẩu sang
New Zealand, Tăng lượng gạo xuất khẩu sang Trung
Quốc, Tăng lượng hàng dệt may xuất khẩu sang Hàn
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Quốc, RCEP có hiệu lực làm cho các tiêu chuẩn nhập
khẩu trở nên quá khắt khe, Tăng nhập siêu hàng hóa
từ các nước RCEP, Tăng lượng mặt hàng máy vi tính,
sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu từ Trung
Quốc, Tăng lượng hoa quả nhập khẩu từ Thái Lan và
Trung Quốc, Tăng lượng máy tính, linh kiện điện tử
nhập khẩu từ Nhật Bản, Nhóm hàng điện thoại và linh
kiện nhập khẩu từ Úc tăng, Tăng lượng ô tô nhập khẩu
từ Nhật Bản.
Nhóm nghiên cứu tiến hành lập 1 bảng khảo sát
về 15 ý kiến này và gửi tới các chuyên gia. Trong giai
đoạn này, các chuyên gia sẽ phân loại, sắp xếp và phân
tích câu trả lời đã thu được trong Vòng 2. Đối với mỗi
câu hỏi giới hạn (yêu cầu tối thiểu) đề đạt được sự
đồng ý ở một vấn để cụ thể trong suốt vòng 2 phải đạt
được 75%. Mục đích của Vòng 2 là đạt được sự nhất
trí hoặc ổn định của bảng câu trả lời [24].
Vòng 3
Trong việc nghiên cứu tác động của RCEP đến nền
kinh tế Việt Nam ở Vòng 1, có tất cả 15 chỉ tiêu đã
được đề xuất và đánh giá bởi chuyên gia. Trong đó, 8
chỉ tiêu tích cực, 7 chỉ tiêu tiêu cực. So sánh với những
yêu cầu về việc phân tích điều kiện đánh giá, kết quả
thể hiện rằng ở Vòng 1 có 14 chỉ tiêu đạt trên 75% sự
thống nhất và 1 chỉ tiêu thể hiện tác động tiêu cực có
giá trị thấp hơn 75% sự thống nhất sẽ bị loại. Như vậy,
nhóm nghiên cứu khảo sát thêm 1 lần nữa ở Vòng 3
với bảng câu hỏi đóng gồm 14 chỉ tiêu và các câu hỏi
mở. Các chuyên gia sẽ đánh giá mức độ đồng ý của
bảng câu hỏi khảo sát với 5 mức độ: (1) Rất không
đồng ý; (2) Không đồng ý; (3) Bình thường; (4) Đồng
ý; (5) Rất đồng ý.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Kết quả nghiên cứu chỉ ra có 8 tác động tích cực
và 6 tác động tiêu cực đến từ hiệp định RCEP đến hoạt
động xuất nhập khẩu của Việt Nam: Làm gia tăng
lượng thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản, Làm gia
tăng lượng thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc, Làm
gia tăng lượng thủy sản xuất khẩu sang Hàn Quốc,
RCEP làm tăng lượng thủy sản xuất khẩu sang Thái
Lan, RCEP làm tăng lượng thủy sản xuất khẩu sang
Australia, Tăng lượng thủy sản xuất khẩu sang New
Zealand, Tăng lượng gạo xuất khẩu sang Trung Quốc,
Tăng lượng hàng dệt may xuất khẩu sang Hàn Quốc.
Và 6 chỉ tiêu tiêu cực gồm: Tăng nhập siêu hàng hóa
từ các nước RCEP, Tăng lượng mặt hàng máy vi tính,
sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu từ Trung
Quốc, Tăng lượng hoa quả nhập khẩu từ 2 nước Thái
Lan và Trung Quốc, Tăng lượng máy tính, linh kiện
điện tử nhập khẩu từ Nhật Bản, Nhóm hàng điện thoại
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và linh kiện nhập khẩu từ Úc tăng, Tăng lượng ô tô
nhập khẩu từ Nhật Bản.
Dựa trên kết quả nghiên cứu này góp phần giúp
các doanh nghiệp xác định được những nhóm ngành
kinh doanh có lợi thế khi RCEP có hiệu lực và nghiên
cứu này cũng giúp xác định các thị trường xuất khẩu
phù hợp. Qua đó, doanh nghiệp có những biện pháp,
chiếp lược hiệu quả phát triển xuất khẩu hàng hoá
sang các thị trường trong RCEP.
Từ kết quả nghiên cứu có thể giúp cho cơ quan
quản lý, chính phủ nhận biết được nhóm ngành hay
mặt hàng nào có lợi thế hay bất lợi khi tham gia RCEP,
từ đó chính phủ có những chính sách hợp lí để tạo điều
kiện thuận lợi cho các nhóm ngành (mặt hàng) hay các
doanh nghiệp kinh doanh các ngành hàng đó. Có thể
là thông qua chính sách đầu tư và khuyến khích phát
triển các ngành công nghiệp hỗ trợ liên quan tới nhóm
ngành đó. Bên cạnh đó, chính phủ tiếp tục rà soát đổi
mới một số đạo luật quan trọng để tạo điều kiện gia
nhập các thị trường trong RCEP.
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Quốc cấp tập "đổ bộ" vào Việt Nam. Báo điện tử
Dân trí. 2020.
[21] Thanh Nguyễn. RCEP “rộng cửa” liệu có gia
tăng nhập siêu từ Trung Quốc?. Tạp chí Hải
Quan. 2020.
[22] Mai Quỳnh. 8 tháng, rau quả nhập khẩu giảm
hơn 36% so với cùng kỳ. Tạp chí điển tử Thương
hiệu và Sản phẩm. 2020.
[23] Xuân Anh. Hiệp định RCEP: Cơ hội phát triển
chuỗi giá trị nông sản Việt ra thế giới. Ban Biên
Tập Tin Kinh Tế, Thông tấn xã Việt Nam. 2021.
[24] Chu, & Hwang. A Delphin - based approach to
developing expert systerms with the cooperation
of multiple experts. Expert Systerms with
Applications, pp.2826-2840. 2008.
Ngày nhận bài:
Ngày nhận bản sửa:
Ngày duyệt đăng:

SỐ 67 (8-2021)

24/5/2021
03/6/2021
18/6/2021

121

TẠP CHÍ

ISSN: 1859-316X

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI

KINH TẾ - XÃ HỘI

JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY

Phụ lục: Bảng phân tích kết quả của các chuyên gia trong vòng 3

Số lượng chuyên gia với các mức độ của sự đồng ý
Chỉ tiêu

Rất

khẩu sang Nhật Bản
2. Làm gia tăng lượng thủy sản xuất
khẩu sang Trung Quốc
3. Làm gia tăng lượng thủy sản xuất
khẩu sang Hàn Quốc
4. RCEP làm tăng lượng thủy sản xuất
khẩu sang Thái Lan
5. RCEP làm tăng lượng thủy sản xuất
khẩu sang Australia
6. Tăng lượng thủy sản xuất khẩu sang
New Zealand
7. Tăng lượng gạo xuất khẩu sang
Trung Quốc
8. Tăng lượng hàng dệt may xuất khẩu
sang Hàn Quốc
9. Tăng nhập siêu hàng hóa từ các nước
RCEP

Q

%

Không

Bình

Đồng

Rất

đồng ý

thường

ý

đồng ý

1

0

8

19

2

3,70

0,5

6,67

1

2

7

16

4

3,67

0,5

10,00

1

0

9

17

3

3,70

0,5

6,67

1

2

10

12

5

3,60

0,5

13,3

1

2

9

13

5

3,63

0,5

10,00

0

3

12

12

3

3,50

0,5

6,67

0

1

9

16

4

3,77

0,5

3,33

0

0

7

20

3

3,87

0,5

3,33

1

1

11

12

5

3,63

0,5

6,67

1

2

9

12

6

3,67

0,5

3,33

0

3

9

13

5

3,67

0,5

10,00

0

3

9

13

5

3,67

0,5

10,00

0

3

8

16

3

3,63

0,5

3,33

2

2

10

11

5

3,50

0,5

3,33

0

2

9

14

5

3,73

0,5

6,67

không
đồng ý

1. Làm gia tăng lượng thủy sản xuất

Md

10. Tăng lượng mặt hàng máy vi tính,
sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu
từ Trung Quốc
11. Tăng lượng hoa quả nhập khẩu từ
Thái Lan
12. Tăng lượng hoa quả nhập khẩu từ
Trung Quốc
13. Tăng lượng máy tính, linh kiện điện
tử nhập khẩu từ Nhật Bản
14. Tăng lượng hàng điện thoại và linh
kiện nhập khẩu từ Úc.
15. Tăng lượng ô tô nhập khẩu từ Nhật
Bản
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ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TRONG GIAO DỊCH
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM
APPLICATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN E-PAYMENT
TRANSACTIONS IN VIETNAM
NGUYỄN HỮU HƯNG
Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: hungnh@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Ngày nay, các giao dịch điện tử đang trở nên phổ
biến hơn bao giờ hết, đi kèm với xu hướng này là
các cơ hội cũng như thách thức đặt ra về giới hạn
công nghệ. Công nghệ Block chain ra đời, mạnh
mẽ giống như Internet, nhưng không giống như
Internet ngày nay, nó lưu trữ các khối thông tin
giống hệt nhau trên mạng của nó. Vì lý do này,
một blockchain không thể được kiểm soát bởi bất
kỳ thực thể đơn lẻ nào cũng như không có một
điểm lỗi nào. Bằng cách lưu trữ dữ liệu trên mạng,
blockchain loại bỏ các rủi ro đi kèm với dữ liệu
được lưu trữ tập trung. Chuỗi khối mạng thiếu các
điểm yếu tập trung mà tin tặc máy tính có thể khai
thác dễ dàng. Blockchain sử dụng công nghệ mã
hóa để cải thiện bảo mật bằng cách cho phép dữ
liệu và thông tin được phân phối rộng rãi,
blockchain công nghệ đã tạo ra xương sống của
Internet mới, thế hệ web3. Trong 5 đến 10 năm tới,
blockchain sẽ thay đổi các mô hình kinh doanh
trong tất cả các loại ngành công nghiệp - và có lẽ
thay đổi cách mọi người làm việc và sinh sống.
Bài viết này chỉ ra thực trạng của việc ứng dụng
blockchain trong giao dịch thanh toán số tại Việt
Nam đồng thời chỉ ra các thách thức mà Việt Nam
phải đối mặt khi áp dụng công nghệ này.
Từ khóa: Blockchain, e-payment, transactions.

Abstract
Today, electronic transactions are becoming more
popular than ever, accompanied by this trend of
opportunities and challenges posing on
technological limits. Block chain technology was
born, powerful like the Internet, but unlike today's
Internet, it stores identical blocks of information
on its network. For this reason, a blockchain
cannot be controlled by any single entity nor can
there be a single point of failure. By storing data
on the network, blockchain eliminates the risks
associated with centrally stored data. Network
blockchain lacks centralized vulnerabilities that
SỐ 67 (8-2021)

computer hackers can exploit easily. Blockchain
uses encryption technology to improve security.
By allowing data and information to be widely
distributed, blockchain technology has created the
backbone of the new Internet, the web3
generation. Although it was originally devised for
the Bitcoin digital currency, the business and
technology community is finding many new uses
for blockchain, one of which is online payment
transactions. Knowledge of this new technology
will be required not only by the developers but by
all businesses. In the next 5 to 10 years,
blockchain will change business models in all
types of industries - and perhaps change the way
people work and live. This article outlines the
current state of blockchain application in digital
payment transactions in Vietnam and outlines the
challenges that Vietnam is facing when applying
this technology.
Keywords: Blockchain, e-payment, transactions.

1. Đặt vấn đề
Thương mại là huyết mạch của nền kinh tế toàn
cầu, và các ngân hàng từ lâu đã đóng vai trò vai trò
quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro và cung cấp tài
chính cho thương mại trong nước và quốc tế. Giao
dịch thương mại trực tuyến và tài chính chuỗi cung
ứng cung cấp cho các công ty tiền và bảo mật mà họ
cần để mua và bán các sản phẩm và dịch vụ trong nước
và xuyên biên giới. Việc sử dụng giao dịch tài khoản
trực tuyến đã tăng lên trong những năm gần đây một
phần do sự dễ dàng liên lạc và trao đổi thông tin giữa
doanh nghiệp qua internet.
Tuy nhiên, ngay cả với giao dịch tài khoản trực
tuyến, vẫn có một nhu cầu mạnh mẽ đối với các dịch
vụ ngân hàng trong việc cấp vốn, giảm thiểu rủi ro,
chuyển đổi và khớp dữ liệu. Các dịch vụ ngân hàng
này nhằm giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp vừa
và nhỏ mà các tập đoàn lớn phải đối mặt khi giao dịch,
chẳng hạn như rủi ro đối tác, sự khó tuân thủ luật pháp
và quy định ở nhiều khu vực pháp lý, rủi ro hàng hóa
bị mất mát, hư hỏng trong quá trình vận chuyển và rủi
ro ngoại hối.
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Khi công nghệ thay đổi và sự phổ biến của giao
dịch tài khoản trực tuyến đang ngày càng mở rộng,
các ngân hàng và tập đoàn yêu cầu các giải pháp cho
phép họ vượt qua những điểm khó khăn trong thương
mại tài chính ngày nay. Việc sử dụng sổ cái phân tán
đã được khám phá trong các lĩnh vực như thanh toán
và giải quyết chứng khoán, và những công nghệ này
có thể cũng được sử dụng để cải thiện dịch vụ trong
giao dịch thương mại.
Ở Việt Nam, thương mai điện tử đang trên đà phát
triển mạnh và đang bắt kịp xu hướng trong khu vực và
trên thế giới, đi kèm với nó là sự gia tăng chóng mặt
của các giao dịch thanh toán qua Internet. Vì vậy, câu
hỏi đặt ra là một công nghệ rất mới như Blockchain
đang và sẽ áp dụng như thế nào trong giao dịch trực
tuyến ở Việt Nam hiện nay đang là một chủ đề nóng
hổi thu hút nhiều người quan tâm.

2. Phân tích thực trang giao dịch thanh toán
điện tử dựa trên nền tảng Block chain tại
Việt Nam
Việc trao đổi dữ liệu thương mại đóng vai trò
xương sống cho quy trình giao dịch thương mại trực
tuyến, làm cho nó trở thành điểm khởi đầu lý tưởng
cho việc sử dụng các blockchain. Sự chấp thuận và sự
phù hợp của dữ liệu được tìm thấy trong các chứng từ
thương mại như hóa đơn có thể là nguyên nhân dẫn
đến các sự kiện xảy ra sau đó, chẳng hạn như chuyển
giao quyền sở hữu hoặc thực hiện thanh toán. Bằng
cách tạo điều kiện dễ dàng truy cập dữ liệu và minh
bạch đầu cuối của toàn bộ giá trị chuỗi, blockchain có
thể tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả các bên
tham gia vào giao dịch thương mại và tạo điều kiện
cải thiện trao đổi thông tin thương mại.
Việc thanh toán chứng khoán hoặc lãi chứng
khoán được chuyển giao, thường với đồng thời trao
đổi tiền, để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Như một
phần của việc thực hiện các nghĩa vụ giao hàng của
giao dịch, thanh toán liên quan đến việc chuyển
nhượng chứng khoán và khoản thanh toán tương ứng.
Trên hết, giải quyết là ngày càng tiến tới phương thức
DVP (giao hàng so với thanh toán) - mua trao đổi bảo
mật và tiền mặt bất hợp pháp và không thể hủy ngang,
để giảm thiểu việc người bán và rủi ro của người mua
liên quan đến việc phân phối một tài sản mà không
nhận được tài sản tương phản tại cùng lúc. Điều này
đôi khi được gọi là việc cung cấp bảo mật phụ thuộc
hoặc các khoản thanh toán phụ thuộc bằng tiền mặt.
Nói cách khác, việc cung cấp bảo mật sẽ không thực
hiện không đồng thời thanh toán bằng tiền mặt và
ngược lại.
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Việc trao đổi dữ liệu thương mại và khả năng kiểm
tra lịch sử tín dụng của thương nhân có thể cũng giúp
tăng tốc độ, hiệu quả và bảo mật trong tài chính giữa
người mua, người bán và ngân hàng của họ. Khả năng
hiển thị trong thời gian thực của các sự kiện dọc theo
chuỗi cung ứng cho phép các yếu tố kích hoạt tài chính
có thể được xác định sớm hơn, có nghĩa là có thể được
phát hành nhanh hơn. Blockchains cũng có thể giúp
cải thiện xếp hạng tín dụng và rủi ro các thủ tục đánh
giá. Sự thiếu tích hợp của giao dịch thương mại trực
tuyến với chu kỳ thương mại là thiếu minh bạch xung
quanh thương mại và giao dịch thương mại trực tuyến
ngày nay. Thương mại điện tử cũng phải đối mặt với
thông tin tốn kém và tốn nhiều thời gian, thường là
với giấy các tài liệu có thể dẫn đến sự chậm trễ trong
việc chuyển hàng, bắt đầu thanh toán, hoặc giải phóng
quỹ như một phần của thỏa thuận tài trợ. Các quy trình
thủ công này, cùng với sự thiếu minh bạch, cũng làm
tăng nguy cơ sai sót hoặc thậm chí gian lận trong việc
sao chép hóa đơn thương mại.
Các bên liên quan trong ngành đã nỗ lực để giảm
tác động của một số vấn đề này (chẳng hạn như sự
phát triển của nghĩa vụ thanh toán qua ngân hàng
[BPO] đối với giao dịch tài khoản mở), nhưng khó
khăn với các giải pháp này là hai mặt: thiếu sự chấp
nhận và sự gia tăng của các nền tảng khác nhau thiếu
khả năng tương tác.

Nguồn: Blockchain, Fintech, and Islamic Finance, Hazik
Mohamed and Hassnian Ali

Hình 1. Sử dụng Blockchain trong các giao dịch thanh
toán số hóa tại Việt Nam

Khi việc sử dụng blockchain trong Giao dịch
thương mại được giữ lại, tất cả các bên liên quan có
thể tiết kiệm thời gian và nguồn lực bằng cách loại bỏ
nhu cầu xử lý thủ công và đối sánh dữ liệu mà họ thực
hiện ngày hôm nay và cho phép họ tập trung vào các
đề xuất chẳng hạn như tạo ra sản phẩm tốt hơn, có thể
quan trọng đối với doanh nghiệp tham gia vào thương
mại trong nước và quốc tế. Hình 2 mô tả chi tiết các
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bên tham gia trong giao dịch thương mại dựa trên
blockchain. Với khả năng hiển thị thời gian thực về
các sự kiện dọc theo chuỗi cung ứng, các yếu tố kích
hoạt tài chính có thể được xác định sớm hơn. Điều này
có nghĩa là tiền có thể được giải phóng nhanh hơn
nhiều (giữa người mua và người bán, cũng như với
ngân hàng như một phần của thỏa thuận bao thanh
toán). Ngoài ra, blockchain cho phép khả năng của
các tác nhân phi ngân hàng (vận chuyển hàng hóa, đại
lý hải quan,...) cập nhật vào hệ thống ngay lập tức sau
khi giao dịch được hoàn tất.
Giao dịch thương mại đến các giao dịch tài chính,
cả trong nước và quốc tế, liên quan đến tài chính các
khoản phải thu thương mại và thương mại toàn cầu.
Giao dịch thương mại là một chức năng kinh doanh
cốt lõi cho tất cả các ngân hàng toàn cầu, đặc biệt là
ngân hàng cấp 1. Với tầm quan trọng của nó, nó vẫn
còn tụt hậu trong ứng dụng công nghệ của nó và vẫn
sử dụng các quy trình thủ công cho các luồng tài liệu
làm trung tâm. Điều này dẫn đến sự gián đoạn trong
các chu kỳ kinh doanh và sự thiếu minh bạch sẽ khiến
mở cửa cho tội phạm tài chính. Chuỗi cung ứng giữa
nhiều bên rất phức tạp, phân tán, và thiếu sự tin tưởng,
do đó họ rất chậm và cần nhiều bên thứ ba như ngân
hàng và thanh toán bù trừ để tạo điều kiện thuận lợi
cho khía cạnh tin cậy và thanh toán bù trừ cho phép
chuỗi cung ứng thương mại lưu thông.

KINH TẾ - XÃ HỘI
Khi đi mua sắm online/offline và quẹt thẻ, một dãy
nhị phân (chứa thông tin về thẻ của người dùng)
phải đi qua 1 chuỗi các công ty, trong đó, có những hệ
thống đã lạc hậu và thiếu tính cập nhật và mất một
khoảng thời gian trễ để việc thanh toán được xác nhận.
Với ứng dụng công nghệ blockchain, các bên có thể
không cần tới quá trình thanh toán này vì việc chi trả
và thanh toán sẽ đồng thời xảy ra bằng cơ chế hoạt
động của sổ cái phân tán.
Trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc và mã QR,
công nghệ Blockchain đã được áp dụng lên một số
hàng hóa nông sản tại Việt Nam như vải, nhãn, đào và
nhiều sản phẩm khác trong việc gán mã hệ thống của
blockchain (hash code) lên tất cả các công đoạn của
chuỗi liên kết cho sản phẩm mang mã QR. Điều này
cho phép hệ thống xác định chính xác trạng thái của
sản phẩm trong từng thời điểm như hàng đã đóng gói,
hàng đã chuyển, hàng đã bán,… Ứng dụng công nghệ
Blockchain cho phép người tiêu thụ và nhà quản lý
nắm được toàn bộ quá trình từ sản xuất ra sản phẩm
đến khi sản phẩm được bán cho người tiêu thụ. Nếu
những dữ liệu sản xuất được cập nhật trung thực (đó
là lý do vì sao cần sử dụng IoT) thì bức tranh sản xuất
sẽ hiện ra chính xác. Thông qua đó, người sản xuất
biết rõ trạng thái sản xuất của mình để điều chỉnh,
nâng cấp và phát triển cũng như làm cho việc giao
dịch với người tiêu dùng trở nên minh bạch, nhanh
chóng và hiệu quả hơn.
Tại Việt Nam, Ngân hàng TNHH Một thành viên
HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) và Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa
thông báo đã đồng thực hiện thành công một giao dịch
bằng thư tín dụng trong nước (LC) bằng tiền đồng trên
nền tảng blockchain đầu tiên tại Việt Nam.
Giao dịch được thực hiện trên nền tảng Contour,
trên cơ sở công nghệ blockchain Corda của R3, là một
phần của giai đoạn thử nghiệm Beta của Contour.

Nguồn: Blockchain A Practical Guide to Developing Business,
Law, and Technology Solutions, Joseph J. Bambara Paul R. Allen.

Hình 2. Mối liên hệ giữa chuỗi bán lẻ, ngân hàng và bên
cung ứng trong giao dịch thương mại áp dụng
blockchain

Hiện nay, blockchain đã và đang được áp dụng
trong một số lĩnh vực như thanh toán chạm (quẹt thẻ),
ví điện tử, thanh toán trong các nền tảng ứng dụng
(VinID; Shoppee,…) hay thanh toán bằng QR Code.
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Thư tín dụng này nhằm hỗ trợ Công ty TNHH
Kirby Đông Nam Á (bên mua) mua các sản phẩm tôn
mạ sơn từ Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (bên bán),
trong đó HSBC Việt Nam đóng vai trò cấp tín dụngngân hàng phát hành và Vietcombank là ngân hàng tư
vấn/ngân hàng chỉ định. Toàn bộ quy trình của giao
dịch tín dụng thư này (ngoại trừ các khoản thanh toán)
được hoàn thành trên một nền tảng duy nhất, Contour,
thay vì sử dụng nhiều nền tảng phức tạp khác nhau.
Việc phát hành và cấp tín dụng bằng tiền đồng này được
thực hiện thành công chỉ trong vòng 27 phút, nhanh hơn
nhiều so với các phương thức thanh toán LC truyền
thống, thường mất từ ba đến năm ngày làm việc.
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Một điểm sáng khác trong giao dịch này là các bên
đã hoàn thành việc xuất trình hồ sơ điện tử trên
Contour thay vì phải gửi hồ sơ giấy qua đường chuyển
phát nhanh với nhiều bước thủ công, phát sinh nhiều
chi phí. Bộ chứng từ điện tử đã được xử lý và gửi từ
người bán (Tôn Đông Á) thông qua ngân hàng của
người bán (Vietcombank), ngân hàng phát hành
(HSBC) đến người mua (Kirby Đông Nam Á) trong
vòng nửa ngày thay vì khoảng 10 ngày như trước. Hệ
thống Contour cũng giúp cho quá trình trao đổi tình
trạng từ chối /chấp nhận của bộ chứng từ của các bên
liên quan trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn.

3. Các nhân tố hỗ trợ cho Blockchain trong
giao dịch thanh toán điện tử tại Việt Nam

Tín dụng thư trên nền tảng chuỗi khối của Contour
có nhiều ưu điểm như giảm thiểu tính phức tạp, tăng
cường tính minh bạch, tiết kiệm chi phí, giảm sai sót,
và hệ thống thông suốt, các bên có thể tự tra cứu thông
tin dựa trên các nút mạng chuyên biệt của mình.

Tính minh bạch của các sự kiện dọc theo chuỗi
cung ứng thông qua blockchain là một yếu tố chính
của việc thanh toán nhanh hơn và cải thiện tài chính,
tăng hiệu quả, giảm rủi ro gian lận và giảm chi phí.
Hợp đồng thông minh là các hợp đồng chuyên nghiệp
tự thực hiện, tự động thực hiện các chức năng sau khi
sự kiện kích hoạt đã diễn ra địa điểm. Chúng là các
hợp đồng tuyến tính có thể bao gồm nhiều bên (người
mua, người bán, các ngân hàng, các công ty,...) không
thể thay đổi được.

Một ứng dụng khác về blockchain tại các ngân
hàng ở Việt Nam đó là việc Ngân hàng TMCP Quân
đội (MB) gần đây đã trở thành ngân hàng hàng đầu
Việt Nam ứng dụng thành công công nghệ chuỗi khối
bằng cách liên tục xử lý thành công toàn bộ vòng đời
của hai giao dịch LC nhập khẩu bằng mạng Contour.
Thay vì thực hiện trên nhiều hệ thống, MB cùng
ngân hàng Bangkok, Thái Lan đã ứng dụng thành công
công nghệ Blockchain, cho phép thực hiện được trọn
vẹn toàn bộ quy trình nghiệp vụ thanh toán LC chỉ trong
1 nền tảng sẵn có. Các bên liên quan, bao gồm: nhà xuất
khẩu, nhà nhập khẩu, ngân hàng phát hành và ngân
hàng thông báo đều cùng xử lý trên một hệ thống.
Ưu điểm của công nghệ này so với kĩ thuật truyền
thống chính là việc các bên được quản lý trạng thái
giao dịch của mình theo thời gian thực và được cập
nhật thường xuyên. Điều này đảm bảo tính minh bạch
củng như cải thiện hiệu suất và cắt giảm chi phí cho
quy trình. Đây có thể nói là một thành công đáng kể
trong việc thực hiện một giao dịch quan trọng của
thương mại. Điều này thể hiện các nỗ lực cần thiết của
MB trong ứng dụng công nghệ mới nhằm đem lại trải
nghiệm dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.
Có thể thấy rằng, mặc dù việc ứng dụng blockchain
trong các giao dịch thanh toán điện tử tại Việt Nam vẫn
còn chưa phổ biến và chịu nhiều rào cản, tuy nhiên, các
thành tựu kể trên đã đánh dấu một sự đột phá cho thương
mại Việt Nam trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0
hiện nay, đồng thời chỉ ra tính thích nghi và hội nhập tốt
của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, đa phương hóa,
đem đến cơ hội rất lớn cho Việt Nam để trở thành một
trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất
trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong tương lai.
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Để giúp cải thiện các dịch vụ tài chính thương mại
do các ngân hàng cung cấp cho khách hàng của họ, cần
có một số trình hỗ trợ để hệ thống hóa các dịch vụ này.
Việc sử dụng hợp đồng thông minh và sự phát triển của
cơ sở hạ tầng thanh toán tức thì là hai những công cụ
hỗ trợ này sẽ nâng cao đáng kể lợi ích cho các ngân
hàng, tổ chức tài chính và các doanh nghiệp sử dụng sổ
cái phân tán số hóa trong giao dịch thương mại.

3.1. Hợp đồng thông minh dựa trên blockchain

Hợp đồng thông minh có thể được coi là tương lai
của các giao dịch kinh tế, vì chúng cho phép hiệu quả
hơn trong các hợp đồng pháp lý thông qua việc giảm
việc đánh giá thủ công và bắt đầu các điều khoản hợp
đồng, giảm thiểu rủi ro thông qua việc loại bỏ lỗi thủ
công và hóa đơn trùng lặp. Tuy nhiên, luật pháp và
quy định những thách thức xung quanh các hợp đồng
thông minh ở nhiều khía cạnh pháp lý, các công ty thì
cho rằng việc sử dụng các hợp đồng thông minh vẫn
đang trong giai đoạn chỉ là bằng chứng của một hợp
đồng. Để đẩy nhanh sự trưởng thành của công nghệ
này, các điều khoản hợp đồng thông minh cần được
tiêu chuẩn hóa và các ứng dụng hợp đồng thông minh
B2B quy mô nhỏ cần thành công.

3.2. Cơ sở hạ tầng thanh toán tức thì
Sự phát triển của cơ sở hạ tầng thanh toán tức thì
là một yếu tố quan trọng khác giúp sẽ thêm tốc độ và
hiệu quả cho các giao dịch thương mại hiện có thể yêu
cầu tương tác của con người. Hơn hai mươi quốc gia
trên khắp thế giới đã đề cập đến cơ sở hạ tầng thanh
toán tức thì (như Ripple và Stellar), và các thị trường
như Úc, Hoa Kỳ, Khu vực đồng tiền chung châu Âu
và Châu Á nằm trong quy trình phát triển và thử
nghiệm hệ thống thanh toán tức thời. Với khả năng
gửi và nhận các khoản thanh toán trong nước chỉ trong
vài giây, sự di chuyển của tiền được kích hoạt bởi các
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sự kiện dọc theo chuỗi cung ứng có thể tiến hành
nhanh hơn, điều này có nghĩa là các công ty vận
chuyển, cơ quan hải quan và người bán có quyền truy
cập nhanh hơn vào quỹ. Thanh toán tức thì cũng có
thể cho phép người mua và người bán nhận được tiền
từ các ngân hàng của họ nhanh hơn, điều này có thể
dẫn đến tối ưu hóa hơn nữa vốn lưu động và mở khóa
tính thanh khoản từ chuỗi cung ứng.

4. Thách thức trong việc ứng dụng công nghệ
blockchain trong giao dịch thanh toán điện tử
tại Việt Nam
Việc áp dụng tài chính thương mại dựa trên
blockchain vẫn phải đối mặt với một số thách thức, bao
gồm một môi trường pháp lý và quy định không rõ ràng,
cần phải mở rộng tốc độ và khả năng mở rộng của công
nghệ cũng như thách thức trong việc tạo ra một hiệu
ứng mạng để thúc đẩy việc áp dụng sổ cái phân tán
trong không gian giao dịch. Ngoài ra, các rủi ro về gian
lận thượng mại với các giao dịch nước ngoài, vấn đề
bảo mật thông tin thẻ, sự khác biệt trong văn hóa kinh
doanh, tâm lý chưa sẵn sàng trong việc thay đổi phương
thức thanh toán từ cả phía người mua và người bán, sự
cạnh tranh với thẻ Credit-Debit Card, rủi ro về an ninh
mạng, hạ tầng cơ sở dữ liệu,… cũng là những rào cản
lớn trong việc áp dụng Blockchain trong các giao dịch
thanh toán điện tử tại Việt Nam. Nếu Việt Nam và các
bên liên quan trong ngành làm việc cùng nhau để đáp
ứng những khó khăn này, họ sẽ nhận ra những lợi ích
hữu hình đáng kể. Sổ cái phân tán có thể đảm bảo sự
minh bạch hoàn toàn của chuỗi giá trị, giảm tỷ lệ sai sót
và tín dụng rủi ro, chi phí thấp hơn, cải thiện sự tiện lợi
và cung cấp một sân chơi bình đẳng cho tất cả những
người tham gia. Điều này có thể giúp các công ty cải
thiện tính thanh khoản, nâng cấp quy trình điều chỉnh
và có thêm các cơ hội về tài chính, đồng thời cho phép
ngân hàng đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, hiện đại
hóa hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), cho phép
phát triển các sản phẩm mới, và tránh khâu trung gian.
Trong nền kinh tế Việt Nam, các nhà lập pháp, quản lý
và chính phủ nên khai thác tiềm năng cho sổ cái phân
tán trong việc tăng minh bạch và dễ tuân thủ và báo cáo.
Sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý về mặt pháp lý sẽ là
công cụ để phát triển ổn định các giao dịch tiên tiến,
sự củng cố về hành lang pháp lý và hệ thống hành
chính là vô cùng quan trọng trong việc ứng dụng nền
tảng công nghệ blockchain trong giao dịch thương mại
tại Việt Nam.
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5. Kết luận
Công nghệ blockchain đã và đang được triển khai
mạnh mẽ tại nhiều lĩnh vực để thúc đẩy phát triển
thương mại toàn cầu, trong đó có giao dịch số hóa
trên nền tảng trực tuyến. Nỗ lực trong việc thực hiện
giao dịch thương mại sử dụng công nghệ blockchain
là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình chuyển đổi
số, hiện đang là chiến lược then chốt của nền kinh tế
Việt Nam thời đại công nghệ 4.0. Nhiều cơ hội và
tiềm năng được mở ra, tuy nhiên, đi kèm với điều đó
là các thách thức cũng lớn không kém đặt ra cho hệ
thống pháp lý, nguồn lực và trình độ khoa học - công
nghệ mà Việt Nam cần đáp ứng và thích nghi nhanh
chóng trong bối cảnh số hóa hiện nay.
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HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM BIỂN
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Tóm tắt
Ô nhiễm môi trường biển do rác thải nhựa là vấn
đề toàn cầu, đặc biệt nan giải ở Việt Nam- vốn là
một trong số quốc gia ven biển nhạy cảm nhất với
biến đổi khí hậu và tác động từ môi trường biển.
[1]. Tuy nhiên Việt Nam hiện nay chưa có hệ thống
pháp luật hoàn chỉnh nhằm bảo vệ môi trường nói
chung và môi trường biển nói riêng trước tác động
của rác thải nhựa [2]. Trong khuôn khổ bài báo,
nhóm tác giả đã tập trung phân tích các quy định
của pháp luật quốc tế và Việt Nam về quản lý rác
thải nhựa xả thải ra biển, từ đó có sự bình luận,
đánh giá những bất cập trên thực tiễn thi hành làm
cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp nhằm hoàn
thiện khung pháp lý của Việt Nam về quản lý rác
thải nhựa trên biển.
Từ khóa: Môi trường biển, rác thải nhựa, Việt Nam.

Abstract
Marine plastic waste is a global problem,
especially a problem in our country. Vietnam is
one of the most sensitive coastal countries to
climate change and impacts from the marine
environment. But Vietnam currently does not have
a completion legal system to protect the
environment in general and marine environment
in particular from the impact of plastic waste. In
the framework of the article, the author analyzes
the provisions of international law and Vietnam of
plastic waste discharged into the sea, then has an
overview, propose solutions to improve the legal
framework of Vietnam on maritime plastic waste.
Keywords: Maritime environment,
Marine
plastic waste, Vietnam.

1. Mở đầu
Khối lượng tăng nhanh chóng của rác thải nhựa
trên biển và đại dương đã trở thành vấn đề mang tính
toàn cầu. Theo báo cáo của Liên minh Bảo tồn Thiên
nhiên Quốc tế (IUCN) có ít nhất 8 triệu tấn nhựa được
đẩy ra các đại dương hàng năm [3]. Tại Việt Nam rác
thải nhựa chiếm 6-7% lượng xả thải ra biển của thế
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giới [4]. Tác hại của rác thải nhựa trên biển đều có thể
thấy rõ: gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái
và sinh vật biển, kinh tế và cả sức khỏe con người khi
sử dụng các thực phẩm biển bị nhiễm PCBs, PAHs,...
Tính nguy hại của rác thải nhựa đặc biệt ở chỗ chúng
rất chậm phân hủy trong môi trường nước biển. Tác
hại thấy rõ, nhưng do thói quen sử dụng các sản phẩm
nhựa, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế, đặc biệt
là khung pháp lý để quản lý, ngăn chặn còn hạn chế
khiến cho việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường
biển từ rác thải nhựa chưa đạt được hiệu quả trong
thực tiễn thi hành Do đó, nghiên cứu pháp luật quốc
tế và Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc đề
xuất những giải pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường
biển do rác thải nhựa. Nhóm tác giả nghiên cứu dựa
trên phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp để có
đánh giá tổng quan về hệ thống pháp luật hiện nay,
trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp phù hợp.

2. Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng ngừa
ô nhiễm biển do rác thải nhựa
Thế giới trong thế kỷ XXI đang đối mặt với nhiều
vấn đề mang tính toàn cầu: dịch bệnh, biến đổi khí hậu,
chiến tranh, môi trường,... Cả thế giới đang dồn lực
chống lại đại dịch Covid-19, nhưng không có nghĩa có
thể bỏ qua những vấn đề toàn cầu khác, đặc biệt vấn
đề ô nhiễm mỗi trường. Trước những vấn đề toàn cầu
như vậy, càng thấy vai trò của pháp luật quốc tế khuôn khổ pháp lý thống nhất, nhằm nâng cao vai trò
trách nhiệm của các quốc gia. Trong lĩnh vực môi
trường nói chung và môi trường biển nói riêng, pháp
luật quốc tế có vai trò đặc biệt quan trọng. Tôn trọng
pháp luật quốc tế là chìa khóa để giải các bài toán môi
trường biển toàn cầu.
Đầu tiên phải kể tới các công ước quốc tế phạm vi
toàn cầu. Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982
được coi như bản hiến pháp của đại dương đã đưa ra
khái niệm về ô nhiễm môi trường biển nói chung tại
Điều 1.4 và quy định về “nghĩa vụ của các quốc gia
trong việc ngăn chặn, giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm
môi trường biển” tại Điều 194.
Ngoài ra, còn có một số các công ước quốc tế quan
trọng khác như: Công ước London về ngăn ngừa ô
nhiễm biển do hoạt động đổ chất thải và các vật chất
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khác 1972 và Nghị định thư 1996, mục đích nhằm
ngăn chặn đổ chất thải ra biển, trong đó có chất thải
nhựa bởi theo thống kê, rác thải nhựa chiếm 80% số
lượng rác thải trên biển [3]. Công ước quốc tế về ngăn
ngừa ô nhiễm biển do tàu gây ra năm 1973
(MARPOL) và nghị định thư 1978 cũng đưa ra những
quy định nhằm ngăn chặn ô nhiễm trong đó có rác thải
ra từ tàu tại Phụ lục V như: “cấm thải bất kì loại chất
dẻo nào ra biển, bao gồm cả lưới đánh cá, dây thừng
bằng vật liệu tổng hợp và túi đựng rác bằng nhựa”.
Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên
giới chất thải nguy hại và việc tiêu huỷ chúng năm
1989 cũng là một công ước có giá trị ràng buộc pháp
lý quan trọng liên quan đến chất thải nguy hại và các
chất thải khác. Việt Nam hiện đều là thành viên của
các công ước trên vào các năm 1994 (UNCLOS),
1991 (MARPOL Phụ lục I, II), 2015 (MARPOL Phụ
lục III, IV, V, VI), 1995 (BASEL) và đang nghiên cứu
tham gia Công ước London.
Tại kỳ họp thứ ba của Đại hội đồng Liên hợp quốc
về Môi trường (UNEA) vào tháng 12/2017, Việt Nam
và 126 quốc gia khác đã cùng nhau thông qua một
nghị quyết về chất thải nhựa và vi nhựa đại dương.
Năm 2018, Hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức ở
Canada, Việt Nam đã cam kết và kêu gọi toàn cầu giải
quyết vấn đề rác thải nhựa trên biển. Việt Nam và các
nước ASEAN đã ra Tuyên bố Bangkok về chống rác
thải biển ở khu vực ASEAN và Khung hành động
ASEAN về rác thải biển (Bangkok - 2019) nhằm tăng
cường hợp tác trong khu vực và quốc tế đối với các
giải pháp về ô nhiễm nhựa đại dương [5].
Khi là thành viên các công ước, cũng như có các
tuyên bố, Việt Nam có nghĩa vụ tận tâm, thiện chí thực
hiện các cam kết quốc tế theo nguyên tắc Pacta sunt
servanda được ghi nhận tại Điều 26 của Công ước
Viên về Luật điều ước quốc tế năm 1969 mà Việt Nam
đã là thành viên từ 2001, đồng thời phải quyết liệt và
nỗ lực hơn nữa để nội luật hóa thành các khung pháp
lý trong nước nhằm nâng cao hiệu quả trong phòng
ngừa ô nhiễm biển do rác thải nhựa.
Tuy nhiên hiện nay cần phải có một khung pháp lý
mang tính toàn cầu nói chung. Các công ước hiện có,
hiện điều chỉnh chung về rác thải và chất thải, chứ
không có điều ước riêng biệt về rác thải nhựa đại
dương. Các tuyên bố, cam kết về bảo vệ môi trường
biển trước rác thải nhựa hiện có chỉ mang tính chất
“luật mềm” không có tính ràng buộc pháp lý với các
quốc gia. Do đó cần thiết phải xây dựng một thỏa
thuận ràng buộc toàn cầu nhằm đảm bảo tính hiệu quả,
tăng cường sự hỗ trợ, trách nhiệm của các quốc gia,
giảm lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhựa, nhập
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khẩu và xuất khẩu vật liệu nhựa, sản phẩm và chất thải
nhựa, vi nhựa,...
Thứ hai pháp luật quốc tế cũng chưa có các tiêu
chuẩn chung, thống nhất trên phạm vi toàn cầu về
nhựa và các sản phẩm của nhựa. Điều kiện để có thể
được dán nhãn nhựa sinh thái, an toàn với môi trường;
cách thức phân loại các sản phẩm cụ thể từ nhựa,
thành phần của chúng. Tiêu chuẩn toàn cầu về trách
nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đối với nhựa
trong xử lý và xả thải các sản phẩm sau khi sử dụng
cũng chưa có. Các quốc gia, liên minh kinh tế tự quy
định mức trách nhiệm. Điều này còn ảnh hưởng trực
tiếp tới giá thành sản phẩm và cạnh tranh trong thương
mại toàn cầu.

3. Pháp luật Việt Nam về quản lý rác thải
nhựa
Việt Nam có 3200km đường bở biển, với định
hướng tới năm 2045 sẽ trở thành quốc gia biển mạnh,
kinh tế biển giữ vị trị quan trọng của nền kinh tế [6].
Tuy nhiên Việt Nam là một trong số các quốc gia
“đóng góp” rác thải nhựa ra biển nhiều nhất, khoảng
0,73 triệu tấn/năm, tương đương 6% tổng lượng rác
thải nhựa bị thải ra biển và đứng thứ 4 trên thế giới,
mức tiêu thụ nhựa tăng 16-18%/năm [4]. Đối với rác
thải đã được thu gom, 71% được xử lý bằng phương
pháp chôn lấp, tiềm ẩn nguy cơ bị đẩy ngược trở lại ra
sông suối theo dòng chảy [2].
Điều đó đặt ra yêu cầu Việt Nam cần phải có nhiều
hơn nữa, quyết liệt hơn nữa các biện pháp quản lý việc
sử dụng rác thải nhựa và xả thải ra biển. Sự quyết liệt
bước đầu được thể hiện khi Việt Nam đang nhanh
chóng hoàn thiện khung pháp lý về quản lý rác thải
nhựa. Nhiều cơ chế, chính sách, quy định và hướng
dẫn quản lý tổng hợp chất thải rắn nói chung và chất
thải nhựa nói riêng đã được ban hành như: Luật Bảo
vệ môi trường (2014), Luật Phí và lệ phí (2015). Nghị
định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính
phủ về quản lý chất thải và phế liệu (được sửa đổi, bổ
sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày
13/5/2019), chất thải rắn hiện đang được phân loại và
quản lý theo các loại khác nhau. Trách nhiệm quản lý
Nhà nước về chất thải rắn, mặc dù có sự tham gia quản
lý của nhiều Bộ, cơ quan liên quan nhưng về cơ bản
đang được thực hiện theo hướng Bộ Tài nguyên và
Môi trường là cơ quan Nhà nước thống nhất quản lý,
các Bộ liên quan quản lý chuyên ngành kỹ thuật theo
chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. Thực
hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản
dưới Luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, Bộ Tài
nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng đã xây dựng, ban
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hành các văn bản, các quy chuẩn kỹ thuật môi trường
như Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải
rắn sinh hoạt (QCVN 61 MT:2016/BTNMT), quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng hạ tầng liên quan
đến các công trình xử lý chất thải. Bộ Xây dựng đã
chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất
thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết
định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009). Đến năm
2018, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây
dựng đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường
xây dựng và đồng trình Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng
hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm
2050 (tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018).
Bộ Tài chính đã ban hành các quy định về quản lý kinh
phí dành cho bảo vệ môi trường nói chung và quản lý
chất thải rắn sinh hoạt nói riêng như Thông tư số
02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự
nghiệp môi trường.
Đối với chất thải nhựa, Chính phủ đã ban hành các
văn bản chỉ đạo thực hiện một số giải pháp để từng
bước giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường do
chất thải nhựa. Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày
11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án
tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng
túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020.
Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược
quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm
2025, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó một trong
những nhiệm vụ cơ bản là tổng kết, đánh giá kết quả
thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng
cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi
ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020;
hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất
và cung cấp các loại túi ni lông khó phân hủy kể từ
năm 2026 tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục
vụ cho mục đích sinh hoạt.
Đặc biệt trong cơ chế quản lý rác thải nhựa phải
kể đến Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018
của Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh
tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045 đã đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 “Ngăn
ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường
biển; tiên phong trong khu vực về giảm thiểu chất thải
nhựa đại dương” tiến tới “quản lý rác thải nhựa; cải
thiện, nâng cao chất lượng môi trường biển”.
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ngày 09/6/2019, Chính phủ đã phát động Phong trào
chống rác thải nhựa trên toàn quốc. Ngày 04/12/2019
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
1746/QĐ-TTg về kế hoạch hành động quốc gia về
quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, trong
đó đặt ra mục tiêu: “đến năm 2030 sẽ giảm thiểu 75%
rác thải nhựa trên biển và đại dương”. Ngoài ra kế
hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cần phải
thực hiện như: “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức,
thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và
rác thải nhựa đại dương; thu gom, phân loại, lưu giữ,
vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa từ các
hoạt động ở khu vực ven biển và trên biển; kiểm soát
rác thải nhựa từ nguồn; và hợp tác quốc tế, nghiên
cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công
nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương”. Gần đây Thủ
tướng Chính phủ tiếp tục ban hành chỉ thị Số: 33/CTTTg ngày 20/8/2020 về tăng cường quản lý, tái sử
dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, giao
nhiệm vụ cho các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các
địa phương. Trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi
trường hoàn thiện chế định quản lý chất thải rắn theo
đề án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 theo
hướng coi chất thải và chất thải nhựa là tài nguyên,
nhằm tạo ra mô hình kinh tế tuần hoàn. Đây là một
trong những điểm mới quan trọng trong Luật Bảo vệ
môi trường sửa đổi 2020 đã được Quốc hội thông qua
ngày 17/11/2020 nhằm phòng ngừa ô nhiễm do rác
thải nhựa.
Điều 73 Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020
đã bổ sung thêm quy định việc “Giảm thiểu, tái sử
dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa, phòng, chống ô
nhiễm rác thải nhựa đại dương. Nâng cao vai trò,
trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc hạn
chế sử dụng, xả thải rác thải nhựa, nhựa khó phân hủy
ra hệ thống thoát nước, biển và đại dương; khuyến
khích sử dụng các sản phẩn nhựa dùng một lần, các
sản phẩm có thể thay thế các loại nhựa khó phân hủy;
khuyến khích việc thu gom, phân loại và tái chế rác
thải nhựa đặc biệt xây dựng xử lý rác thải nhựa trôi
nổi trên biển và đại dương” [7].

4. Những bất cập tồn tại trong thực tiễn thi
hành pháp luật Việt Nam về phòng ngừa ô
nhiễm môi trường biển từ rác thải nhựa
Nhìn chung khung pháp lý về quản lý rác thải nhựa
trên biển ở Việt Nam vẫn trong quá trình xây dựng,
trong khi Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi 2020 tới
ngày 01/01/2022 mới có hiệu lực thi hành, nhiều văn
bản quy phạm pháp luật hiện tại đã bộc lộ hạn chế,
thiếu sót, bất cập trong thực tiễn thi hành:

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 36-NQ/TW 2018,
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Thứ nhất: Chưa có các quy định về dán nhãn
nhựa sinh thái, các sản phẩm nhựa có tỷ lệ tái chế
cao. Nhựa sinh thái đã được sử dụng trong xây dựng
ở Việt Nam những năm gần đây, nhưng chưa có các
quy định, quy chuẩn cụ thể dẫn đến bất cập là không
khuyến khích được các doanh nghiệp đầu tư sản xuất
vật liệu này, vừa khó trong quản lý, xử lý các trường
hợp vi phạm cố tình dán nhãn nhựa sinh thái đánh
lừa người tiêu dùng.
Thứ hai: Định hướng quản lý môi trường hiện nay
theo hướng coi chất thải rắn và chất thải nhựa là tài
nguyên. Tuy nhiên chúng ta cũng chưa có các văn bản
quy định chi tiết, cụ thể để triển khai mục tiêu này. Các
quy định về quản lý rác thải nhựa còn rất sơ sài như:
định mức hạn chế sản xuất, tiêu dùng một số sản phẩm
nhựa dùng một lần; khuyến khích sử dụng, phân loại
rác thải nhựa tại nguồn. Các quy chuẩn về phân loại
nhựa Việt Nam đang sử dụng theo quy chuẩn của Hiệp
hội vật liệu và thử nghiệm Hoa Kỳ (American Society
for Testing and Materials). Các quy chuẩn về quản lý
và sử dụng nhựa chỉ có QCVN 12-1: 2011/BYT quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao
bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với
thực phẩm và QCVN 32:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập
khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Có thể thấy các quy
chuẩn quốc gia về nhựa còn thiếu đặc biệt các quy
chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật môi trường cho
các sản phẩm, hàng hóa và túi ni lông có nguồn gốc từ
nhựa tái chế, các sản phẩm, hàng hóa chứa hạt vi nhựa,
quy chuẩn về các vật liệu nhựa mới có khả năng tự hồi
phục [8]. Bởi đây là cơ sở để thực thi đề án coi chất thải
nhựa là tài nguyên.
Kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới đã sớm
ban hành khung pháp lý, đưa ra các chính sách tăng
cường tái chế để thúc đẩy tiết kiệm tài nguyên, giảm
thiểu chất thải trong đó có chất thải nhựa như: Hàn
Quốc có Đạo luật Thúc đẩy tiết kiệm và tái chế tài
nguyên ban hành năm 1992 và sửa đổi vào năm 2008.
Nhật Bản có Luật Thúc đẩy sử dụng tài nguyên hiệu
quả, khuyến khích sử dụng các vật liệu dễ dàng tái chế,
quy định ghi nhãn để thu gom từng loại chất thải tại
nguồn và thúc đẩy sử dụng hiệu quả các sản phẩm. Ở
Úc, năm 2018, Chính phủ Úc đã ban hành “Chính
sách xử lý chất thải quốc gia - Càng ít rác thải, càng
nhiều tài nguyên”, chuyển từ ‘lấy, thực hiện, sử dụng”
thành cách tiếp cận theo vòng đời, chu trình, mục tiêu
duy trì giá trị tài nguyên càng lâu càng tốt.
Thứ ba: Về trách nhiệm của nhà sản xuất để
hướng tới kinh tế tuần hoàn. Khái niệm EPR đã xuất
hiện ở Việt Nam từ hơn 15 năm nay nhưng tới nay vẫn
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chưa hoàn thiện. Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi 2020
đã bước đầu đưa ra các nguyên tắc cơ bản của cơ chế
EPR với việc yêu cầu các nhà sản xuất phải có trách
nhiệm tái chế bao bì đã qua sử dụng với tỷ lệ bắt buộc
dựa vào khối lượng hoặc đơn vị bao bì đóng gói sản
phẩm mà nhà sản xuất đưa ra thị trường và phải tuân
thủ quy cách tái chế bắt buộc. Nhà sản xuất có thể tự
mình tổ chức thực hiện tái chế hoặc đóng góp tài chính
vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái
chế chất thải. Cơ chế EPR không chỉ tăng trách nhiệm
của nhà sản xuất trong việc cải tiến công nghệ, hạn
chế tiến tới thay thế nhựa dùng một lần, điều này
không chỉ có ý nghĩa nhất định trong việc tạo ra nền
kinh tế tuần hoàn mà còn tạo ra nguồn tài chính phục
vụ hoạt động bảo vệ môi trường. Tuy nhiên Luật sửa
đổi mới chỉ áp dụng trách nhiệm này với sản xuất của
6 nhóm hàng: Pin và ắc quy; điện và điện tử; săm lốp,
dầu nhờn, ô tô và xe máy, bao bì. Trong khi đó nhiều
ngành nghề có tỷ lệ lớn phụ gia nhựa trong quá trình
sản xuất và sản phẩm hết giá trị sử dụng. Về pháp lý,
hiện nay chúng ta vẫn sử dụng Quyết định số
16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải
bỏ đã không còn phù hợp với yêu cầu mới đặt ra trong
Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.
Thứ tư: Nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi
trường biển từ rác thải nhựa phần lớn bắt nguồn từ rác
thải rắn trong sinh hoạt từ đất liền ra biển, Trên thực
tiễn công tác quản lý, thu gom vận chuyển và xử lý
rác thải rắn còn bất cập. Rác thải rắn trong sinh hoạt
chưa được phân loại tại nguồn, việc thu gom chất thải
nhựa có thể tái chế thường mang tính chất tự phát ở
quy mô hộ gia đình, người thu gom rác và nhặt phế
liệu tự do. Cơ sở hạ tầng, thiết bị, phương tiện thiết
yếu phục vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn
sinh hoạt chưa được chú trọng đầu tư đồng bộ. Hoạt
động tái chế chất thải rắn sinh hoạt còn mang tính nhỏ
lẻ, tự phát. Phương thức xử lý chất thải rắn sinh hoạt
chủ yếu vẫn là chôn lấp (chiếm tới 71% rác thải thu
gom). Những bất cập trên thực tiễn thi hành này có
xuất phát từ việc thiếu các hướng dẫn lựa chọn công
nghệ, thiếu hướng dẫn kỹ thuật phù hợp về thu gom,
lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; thiếu các quy
định bắt buộc về phân loại rác thải tại nguồn; thiếu chế
tài xử phạt các hành vi vi phạm trong quản lý chất thải
rắn sinh hoạt.

5. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về
phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển do rác
thải nhựa ở Việt Nam
Trên cơ sở phân tích những quy định của pháp luật
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quốc tế và Việt Nam về phòng ngừa ô nhiễm biển do
rác thải nhựa, chỉ ra được những hạn chế còn tồn tại
trong khung pháp lý gây ra bất cập trong thực tiễn thi
hành, nhóm tác giả mạnh dạn đề xuất một số giải pháp
hoàn thiện pháp luật như sau:
Thứ nhất: Hợp tác trong xây dựng pháp luật quốc
tế về bảo vệ môi trường biển, ngăn ngừa rác thải nhựa
biển. Hiện hệ thống pháp luật quốc tế về rác thải nhựa
còn chưa hoàn thiện, đặc biệt các quốc gia chưa pháp
điển hóa công ước về rác thải nhựa đại dương chung
toàn cầu. Đó là thách thức nhưng cũng là thời cơ cho
Việt Nam. Việc chủ động đề xuất, khởi xướng và tham
gia trực tiếp vào việc xây dựng công ước, chuyển tư
duy từ tham gia tích cực thành chủ động xây dựng,
định hình luật chơi chung, sẽ nâng cao vị thế Việt Nam
trên trường quốc tế, rất hợp lý với vị thế kinh tế đang
lên của nước ta. Hơn nữa chủ động xây dựng trước
luật chơi chung, tạo điều kiện thuận lợi Việt Nam có
thể chủ động đồng bộ hóa pháp luật trong nước.
Thứ hai: Tăng cường hợp tác khu vực trong xử lý
rác thải nhựa trên biển bởi chúng có đặc tính đặc biệt
là trôi dạt, do đó đặt ra vấn đề quản lý, xử lý chất thải
nhựa có nguồn gốc xuất phát từ các nước xung quanh
hoặc bên ngoài phạm vi vùng biển của quốc gia ven
biển. Vì vậy cần phải tăng cường hợp tác giữa các
quốc gia trong việc giám sát, chia sẻ thông tin của các
dòng chảy, hướng di chuyển xuyên biên giới của rác
thải nhựa. Nâng cao trách nhiệm của các quốc gia xả
thải ra biển trong việc gây ra ô nhiễm cho các quốc
gia khác. Tăng cường hợp tác tài chính, kêu gọi hỗ trợ
kinh phí từ khu vực, ví dụ như Trung tâm Khu vực về
Công ước Basel (Basel Convention Regional CentreBCRC). Xây dựng một quỹ toàn cầu hoặc cơ chế hợp
tác đầu tư trong bảo vệ, xử lý rác thải nhựa trên biển
và đại dương [9].
Thứ ba: Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước,
trong bối cảnh Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi sẽ còn
hơn nửa năm nữa tới khi có hiệu lực vào tháng
01/2022. Do đó Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi
trường cần xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành,
trong đó: (1) ban hành quy định pháp luật để hạn chế
sản xuất, tiêu dùng và có lộ trình cấm sản xuất, tiêu
dùng một số sản phẩm nhựa dùng một lần; (2) xây
dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn làm cơ sở để phân loại
quản lý nhựa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom,
tái chế rác thải nhựa; (3) ban hành quy định pháp luật
về nhãn sinh thái, đặc biệt là đối với túi ni lông thân
thiện môi trường và các sản phẩm nhựa có hàm lượng
tái chế cao; (4) ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn,
quy định kỹ thuật môi trường cho các sản phẩm, hàng
hóa nhựa tái chế hoặc sử dụng nhựa tái chế bảo đảm
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yêu cầu bảo vệ môi trường; (5) xây dựng hàng rào kỹ
thuật môi trường đối với các sản phẩm, hàng hóa chứa
hạt vi nhựa, nano nhựa và túi ni lông để phòng ngừa
các tác động xấu đến sức khỏe con người, môi trường
sinh thái và lộ trình cấm sử dụng hạt vi nhựa trong sản
xuất hóa mỹ phẩm, may mặc, phân bón....; ban hành
quy định pháp luật yêu cầu tái xuất hoặc trả lại phế
liệu nhựa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu bảo vệ
môi trường.
Thứ tư: Đề xuất sửa đổi Quyết định số
73/2014/QĐ-TTg về danh mục phế liệu được phép
nhập khẩu theo hướng chỉ cho phép nhập khẩu phế
liệu nhựa sạch, có giá trị tái chế cao, không nhập khẩu
phế liệu nhựa sử dụng một lần.
Thứ năm: Đề xuất ban hành Nghị định về chế tài
xử phạt đối với các hành vi xả thải nhựa ra môi trường
biển và đại dương. Để thực hiện được điều này, cần
phải bổ sung trong Luật Bảo vệ môi trường và các văn
bản pháp quy các quy chuẩn, riêng đánh giá mức độ
vi phạm, tác động môi trường của các hành vi xả thải
nhựa ra biển. Lập bản đồ, tính toán hướng di chuyển
của nhựa trên biển để có cơ sở, căn cứ đánh giá trách
nhiệm của các tổ chức, cá nhân, địa phương gây ra ô
nhiễm biển.
Thứ sáu: Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm
pháp luật trong đó quy định các doanh nghiệp sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm thu hồi, tái chế, tái
sử dụng các sản phẩm thải bỏ nhằm ràng buộc trách
nhiệm của nhà sản xuất (Extended Producer
Responsibility - EPR) đối với rác thải nhựa. Giải pháp
này có thể thực hiện thông qua quy định mức tỷ lệ tái
chế tối thiểu có tại các đơn vị sản xuất. Điều này có
nghĩa các doanh nghiệp phải sử dụng nguyên liệu tái
chế làm đầu vào cho quá trình sản xuất thay thế cho
nguyên liệu thô khai thác từ tự nhiên. Cách làm này
tạo ra nhu cầu đáng kể về nguyên liệu cho ngành công
nghiệp tái chế chất thải. Mặt khác, cũng cần xây dựng
cơ chế, chính sách để thúc đẩy việc tiêu thụ các sản
phẩm từ tái chế chất thải. Đối với các sản phẩm tái chế
đều được gắn nhãn xanh hoặc logo, biểu tượng đặc
trưng giúp người tiêu dùng dễ nhận biết. Bên cạnh đó
các chính sách khuyến khích, ưu đãi về thuế,... sẽ giúp
các sản phẩm tái chế có nhiều hơn cơ hội thâm nhập
thị trường.
Cuối cùng, nhằm khắc phục những bất cập tồn tại
hiện hành trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải
rắn trong sinh hoạt (trong đó có rác thải nhựa) thì cần
bổ sung trong Luật bảo vệ môi trường các tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ
thuật liên quan đến hoạt động quản lý chất thải rắn
trong sinh hoạt, trang thiết bị thu gom, vận chuyển và
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xử lý chất thải rắn sinh hoạt, khoảng cách vệ sinh an
toàn môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn sinh
hoạt, có cơ chế thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp
xử lý chất thải rắn sinh hoạt, hướng tới phương pháp
tiên tiến trong xử lý chất thải thúc đẩy tái chế, thu hồi
năng lượng và giảm tối đa lượng chất thải rắn sinh
hoạt phải chôn lấp.
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