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Tóm tắt 

Trong nghiên cứu này, tác giả đề xuất phương 

pháp tính toán hệ số độ lệch riêng la bàn từ hàng 

hải đề cập đến các hệ số độ lệch bậc cao và sử 

dụng thuật toán bình phương nhỏ nhất. Việc đề 

cập các hệ số này cho phép công thức độ lệch cơ 

bản biểu thị độ lệch gần với giá trị chính xác hơn. 

Nghiên cứu này có thể coi như một tham khảo bổ 

ích cho lý thuyết la bàn từ hàng hải. 

Từ khóa: La bàn từ, hệ số độ lệch bậc cao, bảng 

độ lệch còn lại, thuật toán bình phương nhỏ nhất.  

Abstract 

In this research, the author proposes a method to 

find out the deviation coefficients of marine 

magnetic compass considering high-order 

components of coefficients and a least square 

algorithm. By this way, compass deviation 

represented by basic fomular is closer to true 

deviation of magnetic compass.  

Keywords: Marine magnetic compass, high order 

coefficient, compass deviation table, least square 

algorithm. 

1. Đặt vấn đề 

Theo Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên 

biển SOLAS 1972, thì la bàn từ là một thiết bị được 

yêu cầu trang bị trên biển để đảm bảo tàu thuyền 

luôn xác định được phương hướng trên biển. Ngày 

nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ đã 

xuất hiện nhiều loại la bàn có độ chính xác rất cao 

như: La bàn con quay, la bàn sợi quang, hay la bàn 

vệ tinh phục vụ cho việc xác định phương hướng. 

Tuy nhiên, với ưu thế không phụ thuộc vào các 

nguồn năng lượng điện, sóng vệ tinh, hay năng lượng 

sợi quang, la bàn từ luôn hoạt động trong các tình 

huống khi tàu gặp sự cố mất điện, không thu được tín 

hiệu định hướng từ vệ tinh. Do vậy, la bàn từ luôn 

giữ được vai trò của mình đối với ngành hàng hải.  

Mặc dù vậy, nhưng la bàn từ lại có nhiều hạn chế 

về độ chính xác. Sau khi hiệu chỉnh la bàn từ xong, 

người hiệu chỉnh phải tính toán các giá trị hệ số độ 

lệch riêng la bàn từ và vẽ đường cong độ lệch để thể 

hiện la bàn từ đã được hiệu chỉnh và độ lệch còn lại 

trên các hướng nằm trong giá trị cho phép. Hiện nay, 

phương pháp thông dụng nhất trên thế giới để tính 

toán hệ số độ lệch la bàn từ hàng hải được thực hiện 

bằng cách quan sát độ lệch la bàn trên 8 hướng chính, 

chi tiết có thể tham khảo trong tài liệu [1]. Trong các 

nghiên cứu [2, 3], các tác giả cũng đã đề xuất các 

phương pháp khác nhau để giải bài toán xác định hệ 

số độ lệch riêng la bàn từ. Cụ thể, trong nghiên cứu 

[2], tác giả đề xuất phương pháp để xác định hệ số 

độ lệch riêng khi quan sát độ lệch la bàn trên các 

hướng bất kỳ thay vì quan sát độ lệch trên 8 hướng 

chính như phương pháp truyền thống được trình bày 

trong [1]. Ý nghĩa của phương pháp đề xuất này là có 

thể được sử dụng song hành bên cạnh phương pháp 

truyền thống để tính toán các hệ số mà không nhất 

thiết phải quan sát được độ lệch trên các hướng 

chính. 

Dựa trên lập luận lý thuyết, nghiên cứu [3] đề cập 

đến phương pháp xác định hệ số độ lệch B và C của 

la bàn từ hàng hải. Trong nghiên cứu này, việc tính 

toán hệ số B và C được đề cập trong trường hợp hạn 

chế quan sát độ lệch trên các hướng khác nhau. 

Mặc dù các nghiên cứu trên đã có những đóng 

góp nhất định trong việc phát triển lý thuyết bài toán 

xác định hệ số độ lệch riêng la bàn. Tuy nhiên, xét về 

mặt lý thuyết, công thức độ lệch cơ bản biểu thị độ 

lệch riêng la bàn từ hàng hải trên các hướng dựa vào 

các hệ số độ lệch A, B, C, D, E chỉ là gần đúng và có 

sai số so với giá trị độ lệch thực của la bàn từ.  

Theo tài liệu về độ lệch riêng la bàn từ hàng hải 

của tác giả Archibald-Smith [4] thì công thức độ lệch 

chính xác biểu thị theo các giá trị hệ số độ lệch chính 

xác và hướng địa từ. Tuy nhiên, do hạn chế từ việc 

sử dụng hướng địa từ trong hàng hải, nên người ta sử 

dụng công thức độ lệch cơ bản biểu thị gần đúng giá 

trị độ lệch theo các hệ số gần đúng và hướng la bàn. 
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Công thức độ lệch cơ bản được xây dựng trên cơ sở 

các biến đổi từ phương trình Passon và biến đổi 

Furrier cùng với việc bỏ qua các thành phần hệ số độ 

lệch bậc cao. Như vậy, nếu công thức độ lệch cơ bản 

càng đề cập nhiều hệ số độ lệch bậc cao thì độ lệch 

sẽ tiệm cận với giá trị chính xác của nó.   

 Như sự kế thừa các nghiên cứu trước đây về bài 

toán xác định các hệ số độ lệch riêng la bàn từ hàng 

hải, trong nghiên cứu này phương pháp tính toán 

được phát triển đề cập đến các hệ số độ lệch bậc cao 

mà thực tế hàng hải thường bỏ qua. Cụ thể, nghiên 

cứu này đưa ra hai vấn đề: 

Thứ nhất, công thức độ lệch chính xác và công 

thức độ lệch cơ bản xét đến các hệ số độ lệch bậc cao 

được đề cập trên cơ sở lý thuyết toán học; 

Thứ hai, sau khi đã có công thức độ lệch cơ bản 

với các hệ số độ lệch bậc cao, chúng tôi đề xuất 

phương pháp tính toán hệ số độ lệch sử dụng thuật 

toán bình phương nhỏ nhất.  

Việc tính toán hệ số để biểu diễn độ lệch có đề 

cập các hệ số bậc cao trong công thức độ lệch cơ 

bản sẽ góp phần nâng cao độ chính xác của công 

thức độ lệch cơ bản và nghiên cứu này có thể được 

xem như một tham khảo bổ ích cho lý thuyết la bàn 

từ hàng hải.  

2. Công thức độ lệch chính xác và độ lệch cơ 

bản của la bàn từ hàng hải 

   Trong phần này, bài báo đề cập lý thuyết của 

công thức độ lệch chính xác và công thức độ lệch cơ 

bản, đây là lý thuyết được xây dựng bởi tác giả 

Archibald-Smith [4]. Từ đó đưa ra khái niệm các hệ 

số bậc cao trong công thức độ lệch cơ bản.   

   Các lực tác dụng lên kim la bàn từ hàng hải được 

mô tả bằng phương trình Passon: 

       X' = X + aX + bY + cZ + P  

     Y' = Y + dX + eY + fZ + Q       (1) 

      Z' = Z + gX + hY + kZ + R 

   Trong đó, X, Y, Z: Là các lực địa từ trường tác 

dụng lên 3 trục của kim la bàn từ; aX, bY, cZ, dX, eY, 

fZ, gX, hY, kZ: Là các lực tác dụng lên kim la bàn gây 

ra bởi sắt non; P, Q, R: Là các lực tác dụng lên kim la 

bàn gây ra bởi sắt già; X’, Y’, Z’: Là tổng hợp các lực 

tác dụng lên các trục của kim la bàn từ.    

    Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa các phân lực 

được thể hiện qua hệ thức (2):  

   X = H cos(3600- Hd) = +H cosHd 

   Y = H sin(3600- Hd) = -H sinHd       

   X’ = H’cos(3600- HL) = +H’ cosHL      (2) 

   Y’ = H’sin(3600- HL) = -H’ sinHL       

   Z = H tan 

   Trong đó, Hd: Là hướng địa từ trường, HL: Là 

hướng la bàn từ, H: Thành phần từ trường nằm 

ngang có tác dụng định hướng kim từ; T: Thành phần 

từ trường tổng hợp do từ trường trái đất sinh ra.  

Thay các hệ thức (2) vào hai phương trình đầu 

tiên của hệ thức (1), và sử dụng mối quan hệ: HL = 

Hd ±. Thu nhận được:  

H’cos(Hd ±) = (1+aH)cosHd – bHsinHd +cHtan 

+P   

                                        (3) 

-H’sin(Hd ±) = (-sinHd +dcosHd)H – eHsinHd +fH 

tan +Q                                 (4) 

   Nhân phương trình (3) với sinHd, nhân phương 

trình (4) với cosHd, sau đó cộng lại ta được: 

 

 

 

     

  (5) 

Nhân phương trình (3) với cosHd, nhân phương 

trình (4) với sinHd, sau đó trừ phương trình trên cho 

phương trình dưới ta được: 

   

(6) 

Trong các phương trình (5) và (6), đặt các giá trị 

hệ số:  

 

 

 

 

    

     

 

 

 

   Lấy phương trình (5) chia cho phương trình (6) 

(điều kiện là cả hai vế của phương trình (6) phải 

khác không), thu được công thức biểu thị độ lệch 

chính xác theo hướng địa từ:  
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   Hệ thức (7) được gọi là công thức độ lệch chính 

xác được xây dựng bởi các tác giả Archibald-Smith 

[4]. Tuy nhiên, trong thực tế hàng hải việc sử dụng 

hướng la bàn HL là thông dụng hơn so với việc sử 

dụng hướng địa từ Hd nên trong tài liệu [4] hệ thức 

(7) được biến đổi để biểu diễn độ lệch riêng la bàn từ 

hàng hải theo hướng la bàn HL và các hệ số độ lệch 

gần đúng. Cụ thể, người ta biến đổi:      

  

 

 

   Thay các biến đổi này vào phương trình (7), sau 

đó dùng chuỗi biến đổi Furier để thu được công thức 

độ lệch gần đúng có dạng: 

 = A + BsinHL + CcosHL + Dsin2HL + Ecos2HL + 

Fsin3HL + Gcos3HL + Hsin4HL +Kcos4HL + .....                        

                                        (8)           

    Như vậy có thể thấy, công thức độ lệch gần 

đúng (8) biểu thị độ lệch theo hướng la bàn HL là 

biểu diễn gần đúng công thức độ lệch chính xác (7). 

    Trong thực tế hàng hải, công thức (8) được sử 

dụng để tính toán các hệ số độ lệch và lập bảng độ 

lệch riêng la bàn từ, tuy nhiên, chỉ xét đến 5 hệ số độ 

lệch A, B, C, D, và E. Nếu xét đến càng nhiều hệ số 

độ lệch bậc cao phía sau hệ số độ lệch phần tư vòng 

thì độ lệch la bàn từ xác định bởi công thức độ lệch 

gần đúng (8) sẽ càng tiệm cận về độ lệch chính xác 

của la bàn từ.      

3. Tính toán hệ số độ lệch la bàn từ Hàng hải 

xét đến các thành phần hệ số bậc cao 

Theo như lập luận, trong nghiên cứu này, tác giả 

tính toán hệ số độ lệch sử dụng công thức độ lệch 

dạng phương trình (8) với 9 hệ số độ lệch gần đúng 

A, B, C, D, E, F, G, H, K. Việc tính toán các giá trị 

này sau đó thay ngược trở lại công thức độ lệch sẽ 

cho phép độ chính xác của độ lệch được nâng cao 

hơn so với việc chỉ tính đến các hệ số độ lệch A, B, C, 

D, E như trong thực tế hàng hải và trong các nghiên 

cứu trước đây đề cập.  

Về mặt lý thuyết, để xác định 9 hệ số độ lệch 

riêng la bàn từ như đã đề cập có thể quan sát độ lệch 

trên 9 hướng khác nhau sau đó giải hệ 9 phương 

trình cho ta đáp án. 

Tuy nhiên, để có được lời giải tin cậy hơn, có thể 

quan sát độ lệch trên các hướng khác nhau nhiều hơn 

9 lần quan sát, sau đó áp dụng thuật toán bình phương 

nhỏ nhất [5] để giải. Trong hàng hải đã có nhiều tài 

liệu liên quan đến việc áp dụng thuật giải này cho các 

bài toán hàng hải, có thể kể như tài liệu [6].  

Tiêu chí của thuật toán là cực tiểu hoá giá trị tổng 

bình phương sai lệch:  

                                (9) 

Trong đó: 

  = A + BsinHLi + CcosHLi + Dsin2HLi + Ecos2HLi 

+ Fsin3HLi + Gcos3HLi + Hsin4HLi +Kcos4HLi      

   S đạt cực tiểu khi:        

       
0; 0; 0

0; 0; 0

0; 0; 0

S S S

A B C

S S S

D E E

S S S

G H K

  
= = =  


  

= = =
  
  

= = =  

 

   Biến đổi và khai triển ta được hệ 9 phương trình 

bậc nhất tương ứng với các biến là A, B, C, D, E, F, 

G, H, K giải các phương trình này ta được các giá trị 

hệ số độ lệch la bàn từ có tính đến các hệ số bậc cao 

F, G, H, K.  
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Phương trình (10) được viết dưới dạng: 

                 W.V = L               (12) 

Trong đó: W : Là ma trận vuông có kích cỡ 9 hàng 

và 9 cột; V : Là vector hệ số độ lệch có 9 hàng; L : Là 

cũng là vector có 9 hàng.  

Phương trình (12) dễ dàng được giải để tìm 

nghiệm V của bài toán khi quan sát n (n > 9) độ lệch 

trên các hướng khác nhau: 

                  V = W-1.L            (13) 

Bằng các phương trình (11), (12), và (13), có thể 

lập trình tính toán các hệ số độ lệch trên bảng tính 

Excel tính toán nhanh chóng các giá trị hệ số độ lệch 

A, B, C, D, E, F, G, H, K.  

4. Kết luận 

Trong nghiên cứu này, tác giả đưa ra một đề xuất 

tính toán hệ số độ lệch riêng la bàn từ hàng hải có xét 

đến các hệ số bậc cao trong công thức độ lệch cơ bản. 

Việc tính toán đề cập đến các hệ số bậc cao là không 

được áp dụng trong thực tế, tuy nhiên, việc đề cập 

chúng trong công thức độ lệch cơ bản sẽ giúp độ lệch 

tính toán tiệm cận gần hơn so với độ lệch thật.  

Sau khi đề cập các hệ số độ lệch bậc cao cho 

công thức độ lệch cơ bản, thuật toán tính toán được 

đề xuất để giải bài toán. Cụ thể là có thể xác định 

hệ số độ lệch bằng quan sát 9 giá trị độ lệch trên các 

hướng và thuật toán bình phương nhỏ nhất với quan 

sát các hướng bất kỳ số lượng nhiều. Nghiên cứu 

này có thể xem như một sự phát triển lý thuyết và 

có thể coi như kiến thức bổ ích cho môn học la bàn 

từ hàng hải.      
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Tóm tắt 

Mục đích của bài báo là mô phỏng các phương 

tiện dưới nước ROV dựa trên nền tảng thực tế ảo 

của Unity 3D. Chuyển động của ROV trên biển 

phụ thuộc vào tương tác giữa lực và momen do 

dòng hải lưu, sóng tác động. Bên cạnh đó, bài báo 

đưa ra một số phương pháp tối ưu để giao tiếp 

giữa phần cứng PLC và phần mềm để điều khiển 

thiết bị ROV. Cuối cùng, mô hình hóa ROV giúp 

xây dựng động lực học của thiết bị để tính toán, 

thử nghiệm trước khi thiết kế thiết bị thật. 

Từ khóa: Mô phỏng ROV, động lực học ROV, thiết 

kế phương tiện dưới nước. 

Abstract 

The purpose of the paper is the simulation of ROV 

underwater vehicles based on the virtual reality 

platform of Unity 3D. The motion of ROV at sea 

depends on the interaction between force and 

moment due to ocean currents and waves. 

Besides, find the optimal method to communicate 

between PLC hardware and software to control 

ROV device. Finally, ROV modelling helps to 

build the dynamics of the device to calculate and 

test before designing the real device. 

Keywords: ROV simulation, ROV dynamics, 

Underwater vehicle design. 

1. Đặt vấn đề  

ROV (Remotely Operated Vehicle) là thiết bị 

chuyên dụng được dùng dưới nước để khảo sát, kiểm 

tra như: thăm dò tàu đắm, hỗ trợ xây dựng, tìm kiếm và 

cứu hộ trong các vụ tai nạn và sửa chữa, kiểm tra các 

công trình ngầm dưới biển. Hiện nay, trên thế giới có 

nhiều công trình nghiên cứu về thiết bị dưới nước ROV, 

tập trung chế tạo thiết bị thật để thử nghiệm các đặc tính 

vận hành của ROV [1]. Ngoài ra, có những công trình 

nghiên cứu thiết bị không người lái bằng thực nghiệm 

dựa trên các thiết bị sẵn có [2], [3]. Một số hãng trên 

thế giới như VMAX, PaleBlue, Marine simulation đã 

có sản phẩm thương mại trên thế giới [4 - 6] nhưng chỉ 

ở mức vận hành và không cho phép nghiên cứu sâu bên 

trong của hệ thống. 

Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài với nhiều công 

trình thủy quan trọng và thiết yếu, do đó việc trang bị 

các thiết bị robot làm việc dưới nước là cần thiết. Tuy 

nhiên, việc nghiên cứu và mô phỏng thiết bị này còn 

hạn chế, các công trình nghiên cứu tập trung vào một 

số đặc tính ROV hoặc phải chế tạo thiết bị thật để thử 

nghiệm [7]. Các hãng như REECO TECH cũng là nhập 

khẩu thiết bị mô phỏng nước ngoài và chỉ dừng lại ở 

mức vận hành. Bên cạnh đó, hiện nay đội ngũ vận hành 

và sửa chữa thiết bị ROV còn hạn chế do việc đầu tư cơ 

sở vật chất khi huấn luyện thiết bị này là rất tốn kém, 

giá thành cao. Do đó, các cơ sở giáo dục khó có khả 

năng đáp ứng được để trang bị cho học viên. Vì vậy, 

các chuyên gia về thiết bị này đều được đào tạo ở nước 

ngoài. Từ vấn đề trên, tác giả đã tập trung nghiên cứu 

mô phỏng thiết bị ROV với các mô hình động lực học 

và các yếu tố tác động đến ROV khi làm việc trong môi 

trường đại dương nhằm mục đích đào tạo, huấn luyện, 

tiền đề để từng bước chế tạo mô hình ROV thật trong 

tương lai. Bên cạnh đó, từng bước xây dựng hệ thống 

mô phỏng phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện tại 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. 

Nội dung chính của bài báo được sắp xếp theo 

thứ tự như sau: Mục 2 trình bày phương trình động 

lực học và lực tác động lên ROV. Mục 3 đề cập đến 

thiết kế đối tượng ROV. Mục 4 là thực hiện mô 

phỏng hoạt động của hệ thống ROV và phần cuối 

cùng là kết luận. 

2. Phương trình động lực học và lực tác động 

lên ROV 

2.1. Hệ trục tọa độ 3D trong mô phỏng 

Khi mô phỏng 3D quá trình động học của bất kì 

một đối tượng nào đó đòi hỏi các nhà thiết kế phải có 

các phương trình toán mô hình toán học chính xác đối 

tượng. Trong bài báo, tác giả dựa trên tài liệu [8], [9] 

của Fossen và có cách chọn tọa độ như Hình 1 để 

thành lập các hệ phương trình cho ROV. 

Mô hình động của ROV được thiết lập và dựa trên 2 

trục tọa độ trực giao là trục tọa độ trái đất O-XYZ và trục 
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tọa độ trên thân thiết bị o-xyz, hai trục tọa độ này đều cố 

định. 

 

Hình 1. Các hệ trục tọa độ trong mô hình hóa 

Thiết bị vận hành từ xa dưới nước có các chuyển 

động là 6 bậc tự do 6 DOF (Degree Of Freedom) cụ 

thể là X (trượt dọc), Y (trượt ngang), Z (trượt đứng) 

và 3 góc Euler của chuyển động quay quanh trục là 𝜑 

(roll), 𝜃  (pitch) và 𝜓  (yaw) thể hiện vị trí và góc 

quay của đối tượng trên hệ trục. Vận tốc dài và vận 

tốc góc trên trục tọa độ được đặt ở đối tượng là (u, v, 

w) và (p, q, r). Chuyển đổi các lực và chuyển động từ 

hệ o-xyz sang hệ trục trục trái đất cho mô phỏng được 

thực hiện bằng các ma trận biến đổi thông qua góc 

Euler 𝜙, 𝜃, 𝜓. Do đó, hướng của ROV được xác định 

bằng vector𝐴𝑜. Vị trí của thiết bị là [𝑍𝑌𝑍]𝑇trong tọa 

độ quán tính (trái đất). Vận tốc dài [𝑢𝑣𝑤]𝑇 , vận tốc 

góc [𝑝𝑞𝑟]𝑇thể hiện trong đối tượng. Từ đó ta có: 

[𝑍
•

𝑌
•

𝑍
•

]
𝑇

= 𝐾1[𝑢𝑣𝑤]
𝑇        (1) 

Khi đó: 

1

cos cos sin sin cos cos sin

cos sin sin sin sin cos cos

sin sin cos

K

      

      

  

−


= −

−

𝑐𝑜𝑠 𝜑 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜓 + 𝑠𝑖𝑛 𝜑 𝑠𝑖𝑛 𝜓
𝑐𝑜𝑠 𝜑 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑠𝑖𝑛 𝜓 − 𝑠𝑖𝑛 𝜑 𝑐𝑜𝑠 𝜓
𝑐𝑜𝑠 𝜑 𝑐𝑜𝑠 𝜃

]         (2) 

K1 là ma trận chuyển đổi tọa độ từ đối tượng sang 

hệ trục trái đất 𝐾1
−1 = 𝐾1

𝑇 . Tương tự, mối quan hệ 

giữa vận tốc góc K2 và trạng thái của góc được cũng 

được xây dựng: 

[𝜑
•
𝜃
•

𝜓
•

]
𝑇

= 𝐾2[𝑝𝑞𝑣]
𝑇          (3) 

Khi đó:  

𝐾2 = [
1
0
0

𝑠𝑖𝑛 𝜑 𝑡𝑎𝑛 𝜃
𝑐𝑜𝑠 𝜑
𝑠𝑖𝑛 𝜑 𝑠𝑒𝑐 𝜃

𝑐𝑜𝑠 𝜑 𝑡𝑎𝑛 𝜃
− 𝑠𝑖𝑛 𝜑
𝑐𝑜𝑠 𝜑 𝑠𝑒𝑐 𝜃

]      (4) 

2.2. Phương trình động lực học của ROV 

Sau khi lập được hệ tọa độ trong mô phỏng, để 

ROV mô phỏng có thể hoạt động được cần phải có các 

phương trình động lực học và một số lực tác động. Do 

đó, một số lý thuyết cơ bản của mô hình toán học được 

tác giả áp dụng để xây dựng mô hình ROV được mô 

tả trong Fossen (Fossen 11) [9], các mô hình toán học 

cho các loại thiết bị lặn có đầy đủ 6 bậc tự do (6 DOF). 

Các phương trình động học của đối tượng ROV được 

thiết lập thông qua mô hình robot vector của Fossen 

(Fossen 2011) [9] bao gồm các phương trình động học 

(5) và (6) như sau: 

  𝜂
•
= 𝐽(𝜂)𝑣                 (5) 

     𝑀𝑣
•
+ 𝐶(𝑣)𝑣 + 𝐷(𝑣)𝑣 + 𝑔(𝜂) = 𝜏      (6) 

Công thức (5) mô tả các chuyển động của ROV 

dưới mặt nước biển trong các trục tọa độ khác nhau. 

Công thức (6) phân tích các lực và momen gây ra 

chuyển động của ROV và được suy ra từ công thức 

Newton-Euler. Trong đó: 

M: Là ma trận quán tính của hệ thống, 𝐶(𝑣): Là 

ma trận Coriolis và hướng tâm. 𝐷(𝑣): Ma trận thủy 

động lực học, 𝑔(𝜂): Là vector của lực hấp dẫn và lực 

nổi, 𝜏, 𝑣: Là vector ngoại lực và momen tác dụng lên 

ROV và vector vận tốc. 

Nếu chỉ xét tới đặc tính tác động của dòng nước 

khi đó M và C(v) chứa các thành phần động lực học 

và thủy động lực vật thể rắn, mô hình có thể được biểu 

thị bằng: 

𝑀𝑅𝐵𝑣
•
+ 𝐶𝑅𝐵(𝑣)𝑣 + 𝑀𝐴𝑣

•

𝑤 + 𝐶𝐴(𝑣𝑤)𝑣𝑤 + 𝑔(𝜂) = 𝜏 

(7) 

Trong đó: 

𝑀𝑅𝐵 ∈ 𝑅
6𝑥6  và 𝑀𝐴 ∈ 𝑅

6𝑥6  lần lượt là ma trận 

khối lượng vật thể rắn và khối lượng thêm vào; 

𝐶𝑅𝐵(𝑣) ∈ 𝑅
6𝑥6  là Coriolis vật thể rắn và ma trận 

hướng tâm 𝑀𝑅𝐵  được tạo ra do chuyển động quay 

của trục gắn với đối tượng quy về trục tọa độ trái đất. 

𝐶𝐴(𝑣) ∈ 𝑅
6𝑥6  là khối lượng cộng thêm Coriolis và 

ma trận hướng tâm 𝑀𝐴 do chuyển động quay quy đổi 

từ thân đối tượng về trục tọa độ trái đất. Cuối cùng, 

𝑣𝑤 là vận tốc tương đối được xác định bởi: 

  𝑣𝑤 = 𝑣 − 𝑣𝑐        (8) 

2.3. Các lực và mô men tác động lên ROV 

a. Lực nổi 

Để đối tượng ROV có thể nổi được trong môi 

trường đại dương, tác giả tiến hành tính toán lực nổi 

của ROV với một vài tham số phụ thuộc vào các yếu 

tố. Trong trường hợp này, khối lượng riêng và gia tốc 

trọng trường là các giá trị đặt trước từ người dùng, do 
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đó ta chỉ cần tìm khối lượng vật để có lực nổi. Tuy 

nhiên, có phương pháp khác tính lực nổi yêu cầu mật 

độ và khối lượng của vật thể. Khối lượng của ROV 

được đo bằng cân điện tử.  

Công thức tính toán:  

     𝐹𝑏 =
𝑔𝑚𝜌𝑓

𝜌𝑜
            (9) 

Trong đó: 

𝐹𝑏 - Lực nổi tác dụng lên vật, 𝜌𝑓 - Khối lượng 

riêng của chất lỏng mà vật thể chìm trong, 𝜌𝑜- Khối 

lượng riêng của vật thể và m, g là khối lượng của vật 

thể, gia tốc do trọng lực. 

b. Lực đẩy 

Bên cạnh lực nổi tác giả tính toán thêm lực đẩy từ 

việc điều khiển các cánh quạt giúp ROV dễ dàng di 

chuyển trong nước. Lực điều khiển do một bộ đẩy có 

thể biểu diễn bằng: 

𝐹 = 𝐾𝑢               (10) 

Trong đó: 

u - Đầu vào điều khiển, K - Hệ số lực đẩy. 

Tác giả thiết kế ROV với 8 cánh quạt là 8 bộ đẩy, 

lực đẩy có thể sử dụng là một vector 𝐹 =

[𝐹1, 𝐹2, 𝐹3, 𝐹4, 𝐹5, 𝐹6, 𝐹7, 𝐹8]
𝑇. Đầu vào điều khiển là 

vector 𝑢 = [𝑢1, 𝑢2, 𝑢3, 𝑢4, 𝑢5, 𝑢6, 𝑢7, 𝑢8]
𝑇và K là ma 

trận đường chéo: 

𝐾 = 𝑑𝑖𝑎𝑔[𝐾1, 𝐾2, 𝐾3, 𝐾4, 𝐾5, 𝐾6, 𝐾7, 𝐾8] 

c. Các lực và momen của nhiễu môi trường 

Khi ROV hoạt động trong nước thì yếu tố dòng 

chảy luôn ảnh hưởng đến chúng với mực độ khác nhau 

tùy thuộc độ sâu. Để mô phỏng thực tế tác giả đã thêm 

vào các phương trình nhiễu đối với ROV khi làm việc. 

Vì trái đất luôn quay nên lực Coriolis sẽ cố gắng làm 

các dòng chảy chính hướng về phía Đông ở Bắc bán 

cầu và Tây ở Nam bán cầu. Vì vậy, để mô phỏng các 

dòng hải lưu và ảnh hưởng của chúng đến chuyển 

động của tàu, mô hình dưới được tác giả thêm vào mô 

phỏng: 

𝑀𝑅𝐵𝑣
•
+ 𝐶𝑅𝐵(𝑣)𝑣 + 𝑔(𝜂)⏟                
𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑−𝑏𝑜𝑑𝑦+𝑀𝐴𝑣

•
+ 𝐶𝐴(𝑣𝜏)𝑣𝜏 + 𝐷𝐴(𝑣𝜏)𝑣𝜏⏟                  

ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐

 

= 𝜏 + 𝑔𝑜 + 𝑤        (11) 

Trong đó: 𝑣𝜏 = 𝑣 − 𝑣𝑐 , vecto vận tốc dòng chảy 

được coi như biến thiên chậm. Khi đó phương trình 

chuyển động là:  

𝑀𝑣
•
+ 𝐶𝑅𝐵(𝑣)𝑣 + 𝐶𝐴(𝑣𝜏)𝑣𝜏 + 𝐷𝐴(𝑣𝜏)𝑣𝜏 + 𝑔(𝜂) = 𝜏 +

𝑔𝑜 + 𝑤                           (12) 

 

 

3. Thiết kế mô hình ROV trong Unity3D 

3.1. Thiết kế phần cứng điều khiển ROV 

Để điều khiển đối tượng ROV trong mô phỏng tác 

giả đã sử dụng bộ điều khiển khả trình PLC để giao 

tiếp với phần mềm Unity 3D thông qua kết nối truyền 

thông modbus TCP. Các tín hiệu điều khiển góc quay 

của các cánh quạt, tốc độ quay của cánh quạt và cuối 

cùng là điều khiển 2 cánh tay robot được đưa vào 

trong PLC và gửi đến phần mềm mô phỏng.  

 

Hình 2. Cần joystick điều khiển ROV 

 

Hình 3. Tủ phần cứng hệ mô phỏng 

Từ Hình 2, các nút ấn để điều chỉnh cánh quạt, góc 

quay của camera, bật tắt đèn và một số chức năng khác. 

Từ cần điều khiển joystick người vận hành thao tác dễ 

dàng để điều khiển thiết bị di chuyển trong đại dương 

để bám theo và gắp vật. 

3.2. Xây dựng mô hình 3D của ROV 

Để xây dựng được đối tượng ROV tác giả tham 

khảo và lựa chọn một số ROV thật của hãng Forum. 

ROV Comanche là robot làm việc được sâu dưới nước 

lên tới 6000m như Hình 4 với một vài thiết kế cơ khí 

Hình 5 và thông số như Bảng 1. 
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Hình 4. Mô hình ROV thực tế 

 

Hình 5. Bản vẽ cơ khí của ROV 

Bảng 1. Thông số ROV Comanche  

TT Thông số Comanche 

1 Độ sâu làm việc 2000-3000-6000m 

2 Trọng lượng 285kg 

3 
Kích thước 

(HxLxW(mm)) 

1250x2100x1300

mm 

4 
Khối lượng trong 

không khí 
1130kg 

5 Điện áp 
35kVA, 440VAC, 

50/60Hz 

6 Bộ đẩy ngang, dọc 250 

7 
Lực đẩy phía trước, 

bên và dọc 
240Kgf 

8 Tốc độ  3Kts 

Nguồn: Tài liệu hãng ROV Comanche 

Từ thông số cơ bản và kết hợp bản vẽ cơ khí, tác 

giả đã xây dựng kích thước và mô hình 3D trong phần 

mềm chuyên dụng và thu được mô hình như Hình 6.  

 

Hình 6. Đối tượng ROV trong Unity 3D 

4. Mô phỏng hoạt động của thiết bị ROV  

4.1. Mô phỏng động học ROV 

Để mô phỏng đối tượng ROV, từ các phương trình 

động học của ROV, lực nổi và nhiễu dòng hải lưu tác 

động trong Mục 2 được tác giả chuyển đổi phương 

trình (12) dựa trên ngôn ngữ lập trình C# đề đưa vào 

không gian 3D. 

Trước tiên, muốn tạo ra được sóng biển tác giả đã 

tạo ra các mặt phẳng (plane) sau đó cài đặt thông số 

và kết hợp phương trình (12) để tạo thành các module 

để vào đối tượng. 

- OceanRenderer.cs: Được dùng tạo ra bề mặt 

sóng, một số sóng điển hình; 

- OceanShapeFFT.cs: Dùng để điều chỉnh mức độ, 

hướng sóng; 

- OceanDebugGUI.cs: Tạo ra cửa sổ quan sát mức 

độ sóng; 

- OceanDepthRenderer.cs: Dùng để điều chỉnh 

hướng, mức độ dòng hải lưu. 

Yếu tố đáy biển là quan trọng đối với mô phỏng 

ROV. Để có được dữ liệu địa hình chính xác, tác giả 

đã sử dụng dữ liệu của hải đồ điện tử để có được độ 

sâu. Tác giả sử dụng phương pháp bắn tia xuống đáy 

biển sau đó tính toán và quy đổi về độ sâu thực tế của 

từng khu vực mô phỏng như Hình 7, Hình 8. 

 

Hình 7. Hiển thị độ sâu của biển 
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Hình 8. Bản đồ hiển thị độ sâu biển 

Bên cạnh địa hình, ROV di chuyển đi lại trong 

biển cần phải có lực đẩy, lực điều khiển các cánh quạt. 

Tác giả sử dụng phương trình (4), (7), (9), (10) để 

chuyển sang code tạo thành các module sau đó thêm 

vào đối tượng ROV.  

- ThrustersEngine.cs: Dùng để tạo lực đẩy và nổi 

của ROV; 

- RudderROV.cs: Để điều khiển quạt qua đó điều 

khiển hướng của ROV. 

Cuối cùng, người vận hành muốn quan sát môi 

trường xung quanh cần phải có các camera. Ở đây, tác 

giả sử dụng 3 camera để quan sát xung quanh và có 

thể tùy chỉnh góc quay. Các đối tượng cam sẽ đính 

kèm các module sau: 

- Envirskyrendering.cs: Dùng để tạo môi trường 

nước trong mô phỏng; 

- CameraFFT.cs: Cho phép camera làm việc dưới 

nước; 

- CameraLight.cs: Dùng để bật tắt đèn khi làm 

việc dưới đáy biển; 

- CameraRotation.cs: Cho phép quay camera sang 

trái hoặc phải. 

4.1. Chạy thử nghiệm hệ thống 

a. Thử nghiệm hoạt động của ROV 

Trước tiên, tác giả chọn vị trí mô phỏng tại khu 

vực Hải Phòng với tọa độ 20o77159 và 106o80988. 

Đây là khu vực tác giả thả thiết bị xuống nước để khảo 

sát cáp ngầm, tàu đắm thể hiện trong Hình 9. 

 

Hình 9. Hình ảnh ROV 

Bên cạnh đó cánh tay robot cũng được mô phỏng 

và làm việc cơ bản đưa lại gần vật thể để tiến hành 

khảo sát. Với điều kiện dòng hải lưu ở mức độ thấp và 

các thông số điều khiển của ROV đảm bảo chất lượng 

tốt, tác giả đã thu được Bảng 2 thông số của ROV khi 

làm việc: 

Bảng 2. Thông số làm việc của ROV 

TT Thông số Thực tế Mô phỏng 

1 Vị trí 
20o77159’ 

106o80988’ 

20o77654’ 

106o81054’ 

2 Tốc độ 2,5Kts 2,3Kts 

3 Hướng 65o 60o 

Từ kết quả trên tác giả nhận thấy vẫn có sự sai số 

trong thiết kế mô phỏng so với thực tế. 

b. Thử nghiệm yếu tố nhiễu môi trường 

Trong bài báo này, tác giả tạo ra các cấp độ nhiễu 

trong môi trường nước với một vài tham số như tốc 

độ dòng chảy, hướng dòng chảy từ đó xét yếu tố tác 

động đến ROV. Sau khi cài đặt thời tiết, tác giả tiến 

hành đặt các mức độ ảnh hưởng của dòng hải lưu trong 

môi trường để thu về dữ liệu như trong Bảng 3. 

Bảng 3. Thông số tọa độ của ROV 

ST

T 

Mức độ 

hải lưu 
Tham số 

1  Mức 1 
Hướng 

Tốc độ 

70o50’.54 

2,0Kts 

70o50’.545 

1,95Kts 

2  Mức 2 
Hướng 

Tốc độ 

70o50’.54 

2,0Kts 

70o50’.545 

1,84Kts 

3  Mức 3 
Hướng 

Tốc độ 

70o50’.54 

2,0Kts 

70o50’.545 

1,52Kts 

Từ kết quả trên Bảng 2 và 3 cho thấy yếu tố ảnh 

hưởng từ nhiễu môi trường đến vật thể để từ đó điều 

chỉnh ngược lại phần mềm mô phỏng sát thực tế nhất. 

5. Kết luận  

Bài báo đã bước đầu mô phỏng thành công thiết bị 

làm việc dưới nước là ROV, với mô hình động học 6 

DOF và giải pháp kết nối tối ưu giữa phần cứng PLC 

và phần mềm mô phỏng. Từ đó, tác giả khảo sát quá 

trình làm việc của mô hình để thu thập các dữ liệu 

phục vụ nghiên cứu. Ngoài ra, bài báo phân tích, đánh 

giá yếu tố nhiễu môi trường tác động lên ROV để điều 

chỉnh thiết bị, hệ thống mô phỏng còn có thể kết nối 

với hệ thống Sonar hàng hải để phát triển trong tương 

lai. Tuy nhiên, mô hình ROV có rất nhiều tham số để 

khảo sát, do đó hệ thống cần phải phát triển và tích 
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hợp nhiều tham số để hiệu chỉnh cho phù hợp hơn với 

thực tế trong tương lai. Ngoài ra, dữ liệu về độ sâu 

biển, các địa hình địa vật cần được xây dựng tốt hơn. 
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Tóm tắt 

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, dữ liệu 

hàng hải lớn đang là xu hướng ngày càng tăng 

của các ứng dụng nhằm xử lý mà không đủ bộ nhớ 

chính của việc phân tích dữ liệu lớn đang là bài 

toán thách thức hiện nay. Đối với ứng dụng 

chuyên sâu, dữ liệu hàng hải lớn, thuật ngữ 

“MapReduce” gần đây đã thu hút sự chú ý đáng 

kể và bắt đầu được nghiên cứu để phân tích mà có 

thể xử lý hàng petabyte dữ liệu AIS cho hàng triệu 

tàu thuyền. MapReduce là một mô hình lập trình 

cho phép dễ dàng phát triển các ứng dụng song 

song có thể mở rộng để xử lý dữ liệu lớn trên các 

cụm máy tính [1]. Trong bài nghiên cứu này, một 

thuật toán gom cụm được gọi là K-means dựa trên 

mô hình MapReduce để xử lý dữ liệu hàng hải tàu 

biển tại khu vực miền Nam, Việt Nam. Với kết quả 

thu được, chúng tôi đưa ra suy luận hoặc dự đoán 

về dữ liệu gom cụm mà chúng được thu thập và 

sau đó là hiển thị dữ liệu của các hàng hải tàu 

biển, bao gồm quy mô, hướng và phân bố không 

gian. 

Từ khóa: Mô hình MapReduce, K-means, dữ liệu 

AIS, khai phá dữ liệu. 

Abstract 

With the development of information technology, 

the maritime big data is an increasing trend of 

applications being expected to deal with big data 

that usually do not fit in the main memory of an 

analyzing big data is a challenging problem today. 

For such data intensive application, the maritime 

big data, the “MapReduce” framework has 

recently attracted considerable attention and 

started to be investigated for analysis which can 

handle petabyte of AIS data for millions of vessels. 

MapReduce is a programming model that allows 

easy development of scalable parallel 

applications to process big data on large clusters 

of commodity machines. This study, a standard 

clustering algorithm called K-means is based on 

the MapReduce model to be processed the marine 

traffic data in southern region, Viet Nam. 

According to the main results obtained, we 

concerned with making inference or prediction the 

clustering data which were collected and were 

shown the dashboard of maritime vessels traffic, 

including the scale, the trend of change and the 

spatial distribution situation. 

Keywords: MapReduce, K-means, AIS data, data 

mining. 

 

1. Đặt vấn đề 

Với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế biển, với 

mật độ tàu thuyền dày đặc, đặc biệt là tập trung các 

cảng biển lớn có khả năng tiếp nhận các tàu trọng tải 

lên tới 160,000DWT, điều này đã tạo ra dữ liệu lớn 

hàng hải [2]. Dữ liệu hàng hải được thu thập từ hệ 

thống thông tin nhận dạng tự động (AIS, Automatic 

Identification System) [3], cung cấp nhiều thông tin 

thời gian thực về hàng hải tàu biển và đã sử dụng để 

nhận thức tình huống hàng hải (MSA, Maritime 

Situation Awareness) và giám sát đại dương. Sự phổ 

biến của hệ thống AIS đồng nghĩa với cung cấp một 

nguồn dữ liệu phong phú để khai phá dữ liệu phục vụ 

phân tích giao thông hàng hải tàu biển, theo thống kê 

lượng dữ liệu được thu thập từ hệ thống AIS trong 

năm qua là rất lớn (tại khu vực miền Nam, Việt Nam 

đã thu thập hơn 100GB) - Trong nghiên cứu này, 

chúng tôi lấy mẫu dữ liệu ngày 13/9/2019. Được thể 

hiện trong Hình 1. 

Dữ liệu hàng hải là dữ liệu được thu thập qua hệ 

thống AIS chứa nhiều thông tin tàu biển (thời gian, tên 

tàu, MMSI - Maritime Mobile Service Identity , COG- 

Course Over Ground, SOG - Speed Over Ground,...). 
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Việc phân tích và nghiên cứu các dữ liệu lớn hàng hải 

này có thể tìm ra hành trình của tàu biển như vị trí, 

hành vi điều hướng tàu một cách nhanh chóng, tự 

động và thông minh. Qua đó, các tổ chức hàng hải 

định hướng cho sự phát triển hiệu quả hoạt động của 

ngành hàng hải, đóng góp vào sự phát triển kinh tế 

biển. Từ các dữ liệu được thu thập, trong đó một số dữ 

liệu được lặp lại cùng với dữ liệu lớn vị trí của tàu biển 

dẫn đến hai thách thức đối với việc sử dụng dữ liệu: 

Một là thao tác dữ liệu trên khối lượng dữ liệu lớn, hai 

là khai phá độ đo phức tạp của dữ liệu. 

Với đặc điểm này, cần thiết kế một mô hình gom 

cụm k nhóm theo trung bình của dữ liệu lớn hàng hải 

dựa trên kiến trúc Hadoop hiện thực mô hình 

MapReduce để xác định số lượng cụm tối ưu và tính 

toán độ lệch chuẩn của COG và SOG, cũng là vector 

đặc trưng khi tiến hành phân nhóm. Từ kết quả trực 

quan dữ liệu giúp cho người quản lý có thể nhận thức  

bằng thống kê và phân bố tàu biển tốt hơn. Các công 

việc thực hiện trong bài báo tối ưu dữ liệu hàng hải 

gom cụm k nhóm trung bình dựa vào mô hình 

MapReduce bao gồm: Chọn trường dữ liệu hàng hải, 

tiền xử lý dữ liệu, thuật toán K-means, thống kê và 

trực quan hóa dữ liệu, kết luận và phản hồi. Được thể 

hiện trong Hình 2. 

Theo quy trình tại bước tiền xử lý dữ liệu, là bao 

gồm phát hiện và loại bỏ lỗi dữ liệu, chuyển đổi 

định dạng và trích xuất dữ liệu nguồn. Sau bước 

tiền xử lý và chọn trường dữ liệu hàng hải, đến bước 

lựa chọn thuật toán K-means để thực hiện bước gom 

cụm tương ứng và thống kê và trực quan hóa dữ liệu. 

Thông qua việc trực quan hóa dữ liệu chúng tôi 

phân tích các kết quả để đưa ra kết luận, đồng thời 

lựa chọn nội dung nhằm nâng cao giá trị hiển thị 

thông tin hàng hải tàu biển. 

2. Thuật toán K-means và kiến trúc Hadoop 

hiện thực mô hình MapReduce 

2.1. Thuật toán K-means 

Thuật toán K-means [4] được sử dụng trong phân 

tích tính chất cụm của dữ liệu. Được thể hiện dưới 

Hình 3. 

 

Hình 1. Bản đồ dữ liệu hàng hải tàu biển trong ngày 13/9/2019 (có 6.310.956 thông báo AIS) 

 

Hình 2. Quy trình phân tích và trực quan hóa dữ liệu 
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Hình 3. Lưu đồ phân tích thuật toán K-means 

Phát biểu bài toán: 

Input: 

- Tập các đối tượng X = {xj| j = 1, 2, ..., N}, xj ϵ Rd 

- Số cụm: k. 

Output: 

- Các cụm Ci (i = 1 ÷ k) tách rời và hàm tiêu chuẩn 

E đạt giá trị tối thiểu. 

- Thuật toán hoạt động trên 1 tập vector d chiều, 

tập dữ liệu X gồm N phần tử. 

X = {xj| j = 1, 2, ..., N} 

- K-means lặp lại nhiều lần quá trình: 

+ Gán dữ liệu; 

+ Cập nhật lại vị trí trọng tâm. 

- Quá trình dừng lặp lại khi trọng tâm hội tụ và mỗi 

đối tượng là một bộ phận của 1 cụm. 

Hàm đo độ tương tự sử dụng khoảng cách 

Euclidean: 

E = ∑ ∑ (‖xj − ci‖
2

)k
xj ϵ Ci

N
j=1        (1) 

Trong đó, ci là trọng tâm của cụm Ci. 

Thuật toán K-means chỉ định mỗi điểm ci cho cụm 

có trung tâm gần nhất, là giá trị trung bình cộng cho 

từng thứ nguyên riêng biệt trên tất cả các điểm trong 

cụm. Sau đây là các bước mô tả thuật toán K-means: 

Thuật toán 1: K-means (X, k) 

1. Với i = Float.MaxValue; j=1. 

2. Chọn k là trung tâm tập X, với C(0) = c1
(j), c2

(j), ... 

ck
(j). 

3. while i > iht do   //với iht là biên hội tụ. 

4. k cụm (bằng cách gán mỗi điểm trung tâm gần 

nhất trong tập X). 

5. Tìm điểm trung tâm mới của k cụm c1
(++j), c2

(++j), ... 

ck
(++j). 

6. i ← ∑ ‖𝐜𝐦
𝐣

− 𝐜𝐦
𝐣−𝟏

‖
𝟐

𝐤
𝐦=𝟎                  (2)                                    

7. Kết quả C(j). 

- Tính toán khoảng cách: 

Ci
(t) = {xj:‖𝐱𝐣 − 𝐜𝐢

(𝐭)
‖

𝟐
<= ‖𝐱𝐣 − 𝐜𝐢∗

(𝐭)
‖

𝟐
 , i* =  

1, 2, ...k}                               (3)                                                                      

- Cập nhập lại trọng tâm: 

ci
(t+1) = 

𝟏

|𝑪𝒊
(𝒕)

|
∑ 𝒙𝒋𝒙𝒋𝝐𝑪𝒊

(𝒕)                      (4)                                  

2.2. Thuật toán MapReduce 

a) Mô hình: Được thể hiện trong Hình 4. 

b) Thuật toán: 

- Thuật toán mapper: 

Thuật toán 2: mapper (X, k) 

Ngõ vào: Biến trung tâm, khóa k, X là tập đối tượng. 

Ngõ ra: <i, Điểm, NUM> , trong đó, i là điểm trung 

tâm gần nhất và Điểm là chuỗi giá trị thông tin. 

1. Xây dựng kịch bản mẫu từ các giá trị X; 

2. Khoảng cách dist = Double, giá trị lớn nhất; 

3. Chỉ số index = -1; 

4. For i = 0 to length.trung tâm do 

     Khoảng cách = hàm tính khoảng cách (mẫu 

kịch bản, trung tâm (i)); 

     IF khoảng cách < khoảng cách dist { 

          khoảng cách dist = khoảng cách; 

          chỉ số index = i; 

     } 

5. Kết thúc vòng lặp For; 

6. Xây dựng giá trị Điểm từ chuỗi giá trị từ kịch bản; 

7. Khởi tạo bộ đếm NUM để ghi các tổng số mẫu 

trong cùng một cụm; 

8. While (Điểm.hasnext ()){ 

          Xây dựng kịch bản từ Điểm.next(); 

          Thêm giá trị kịch bản vào mảng; 

 

Hình 4. Gom cụm K-means dựa vào mô hình 

MapReduce 
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          NUM= NUM++;} 

9. Ngõ ra: cặp <i, Điểm, NUM>; 

10. Kết thúc mapper(X, k). 

- Thuật toán reducer: 

Thuật toán 3: reducer (i, Điểm, NUM) 

Ngõ vào: Chỉ số cụm i, Tập hợp các giá trị Điểm, 

Tổng giá trị NUM; 

Ngõ ra: <i, Ci> , trong đó, i là chỉ mục của cụm 

và Ci là giá trị trung tâm mới đại diện chuỗi. 

1. Khởi tạo mảng các giá trị chứa cùng một cụm, ví 

dụ: Kịch bản trong danh sách Điểm; 

2. Chia các mục của mảng cho NUM để có tọa độ 

điểm trung tâm; 

3. Xây dựng giá trị một chuỗi bao gồm các tọa độ 

điểm trung tâm; 

4. Ngõ ra cặp <i, Ci>; 

5. Kết thúc reducer (i, Điểm, NUM). 

Thuật toán sẽ dừng lại sau một số hữu hạn vòng lặp. 

2.3. Kiến trúc Hadoop hiện thực mô hình 

MapReduce 

Chúng tôi sẽ tập trung vào kiến trúc Hadoop 

MapReduce, đây là cách triển khai mã nguồn mở phổ 

biến nhất hiện thực mô hình MapReduce do Google 

đề xuất. Kiến trúc Hadoop MapReduce chủ yếu bao 

gồm hai chức năng do người sử dụng xác định: map() 

và reduce(). Đầu vào của kiến trúc Hadoop 

MapReduce là cặp khóa - giá trị (k, v) và được gọi 

hàm map () cho mỗi cặp này. Hàm ánh xạ map () được 

tạo từ giá trị (0) hoặc nhiều cặp trung gian khóa - giá 

trị (k’, v’). Sau đó, kiến trúc Hadoop MapReduce 

nhóm các cặp trung gian khóa-giá trị này bằng khóa 

trung gian k’ và gọi là hàm reduce () cho mỗi nhóm. 

Cuối cùng, thuật toán reduce () được tạo ra giá trị (0) 

hoặc nhiều kết quả tổng hợp. Với kiến trúc Hadoop 

MapReduce chỉ sử dụng 2 tác vụ là định nghĩa hàm 

map () và reduce () để thực hiện phân tích dữ liệu quy 

mô lớn. Tuy nhiên, hiệu suất Input/ Output của kiến 

trúc Hadoop MapReduce phụ thuộc vào hệ thống phân 

tán Hadoop (HDFS), là bản sao mã nguồn mở của hệ 

thống Google. 

Một trong những ưu điểm chính của kiến trúc 

Hadoop MapReduce là dùng máy tính thường chạy 

các tác vụ phân tích trên dữ liệu hàng hải lớn.  

3. Gom cụm K-means dựa vào mô hình 

MapReduce 

3.1. Phương pháp 

Gom cụm K-means dựa vào mô hình MapReduce 

được giả định cần thiết lập số lượng k cụm và lặp lại 

quá trình bằng cách di chuyển điểm trung tâm của cụm 

đến điểm trung bình của tập cụm dữ liệu cho đến khi 

điểm trung tâm của cụm hội tụ. Trong nghiên cứu này, 

chúng tôi chia nhỏ các phần tử bên trong nó, nghĩa là 

lấy mẫu từ tập dữ liệu đầu vào (X, k), với nm điểm 

thuộc tâm cm, fci đại diện cho tâm thứ i cuối, với i từ 1 

đến k; Quá trình này được mô tả trong Hình 5 dưới 

đây: 

argmin ∑ ∑ (‖𝑥 − 𝑐𝑖‖
2)𝑥𝜖𝐶𝑖

𝑘
𝑖=1     (5) 

ci = 
𝟏

|𝐶𝑖|
∑ xx𝝐𝐶𝑖

                (6) 

Trong đó, k là số cụm, 𝑐𝑖 là điểm trọng tâm (trung 

tâm) của cụm 𝐶𝑖, x là vector đặc trưng quỹ đạo của 

mỗi tàu biển. 

Để xác định số cụm k, chúng tôi dùng quy tắc khủy 

tay để tính số lượng gom cụm tối ưu. Tại bước đầu 

tiên, chúng tôi tính tổng khoảng các Euclid từ mọi 

mẫu đến điểm trung tâm của cụm và tiến hành các giá 

trị khác nhau của k. Tổng khoảng cách giảm khi k tăng, 

vì vậy nó sẽ hội tụ. Bước tiếp theo, chúng tôi vẽ tại k 

và tổng khoảng cách, vị trí của điểm lớn nhất (khủy 

tay) được xem là điểm hội tụ. 

3.2. Thử nghiệm và phân tích 

Thông tin về giao thông hàng hải tàu biển trong 

khu vực miền Nam, Việt Nam rất phong phú. Quỹ đạo 

của các con tàu được xác định bằng cách liên kết 

thông tin vị trí của con tàu được hệ thống thông tin 

nhận dạng AIS thu thập gửi về trung tâm vận hành hệ 

thống. Tuy nhiên, lượng dữ liệu AIS thu thập của mỗi 

tàu không đồng đều, có thể tắc nghẽn tín hiệu hoặc 

hỏng máy phát tín hiệu nhận dạng và được xác định 

qua danh tính dịch vụ di động hàng hải (MMSI); 

Trong trường hợp này, chúng tôi loại bỏ thông tin của 

tàu thu thập, vì không đầy đủ thông tin hành trình của 

tàu. Độ lệch chuẩn x = (speed, course) ((tốc độ, 

hướng)), với ‘course’ được đổi từ độ (o) sang radian 

 

Hình 5. Tối ưu gom cụm K-means dựa vào mô hình 

MapReduce 
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trước khi chuẩn hóa, của mỗi tàu bằng vector đặc 

trưng xchuẩn hóa = (SOG_lc, COG_lc) để đánh giá mức 

độ ổn định của tàu. Và chuẩn hóa mẫu trước khi gom 

cụm, bằng logarit như phương trình: 

xchuẩn hóa = log10 (x+1)/log10(xmax+1)    (7)        

3.2.1. Dữ liệu 

Tập dữ liệu thu thập AIS: 

Thời gian 

Tập dữ liệu 

(số mẫu dữ 

liệu) 

Đối tượng 

hàng hải 

Trường 

dữ liệu 

13/9/2019 157.773.900 1089 25 

* Đối tượng hàng hải (tàu, thiết bị báo hiệu tích 

hợp AIS,..); 

** Trường dữ liệu (gồm thông tin di động, tĩnh của 

đối tượng hàng hải). 

 

3.2.2. Thực hiện chạy gom cụm K-mean dựa vào 

mô hình MapReduce 

a) Lấy ngẫu nhiên 3 điểm trung tâm và kết quả khi 

chạy mô hình: 

k SOG_lc (speed) COG_lc (course) 

1 0.400000005960465 4.09999990463257 

2 8.69999980926514 4.0 

3 0.0 141.899993896484 

4 0.0 233.1999969482424 

5 0.0 187.0 

 

 

- Chạy mô hình: 

 

Hình 7. Thực thi gom cụm K-means dựa vào mô hình 

MapReduce ứng với k = 5 

- Kết quả gom cụm: 

k SOG_mới (speed) COG_mới (course) 

1 0.1515723280061966 40.15723284380803 

2 10.542187556624407 5.099999967962503 

3 1.8082741391924422 126.4260651983998 

4 5.346773882370912 286.8167981761306 

5 0.8841017462988348 193.6729736813302 

 

Hình 8. Kết quả gom cụm K-means được chuẩn hóa ứng 

k = 5 

Hình 6. Thông tin chi tiết khung dữ liệu AIS thu thập 
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Hình 9. Giá trị hàm mục tiêu ứng với k = 5 

b) Lấy ngẫu nhiên 8 điểm trung tâm và kết quả khi 

chạy mô hình: 

k SOG_lc (speed) COG_lc (course) 

1 0.400000005960465 4.09999990463257 

2 8.69999980926514 4.0 

3 0.0 141.899993896484 

4 0.0 233.199996948242 

5 0.0 187.0 

6 12.0 187.100006103516 

7 7.80000019073486 341.0 

8 0.0 304.200012207031 

- Chạy mô hình: 

 

Hình 10. Thực thi gom cụm K-means dựa vào mô hình 

MapReduce ứng với k = 8 

- Kết quả gom cụm: 

k SOG_mới (speed) COG_mới (course) 

1 0.1515723280061966 40.15723284380803 

2 10.542187556624407 5.099999967962503 

3 1.8082741391924422 126.4260651983998 

4 0.2811068720433092 234.49637463984598 

5 0.10534482568759343 193.94638006276097 

6 10.10204080659516 190.43673488071985 

k SOG_mới (speed) COG_mới (course) 

7 14.876438070975322 349.73714159395746 

8 0.6731448789578027 290.9056507555419 

 

Hình 11. Kết quả gom cụm K-means được chuẩn hóa 

ứng k = 8 

 

Hình 12. Giá trị hàm mục tiêu ứng với k = 8 
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Dựa vào kết quả thu được, cùng với hàm giá trị 

mục tiêu (ứng với k = 5, k = 8) chúng tôi xác định 

được số lượng cụm tối ưu (k = 5). Qua đó, chúng tôi 

thu hẹp phạm vi tính chất cụm để đánh giá hàng hải 

tàu biển. 

4. Kết luận 

Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi đã thực hiện 

phân tích dữ liệu hàng hải lớn bằng phương pháp gom 

cụm K-means dựa vào mô hình MapReduce để xử lý 

các đặc trưng dữ liệu (độ lệch chuẩn của cặp (speed, 

course)) của mỗi tàu biển từ hệ thống nhận dạng tự 

động AIS được thu thập gửi về trung tâm vận hành hệ 

thống. Với phương pháp này, người vận hành hệ thống 

có thể giám sát, đánh giá được sự ổn định giao thông 

hàng hải tàu biển và dùng để phát hiện sự bất thường 

trong hàng hải tàu biển dựa vào tính chất của cụm. Tuy 

nhiên, thông tin AIS thu thập còn có nhiều đặc trưng 

mà chúng tôi chưa khai thác hết, các đặc trưng trích 

xuất vẫn còn đơn giản và có thể nâng cao cho các ấn 

phẩm tiếp theo trong tương lai. 
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Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
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Tóm tắt 

PSV (Platform Supply Vessel) - tàu cung ứng dịch 

vụ giàn khoan, là loại tàu thuộc nhóm các tàu 

phục vụ /hỗ trợ công trình ngoài khơi OSVs 

(Offshore Service Vessels/ Offshore Support 

Vessels). PSV là tàu được thiết kế đặc biệt để phục 

vụ hậu cần cho các giàn khoan ngoài khơi và các 

công trình lắp đặt dưới biển, từ việc xây dựng, lắp 

đặt cho đến hết thời gian hoạt động của các công 

trình xa bờ này. Việc thiết kế PSV, bởi vậy, cũng 

đòi hỏi phải có nguồn dữ liệu tham khảo chuyên 

biệt. 

Trong bài báo, nhóm tác giả công bố kết quả phân 

tích dữ liệu biểu thị mối quan hệ giữa các thông 

số chính của tàu PSV bằng phương pháp hồi quy, 

như: Trọng tải, các kích thước và công suất động 

cơ chính. Các hàm hồi quy thu được, có thể dùng 

để tham chiếu cho thiết kế hoặc so sánh, đánh giá 

các tàu PSV. 

Từ khóa: Tàu cung ứng dịch vụ giàn khoan, trọng 

tải, kích thước, công suất động cơ chính. 

Abstract 

PSV - Platform Supply Vessel, is a ship belonging 

to the group of OSVs (Offshore Service Vessels/ 

Offshore Support Vessels). A platform supply 

vessel is a ship specially designed to supply 

offshore oil and gas platforms. The primary 

function for most of these vessels is logistic 

support and transportation of goods, tools, 

equipment and personnel to and from offshore oil 

platforms and other offshore structures. Therefore, 

the design of PSV requires a specialized reference 

data source. 

In the article, the authors publish the results of 

data analysis showing the relationship between 

the main parameters of PSV ships by regression 

method, such as: Tonnage, dimensions and main 

engine power. Regression functions obtained can 

be used as a reference for the design or 

comparison and evaluation of PSV ships. 

Keywords: Platform Supply Vessel, tonnage, 

dimensions, main engine power. 

1. Đặt vấn đề 

1.1.Đặc điểm thiết kế PSV 

PSV (Platform Supply Vessel) là tàu được thiết 

kế đặc biệt để phục vụ hậu cần cho các giàn khoan 

ngoài khơi và các công trình lắp đặt dưới biển, từ lúc 

bắt đầu việc xây dựng, lắp đặt cho đến hết thời gian 

hoạt động của các công trình xa bờ này. 

Chức năng chính của hầu hết các PSV là hỗ trợ 

hậu cần và vận chuyển hàng hóa, công cụ, thiết bị, 

nhân sự đến và đi từ các giàn khoan dầu, các công 

trình ngoài khơi khác. Các PSV lớn hơn, hoạt động 

tại các vùng nước sâu, xa bờ, có thể được trang bị 

nhiều thiết bị tinh vi bao gồm các phương tiện vận 

hành dưới nước điều khiển từ xa (ROV - Remotely 

Operated Vehicle/ Remotely Operated underwater 

Vehicle) và có xu hướng chứa một số lượng người 

lớn hơn (có thể đến 100 người). 

Hầu hết các thiết kế PSV tiên tiến, đặc biệt là cho 

vùng nước sâu và xa bờ, thường được trang bị hệ 

thống định vị động (Dynamic Positioning system) 

DP1, DP2 hoặc DP3. Hệ thống này có thể phân tích 

được sóng, dòng chảy và gió với sự hỗ trợ của các hệ 

thống tham chiếu khác nhau (như Laser Canon, 

DGPS, RADius, Tautwire hoặc Hydro Acoustic), 

điều khiển động cơ và lực đẩy tàu, để duy trì vị trí 

mong muốn. 

Hệ thống đẩy chính của PSV chủ yếu sử dụng 

hình thức hai chong chóng (đối xứng hai bên mạn và 

độc lập). Nó có thể là các loại sau: Hệ thống đẩy cơ 

khí, hệ thống đẩy diesel - điện và hệ thống đẩy 

hybrid. Với hệ thống đẩy cơ khí: Động cơ chính 

thông qua hộp số (để chuyển đổi mô-men) dẫn động 

các trục trung gian, trục chong chóng. Hộp số có thể 
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được trang bị thêm bộ trích công suất (PTO), với 

máy phát đồng trục, để cung cấp năng lượng điện 

cho tàu. Với hệ thống đẩy diesel - điện: Động cơ 

diesel lai máy phát điện, tạo ra năng lượng điện, 

cung cấp cho các chong chóng (dẫn động bằng điện 

và có thể quay 360o). Hệ thống tự động hóa có thể 

điều khiển sự cân bằng năng lượng điện của tàu, 

đồng thời khởi động và dừng các tổ máy phát điện 

theo nhu cầu. Với hệ thống đẩy hybrid: Đó là sự kết 

hợp giữa hệ thống đẩy cơ khí và hệ thống đẩy diesel 

- điện. Trong hệ thống này, các tổ máy phát điện 

được dẫn động bởi động cơ chính sẽ đóng vai trò là 

các máy điện, chúng vừa là máy phát và cũng là 

động cơ điện, tương ứng với các trạng thái xuất/ 

nhập công suất (PTO /PTI). 

Tất cả các thiết kế mới, hiện đại đều đưa vào thiết 

bị đẩy mạn, nhằm cải thiện khả năng cơ động của tàu. 

Các thiết bị đẩy mạn bao gồm vị trí đẩy phía mũi tàu 

và đuôi tàu. Nhiều thiết kế có sử dụng bộ đẩy xoay, 

nó có thể thu vào trong phần thân tàu phía mũi. Tất 

cả thiết lập cho thiết bị đẩy này, phụ thuộc vào trạng 

thái hoạt động mà tàu được thiết kế và mức cung cấp 

chức năng DP cần thiết cho trạng thái đó. 

Nhiều nhà thiết kế đã nghiên cứu và đưa ra 

những thiết kế thủy động lực học tốt hơn cho phần 

mũi tàu, nhằm làm cho PSV hoạt động hiệu quả hơn 

trong các sóng có chiều cao lên đến 5m. Ví dụ như 

VARD hoặc ULSTEIN đã thiết kế các PSV của mình 

với khả năng xuyên sóng (lưu ý rằng sóng có chiều 

cao 5m chỉ xảy ra khoảng 5% thời gian hoạt động). 

1.2. Mục tiêu của nghiên cứu 

Có thể thấy, mỗi phân khúc PSV được chuyên 

biệt cho nhiệm vụ cụ thể của riêng nó, bởi vậy thiết 

kế PSV phải đáp ứng một số tiêu chuẩn và quy tắc 

riêng biệt. Những thách thức đặc biệt phải đối mặt 

trong quá trình thiết kế, đóng mới tàu PSV đòi hỏi 

phải có nguồn dữ liệu tham chiếu, sự phản hồi và hỗ 

trợ nhanh chóng từ các đối tác có năng lực. 

Trước đây, công việc thiết kế tàu mang tính kinh 

nghiệm nhiều hơn là khoa học. Công việc này phụ 

thuộc nhiều vào người thiết kế giàu kinh nghiệm, có 

kiến thức nền tốt trong nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ 

thuật cơ bản và có tính chuyên nghiệp cao, bên cạnh 

đó là kinh nghiệm thực tế. Trường thiết kế (hay còn 

gọi là không gian thiết kế, mà ở đó có rất nhiều giải 

pháp cho các vấn đề thiết kế) thực tế đã được nghiên 

cứu bằng cách sử dụng các phương pháp hướng dẫn 

tìm kiếm (heuristic). Đó là phương pháp mang tính 

kinh nghiệm, bắt nguồn từ quá trình “thử và sai”. 

Sau này, phương pháp “thử và sai” đã được thay thế 

bằng phương pháp bán kinh nghiệm (semiempirical), 

cùng với nguồn dữ liệu thống kê về các tàu hiện có 

và các sản phẩm thiết kế có chất lượng cao [1]. Thiết 

kế tàu PSV, cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. 

Trên cơ sở dữ liệu thống kê từ các cơ quan (tổ 

chức) phân cấp và đăng ký tàu có uy tín, trong bài 

báo này, nhóm tác giả công bố kết quả phân tích dữ 

liệu biểu thị mối quan hệ giữa các thông số chính của 

tàu PSV bằng phương pháp hồi quy, như: Trọng tải, 

các kích thước và công suất động cơ chính. Các công 

thức hồi quy thu được, có thể xem như một công cụ 

hỗ trợ, dùng để tham chiếu cho thiết kế hoặc so sánh, 

đánh giá các tàu PSV. 

2. Dữ liệu 

2.1. Nguồn tham chiếu 

Để đảm bảo tính xác thực của dữ liệu, nghiên cứu 

này chỉ tập trung vào các đối tượng PSV được đăng 

ký chính thức với các cơ quan phân cấp và đăng ký 

tàu có uy tín trên thế giới, đó là: ABS (American 

Bureau of Shipping), BV (Bureau Veritas), DNV 

(Det Norske Veritas), CCS (China Classification 

Society), LRS (Lloyd's Register of Shipping) và 

RINA (Registro Italiano Navale) [3]. 

Trong 891 PSV được chọn tham chiếu, số lượng 

và tỷ lệ tàu được phân cấp bởi các tổ chức lần lượt 

là: ABS với 489 tàu (chiếm 54,88%), BV với 33 tàu 

(chiếm 3,70%), CCS với 21 tàu (chiếm 2,36%), 

DNV với 279 tàu (chiếm 31,31%), LRS với 54 tàu 

(chiếm 6,06%) và RINA với 15 tàu (chiếm 1,68%). 

2.2. Giới hạn dữ liệu tham chiếu 

Các PSV được chọn tham chiếu có năm đăng ký 

từ 1998 đến 2019, trong đó 62 tàu đóng trong giai 

đoạn 1998-2000 (chiếm 6,96%), 354 tàu đóng trong 

giai đoạn 2000-2009 (chiếm 39,73%), 475 tàu đóng 

trong giai đoạn 2010-2019 (chiếm 53,31%). 

Các giới hạn lớn nhất và nhỏ nhất của các tham 

số chính, bao gồm: Trọng tải tàu DWT, chiều dài 

toàn bộ LOA, chiều dài giữa hai đường vuông góc LPP, 

chiều rộng tàu B, chiều cao mạn tàu D, chiều chìm 

thiết kế d, dung tích toàn bộ GT, dung tích tính NT, 

tốc độ thiết kế v và tổng công suất động cơ chính P, 

được cho trong Bảng 1. 

2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Dữ liệu của 891 PSV được xử lý theo phương 

pháp quy hoạch thực nghiệm. Công thức biểu thị mối 

quan hệ giữa các thông số chính của các PSV thu 

được bằng phân tích hồi quy tuyến tính. 
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Bảng 1. Các giới hạn dữ liệu tham chiếu của tàu PSV 

Giới 

hạn 

DWT 

[tons] 

LOA 

[m] 

LPP 

[m] 

B 

[m] 

D 

[m] 

d 

[m] 
GT NT 

v 

[knots] 

P 

[kW] 

min 949 53,8 48,6 12,0 4,3 3,4 484 258 10 1470 

max 6608 107,6 100,5 22,3 10,0 8,2 8417 2600 18,5 16000 

 
3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Quan hệ chiều dài tàu với trọng tải tàu 

Dữ liệu thống kê chiều dài toàn bộ của tàu LOA, 

trong quan hệ với trọng tải tàu DWT, được mô tả 

trong Hình 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Quan hệ LOA - DWT  

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính, thu được 

công thức sau: 

0,007 49,5OAL DWT=  +   (1) 

Trong đó: 

LOA: Chiều dài toàn bộ của tàu, (m); 

DWT: Trọng tải của tàu, (tons). 

Công thức (1) thu được với hệ số xác định hồi 

quy R2 = 0,872, đạt mức độ tin cậy tốt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Quan hệ LPP - DWT   

Dữ liệu thống kê chiều dài giữa hai đường vuông 

góc của tàu LPP, trong quan hệ với trọng tải tàu DWT, 

được mô tả trong Hình 2. 

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính, thu được 

công thức sau: 

0,007 44,7PPL DWT=  +  (2) 

Trong đó: 

LPP: Chiều dài giữa hai đường vuông góc 

của tàu, (m); 

DWT: Trọng tải của tàu, (tons). 

Công thức (2) thu được với hệ số xác định hồi 

quy R2 = 0,872, đạt mức độ tin cậy tốt. 

3.2. Quan hệ chiều rộng tàu với trọng tải tàu 

Dữ liệu thống kê chiều rộng của tàu B, trong 

quan hệ với trọng tải tàu DWT, được mô tả trong 

Hình 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Quan hệ B - DWT   

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính, thu được 

công thức sau: 

0,001 12,5B DWT=  +       (3) 

Trong đó: 

B: Chiều rộng của tàu, (m); 

DWT: Trọng tải của tàu, (tons). 

Công thức (3) thu được với hệ số xác định hồi 

quy R2 = 0,796, đạt mức độ tin cậy khá tốt. 

3.3. Quan hệ chiều cao mạn tàu với trọng tải tàu 

Dữ liệu thống kê chiều cao mạn của tàu D, trong 

quan hệ với trọng tải tàu DWT, được mô tả trong 

Hình 4. 
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Hình 4. Quan hệ D - DWT   
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Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính, thu được 

công thức sau: 
30,7 .10 4,5D DWT −=  +   (4) 

Trong đó: 

D: Chiều cao mạn của tàu, (m); 

DWT: Trọng tải của tàu, (tons). 

Công thức (4) thu được với hệ số xác định hồi 

quy R2 = 0,668, đạt yêu cầu để tham chiếu. 

3.4. Quan hệ chiều chìm tàu với trọng tải tàu 

và mô-đun khối 

Dữ liệu thống kê chiều chìm của tàu d, trong 

quan hệ với trọng tải tàu DWT, được mô tả trong 

Hình 5. 

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính, thu được 

công thức sau: 
30,55 .10 3,8d DWT −=  +   (5) 

Trong đó: 

d: Chiều chìm của tàu, (m); 

DWT: Trọng tải của tàu, (tons). 

Công thức (5) thu được với hệ số xác định hồi 

quy R2 = 0,637, đạt yêu cầu để tham chiếu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Quan hệ d - DWT   

Mặc dù PSV có chức năng chuyên chở, tuy nhiên 

như đã biết, nó được thiết kế đặc biệt để phục vụ hậu 

cần cho các giàn khoan ngoài khơi và các công trình 

lắp đặt dưới biển. Bởi vậy chiều chìm của tàu, ngoài 

mối liên quan đến trọng tải tàu, còn có quan hệ với 

các yếu tố kích thước tàu, đó chính là mô-đun khối 

LBD [1]. Mô-đun khối LBD (m3), đó là tích số của 

các kích thước, bao gồm: chiều dài tàu L (m), chiều 

rộng tàu B [m] và chiều cao mạn tàu D (m). 

Dữ liệu thống kê chiều chìm của tàu d, trong 

quan hệ với mô-đun khối LBD, được mô tả trong 

Hình 6. 

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính, thu được 

công thức sau: 
30,24 10 3,7d LBD −=   +  (6) 

Trong đó: 

d: Chiều chìm của tàu, (m); 

LBD: Mô-đun khối, (m3). 

Trong phân tích, chiều dài tàu L trong mô-đun 

khối được lấy theo giá trị của chiều dài giữa hai 

đường vuông góc LPP. 

Công thức (6) thu được với hệ số xác định hồi 

quy R2 = 0,728, đạt yêu cầu để tham chiếu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Quan hệ d - LBD 

3.5. Quan hệ tổng công suất động cơ chính với 

trọng tải tàu và mô-đun khối 

Dữ liệu thống kê tổng công suất động cơ chính P, 

trong quan hệ với trọng tải tàu DWT, được mô tả 

trong Hình 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7. Quan hệ P - DWT 

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính, thu được 

công thức sau: 

1,19 794,9P DWT=  +  (7) 

Trong đó: 

P: Tổng công suất động cơ chính, (kW); 

DWT: Trọng tải của tàu, (tons). 

Công thức (7) thu được với hệ số xác định hồi 

quy R2 = 0,617, đạt yêu cầu để tham chiếu. 

Dữ liệu thống kê tổng công suất động cơ chính P, 

trong quan hệ với mô-đun khối LBD, được mô tả 

trong Hình 8. 
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Hình 8. Quan hệ P - LBD 

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính, thu được 

công thức sau: 

0,52 432,1P LBD=  +  (8) 

Trong đó: 

P: Tổng công suất động cơ chính, (kW); 

LBD: Mô-đun khối, (m3). 

Công thức (8) thu được với hệ số xác định hồi 

quy R2 = 0,733, đạt yêu cầu để tham chiếu. 

3.6. Các hệ số tham khảo 

+ Hệ số thiết kế thân tàu trung bình [2] 

Hệ số thiết kế thân tàu trung bình có mối quan hệ 

với các yếu tố kích thước của tàu theo công thức sau: 

 

    (9) 

 

Trong đó: 

Fdes: Hệ số thiết kế thân tàu trung bình, 

(m3/ton); 

LPP: Chiều dài giữa hai đường vuông góc 

của tàu, (m); 

B: Chiều rộng của tàu, (m); 

d: Chiều chìm của tàu, (m); 

DWT: Trọng tải của tàu, (tons). 

Hình 9 là dữ liệu biểu thị mối quan hệ và xu 

hướng của hệ số thiết kế thân tàu trung bình Fdes với 

trọng tải tàu DWT. 

Dữ liệu thống kê của 891 PSV, cho kết quả hệ số 

thiết kế thân tàu trung bình Fdes với các giá trị: nhỏ 

nhất (min) đạt 1,40; lớn nhất (max) đạt 3,09 và trung 

bình đạt 2,07. 

Hệ số thiết kế thân tàu trung bình có thể được 

tham chiếu khi xác định các kích thước tàu (tham 

khảo) trong mối quan hệ gián tiếp theo các công thức 

sau: 

 

   (10) 

 

    (11) 

 

    (12) 

 

    (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9. Quan hệ Fdes - DWT 

+ Hệ số bão hòa năng lượng 

Hệ số bão hòa năng lượng tính theo trọng tải của 

tàu được xác định bằng công thức sau: 

 

    (14) 

 

Trong đó: 

IP: Hệ số bão hòa năng lượng, [kW/ton]; 

DWT: trọng tải của tàu, [tons]; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10. Quan hệ IP - DWT 

Hình 10 là dữ liệu biểu thị mối quan hệ và xu 

hướng của hệ số bão hòa năng lượng IP với trọng tải 

tàu DWT. 

Dữ liệu thống kê của 891 PSV, cho kết quả hệ số 

bão hòa năng lượng IP với các giá trị: Nhỏ nhất (min) 

đạt 0,68; lớn nhất (max) đạt 3,51 và trung bình đạt 

1,46. 

+ Hệ số năng lượng hiệu quả 

Hệ số năng lượng hiệu quả tính theo trọng tải của 
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tàu được xác định bằng công thức sau: 

 

   (15) 

 

Trong đó: 

IPe: Hệ số năng lượng hiệu quả, 

(kW/ton.knot); 

DWT: trọng tải của tàu, (tons); 

v: vận tốc tàu, (knots). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 11. Quan hệ IPe - DWT 

Hình 11 là dữ liệu biểu thị mối quan hệ và xu 

hướng của hệ số năng lượng hiệu quả IPe với trọng 

tải tàu DWT. 

Dữ liệu thống kê của 891 PSV, cho kết quả hệ số 

bão hòa năng lượng IPe với các giá trị: Nhỏ nhất 

(min) đạt 0,06; lớn nhất (max) đạt 0,29 và trung bình 

đạt 0,11. 

4. Kết luận  

Do PSV là tàu được thiết kế đặc biệt để phục vụ 

hậu cần cho các giàn khoan ngoài khơi, nên không 

thể áp dụng một số quy luật và quy tắc cho tàu thông 

dụng. Đó là lý do giải thích tại sao phải xây dựng các 

quy luật riêng cho PSV. 

Ý nghĩa của nghiên cứu được đưa ra trong bài 

báo ở chỗ, đã đưa ra được kết quả về mối quan hệ 

giữa các thông số kỹ thuật chính của tàu PSV, dựa 

trên dữ liệu đăng ký tàu. Đó có thể được xem như 

một bộ công cụ riêng để tham chiếu khi thiết kế sơ 

bộ hoặc đánh giá các PSV. 

Hệ số xác định hồi quy sẽ có giá trị lớn hơn, nếu 

sử dụng các phân tích hồi quy cấp số nhân, hồi quy 

hàm mũ hoặc hồi quy đa thức. Tuy nhiên trong 

nghiên cứu này, nhóm tác giả chỉ đưa ra kết quả phân 

tích hồi quy tuyến tính, bởi nó đã đáp ứng được mức 

độ tham chiếu cần thiết tương ứng với ngưỡng ước 

tính cho các bài toán thiết kế. 

Để tiếp cận với mức độ chính xác cao hơn khi 

thiết kế ở các vòng lặp sau thiết kế sơ bộ, cần phải có 

những phân tích riêng, trên cơ sở phân loại các PSV 

và chia nhỏ vùng dữ liệu. 
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CỦA TẤM THÉP CÓ NẸP GIA CƯỜNG CHỊU NÉN DỌC 

THE INFLUENCE OF INITIAL IMPERFECTIONS ON THE ULTIMATE 
STRENGTH OF STEEL STIFFENED PANEL UNDER UNIAXIAL 

COMPRESSION 

ĐOÀN VĂN TUYỀN 

Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam  

Email liên hệ: dvantuyen@vimaru.edu.vn 

Tóm tắt 

Sự tồn tại của khuyết tật ban đầu sau gia công 

trong kết cấu vỏ mỏng liên kết hàn là điều khó 

tránh khỏi. Do đó, trong nghiên cứu này, các dạng 

khuyết tật ban đầu và ảnh hưởng của chúng tới 

khả năng chịu tải của tấm có nẹp gia cường được 

trình bày tổng quan và thảo luận, đánh giá một 

cách chi tiết. Một loạt các phân tích phần tử hữu 

hạn phi tuyến của tấm có nẹp gia cường chịu nén 

dọc khi kể và không kể đến sự có mặt của khuyết 

tật ban đầu được thực hiện trên phần mềm ANSYS. 

Kết quả chỉ ra rằng, biến dạng ban đầu không 

những ảnh hưởng đến hình dạng hư hỏng, mà còn 

làm thay đổi sự phân bố của ứng suất và làm giảm 

đáng kể độ bền tới hạn của kết cấu. Mức độ giảm 

độ bền tới hạn này còn lớn hơn khi kể đến cả ảnh 

hưởng của ứng suất dư do hàn. 

Từ khóa: Độ bền tới hạn, tấm có nẹp gia cường, 

khuyết tật ban đầu, ứng suất dư do hàn. 

Abstract 

The presence of initial imperfections in thin-

walled structures fabricated by welding is 

inevitable. Hence, in this work, the types of initial 

imperfections and their influences on loading 

capacity of stiffened panels are comprehensively 

introduced, and deeply discussed and evaluated. 

A series of nonlinear finite element analyses of a 

stiffened panel with and without initial 

imperfections under uniaxial compression are 

performed using ANSYS software. It is seen that 

the existence of initial deflections not only drives 

the collapse mode, but also changes the stress 

distribution and reduces significantly the ultimate 

strength of the panel. This reduction of ultimate 

strength is larger in case of consideration the 

effect of welding-induced stresses. 

Keywords: Ultimate strength, stiffened panel, 

Initial imperfections, welding-induced stress. 

1. Giới thiệu  

Kết cấu tấm có nẹp gia cường (stiffened panel, sau 

đây được gọi là panel) là thành phần kết cấu quan 

trọng được sử dụng rộng rãi trong kết cấu thân tàu và 

công trình ngoài khơi do có tỷ số “độ bền/ khối lượng 

kết cấu” lớn. Do độ bền của các panel ở đáy và boong 

tham gia chính vào độ bền chung nên sự phá hủy của 

các kết cấu này có thể kéo theo sự phá hủy kết cấu 

tổng thể. Khác với kết cấu cột chống, là kết cấu mà 

việc mất ổn định đồng nghĩa với việc phá hủy chung, 

kết cấu panel thường có thể chịu thêm tải sau khi bị 

mất ổn định kết cấu. Do vậy trong khoảng hai thập 

niên trở lại đây, việc thiết kế và đánh giá độ bền của 

kết cấu panel nói riêng và thân tàu nói chung dần 

chuyển sang đánh giá theo phương pháp trạng thái tới 

hạn [1]. 

Các nghiên cứu được thực hiện theo các phương 

pháp khác nhau đều chỉ ra rằng, ứng xử của kết cấu và 

độ bền tới hạn của tấm có nẹp gia cường chịu ảnh 

hưởng rất nhiều bởi các yếu tố bất định như đặc tính 

vật liệu, đặc trưng hình học, khuyết tật ban đầu, sự 

thay đổi về kết cấu, tải trọng, điều kiện biên, v.v. Thậm 

chí, kết quả tính toán giữa các tác giả có thể khác nhau 

khi thực hiện trên cùng một mô hình theo cùng một 

phương pháp, độ chính xác của bài toán phụ thuộc rất 

nhiều vào kinh nghiệm của người phân tích. Chính vì 

vậy, các nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố trên 

đến ứng xử của kết cấu cũng như độ bền tới hạn của 

panel là rất thiết thực và vẫn đang là chủ đề được 

nhiều tác giả trên thế giới quan tâm, đặc biệt là ảnh 

hưởng của khuyết tật ban đầu [2]. Ở bài báo này, tác 

giả trình bày tổng quan về các dạng khuyết tật ban đầu 

và ảnh hưởng của chúng đến ứng xử kết cấu và độ bền 

tới hạn của panel chịu nén dọc. Kết quả thu được từ 

bài toán phân tích phần tử hữu hạn phi tuyến trên phần 

mềm ANSYS Mechanical APDL của mô hình kết cấu 

panel đáy ngoài của tàu hàng rời minh họa chi tiết các 

ảnh hưởng này. 

2. Các dạng khuyết tật ban đầu 

Kết cấu panel trên tàu hoặc công trình ngoài khơi 

phần lớn được tạo thành bằng phương pháp hàn, trong 
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đó các cơ cấu (nẹp và sống) được hàn với tấm và hàn 

với nhau tại vị trí giao nhau (Hình 1). Trong khi hàn 

và sau hàn, vật liệu tại mối hàn và khu vực lân cận bị 

giãn nở do nung nóng và co lại khi nguội là không 

đồng đều làm cho panel bị biến dạng về hình dáng 

(hay cong vênh) và tồn tại ứng suất dư sau gia công. 

Thông thường, các khuyết tật sau gia công bao gồm 

độ lồi lõm cục bộ của tấm, độ vặn của nẹp, độ cong 

vênh của panel và ứng suất dư tại tấm và cơ cấu và 

thường được gọi chung là khuyết tật ban đầu do hàn. 

Hình 2 mô tả các loại biến dạng hình dáng và ứng suất 

dư do hàn của một panel điển hình sau gia công. 

Rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã được thực 

hiện với các kim loại khác nhau nhằm đo đạc để xác 

định hình dạng và độ lớn của biến dạng hình dáng ban 

đầu cũng như trị số của ứng suất dư. Biến dạng hình 

dáng ban đầu của panel thường có dạng lượn sóng 

(hay “lộ sườn”, tiếng Anh là “thin horse”/“hungry 

horse”). Các biến dạng cục bộ của tấm, cơ cấu gia 

cường và tổng thể của cả panel có thể được biểu diễn 

gần đúng dưới dạng các hàm lượng giác [1, 3]. Cụ thể, 

công thức (1) - (3) lần lượt mô tả độ võng cục bộ của 

tấm giữa các nẹp, độ vặn của nẹp và độ vênh tổng thể 

của panel: 

wo
p
 = woplsin

mπx

a
sin

πy

b
;         (1) 

wo
s  = wos

z

hw
sin

πx

a
;            (2) 

wo
c  = wocsin

πx

a
sin

πy

B
,           (3) 

Trong đó: wo
p
, wo

s , wo
c  - tương ứng là độ võng của 

tấm, độ vặn của nẹp, độ vênh của toàn panel; wopl, wos, 

woc - tương ứng là độ võng ban đầu lớn nhất của tấm, 

độ vặn ban đầu lớn nhất của nẹp và độ vênh ban đầu 

lớn nhất của panel; a, B, b - tương ứng là khoảng cách 

giữa các sống ngang, sống dọc và nẹp; m là số nửa 

bước sóng mất ổn định của tấm theo phương dọc, là 

số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện theo công thức 

(4) [1]; và hw là chiều cao của nẹp, 

a

b
 ≤ √m(m+1)              (4) 

 

 

Hình 1. Kết cấu panel đặc trưng trên tàu  

và công trình biển 

 

Hình 2. Khuyết tật ban đầu của panel sau gia công 

Thực tế, độ lớn của biến dạng hình dáng ban đầu 

thay đổi khá nhiều tùy thuộc vào nhiều yếu tố như 

phương pháp hàn, thông số hàn, đặc tính vật liệu, 

chiều dày tấm và trình độ tay nghề của người thi công. 

Thông thường, độ biến dạng được chia ra làm ba mức: 

Nhỏ, vừa và lớn. Trong Ngành Công nghiệp Đóng tàu 

và công trình ngoài khơi, tiêu chuẩn sau đây thường 

được sử dụng: 

Với thép: 

wopl = {

0,025β
2
t mức nhỏ,

0,1β
2
t mức vừa,

0,3β
2
t mức lớn;

 (5) 

woc = wos = 0,0006a ÷ 0,0015a. (6) 

Với hợp kim nhôm: 

wopl = {

0,018β
2
t mức nhỏ,

0,096β
2
t mức vừa,

0,252β
2
t mức lớn;

 (7) 

woc = {
0,00016a

0,0018a

0,0056a

  
mức nhỏ,
mức vừa,
mức lớn;

 (8) 
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wos = {
0,00019a

0,001a

0,0024a

  
mức nhỏ,
mức vừa,
mức lớn,

 (9) 

Trong đó: 𝛽 = (b t⁄ )√σY E⁄   là hệ số mảnh của 

tấm, t là chiều dày của tấm, σY và E - tương ứng là 

giới hạn chảy và mô đun đàn hồi pháp tuyến của vật 

liệu. Ngoài ra, các tổ chức đăng kiểm còn đề xuất độ 

biến dạng lớn nhất của panel kết cấu thép: 

wopl = b/200; woc = wos = 0,001a.    (10) 

 

Hình 3. Ứng suất dư trên tấm do hàn 

Trong khi đó, ứng suất dư sinh ra do hàn gồm ứng 

suất kéo ở vùng ảnh hưởng hàn và ứng suất nén ở khu 

vực lân cận (Hình 3). Trị số của ứng suất kéo/ nén 

theo các phương x/y (σrtx, σrty, σrcx, σrcy) và chiều rộng 

vùng ảnh hưởng hàn at và bt thỏa mãn điều kiện tự cân 

bằng lực, được biểu diễn qua mối quan hệ (11) hoặc 

(12). Với thép thông thường, độ lớn của ứng suất kéo 

σrtx, σrty bằng với giới hạn chảy, và bằng khoảng 80% 

giới hạn chảy với thép độ bền cao [4]. Còn với kết cấu 

hợp kim nhôm, ứng suất kéo bằng với giới hạn chảy 

của kim loại vùng ảnh hưởng hàn (khoảng 50%-70% 

giới hạn chảy của kim loại cơ bản) [5]. Ứng suất dư 

do hàn trên tấm và bản thành cơ cấu cũng được phân 

chia thành các mức nhỏ, vừa và lớn tương ứng với 

chiều rộng của vùng ảnh hưởng hàn. 

2bt = 
σrcx

σrcx - σrtx
b,  2at=

σrcy

σrcy - σrty
a;      (11) 

σrcx = 
2bt

2bt - b
σrtx,  σrcy = 

2at

2at - a
σrty.     (12) 

Có thể nhận thấy, biến dạng hình dáng ban đầu do 

hàn sẽ ảnh hưởng đến dạng mất ổn định và dạng hư 

hỏng của panel, còn ứng suất dư do hàn sẽ làm thay 

đổi sự phân bố của ứng suất trên tấm và cơ cấu gia 

cường khi chịu lực. Do đó, sự tồn tại của các khuyết 

tật ban đầu có thể dẫn tới sự thay đổi ứng xử kết cấu 

cũng như khả năng chịu tải của panel. 

3. Ảnh hưởng của biến dạng hình dáng ban 

đầu đến độ bền tới hạn của panel chịu nén dọc 

3.1. Phương pháp nghiên cứu 

Trong bài báo này, các bài toán phân tích phần tử 

hữu hạn phi tuyến về độ bền tới hạn của panel đáy 

ngoài của tàu chở hàng rời kết cấu thép chịu nén dọc 

được thực hiện trên phần mềm phân tích phần tử hữu 

hạn ANSYS Mechanical APDL (ANSYS STUDENT 

2021 R1), có để ý đến tính chất phi tuyến cả về hình 

dáng và vật liệu. Các kết quả thu được từ bài toán trên 

mô hình có và không có khuyết tật ban đầu được phân 

tích, so sánh và đánh giá. 

3.2. Mô hình phân tích 

Hình 4 thể hiện quy cách kết cấu của panel đáy 

ngoài: chiều dày tôn đáy 13mm, khoảng cách dầm dọc 

đáy b = 850mm, khoảng cách đà ngang a = 2550mm, 

khoảng cách sống dọc 2550mm, quy cách dầm dọc 

đáy T235×10/90×15. Tuy nhiên, sống dọc và đà ngang 

không được mô phỏng, ảnh hưởng của chúng được 

thay thế bằng các điều kiện biên phù hợp tại vị trí giao 

nhau với tấm và giao với dầm dọc. Vật liệu là thép 

AH32, có giới hạn chảy σY, mô đun đàn hồi pháp 

tuyến E và hệ số Poisson ν tương ứng là 313,6MPa, 

2,058GPa và 0,3 [6, 7]. 

Mô hình phân tích sử dụng phần tử tấm bốn nút 

SHELL181, kích thước phần tử được lựa chọn với tấm 

là 50mm, còn với nẹp, số lượng phần tử trên bản thành 

là 10 và bản cánh là 2 theo đề xuất của [8, 9]. Có thể 

nhận thấy, kích thước phần tử như trên là đủ để mô tả 

một cách chính xác biến dạng của mô hình mà không 

mất quá nhiều thời gian tính toán và phù hợp với giới 

hạn số lượng phần tử tối đa của phần mềm Ansys 

phiên bản đào tạo. 

Kích thước mô hình theo hai phương được lựa 

chọn là (½ + 1 + ½) lần khoảng cách các cơ cấu khỏe. 

Điều kiện biên tại hai mép ngang là tuần hoàn [10], tại 

hai mép dọc là dịch chuyển ngang đều, tại vị trí đà 

ngang và sống dọc là tựa tự do, và bản thành dầm dọc 

được coi là giữ nguyên tư thế tại vị trí giao với đà 

ngang, cụ thể như sau: 

Tại x = 0 và x = 2a: ux2a = 0, uy0 = uy2a, uz0 = uz2a, 

rotx0 = rotx2a, roty0 = roty2a, rotz0 = rotz2a; 

Tại y = 0, y = 6b: cùng uy; 

Tại y = 3b/2: uy = 0, uz = 0; 

Tại y = 9b/2: uz = 0; 

Tại x = a/2 và x = 3a/2 trên tấm: uz = 0; trên cơ 

cấu: roty = 0, rotz = 0. 
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Hình 4. Mô hình kết cấu panel đáy ngoài 

3.3. Biến dạng hình dáng ban đầu 

Hiện nay, trong phân tích kết cấu thường sử dụng 

bốn phương pháp để mô phỏng biến dạng hình dáng 

ban đầu của panel, gồm: Đo biến dạng thực tế sau gia 

công, phân tích đàn hồi tuyến tính dưới tác dụng của 

áp lực mặt, tổ hợp các biến dạng được biểu diễn thông 

qua các hàm lượng giác (công thức (1) - (3)), và phân 

tích các dạng mất ổn định đặc trưng. Ở đây, tác giả sử 

dụng phương pháp phân tích các dạng mất ổn định đặc 

trưng, là phương pháp thường được các nhà nghiên 

cứu lựa chọn do mô tả được gần nhất với biến dạng 

hình dáng ban đầu của panel làm từ thép. Hình 5 biểu 

diễn hình dáng biến dạng ban đầu cục bộ của tấm, nẹp 

và tổng thể của panel. Biến dạng lớn nhất được lựa 

chọn bằng ở mức vừa, cụ thể: wopl = b/200 = 4,25mm 

và wos = woc = 0,001a = 4,1mm. 

3.4. Kết quả và thảo luận 

Hình 6 và 7 thể hiện hình dáng biến dạng và phân 

bố ứng suất tương đương tại trạng thái tới hạn và mối 

quan hệ ứng suất - biến dạng của panel khi không kể 

đến khuyết tật ban đầu (Panel1), khi kể đến biến dạng 

hình dáng mà không kể đến ứng suất dư do hàn 

(Panel2) và khi kể đến cả biến dạng ban đầu và ứng 

suất dư (Panel3). Có thể nhận thấy, mặc dù sự hư hỏng 

của các panel đều chung xuất phát điểm từ sự mất ổn 

định của tấm, nhưng sự ảnh hưởng khuyết tật ban đầu 

đến ứng xử của kết cấu, đến sự phân bố ứng suất và 

độ bền tới hạn của panel là rất rõ ràng. 

Cụ thể, hình dáng biến dạng Panel2 (Hình 6, b) và 

Panel3 (Hình 6, c) là gần như nhau và giống với hình 

dáng của biến dạng hình dáng ban đầu (Hình 5). Trong 

khi đó hình dáng biến dạng của Panel1 (Hình 6, a) lại 

hoàn toàn khác biệt. Sự phân bố của ứng suất tương 

đương tại trạng thái tới hạn cho thấy sự khác biệt rõ 

nét. Với Panel1, ứng suất lớn nhất tập trung tại vị trí 

giữa tấm, tuy nhiên phân bố không đồng đều trên toàn 

bộ panel. Còn với Panel2 và Panel3 ứng suất lớn nhất 

phân bố tại giữa tấm và trên bản thành của dầm dọc 

khá đồng đều, ứng suất trên Panel3 phân bố đồng đều 

hơn so với Panel2. Điều này chứng tỏ hình dáng của 

biến dạng ban đầu có ảnh hưởng lớn đến hình dáng 

biến dạng của panel khi hư hỏng và sự phân bố của 

ứng suất. Trong khi đó, sự tồn tại của ứng suất dư do 

hàn làm cho ứng suất trên panel phân bố đồng đều hơn 

và không ảnh hưởng nhiều đến hình dáng biến dạng 

của panel khi hư hỏng. 

 

Hình 5. Hình dáng biến dạng ban đầu của panel 

 

Hình 6. Biến dạng và phân bố ứng suất tại trạng 

thái tới hạn: (a) Panel1; (b) Panel2; (c) Panel3. 
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Hình 7. Biểu đồ ứng suất - biến dạng 

Từ đường cong biểu diễn mối quan hệ giữa ứng 

suất nén dọc trung bình và biến dạng σx-ε của panel 

(Hình 7), có thể thấy rõ sự khác biệt rất lớn khi có và 

không có khuyết tật ban đầu. Mặc dù, cả ba đường 

cong đều gồm ba giai đoạn: Giai đoạn tuyến tính, giai 

đoạn từ khi xuất hiện sự mất ổn định đến khi ứng suất 

đạt giá trị tới hạn và giai đoạn sau khi đạt giá trị tới 

hạn, nhưng thời điểm và cách thức chuyển tiếp từ giai 

đoạn này sang giai đoạn kia là không giống nhau. 

Với panel không có khuyết tật ban đầu (Panel1), 

quan hệ giữa ứng suất và biến dạng gần như là tuyến 

tính cho đến khi ứng suất đạt giá trị tới hạn. Ngay sau 

đó, ứng suất giảm một cách đột ngột, rồi giảm dần dần 

ở giai đoạn cuối. Với panel chỉ kể đến khuyết tật hình 

dáng ban đầu (Panel2), thời điểm chuyển tiếp từ giai 

đoạn 1 sang giai đoạn 2 là không rõ ràng, tới gần cuối 

giai đoạn 2 mới thấy rõ sự khác biệt, lúc đó, ứng suất 

dao động nhẹ cho đến đạt giá trị tới hạn. Qua thời điểm 

này, ứng suất giảm tương đối nhanh trong một khoảng 

nhỏ rồi giảm dần dần. Còn với Panel3 khi để ý đến cả 

biến dạng hình dáng và ứng suất dư do hàn thì sự thay 

đổi của ứng suất qua các giai đoạn diễn ra một cách 

dần dần. 

Ngoài ra còn nhận thấy rõ, độ bền tới hạn của 

panel giảm khá lớn khi có sự xuất hiện của khuyết tật 

ban đầu. Ứng suất tới hạn của panel giảm từ 

283,8MPa xuống 248,2MPa (khoảng 12,5%) khi có 

biến dạng hình dáng ban đầu và giảm khoảng 19,2% 

(từ 283,8MPa xuống 229,3MPa) khi kể đến ảnh 

hưởng của cả biến dạng hình dáng và ứng suất dư do 

hàn. Sự sai lệch về ứng suất tới hạn giữa Panel2 và 

Panel3 (khoảng 7%) cho thấy ảnh hưởng của ứng suất 

dư đến khả năng chịu tải của panel là rất đáng kể. 

4. Kết luận 

Thực tế chỉ ra rằng, sự tồn tại của khuyết tật ban 

đầu là không thể tránh khỏi với kết cấu hàn sau gia 

công. Vì vậy, các dạng khuyết tật ban đầu và ảnh 

hưởng của chúng đến ứng xử và độ bền tới hạn của 

panel chịu nén dọc đã được trình bày một cách chi tiết 

trong bài báo này. Kết quả phân tích phi tuyến độ bền 

tới hạn của panel đáy ngoài tàu hàng rời chịu nén dọc 

khi có kể và không kể đến ảnh hưởng của biến dạng 

hình dáng ban đầu và ứng suất dư do hàn đã chỉ ra 

rằng: Hình dáng hư hỏng của panel ở trạng thái tới hạn 

tương đồng với hình dáng của biến dạng ban đầu. Ứng 

suất phát sinh trên tấm và cơ cấu gia cường của panel 

khi chịu lực chịu ảnh hưởng khá nhiều không những 

của biến dạng hình dáng ban đầu mà còn của ứng suất 

dư do hàn. Các khuyết tật ban đầu do hàn làm thay đổi 

rất nhiều ứng xử của kết cấu khi chịu lực. So với kết 

cấu không có khuyết tật ban đầu, ứng suất tới hạn (hay 

độ bền tới hạn) của panel giảm tới 12,5% khi kể đến 

ảnh hưởng của biến dạng hình dáng ban đầu và giảm 

tới 19,2% khi kể đến cả ảnh hưởng của ứng suất dư do 

hàn. Chính vì vậy, các khuyết tật ban đầu cần phải 

được đưa vào trong các tính toán độ bền tới hạn của 

kết cấu. 

Các nhận định ở trên sẽ được củng cố thêm khi số 

lượng mô hình phân tích cũng như chủng loại tàu được 

mở rộng. Điều này sẽ được thực hiện trong các nghiên 

cứu tiếp theo. 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày việc xây dựng mô hình cho phép 

đánh giá ảnh hưởng của tốc độ khai thác đến khả 

năng tải của bộ truyền động đai. Mô hình được 

xây dựng ở dạng biểu thức giải tích tường minh, 

cho kết quả chính xác, thuận tiện cho lập trình tính 

toán tự động. Bên cạnh đó, các biểu thức tính trị 

số tối ưu của vận tốc khai thác và công suất truyền 

động tới hạn cũng được thiết lập.  

Từ khóa: Truyền động đai, công suất, tốc độ, khả 

năng tải, tối ưu. 

Abstract 

This article present the establishment of a model, 

which is used to evaluate the effect of working 

speed on the power transmission capacity of belt 

drives. The obtained models are the explicit 

formulas leading to the rapid calculation and 

exact results. Besides, this model can be used to 

build a computer program for advanced 

computations. Furthermore, two more formulas 

were also derived for estimating the optimal belt 

speed and then, the optimal power transmission 

capacity of the belt drives. 

Keywords: Belt drive, transmission capacity, belt 

speed, optimal velocity. 

 

1. Giới thiệu chung 

Truyền động đai được sử dụng rộng rãi trong công 

nghiệp và trong đời sống nhờ những ưu thế nổi trội về 

khả năng truyền chuyển động với khoảng cách lớn; 

làm việc êm, ít gây ồn; khả năng bảo vệ các bộ phận 

máy khác khi bị quá tải; kết cấu đơn giản, chi phí đầu 

tư, vận hành và bảo dưỡng thấp; có khả năng chống 

sốc và giảm thiểu dao động. Cơ chế hoạt động, lý 

thuyết và trình tự thiết kế, kết cấu các phần tử của các 

bộ truyền động đai được trình bày chi tiết trong những 

giáo trình cơ học kỹ thuật và lý thuyết máy [1-4]. 

Truyền động đai thuộc nhóm các bộ truyền bằng 

ma sát, trong đó công suất và chuyển động quay được 

truyền từ trục dẫn sang trục bị dẫn nhờ ma sát trên bề 

mặt tiếp xúc giữa đai và bánh đai. Do đó, công suất 

của bộ truyền bị giới hạn. Đồng thời, tuổi thọ của đai 

thấp, hiệu suất và độ tin cậy của bộ truyền không cao. 

Các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung vào vấn đề 

xác định hệ số ma sát trên bề mặt tiếp xúc giữa đai và 

bánh đai [5, 6], đánh giá các tổn thất trong bộ truyền 

[7-10], nâng cao khả năng tải và tuổi thọ [11, 12]. 

Tốc độ khai thác là một thông số quan trọng, ảnh 

hưởng trực tiếp đến khả năng tải, tuổi thọ cũng như 

chi phí vận hành của bộ truyền đai. Việc đánh giá tác 

động của tốc độ đai tới công suất và hiệu suất truyền 

động đã được nhiều tác giả thực hiện [7, 8, 13]. Chen 

và cộng sự [13] đã tiến hành mô phỏng, tính toán tổn 

thất tốc độ góc giữa đai và bánh đai, tổn thất công suất 

trong bộ truyền đai dẹt bằng mô hình phần tử hữu hạn. 

Theo đó, tổn thất về tốc độ quay là tác nhân chính gây 

ra tổn thất công suất của bộ truyền. Bertini và cộng sự 

[8], trên cơ sở các tổn thất về ma sát và biến dạng của 

đai, đã đề xuất một mô hình giải tích để tính toán tổn 

thất công suất trong biến tốc đai hình thang bằng cao 

su. Để xây dựng mô hình, lượng trượt tiếp tuyến và 

cung trượt được xem là không đổi. Điều này không 

đúng với thực tế vì cả hai đại lượng trên đều thay đổi 

trên toàn bộ vùng cung ôm. Nghiên cứu thực nghiệm 

của Balta và cộng sự [7] về ảnh hưởng của mô men 

phanh, lực căng ban đầu, đường kính bánh đai, chiều 

dài đai và mô đun đàn hồi của vật liệu đai đến tổn thất 

vận tốc trong bộ truyền đẳng tốc đai hình lược. Kết 

quả nghiên cứu thực nghiệm sau đó được sử dụng để 

xác định các thông số tối ưu cho bộ truyền nhằm giảm 

thiểu đến mức thấp nhất có thể lượng trượt tỉ đối. 

Velicu và cộng sự [14] nghiên cứu tác động của lực li 

tâm (sinh ra trong vùng cung ôm) đến lực căng bổ 

sung trên đai và lực tác dụng lên trục. Từ kết quả thu 

được, các tác giả kết luận rằng lực căng bổ sung trên 

đai không chỉ phụ thuộc vào khối lượng của vật liệu, 

vận tốc chuyển động mà còn phụ thuộc vào độ cứng 

của đai. Khi các gối đỡ có độ cứng vững lớn thì tác 

động của lực li tâm là không đáng kể. 

Các công trình nghiên cứu đi trước mới chỉ dừng 

lại ở việc xác định tổn thất vận tốc của đai (vận tốc 

góc và vận tốc dài) tới tổn thất công suất và hiệu suất 

truyền động, chưa có công trình nghiên cứu nào về tác 
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động của vận tốc khai thác đến khả năng tải của bộ 

truyền. Bài báo này trình bày về việc xây dựng mô 

hình và đánh giá tác động của tốc độ khai thác đến 

năng tải của bộ truyền động đai. 

2. Xây dựng mô hình toán học 

2.1. Giả thiết  

Mô hình tính được thiết lập dựa trên những giả 

thiết sau: 

- Vật liệu đai làm việc trong giới hạn đàn hồi; 

- Hệ số ma sát có giá trị là hệ số ma sát tĩnh cực 

đại ftmax và không đổi trên toàn bộ vùng cung ôm; 

- Bỏ qua biến dạng của bánh đai. 

2.2. Vận tốc chuyển động của đai 

Vận tốc chuyển động của đai được xác định theo 

công thức (1) [1, 2]: 

 


 3
,

60 10

d n
v            (1) 

Trong đó: 

d: Đường kính bánh đai, (mm); 

n: Số vòng quay trên trục bánh đai, (vg/ph). 

2.3. Lực và ứng suất trong đai 

2.3.1. Lực tác dụng lên đai 

Lực tác dụng lên đai bao gồm lực căng ban đầu 

(F0), lực căng khi chịu tải (F1, F2), lực có ích (Ft) và 

lực li tâm Flt), được xác định theo các công thức (2) 

đến (6) [1]: 

 3 110
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F Pv             (2) 

 2

v m
F q v                (3) 






 



*

*0

1

21

t

t

f
t

vf

Fe
F F

e
        (4) 




 



*

*1
1

t

t

f

t vf

e
F F F

e
        (5) 


 


*2

1

1t
t vf

F F F
e

        (6) 

Trong đó: 

P: Công suất truyền động, (kW); 

v: Vận tốc chuyển động của đai, (m/s); 

qm: Khối lượng của 1m dây đai, (kg/m);  

e: Cơ số logarit tự nhiên; 

f*: Hệ số ma sát tương đương; 

αt: Cung trượt trên bánh dẫn, (rad). 

2.3.2. Ứng suất trong đai 

Ứng suất trong đai bao gồm ứng suất do lực căng 

ban đầu (σ0), ứng suất căng trên các nhánh đai khi chịu 

tải (σ1, σ2), ứng suất căng phụ (σv) và ứng suất uốn 

trong vùng cung ôm. Giá trị của các ứng suất này được 

xác định theo các công thức (7) đến (12) [1]: 
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Trong đó: 

A: Diện tích tiết diện đai, (m2); 

ε: Biến dạng dài tương đối của đai; 

E: Mô đun đàn hồi của vật liệu đai, (Mpa);  

Ứng suất lớn nhất trong đai đạt tại tiết diện đai vào 

tiếp xúc với bánh dẫn, tính theo công thức (13) [1]: 

     
max 1 1v u

 (13) 

2.4. Ảnh hưởng của vận tốc vòng của đai đến 

khả năng tải của bộ truyền 

Công suất truyền của bộ truyền động đai được xác 

định theo các công thức (14) [1, 2]: 


1000
t
Fv

P  (14) 

Để đai không bị phá hỏng (phá hỏng tĩnh và phá 

hỏng mỏi), ứng suất lớn nhất trong đai phải thỏa mãn 

điều kiện (15) [2]: 

          max 1 1v u
 (15) 
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Trong đó (σ) là ứng suất cho phép của vật liệu đai. 

Từ phương trình (15), ứng suất căng lớn nhất 

được tính theo công thức (16): 

       1,max 1v u
 (16) 

Do 𝜎1 = 𝐹1/𝐴, ta có: 

       1,max 1v u
F A  (17) 

Mặt khác 𝐹𝑡 = 𝐹1 − 𝐹2  và 𝐹1 = 𝐹2𝑒𝑓∗𝛼𝑡 [1, 2], 

do đó: 
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Kết hợp (14), (17) và (18), ta có: 
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Thay 𝜎𝑣 = 𝑞𝑚𝑣2/𝐴 = 𝜌𝑣2  (ρ là khối lượng 

riêng của vật liệu đai, kg/m3) vào (19), ta có: 
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Đặt 𝑘 = 1 − 𝑒−𝑓∗𝛼𝑡  và viết lại phương trình 

(20), ta có: 

       
3

max 1 1000u

Ak
P v v v  (21) 

2.5. Vận tốc tối ưu và khả năng tải tối ưu 

Đạo hàm 2 vế phương trình (21) theo vận tốc v, 

ta có: 

       
2max

1
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1000u
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v

dv
 (22) 

Giải phương trình (22) với ẩn v, ta được: 
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Thay (23) vào (20), ta có: 
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3. Kết quả và thảo luận 

Hình 1 trình bày tác động của vận tốc vòng của đai 

đến công suất truyền động của bộ truyền, xác định 

theo phương trình (20). Khi vận tốc khai thác quá 

thấp hoặc quá cao, khả năng tải của bộ truyền không 

sử dụng hết. Ứng với các thông số xác định về kích 

thước và thuộc tính của vật liệu, luôn tồn tại một giá 

trị tối ưu của vận tốc vòng (công thức (23)), tại đó 

công suất truyền động đạt giá trị tới hạn (công thức 

(24)). Trong khoảng (0, vopt), tăng vận tốc khai thác sẽ 

dẫn đến tăng khả năng tải của bộ truyền. Nguyên nhân 

chủ yếu là do ảnh hưởng của lực li tâm còn yếu, tổn 

thất do ma sát và tổn thất vận tốc chưa cao. Cùng với 

sự gia tăng của vận tốc, các tổn thất này cũng tăng dần 

dẫn đến tổn hao công suất nhiều hơn. Kết quả là, mức 

độ gia tăng về khả năng tải giảm dần khi v tiến gần 

đến giá trị tối ưu vopt. Khi v > vopt, tăng vận tốc khai 

thác sẽ làm giảm khả năng tải của bộ truyền. 

 

Hình 1. Ảnh hưởng của vận tốc tới khả năng tải 

Trong trường hợp tỷ số truyền của bộ truyền cùng 

với tốc độ vòng của động cơ dẫn động đã được định 

trước, có thể thay đổi đường kính bánh đai để đạt được 

giá trị vận tốc tối ưu. Tuy nhiên, thay đổi đường kính 

bánh đai sẽ dẫn tới thay đổi về ứng suất uốn, do đó 

thay đổi trị số tối ưu của vận tốc vòng. 

Ngoài ra, nếu định trước vận tốc vòng và vật liệu 

chế tạo đai, có thể sử dụng phương trình (20) để xác 

định kích thước tối ưu của hệ, đảm bảo công suất 

truyền động là lớn nhất có thể. 

4. Kết luận 

Bài báo đã thiết lập được mô hình lý thuyết tổng 

quát, dùng để đánh giá ảnh hưởng của vận tốc khai 

thác đến khả năng tải của bộ truyền động đai. Mô hình 

tính là những biểu thức giải tích dạng tường minh, cho 

phép tính toán đạt độ chính xác cao, thuận tiện cho lập 

trình tính toán tự động.  

v, m/s 

P, kW 

vopt 

Popt 
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Tồn tại một giá trị tối ưu vận tốc chuyển động của 

đai, tại đó khả năng tải của bộ truyền được khai thác 

tối đa. Bài báo cũng thiết lập được công thức giải tích 

để tính toán trị số vận tốc tối ưu cũng như giá trị công 

suất truyền tới hạn. 

Kết quả của bài báo có thể sử dụng để tham khảo 

khi thiết kế, khai thác và giảng dạy về các hệ truyền 

động cơ khí có sử dụng bộ truyền động đai. 
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Tóm tắt 

Sử dụng năng lượng tái tạo cho hệ thống làm lạnh 

là xu hướng được quan tâm nghiên cứu hiện nay. 

Một thay thế hữu ích cho các hệ thống làm lạnh 

tiêu thụ điện năng thông thường là sử dụng các hệ 

thống làm mát mà trong đó các chu trình làm lạnh 

hấp phụ được kết hợp với các bộ thu nhiệt mặt 

trời. Ưu điểm chính của các hệ thống làm lạnh sử 

dụng năng lượng mặt trời là sự phù hợp của nhu 

cầu làm mát và cường độ bức xạ mặt trời trong 

vùng khí hậu mùa hè ở Việt Nam. Bài báo tập 

trung nghiên cứu tính khả thi của việc sử dụng 

năng lượng mặt trời cho chu trình làm lạnh hấp 

phụ mà trong đó các chất hấp phụ mới được sử 

dụng. Tính toán lý thuyết các quá trình xảy ra 

trong các thiết bị của hệ thống cũng sẽ được đề 

cập tới trong bài báo này. 

Từ khóa: Năng lượng tái tạo, điều hòa không khí, 

làm lạnh hấp phụ, chất hấp phụ. 

Abstract 

Using renewable energy for air conditioning 

systems is a trend of current researches. A useful 

alternative to conventional power-consuming 

cooling systems is the use of cooling systems in 

which the adsorption cooling cycles are combined 

with residential solar collectors. The main 

advantage of solar-powered cooling systems is the 

suitability of cooling needs and solar radiation 

intensity in summer climates in Vietnam. This 

paper focuses on studying the feasibility of using 

solar energy for the adsorption cooling cycle in 

which new adsorbents are used. Theoretical 

calculation of the processes occurring in devices 

of the system will also be mentioned in this paper. 

Keywords: Renewable energy, air conditioning, 

adsorption cooling, adsorbent. 

1. Giới thiệu chung 

Nhu cầu làm lạnh và sử dụng các sản phẩm làm 

lạnh ngày càng gia tăng cùng với quá trình mở rộng 

sản xuất, sự phát triển của xã hội và ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu. Phương pháp làm lạnh phổ biến hiện 

nay là sử dụng máy lạnh nén hơi bởi kết cấu nhỏ gọn 

và hiệu quả làm lạnh cao. Tuy nhiên, các hệ thống này 

sử dụng các môi chất công tác thuộc họ CFC hoặc 

HCFC (R12, R22,...) gây hiệu ứng nhà kính và phá 

hủy tầng ozone. Đồng thời, khi hoạt động, các hệ 

thống này tiêu thụ một lượng lớn năng lượng điện - 

đến 30% tổng lượng điện sản xuất được trên toàn thế 

giới [1]. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), 

năm 2017 khoảng 64,5% tổng lượng điện năng của thế 

giới được sản xuất từ đốt cháy năng lượng hóa thạch. 

Điều này dẫn tới suy kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, 

gia tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, mức độ 

nóng lên toàn cầu và suy thoái môi trường tự nhiên. 

Do đó, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ làm lạnh 

mới, có thể hoạt động với các nguồn năng lượng tái 

tạo để thay thế dần cho máy lạnh nén hơi là một trong 

những vấn đề cấp thiết của thế giới đương đại. 

Máy lạnh hấp phụ được cộng đồng khoa học thế 

giới xem là một giải pháp tiềm năng cho máy lạnh nén 

hơi vì nó có thể hoạt động trực tiếp với các nguồn 

nhiệt thấp như năng lượng mặt trời, khí xả từ động cơ, 

năng lượng địa nhiệt,... Bên cạnh đó, môi chất công 

tác sử dụng trong máy lạnh hấp phụ phần lớn là những 

chất có sẵn trong tự nhiên như Hơi nước, Amoniac, 

rượu Methanol,... ít hoặc không độc hại với môi 

trường [2].  

Anyanwu và cộng sự [3] phát triển một hệ thống 

làm lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng mặt trời theo 

điều kiện khí hậu Nigeria. Các hệ thống tương tự được 

Aghbalou và cộng sự [4] thiết lập ở Tây Ban Nha, 

Tangkengsirisin và cộng sự [5] thiết lập ở Nhật. Pons 

và cộng sự [6] thiết kế và thử nghiệm một máy lạnh 

hấp phụ dùng trong sản xuất nước đá. Allouhi và cộng 

sự [7] tính toán cặp vật liệu hấp phụ - bị hấp phụ tối 

ưu cho hệ thống lamg lạnh hấp phụ ở Morocco. Trong 

[8] trình bày việc phát triển và thử nghiệm các cặp vật 

liệu hấp phụ mới như AC/Hydrogen, Zeolite/CO2, 

Zeolite/N2, AC/CO2...   

Việt Nam có vị trí địa lý, đặc thù khí hậu nhiệt đới 

gió mùa tạo nên các nguồn năng lượng tái tạo dồi dào 
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và đa dạng, có thể khai thác để sản xuất năng lượng 

như thủy điện, điện gió, điện mặt trời, sinh khối, địa 

nhiệt, nhiên liệu sinh học,... Hùng và cộng sự [9] thiết 

kế và thử nghiệm một máy lạnh hấp phụ sử dụng năng 

lượng mặt trời trong điều kiện khí hậu khu vực Đà 

Nẵng. Một thiết kế khác ứng với điều khiện khí hậu 

khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, được thực hiện bởi 

Quốc và cộng sự [10]. Một điểm chung ở cả hai công 

trình trên là kết quả thử nghiệm không được công bố. 

Trong [11] tiến hành mô phỏng đáp ứng của máy lạnh 

hấp phụ làm việc với 5 cặp vật liệu hấp phụ - bị hấp 

phụ khác nhau. Kết quả tính toán cho điều kiện khí 

hậu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng cặp 

vật liệu Silica gel-Water cho hiệu quả cao hơn cả, có 

thể sử dụng cho phát triển các hệ thống làm lạnh hấp 

phụ ở Việt Nam. 

Trong bài báo này, tác giả trình bày đặc điểm cấu 

tạo, nguyên lý làm việc, kết hợp với mô phỏng nhiệt 

động lực học, từ đó đưa ra những luận cứ ban đầu về 

khả năng sử dụng nguồn năng lượng mặt trời trong 

việc phát triển các hệ thống làm lạnh hấp phụ trong 

điều kiện khí hậu ở Việt Nam. 

2. Mô hình và phương pháp tính 

2.1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống làm lạnh 

hấp phụ 

 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống làm lạnh 

sử dụng năng lượng mặt trời 

Sơ đồ nguyên lý của hệ thống làm lạnh hấp phụ sử 

dụng năng lượng mặt trời được mô tả như trong Hình 1. 

Hệ thống này bao gồm các phần chính: Tháp tản nhiệt, 

bộ thu năng lượng mặt trời, bầu ngưng, dàn bay hơi, 

các bầu hấp phụ (A1/A2), van tiết lưu nối bầu ngưng 

với dàn bay hơi, hệ thống đường ống dẫn và các van 

điều khiển.  

Chu trình nhiệt động lực học của hệ thống làm lạnh 

hấp phụ được hoàn thành bởi 4 quá trình liên tiếp: (i) 

tiền giải hấp phụ, (ii) giải hấp phụ, (iii) tiền hấp phụ 

và (iv) hấp phụ lần lượt cho bầu hấp phụ A1 và A2. 

Trong các quá trình này, áp suất và nhiệt độ của công 

chất làm lạnh thay đổi và phụ thuộc vào nhau. Hình 2 

biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất vào nhiệt độ công 

chất lạnh trong các quá trình của chu trình làm lạnh 

hấp phụ.  

 

Hình 2. Đồ thị P-T của chu trình làm lạnh hấp phụ [11]  

Trong quá trình tiền giải hấp phụ (quá trình 1-2), 

bầu hấp phụ (A1 hoặc A2) được cách ly với bầu ngưng 

và dàn bay hơi. Nước nóng từ bộ thu năng lượng mặt 

trời tuần hoàn qua bầu hấp phụ làm cho hơi nước (công 

chất làm lạnh) thoát ra khỏi chất hấp phụ, dẫn đến áp 

suất trong bầu hấp phụ tăng lên. Khi áp suất trong bầu 

hấp phụ vượt quá áp suất trong bầu ngưng (Pc), van 

thông giữa bầu hấp phụ và bầu ngưng mở ra, hơi công 

chất làm lạnh từ bầu hấp phụ sẽ đi sang bầu ngưng và 

quá trình giải hấp phụ bắt đầu (quá trình 2-3). Trong 

khoảng thời gian đã được tính toán và đặt trước cho 

quá trình giải hấp phụ, áp suất trong bầu hấp phụ được 

duy trì gần như không đổi. Khi quá trình giải hấp phụ 

kết thúc, van thông giữa bầu hấp phụ và bầu ngưng 

đóng lại. Cùng thời điểm này nước nóng từ bộ thu 

năng lượng mặt trời sẽ ngừng tuần hoàn quá bầu hấp 

phụ mà thay vào đó là nước làm mát từ tháp giải nhiệt 

được cho tuần hoàn qua bầu hấp phụ và quá trình tiền 

hấp phụ (quá trình 3-4) sẽ diễn ra. Nhiệt độ trong bầu 

hấp phụ giảm xuống, làm giảm áp suất trong đó tới áp 

suất của dàn bay hơi (Pe). Lúc này van thông giữa bầu 

hấp phụ và dàn bay hơi mở ra, hơi công chất làm lạnh 

được sinh ra trong dàn bay hơi đi vào bầu hấp phụ và 

bắt đầu quá trình hấp phụ (quá trình 4-1). Trong quá 

trình hấp phụ, lượng nhiệt sinh ra được liên tục lấy đi 

bởi nước làm mát. Một chu kỳ công tác hoàn thành 

sau khi quá trình hấp phụ kết thúc. Trong sơ đồ này, 

hai bầu hấp thụ được sử dụng một cách tuần hoàn. 

Trong thời gian ở bầu A1 diễn ra quá trình giải hấp 

phụ thì ở bầu A2 diễn ra quá trình hấp phụ. 

2.2. Mô hình toán 

Mô hình toán học của hệ thống làm lạnh hấp phụ 

được xây dựng dựa trên cân bằng năng lượng và khối 

lượng của hệ. 
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Giả sử nhiệt độ, áp suất và nồng độ hấp phụ trong 

bầu hấp phụ là đồng nhất. Phương trình cân bằng năng 

lượng cho bầu hấp phụ được biểu diễn bởi công thức 

(1) và (2) [12]: 

 

  
 

 



  

 

 

,

,

, ,

M pM s s s r v bed

st s s r v eva bed

f f bed in bed out

d
m C m C m qC T

dt
dq dq

Q m m C T T
dt dt
m C T T

 (1) 

  
 
   
 
 

, , exp bed
bed out bed bed in bed

f f

UA
T T T T

m C
 (2) 

Hệ số δ = 0 khi trong bầu hấp thụ diễn ra quá trình 

giải hấp phụ và δ = 1 khi trong bầu hấp phụ diễn ra 

quá trình hấp phụ. 

Tốc độ hấp phụ được xác định theo công thức [12]: 

   *
dq

kasp q q
dt

 (3) 

Trong đó: 

 
    


 

2
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15 /

s

s s p

kasp D Ea RT

D D R
 (4) 

Lượng hấp phụ cân bằng được xác định bởi 

phương trình (B-S-K) như sau [12]: 

 
 
 

 
  
 
 

*
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 (5) 

Trong đó:  

 
   

   

2 3
0 1 2 3

2 3
0 1 2 3

s

s

A A AT AT AT

B B BT B T B T
 (6) 

Áp suất bão hòa của chất công tác Ps(Ti) tính theo 

công thức Antonie, các hệ số Ai và Bi xác định từ thực 

nghiệm bởi Saha và các cộng sự [13]. 

2.3. Hiệu suất của hệ thống 

Quá trình công tác của hệ thống làm lạnh hấp phụ 

được đánh giá bởi hai thông số quan trọng là công suất 

làm lạnh riêng (SCP, W/kg) và hệ số làm lạnh hay hệ số 

công tác (COP). Giả thiết rằng công suất tiêu thụ cho 

bơm nước nóng, bơm nước làm mát và bơm nước lạnh 

là nhỏ và như vậy các thành phần này đã được bỏ qua 

trong phương trình cân bằng năng lượng. Các thông số 

này được xác định bởi các các phương trình (7) và (8): 

  eva

s cycle

Q
SCP

M t
 (7) 

  eva

in

Q
COP

Q
 (8) 

Trong đó: Qeva là nhiệt lượng hấp thu được từ đối 

tượng được làm lạnh trong quá trình bay hơi ở dàn bay 

hơi và Qin là nhiệt lượng cấp vào cho bầu hấp phụ 

trong quá trình giải hấp phụ. Qeva và Qin được xác định 

theo các công thức (9) và (10): 

 
 

  
 


ads

dest

eva s

t

dq
Q M dt

dt
 (9) 

    , , ,

ads

des

t

in p f bed in bed out

t

Q mC T T dt  (10) 

3. Điều kiện khí hậu ở Việt Nam 

 

Hình 3. Nhiệt độ trung bình cao nhất và thấp nhất 

trong năm 2019 [6] 

Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á, với khí 

hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung bình cao nhất 

(TH) và thấp nhất (TL) theo thời gian được biểu diễn 

trên Hình 3. Từ kết quả trên đồ thị cho thấy nhiệt độ 

trung bình cao nhất ở khu vực phía Nam như thành 

phố Hồ Chí Minh ở khoảng từ 30 ÷ 35C và nền nhiệt 

độ cao này quan sát thấy được trong cả năm. Trong 

khi đó, nhiệt độ ở Hà Nội và Đà Nẵng chỉ cao trên 

30C trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 9 [14]. 

Cùng với nền nhiệt độ trung bình cao là thời gian 

nắng trung bình cao hơn so với các tháng khác trong 

năm. Đồ thị trên Hình 4 cho thấy giờ nắng trung bình 

ở thành phố Hồ Chí Minh cao trong khoảng 150 giờ 

từ tháng 1 đến tháng 4. Tuy nhiên từ tháng 5 đến tháng 
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9 thời gian nắng lại giảm xuống còn khoảng 120 giờ. 

Tại Hà Nội và Đà Nẵng thời gian nắng cao trong 

khoảng từ tháng 5 đến tháng 9 ở mức trên 150 giờ. 

Đặc biệt Đà Nẵng có thời gian nắng trung bình lên tới 

250 giờ tại tháng 5. 

Hình 4. Giờ nắng trung bình trong năm 2019 [14]  

Với điều kiện nhiệt độ và thời gian nắng trung bình 

cao nên nhu cầu về điều hòa không khí ở nước ta ngày 

càng tăng trong thời gian gần đây dẫn đến việc tăng 

tải cho hệ thống lưới điện quốc gia. Ngoài ra, ở các 

khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, những nơi 

không có điện, nhu cầu làm mát và đặc biệt là sản xuất 

nước đá để bảo quản một số dược phẩm hoặc thực 

phẩm là không thể đáp ứng được. Sử dụng năng lượng 

mặt trời trong các hệ thống làm lạnh hấp phụ là 

phương án khả thi và hoàn toàn có thể đáp ứng được 

nhu cầu trên. 

4. Kết quả và thảo luận 

Với các thông số được cho trong Bảng 1, để giải 

các phương trình (1) - (10) ta giả thiết như sau:  

- Nước nóng thu được từ bộ thu năng lượng mặt trời 

được chứa trong bình nước nóng có dung tích đủ lớn 

nên có thể giả thiết nhiệt độ của nguồn nóng là ổn định; 

- Nhiệt độ của nguồn làm mát là ổn định; 

- Bỏ qua tổn thất nhiệt từ bầu hấp phụ ra môi trường; 

- Quá trình bay hơi và ngưng tụ tại bầu ngưng và 

dàn bay hơi ở điều kiện áp suất không đổi. 

Hình 5 mô tả thay đổi của nhiệt độ bầu hấp phụ 

A1, A2, nhiệt độ của nước nóng và nước làm mát vào 

và ra khỏi hệ thống theo thời gian. 

Từ đồ thị biểu diễn này ta thấy rằng: Nhiệt độ của 

bầu hấp phụ A1, khi được làm mát, giảm dần, độ 

chênh lệch nhiệt độ giữa nước làm mát vào và ra 

(∆𝑇 = 𝑇𝑐,𝑖𝑛 − 𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡) lớn nhất là 15oC và giảm dần 

khi nhiệt độ của bầu hấp phụ giảm xuống. Đồng thời 

nhiệt độ bầu hấp phụ A2 tăng dần. Thay đổi nhiệt độ 

trong các bầu hấp phụ A1 và A2 diễn ra theo chu kì.  

Hình 6 dưới đây biểu diễn sự thay đổi áp suất trong 

bầu hấp phụ theo nhiệt độ. Trong quá trình giải hấp 

phụ áp suất trong bầu hấp phụ được duy trì bằng với 

áp suất của bầu ngưng là 4144Pa, còn trong quá trình 

hấp phụ, áp suất được duy trì bằng với áp suất của dàn 

bay hơi là 1650Pa. 

Với các thông số đã chọn trong Bảng 1. Hệ số làm 

lạnh của hệ thống (COP) tính theo công thức (9) và 

năng suất làm lạnh riêng của hệ thống (SCP) tính theo 

công thức (10) có giá trị tính được trong Bảng 2 sau: 

Bảng 1. Thông số thiết kế và điều kiện làm việc 

Tham số Tên gọi Giá trị 

Abed Diện tích trao đổi nhiệt của bầu hấp phụ  2,46m2 

Ubed Hệ số trao đổi nhiệt bầu hấp phụ  1724,1W/m2K 

WM Khối lượng thiết bị trao đổi nhiệt  51,2kg 

Wsg Khối lượng silica gel trong bầu hấp phụ  47kg 

Ww,eva Khối lượng nước ban đầu trong dàn bay hơi  50kg 

Rp Bán kính hạt Silica gel  0,35×10-3m 

Tcw Nhiệt độ nước làm mát  30oC 

Thw Nhiệt độ nước nóng 80oC 

Tch,in Nhiệt độ nước lạnh  14oC 

tcycle Chu kì làm việc  900s 

 

Bảng 2. Kết quả mô phỏng 

Tham 

số 
Tên gọi Giá trị 

COP Hệ số làm lạnh 0,48 

SCP Năng suất làm lạnh riêng  249,1W/kg 
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Hình 5. Nhiệt độ của bầu hấp phụ, nước nóng 

và nước làm mát 

 

Hình 6. Đồ thị logP-T chu trình làm lạnh hấp phụ 

5. Kết luận  

Bài báo đã trình bày này cấu tạo, nguyên lý làm 

việc và tính toán các quá trình xảy ra trong các thiết 

bị của hệ thống làm lạnh sử dụng hai bầu hấp phụ, 

thực hiện việc tổng hợp và phân tích các dữ liệu thống 

kê về điều kiện khí hậu ở Việt Nam trong những năm 

gần đây. 

Từ kết quả mô phỏng, cùng với tính sẵn có của các 

cặp chất hấp phụ /bị hấp phụ (công chất làm lạnh) như 

Khoáng silic /Hơi nước, Than hoạt tính /Rượu Methylic 

hoặc Than hoạt tính /Rượu Etylic,… có thể kết luận về 

tính khả thi trong việc tận dụng năng lượng mặt trời để 

vận hành các hệ thống làm lạnh hấp phụ ở Việt Nam. 

Đặc biệt, khi kết hợp các hệ thống này với các hệ thống 

làm lạnh sử dụng máy nén hơi sẽ tạo thành các hệ thống 

có hiệu quả cao, thân thiện với môi trường. 

DANH MỤC KÝ HIỆU 

Ký hiệu Đơn vị Tên gọi 

Abed m2 Diện tích trao đổi nhiệt của bầu 

  hấp phụ 

Ubed  W/m2K  Hệ số trao đổi nhiệt bầu hấp phụ 

WM  kg  Khối lượng thiết bị trao đổi nhiệt 

Aeva  m2  Diện tích dàn bay hơi 

Ueva  W/m2K  Hệ số trao đổi nhiệt dàn bay hơi 

Weva,M  kg  Khối lượng dàn bay hơi 

Acon  W/m2K  Diện tích bầu ngưng 

Ucon  W/m2K  Hệ số trao đổi nhiệt bầu ngưng 

Wcon,M  kg  Khối lượng bầu ngưng 

mw  kg/s  Lưu lượng nước nóng/ làm mát 

Ww,eva  kg  Khối lượng nước ban đầu trong 

 dàn bay hơi 

mchill  kg/s  Lưu lượng nước lạnh 

Cf  J/kgK  Nhiệt dung riêng của nước 

Cf,chill  J/kgK  Nhiệt dung riêng của nước lạnh 

Cr,v  J/kgK  Nhiệt dung riêng của hơi nước 

CpM  J/kgK  Nhiệt dung riêng của thiết  

  bị trao đổi nhiệt 

Cs  J/kgK  Nhiệt dung riêng của Silica gel 

hfg  J/kg  Nhiệt ẩn hóa hơi của nước 

Qst  J/kg  Nhiệt hấp phụ 

R  J/kgK  Hằng số khí 

Ea  J/kg Năng lượng kích hoạt 

Dso  m2/s  Hệ số khuếch tán 

L  kJ/kg  Nhiệt ẩn hóa hơi 

Rp  m  Bán kính hạt Silica gel 

Tcw  oC  Nhiệt độ nước làm mát 

Thw  oC  Nhiệt độ nước nóng 

Tch,in  oC  Nhiệt độ nước lạnh 

tcycle  s  Chu kì làm việc 

Tbed  oC  Nhiệt độ bầu hấp phụ 

Tcond  oC  Nhiệt độ bầu ngưng 

Teva  oC  Nhiệt độ dàn bay hơi 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày nguyên lý làm việc, cơ sở tính 

toán, thiết kế mô hình thực nghiệm một ắc qui 

nhiệt sử dụng vật liệu thay đổi pha (PCM) để lưu 

trữ năng lượng và tiến hành thử nghiệm mô hình 

với các điều kiện hiện có tại phòng thí nghiệm. Ắc 

qui nhiệt được thiết kế với thể tích 36 lít có thể lưu 

trữ được 6865 (kJ) với công suất 0,2kW tương 

đương với một tích nhiệt sử dụng nước có thể tích 

lơn hơn 2,1 lần ở cùng điều kiện nhiệt độ. 

Từ khóa: Ắc qui nhiệt, thay đổi pha, truyền nhiệt, 

lưu trữ nhiệt. 

Abstract 

The article presents the working principle, 

calculation basis, experimental design of a 

thermal battery using phase change material 

(PCM) to store energy and test the model with the 

equipment available in the laboratory. The 

thermal battery designed with a volume of 36 

liters can store 6865 (kJ) with a capacity of 0.2kW 

which’s equivalent to a 2.1 times larger volume of 

heat storage tank using water as stored material 

under the same working conditions. 

Keywords: thermal battery, phase change, heat 

transfer, heat storage. 

 

1. Mở đầu 

Năng lượng tái tạo đang đóng một vai trò quan 

trọng trong việc tạo ra năng lượng sạch và giảm thiểu 

các tác động tiêu cực tới môi trường do đốt nhiên liệu 

hóa thạch gây ra. Hiện nay trên thế giới, quy mô các 

dự án sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo khác nhau 

như là năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy 

triều,… đang tăng lên từng ngày. Các dự án này đã bổ 

sung hàng nghìn MW vào hệ thống lưới điện. Cụ thể 

ở Việt Nam, theo số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam (EVN), tỷ trọng năng lượng tái tạo (gió, mặt trời) 

cấp cho hệ thống hiện chiếm gần 23,5%. Công nghệ 

điện mặt trời (PV), chuyển đổi bức xạ mặt trời trực 

tiếp thành điện năng, đã đạt được tiến bộ vượt bậc với 

những nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả và giảm 

chi phí [1, 2]. Mặt khác, điện mặt trời đã được sử dụng 

rộng rãi nhưng độ bền của hệ thống và hiệu suất thấp 

vì các tấm pin không hoạt động giống nhau theo thời 

gian. Đồng thời, chi phí cho pin lưu trữ còn lớn và tuổi 

thọ không cao. Một vấn đề khác của công nghệ điện 

mặt trời là thời gian và cường độ chiếu sáng trong 

ngày. Do đó, việc kết hợp các hệ thống lưu trữ năng 

lượng hiệu quả cùng với các nguồn năng lượng tái tạo 

đang trở nên cần thiết theo thời gian [3, 4]. 

Để lưu trữ năng lượng mặt trời, phương pháp 

truyền thống là chuyển đổi năng lượng mặt trời thành 

năng lượng điện và lưu trữ trong hệ thống các ắc qui 

điện [5]. Trong thời gian gần đây, một giải pháp thay 

thế đã được đề xuất và nghiên cứu là sử dụng “ắc qui 

nhiệt” để lưu trữ năng lượng mặt trời mà trong đó các 

chất thay đổi pha (PCM) được sử dụng [6, 7]. Trong 

các ắc qui nhiệt này, năng lượng mặt trời được chuyển 

đổi thành nhiệt năng và lưu trữ vào các khoang chứa 

vật liệu thay đổi pha thông qua nhiệt ẩn hóa lỏng và 

nhiệt hiện của vật liệu này.  

 

 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống ắc qui nhiệt 

Sơ đồ nguyên lý của ắc qui nhiệt được mô tả trong 

Hình 1. Quá trình lưu trữ nhiệt (quá trình sạc) vào ắc 

qui được thực hiện khi có ánh sáng mặt trời. Bức xạ 
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từ mặt trời truyền tới ống hấp thụ nhiệt của bộ thu 

năng lượng mặt trời làm tăng nhiệt độ của chất tải 

nhiệt (HTF). Chất tải nhiệt được bơm tuần hoàn qua 

ắc qui nhiệt, tại đó nhiệt của chất tải nhiệt được truyền 

cho PCM ở thể rắn. Đầu tiên, PCM tăng nhiệt độ cho 

tới khi nó đạt được nhiệt độ nóng chảy. Phần nhiệt 

lượng mà PCM nhận được trong giai đoạn này là phần 

nhiệt hiện. Sau đó, PCM bắt đầu nóng chảy, trong suốt 

quá trình nóng chảy nhiệt độ của PCM không thay đổi. 

Lượng nhiệt làm nóng chảy PCM chính là nhiệt ẩn. 

Trong trường hợp nhiệt độ chất tải nhiệt cao hơn nhiệt 

độ nóng chảy của PCM, thì nhiệt độ của PCM tiếp tục 

tăng lên và một phần nhiệt hiện nữa được lưu trữ trong 

PCM ở giai đoạn này. Ở trạng thái này, ắc qui được 

gọi là “no nhiệt”. Như vậy, PCM đã lưu trữ được 

lượng nhiệt từ chất tải nhiệt thông qua nhiệt ẩn và 

nhiệt hiện của nó. 

Trong quá trình sử dụng (quá trình xả) chất tải 

nhiệt được bơm qua ắc qui. Do chênh lệch nhiệt độ 

nên PCM trong ắc qui nhả nhiệt cho chất tải nhiệt. 

PCM giảm nhiệt độ cho đến khi nhiệt độ của nó bằng 

với nhiệt độ hóa rắn của PCM, thì PCM bắt đầu 

chuyển từ thể lỏng sang thể rắn, trong suốt quá trình 

này nhiệt độ của nó không đổi. Sau khi PCM hóa rắn 

hoàn toàn, PCM vẫn có thể tiếp tục cung cấp phần 

nhiệt hiện trong nó cho chất tải nhiệt nếu nhiệt độ yêu 

cầu của chất tải nhiệt nhỏ hơn nhiệt độ hóa rắn của 

PCM ở trong ắc qui. Như vậy, PCM đã truyền cho chất 

tải nhiệt phần nhiệt ẩn và nhiệt hiện mà nó đó đã lưu 

trữ được. 

Nghiên cứu này tập trung vào việc tính toán, 

thiết kế mô hình thực nghiệm một ắc qui nhiệt, tiến 

hành thử nghiệm, kiểm tra trên mô hình đó, và từ 

các kết quả thực nghiệm nhận được đưa ra các đánh 

giá ban đầu về khả năng ứng dụng của ắc qui nhiệt 

trong thực tế.  

2. Thiết kế mô hình thí nghiệm ắc qui nhiệt  

2.1. Mô tả thí nghiệm 

Nhóm tác giả đã thiết kế và xây dựng một mô hình 

thực nghiệm ắc qui nhiệt, trong mô hình này nguồn 

nhiệt từ bộ thu năng lượng mặt trời được thay thế bởi 

một nguồn cấp nước nóng có nhiệt độ ổn định như 

được thể hiện trong Hình 2a. Các kính thước của ắc 

qui được nêu trong Bảng 1. Vật liệu thay đổi pha được 

lựa chọn sử dụng cho thí nghiệm là Sáp nến (Parafin 

Wax). Các đặc tính nhiệt động học được xác định 

trong Bảng 2. PCM được điền đầy vào ắc qui với 85% 

thể tích bình chứa (Hình 2b). Ắc qui được bọc cách 

nhiệt với môi trường bằng một lớp xốp cách nhiệt 

Expandable PolyStyrene (EPS).  

Bảng 1. Kích thước của ắc qui nhiệt 

Tham số Giá trị Đơn vị 

Chiều dài (𝐿)  400 mm 

Chiều rộng (𝐵) 300 mm 

Chiều cao  (𝐷) 300 mm 

Đường kính ống (𝑑) 10 mm 

Chiều dài ống (𝐿𝑡) 5000 mm 

Bảng 2. Tính chất vật lý của Parafin 

Tham số Giá trị Đơn vị 

Nhiệt độ nóng chảy (𝑇𝑚)  43-56 ℃ 

Khối lượng riêng (𝜌) 900-970 𝑘𝑔/𝑚3 

Nhiệt dung riêng (𝐶𝑝) 2,0-2,9 𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐶 

Nhiệt nóng chảy (∆ℎ𝑚) 190-210 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Hệ số dẫn nhiệt (𝑘) 0,22-0,24 𝑊/𝑚𝐶 

Các đầu cảm biến nhiệt độ (ST1 - ST4) loại 

RTD100 được đặt tại 4 vị trí trên ắc qui để đo nhiệt độ 

của PCM, và 2 cảm biến nhiệt độ (ST_I và ST_O) đo 

nhiệt độ nước vào và ra khỏi ắc qui. Nhiệt độ nguồn 

nhiệt - nước nóng tuần hoàn được duy trì ổn định bởi 

một bộ gia nhiệt điện trở, còn lưu lượng dòng chảy 

     

(a)      (b) 

Hình 2. Mô hình thí nghiệm ắc qui nhiệt (a) trước và (b) sau khi điền đầy PCM 
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được điều khiển bởi một bơm cấp (AB-1). Cảm biến 

lưu lượng (SC1) đo lưu lượng nước tuần hoàn qua ắc 

qui. Các thiết bị này được kết nối và điều khiển trên 

máy tính. Giao diện chương trình điểu khiển được 

thiết kế trên NI Labview được mô tả như trên Hình 3. 

2.2. Phân tích năng lượng 

Nhiệt lượng lưu trữ lý thuyết của PCM được tính 

theo công thức: 

( ) ( )max , ,p s m i m p l f m
Q m C T T h C T T = − +  + −

 
  (1) 

Trong đó, 𝑚  là khối lượng của PCM, ∆ℎ𝑚  là 

nhiệt ẩn hóa lỏng của vật liệu, 𝐶𝑝,𝑠 và 𝐶𝑝,𝑠 lần lượt là 

nhiệt dung riêng ở trạng thái rắn và lỏng của PCM, 

𝑇𝑚 là nhiệt độ nóng chảy của PCM, 𝑇𝑖  và 𝑇𝑓 lần lượt 

là nhiệt độ ban đầu và nhiệt độ cuối của PCM. 

Nếu bỏ qua tổn thất nhiệt từ ắc qui ra môi trường 

bên ngoài, lượng nhiệt lưu trữ trong ắc qui đúng bằng 

nhiệt lượng mà nguồn cấp nhiệt truyền cho PCM. Ở 

điều kiện như vậy thì tốc độ cấp nhiệt được xác định 

theo công thức: 

�̇� = �̇�𝐶𝑝,𝐻𝑇𝐹(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑢𝑡)      (2) 

Trong đó, �̇� là lưu lượng khối lượng của nước, 

𝐶𝑝,𝐻𝑇𝐹 là nhiệt dung riêng trung bình của nước, 𝑇𝑖𝑛 

và 𝑇𝑜𝑢𝑡  là nhiệt độ của nước vào và ra khỏi ắc qui. 

Tổng nhiệt lượng lưu trữ được trong ắc qui được 

xác định theo công thức: 

𝑄 = ∫ �̇�𝐶𝑝,𝐻𝑇𝐹(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑢𝑡)
𝑡

0
𝑑𝑡    (3) 

2.3. Phân tích tính tin cậy của kết quả thực 

nghiệm 

Độ sai lệch giữa các giá trị đo được của một thông 

số nào đó trong quá trình thực nghiệm ảnh hưởng lớn 

đến độ tin cậy của kết quả thí nghiệm. Do mỗi một 

thiết bị đo đạc được sử dụng trong mô hình thực 

nghiệm này như là cặp nhiệt điện và lưu lượng kế đều 

có các sai số của bản thân thiết bị cho nên cần phải 

xem xét một sai số mà có thể bao hàm được tất cả các 

sai số của các thiết bị đo riêng biệt trong quá trình tính 

toán nhiệt lượng lưu trữ được trong ắc qui. 

Sai số gắn liền với tốc độ truyền nhiệt 𝛿𝑄 được 

xác định bởi công thức: 

𝛿𝑄 = 𝑡𝐶𝑝,𝐻𝑇𝐹√(𝛥𝑇𝛿�̇�)
2 + (�̇�𝛿𝑇𝑜𝑢𝑡)

2
+ (−�̇�𝛿𝑇𝑖𝑛)

2
 

 (4) 

Trong đó, 𝛿�̇� sai số của đồng hồ đo lưu lượng, 

𝛿𝑇𝑜𝑢𝑡  và 𝛿𝑇𝑖𝑛 lần lượt là sai số kể đến của nhiệt kế 

đo nhiệt độ nước vào và nước ra. 

3. Kết quả và thảo luận 

Tiến hành thí nghiệm với nhiệt độ nước nóng cấp 

vào được chọn là 70℃. Nhiệt độ ban đầu của ắc qui 

bằng với nhiệt độ môi trường (30℃). Nước nóng tuần 

hoàn với lưu lượng 1 lít/phút. Tín hiệu đo từ các cảm 

biến đo lưu lượng, cảm biến nhiệt độ được đưa về máy 

tính và ghi lại sau khoảng thời gian 30s. 

Nhiệt độ nước nóng tại cửa vào (màu đỏ) và cửa 

ra của ắc qui (màu xanh), tốc độ cấp nhiệt được biểu 

diễn trên hình Hình 4. Từ đồ thị cho thấy, trong thời 

 

Hình 3. Sơ đồ thí nghiệm và giao diện điều khiển trên máy tính 
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gian đầu độ chênh nhiệt độ nước vào và ra khỏi ắc qui 

lớn, sau đó giảm dần theo thời gian. Dẫn tới tốc độ cấp 

nhiệt cho ắc qui (tính theo công thức (2)) cũng thay 

đổi theo thời gian. Tốc độ cấp nhiệt trung bình trong 

quá trình đạt khoảng 0,2kW. 

 

Hình 4. Nhiệt độ nguồn nhiệt và tốc độ cấp nhiệt cho ắc 

qui thay đổi theo thời gian  

 

Hình 5. Nhiệt độ của PCM thay đổi theo thời gian 

 

 

Hình 6. Trạng thái của PCM tại thời điểm  

t = 3 giờ và t = 6 giờ 

Các profile nhiệt độ của PCM tương ứng với các 

vị trí của cảm biến ST1-ST4 được biểu diễn trên Hình 

5. Từ đồ thị cho thấy nhiệt độ của PCM phân bố không 

đồng đều trong quá trình cấp nhiệt. Tại khu vực gần 

cửa vào của nước cấp tương ứng cảm biến ST2 và ST4 

cho thấy nhiệt độ cao hơn so với khu vực khác tương 

ứng với cảm biến ST1 và ST3. Sự phân bố không đều 

nhiệt độ này có thể quan sát thấy được qua sự nóng 

chảy không đều của PCM tại các vị trí khác nhau trên 

ắc qui (Hình 6).   

 

Hình 7. Nhiệt lượng lưu trữ 

Hình 7 biểu diễn nhiệt lượng lưu trữ theo lý thuyết 

và nhiệt lượng lưu trữ thực tế của ắc qui. Kết quả cho 

thấy nhiệt lượng lưu trữ được Q = 6.865 (kJ) sau 10 

giờ. Với sai số lớn nhất tính được 𝛿𝑄/𝑄 = ±14.3% 

ta xác định được vùng tin cậy của kết quả thực nghiệm 

trên đồ thị phù hợp với nhiệt lượng với nhiệt lượng 

lưu trữ lý thuyết.    

Bảng 3. So sánh ắc qui PCM và nước 

Công 

chất 

Khối lượng 

PCM (kg) 

Thể tích bình 

chứa (lít) 

PCM 27,5 36,0 

Nước 63,1 74,3 

Bảng 3 thể hiện số liệu so sánh thể tích bình chứa 

của mô hình ắc qui nhiệt thực nghiệm với một bình 

tích nhiệt sử dụng nước có chứa nước có cùng nhiệt 

độ ban đầu và nhiệt độ cuối. Từ kết quả cho thấy ắc 

qui nhiệt đã thiết kế có thể lưu trữ lượng nhiệt tương 

đương với một bình tích nhiệt dùng nước có thích tích 

lớn hơn nó 2,1 lần. Điều này có thể khẳng định rằng 

việc sử dụng ắc qui nhiệt với từng hệ thống nhiệt cụ 

thể có thể giảm đáng kể kích thước và khối lượng của 

hệ thống. 

4. Kết luận 

Ở nghiên cứu này, tác giả đã tính toán, thiết kế mô 

hình thực nghiệm một ắc qui nhiệt sử dụng vật liệu 

thay đổi pha (PCM) để lưu trữ năng lượng và tiến hành 

thử nghiệm mô hình với các điều kiện hiện có tại 

phòng thí nghiệm. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, ắc qui nhiệt với thể 

tích 36 lít có thể lưu trữ được Q = 6.865 (kJ) với công 

suất 0,2kW. Ắc qui này có khả năng lưu trữ tương 

t = 3h 

t = 6h 



 

 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ  

48 SỐ 68 (11-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

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

đương với một bình nước nóng có thể tích gấp 2,1 lần 

thể tích của ắc qui ở cùng điều kiện nhiệt độ lưu trữ. 

Với kết quả thu được có thể khẳng định ắc qui 

nhiệt hoàn toàn có thể được sử dụng để lưu trữ và sử 

dụng năng lượng nhiệt và có thể giảm đáng kể kích 

thước và khối lượng của hệ thống. 

Tuy nhiên cũng còn một số hạn chế có thể thấy 

được như: tốc độ cấp nhiệt cho ắc qui còn thấp do sử 

dụng ống trơn nên diện tích trao đổi nhiệt, tốc độ trao 

đổi nhiệt chưa cao. Chưa đánh giá được mức độ sử 

dụng của ắc qui khi xả nhiệt. Những hạn chế này sẽ 

được nhóm tác giả nghiên cứu và trình bày ở những 

công bố sau này. 

Kết quả của bài báo có thể sử dụng để tham khảo 

khi thiết kế, đánh giá và khai thác ắc qui nhiệt. 
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Tóm tắt 

Trong kết cấu tổng thành của tàu, thuyền hàng 

hải, các chi tiết được chế tạo chủ yếu từ vật liệu 

kim loại và hợp kim, ngoài ra còn các chi tiết 

gioăng đệm, các chi tiết nhỏ phụ trợ,… được chế 

tạo từ cao su, nhựa, composite chiếm một phần 

không nhỏ. Liên bang Nga đã chế tạo dung dịch 

nanoprotech super insulation để sử dụng bảo vệ 

hiệu quả các chi tiết kim loại, bảng mạch điện tử 

khỏi tác động của môi trường ẩm, muối,… Bài báo 

trình bày một số kết quả nghiên cứu sự thay đổi 

độ bền của vật liệu cao su, nhựa,… được phủ lớp 

dung dịch nanoprotech super insulation. Các mẫu 

vật liệu được thử nghiệm gia tốc theo tiêu chuẩn 

TCVN 7699-2-2:2011 và TCVN 7699-2-30:2007. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, độ bền kéo đứt của 

vật liệu giảm 11,2 % đến 36,1 %, độ giãn dài khi 

đứt giảm 12,0 % đến 46,1 %. 

Từ khóa: Độ bền vật liệu, nanoprotech super 

insulation, PE, PVC, cao su SBR, cao su NBR. 

Abstract 

In the overall structure of marine ships and boats, 

the details are mainly made of metals and alloy, in 

addition, there are many details made from 

rubber, plastic, composite such as gaskets, circuit 

board base, etc… In the Russian Federation, 

nanoprotech super insulation solution has been 

made with the aim of effectively protecting metal 

parts, electronic circuit boards from the impact of 

moisture, salt, etc. This paper presents some 

results of the study on the change in the tensile 

strength and the strain at break of rubber, plastic, 

etc. coated by nanoprotech super insulation 

solution. The samples were acceleration tested 

according to TCVN 7699-2-2:2011 and TCVN 

7699-2-30:2007. The research results show that 

the tensile strength of the material decreases 

11.2 % - 36.1 %, the strain at break decreases 

12.0 % - 46.1 %. 

Keywords: Durability of material, nanoprotech 

super insulation, PE, PVC, rubber SBR, rubber NBR. 

1. Mở đầu 

Vật liệu polymer được ứng dụng rộng rãi trong đời 

sống, trong kỹ thuật và công nghệ. Chúng không 

những trở thành các vật liệu không thể thay thế được 

mà trong một số lĩnh vực, polymer đã dần thay thế kim 

loại và hợp kim một cách có hiệu quả. Tuy nhiên, 

polymer đã thể hiện một số nhược điểm về cấu tạo và 

bản chất hóa học; trên mạch phân tử chính chứa các 

liên kết -CH- liên kết với một số nguyên tố (N- trong 

cấu trúc của cao su NBR, S- trong cấu trúc của cao su 

SBR, Cl- trong cấu trúc của nhựa PVC, O- trong cấu 

trúc của nhựa polyester,…) gây nên sự mất ổn định 

cấu trúc hóa học. Do đó vấn đề nghiên cứu sự suy 

giảm và ổn định polymer ngày càng được quan tâm. 

Các yếu tố tác động bao gồm: bức xạ tia UV, nhiệt độ, 

độ ẩm, vi sinh vật,... làm thay đổi cấu trúc hóa học 

phân tử và một số thành phần khác trong vật liệu, gây 

ra sự suy giảm các tính chất cơ lý của polymer sau một 

thời gian sử dụng [1, 2]. Phương pháp phổ biến là tạo 

ra lớp phủ để ngăn chặn và chống xâm nhập của nước, 

ẩm, hóa chất,… gây phá hủy nhằm bảo quản các vật 

liệu, thiết bị, cụm chi tiết khỏi tác động của môi 

trường làm việc [3, 4]. 

Trên thị trường, một số sản phẩm dung dịch đáp 

ứng yêu cầu bọc phủ bề mặt các chi tiết kim loại hay 

các bản mạch điện tử như Gamma nano (Canada), 

mailto:trungdodinh@mail.ru
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nanoprotech (Nga),… được sử dụng hiệu quả trong 

công tác bảo quản, bảo dưỡng định kỳ. Tuy nhiên, 

thực tế đặt ra là cần bảo quản cho cả hệ thống tổng 

thành, trong đó bao gồm nhiều loại vật liệu khác nhau 

(đa kim loại, hợp kim, cao su và nhựa). Việc đánh giá 

ảnh hưởng của lớp phủ dung dịch nanoprotech super 

insulation đối với một số kim loại đã được nghiên cứu 

đánh giá, còn việc đánh giá ảnh hưởng đối với vật liệu 

cao su, nhựa chưa được quan tâm giải quyết [5, 6]. Bài 

báo nghiên cứu đánh giá sự thay đổi cơ tính (độ bền 

kéo đứt và độ giãn dài khi đứt) của vật liệu cao su, 

nhựa PVC và PE khi được phủ dung dịch nanoprotech 

super insulation. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Tấm nhựa PVC-O chứa bột độn màu xanh ôliu 

(Việt Nam), tấm nhựa PVC-0.7 trong suốt (Việt Nam), 

tấm nhựa PE-636 trong suốt (Việt Nam), tấm cao su 

NBR (Việt Nam), tấm cao su SBR (Việt Nam). 

Dung dịch nanoprotech super insulation (viết tắt là 

NSI) (LB Nga), acetone 99,5 % (Trung Quốc), ethanol 

99,7 % (Trung Quốc). 

2.2. Chuẩn bị mẫu 

Các tấm vật liệu PVC, PE, cao su SBR và cao su 

NBR được cắt theo kích thước mẫu thử kiểu 5 trong 

tiêu chuẩn TCVN 4501-3:2009 [7]. 

Làm sạch bề mặt mẫu sau khi cắt bằng acetone 

99,5 % (đối với vật liệu PVC và PE) và bằng ethanol 

99,7 % (với tấm cao su SBR và NBR). 

Phủ dung dịch nanoprotech super insulation lên bề 

mặt các tấm mẫu, với độ dày lớp phủ 15 - 20 (µm), ổn 

định lớp phủ ở nhiệt độ phòng đến 24 giờ. Sau đó tiến 

hành các thử nghiệm gia tốc đối với các mẫu này. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Thử nghiệm Db: Nóng ẩm, chu kỳ (chu kỳ 

12h + 12h) 

Thực hiện theo TCVN 7699-2-230:2007: Thử 

nghiệm ở mức khắc nghiệt, với nhiệt độ giới hạn trên: 

55oC, số chu kỳ: 1, 2 và 6 chu kỳ (24 giờ/chu kỳ) [8]. 

2.3.2. Thử nghiệm B: Nóng khô 

Thực hiện theo TCVN 7699-2-2:2011: Thử nghiệm 

ở mức khắc nghiệt, với nhiệt độ lựa chọn: 55 oC, thời 

gian thử nghiệm: 2h, 16h, 72h, 96h,... [9]. 

Đánh giá độ bền của tấm vật liệu (PVC, PE, SBR 

và NBR) bao gồm độ bền kéo đứt và độ giãn dài khi 

đứt được thực hiện trên máy kéo đa năng Zwick Z010 

(CHLB Đức) theo tiêu chuẩn TCVN 4501-1:2014 

(ISO 527-1:2012), với tốc độ kéo 50 (mm/phút) tại 

nhiệt độ phòng [10]. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Độ bền vật liệu với thử nghiệm nóng ẩm 

Yếu tố nhiệt độ, độ ẩm tác động mạnh đến độ bền 

của vật liệu cao su và polymer, do nhiệt độ thúc đẩy 

quá trình tự phân hủy của vật liệu. Việc sử dụng 

phương pháp gia tốc nhiệt ẩm là biện pháp hữu hiệu 

để đánh giá độ bền đối với vật liệu cao su và polymer. 

Trong nghiên cứu, các mẫu được thử nghiệm theo 

TCVN 7699-2-30:2007. Các mẫu vật liệu được đánh 

giá mức độ biến đổi độ bền kéo đứt và độ giãn dài khi 

đứt tại các thời điểm là: 1, 2, 3, 5 và 6 chu kỳ. 

Giá trị độ bền kéo đứt và độ giãn dài khi đứt của 

các mẫu vật liệu phủ NSI và mẫu đối chứng không 

phủ NSI sau 6 chu kỳ thử nghiệm nóng ẩm được tổng 

hợp trong Bảng 1. 

Sự thay đổi độ bền kéo đứt và độ giãn dài khi đứt 

tại các thời điểm 1, 2, 3, 5 và 6 chu kỳ được minh họa 

trên Hình 1 và Hình 2. 

Bảng 1. Độ bền kéo đứt và độ giãn dài khi đứt các mẫu thử nghiệm nóng ẩm 

Mẫu 

vật liệu 

Độ bền kéo đứt m, MPa Độ giãn dài khi đứt ɛb, % 

Trước thử nghiệm 
6 chu kỳ 

Trước thử nghiệm 
6 chu kỳ 

Không phủ NSI Phủ NSI Không phủ NSI Phủ NSI 

PE-636 21,30 18,95 18,90 1800,00 1502,19 1515,11 

PVC-O 21,29 13,03 13,60 371,13 263,01 260,03 

PVC-0.7 20,76 17,15 17,02 303,08 241,24 240,96 

SBR 7,71 5,52 5,47 290,00 255,69 255,07 

NBR 17,47 14,44 14,61 484,59 392,95 390,18 

 

 

Hình 1. Sự thay đổi độ bền kéo đứt theo thời gian 
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Kết quả trên Hình 1 cho thấy, trong chu kỳ đầu, 

các mẫu vật liệu PE-636, PVC-0.7 và cao su NBR 

không phủ NSI có tốc độ suy giảm độ bền kéo đứt 

nhanh hơn (giảm 5,6 % với PE-636; 8,4 % với PVC-

0,7 và 5,1 % với cao su NBR), các vật liệu còn lại bị 

suy giảm chậm hơn (giảm 1,7 % với PVC-O và 3,1 % 

với cao su SBR). 

Đối với độ giãn dài khi đứt, kết quả trên Hình 2 

cho thấy, sau 6 chu kỳ thử nghiệm, độ giãn dài khi đứt 

của các vật liệu phủ NSI đều suy giảm, mức giảm lớn 

nhất đối với tấm vật liệu PVC-O (giảm 30,0%), tấm 

nhựa PVC-0.7 giảm 20,5%, cao su NBR giảm 19,5%, 

nhựa PE-636 giảm 15,8% và cao su SBR giảm 12,0%. 

So với các mẫu vật liệu phủ NSI, sự suy giảm độ giãn 

dài khi đứt ở các mẫu vật liệu tương ứng không phủ 

NSI có sự khác biệt không lớn (PVC-O giảm 29,13%; 

PVC-0.7 giảm 20,4%; cao su NBR giảm 18,9%; PE-

636 giảm 16,5% và SBR giảm 11,8%). 

3.2. Độ bền vật liệu với thử nghiệm nóng khô 

Các mẫu nghiên cứu được đưa vào tủ thử nghiệm 

nóng khô và được lấy ra ở các thời điểm: 2 giờ, 16 giờ, 

24 giờ, 48 giờ và 72 giờ để đánh giá mức độ biến đổi 

độ bền kéo đứt và độ giãn dài khi đứt. 

Giá trị độ bền kéo đứt và độ giãn dài khi đứt của 

các mẫu vật liệu phủ NSI và mẫu đối chứng không 

phủ NSI sau 72 giờ thử nghiệm nóng khô được tổng 

hợp trong Bảng 2. 

Dưới tác động của nhiệt độ cao và độ ẩm thấp, các 

vật liệu polymer và cao su nhanh chóng bị giòn hóa 

do hiện tượng lão hóa nhiệt. 

Sự biến đổi độ bền kéo đứt và sự biến đổi độ giãn 

dài khi đứt theo thời gian được thể hiện lần lượt trên 

các Hình 3 và Hình 4. 

Hình 3 cho thấy, sau thử nghiệm ở 72 giờ cho thấy, 

vật liệu PE-636, PVC-O và SBR có mức độ suy giảm 

độ bền kéo đứt tương đương nhau, với mức độ lần lượt 

là 34,6%, 33,6% và 27,9%. Vật liệu PVC-0.7 có mức 

suy giảm độ bền kéo đứt là 19,4%, còn ở cao su NBR 

là 11,9%. So sánh với số liệu trong Bảng 2 thấy rằng, 

các mẫu vật liệu không phủ NSI có độ bền kéo đứt 

thấp hơn so với các mẫu vật liệu phủ NSI sau 72 giờ 

thử nghiệm nóng khô. Tức là mức độ suy giảm độ bền 

kéo đứt của các mẫu vật liệu không phủ NSI lớn hơn 

các mẫu có phủ NSI. 

Với sự biến đổi độ giãn dài khi đứt, trên Hình 4 cho 

thấy, các vật liệu polymer và cao su (được phủ NSI) giảm 

nhiều, mức giảm độ giãn dài khi đứt là lớn nhất đối với 

tấm nhựa PVC-O (giảm 46,1%); vật liệu PE-636, PVC-

0.7 và NBR có mức giảm tương đương nhau (PE-636: 

27,3%; PVC-0.7: 28,6% và NBR: 25,6%), của cao su 

SBR có mức giảm ít nhất là 15,9% sau 72 giờ thử nghiệm. 

So sánh các số liệu trong Bảng 2 cho thấy, các mẫu vật liệu 

phủ NSI có mức suy giảm độ giãn dài khi đứt nhỏ hơn so 

với các mẫu vật liệu tương ứng không phủ NSI (PVC-O 

giảm 47,8%; PE-636 giảm 28,2%; PVC-0.7 giảm 30,3%; 

NBR giảm 25,8% và SBR giảm 17,2%). 

Bảng 2. Độ bền kéo đứt và độ giãn dài khi đứt các mẫu thử nghiệm nóng khô 

Mẫu 

vật liệu 

Độ bền kéo đứt m, MPa Độ giãn dài khi đứt ɛb, % 

Trước thử nghiệm 
Thử nghiệm 72h 

Trước thử nghiệm 
Thử nghiệm 72h 

Không phủ NSI Phủ NSI Không phủ NSI Phủ NSI 

PE-636 21,30 13,63 13,92 1800,00 1293,03 1308,75 

PVC-O 21,29 13,93 14,14 371,13 193,88 200,07 

PVC-0.7 20,76 16,19 16,73 303,08 211,10 216,53 

SBR 7,71 5,50 5,56 290,00 240,16 243,86 

NBR 17,47 15,33 15,38 484,59 359,79 360,54 

 

 

Hình 2. Sự thay đổi độ giãn dài khi đứt theo thời gian 

 

 

Hình 3. Sự thay đổi độ bền kéo đứt theo thời gian 
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Các kết quả khảo sát, thử nghiệm trên cho thấy, độ 

bền kéo đứt của các vật liệu trong cả hai điều kiện thử 

nghiệm đều giảm ở mức 11,2% đến 36,1% (đối với các 

mẫu vật liệu phủ NSI), còn đối với các mẫu không phủ 

NSI ở mức 11,0% đến 38,8%. Đối với độ giãn dài khi 

đứt, mức độ suy giảm từ 12,0% đến 46,1% (đối với các 

mẫu vật liệu phủ NSI), còn đối với các mẫu không phủ 

NSI ở mức 11,8% đến 47,8%. Với thử nghiệm nóng khô, 

sự suy giảm độ bền là lớn hơn. Sự suy giảm độ bền kéo 

đứt và độ giãn dài khi đứt đối với hai phép thử nghiệm 

trên là do các nguyên nhân chính sau: 1) Ở chế độ thử 

nghiệm khắc nghiệt, lớp phủ NSI bị tuột dần ra và mất 

dần tính năng phủ bảo vệ bề mặt vật liệu; 2) Sự xâm nhập 

của ẩm hay không khí trong điều kiện nhiệt độ cao thúc 

đẩy nhanh quá trình lão hóa vật liệu. 

4. Kết luận 

Dung dịch nanoprotech super insulation được sử 

dụng để phủ bảo vệ bề mặt các chi tiết kim loại và hợp 

kim không làm ảnh hưởng nhiều đến độ bền của các 

vật liệu polymer, cao su trong cấu trúc hệ thống tổng 

thành các trang thiết bị nói chung và hệ thống tàu 

thuyền hàng hải nói riêng. 

1) Đối với vật liệu PE và cao su NBR: sử dụng lớp 

phủ nanoprotech super insulation có tác dụng hạn chế 

được sự suy giảm độ bền vật liệu so với khi không có 

lớp phủ này;  

2) Đối với vật liệu PVC và cao su SBR: Độ bền vật 

liệu giảm nhanh hơn khi sử dụng lớp phủ nanoprotech 

super insulation, sự khác biệt là không lớn (từ 2% đến 

10%) so với khi không sử dụng lớp phủ; 

3) Độ bền vật liệu polymer bị giảm nhanh hơn ở 

điều kiện nóng khô so với nóng ẩm (đối với cả vật liệu 

được phủ và không được phủ dung dịch nanoprotech 

super insulation). 
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Hình 4. Sự thay đổi độ giãn dài khi đứt theo thời gian 

 

Hình 5. Mẫu vật liệu PVC thử nghiệm sau kéo đứt 

1: Không phủ dung dịch nanoprotech super insulation; 

2: Phủ dung dịch nanoprotech super insulation. 
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Tóm tắt 

Công nghệ kết cấu đê biển hiện nay cơ bản có hai 

loại: Đê thẳng đứng làm việc theo nguyên lý 

móng cọc; đê mái nghiêng làm việc theo nguyên 

lý móng trọng lực. Đê thẳng đứng có công nghệ 

kết cấu và thi công phức tạp, giá thành xây dựng 

cao, ít được sử dụng. Đê mái nghiêng có hai loại 

đê đá đổ và đê đất; trong đó đê mái nghiêng bằng 

đất có thân đê (lõi đê) đắp bằng đất, sau đó sử 

dụng lớp kết cấu bảo vệ thích hợp, vì vậy kinh phí 

xây dựng thấp, được sử dụng phổ biến tại Việt 

Nam. Tuy nhiên, hiện nay các nhà khoa học hầu 

hết tập trung nghiên cứu hoàn thiện lớp kết cấu 

bảo vệ mái đê mà chưa quan tâm đầy đủ tới việc 

đảm bảo chất lượng thi công thân đê, lún của nền 

đê. Đó chính là các nguyên nhân gây ra sự cố 

trong thi công và khai thác đê biển (bằng đất). Bài 

báo đề xuất giải pháp công nghệ kết cấu mới 

(Công nghệ kết cấu rỗng), xây dựng đê biển mặt 

cắt ngang bậc thang làm việc vừa theo nguyên lý 

móng cọc, vừa theo nguyên lý móng trọng lực cho 

phép khắc phục những hạn chế sự cố đê biển mái 

nghiêng tại Việt Nam. 

Từ khóa: Đê biển mái nghiêng, đê biển thẳng 

đứng, đê biển hình bậc thang, công nghệ kết cấu 

rỗng (CN-KCR), móng cọc, móng trọng lực. 

Abstract 

Currently, there are two basic types of sea dyke 

structures: The vertical wall-typed dikes that work 

according to the principle of pile foundations and 

the sloping dikes that work according to the 

principle of gravity foundations. The vertical 

wall-typed dikes are complex in structure and 

construction, high in construction costs, and 

rarely used. There are two types of sloping dikes: 

earth dikes and rock dikes, in which, the earth 

dikes have dike body is filled up with earth and 

then a suitable protective layer is used, so the 

construction cost of earth dikes are low and this 

type is used commonly in Vietnam. However, 

scientists often focus on studying the completion 

of the protective structure of the dike roof but do 

not pay enough attention to ensuring the 

construction quality of the dyke body, settlement 

of the dyke ground. There are the cause of 

incidents in construction and exploitation of sea 

dykes. The paper proposes a new structural 

technology (hollow structural technology), in 

which, the sea dike is built with a step cross 

section that works both according to the principle 

of pile foundation and according to the principle 

of gravity foundation. This allows to overcome the 

problems of sloping dikes in Vietnam. 

Keywords: Sloping dikes, vertical wall-typed 

dikes, step cross section dikes, hollow structural 

engineering (CN-KCR), pile foundation, gravity 

foundation. 

1. Đặt vấn đề 

Công nghệ kết cấu đê biển hiện nay cơ bản có hai 

loại. Đê thẳng đứng (Hình 1) làm việc theo nguyên 

lý móng cọc. Đê mái nghiêng (Hình 2) làm việc theo 

nguyên lý móng trọng lực. Đê thẳng đứng có công 

nghệ kết cấu và thi công phức tạp, giá thành xây 

dựng cao vì vậy ít được sử dụng. Đê mái nghiêng có 

hai loại, đê đá có ưu điểm thi công dưới nước và 

mực nước dao động thuận lợi, song giá thành xây 

dựng cao hơn đê đất rất nhiều, chỉ sử dụng trong 

trường hợp tác động tải trọng môi trường lớn. Đê đất 

(Hình 3), thân đê được đắp bằng đất dính hoặc đất 

rời; sau đó được bảo vệ bởi lớp kết cấu thích hợp, đã 

cho phép giảm chi phí xây dựng rất nhiều so với đê 

đá. Tuy nhiên thời gian qua các nhà khoa học mới 

chỉ quan tâm tới hoàn thiện kết cấu bảo vệ mặt đê mà 

chưa quan tâm đúng mức tới việc đảm bảo chất 

lượng thi công đắp thân đê. Chính vì vậy, những năm 

gần đây hàng loạt đê biển Miền Trung, Tây Nam Bộ 

bị sự cố (Hình 4, 5, 6) do ảnh hưởng của biến đổi khí 

hậu và nước biển dâng (BĐKH&NBD), đòi hỏi phải 

có giải pháp công nghệ kết cấu mới đảm bảo ổn định, 

an toàn lâu dài cho đê biển nói chung và Việt Nam 

nói riêng. 
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Hình 1. Công trình đê biển thẳng đứng làm việc theo 

nguyên lý móng cọc [1] 

 

Hình 2. Công trình đê biển mái nghiêng làm việc theo 

nguyên lý móng trọng lực 

 

Hình 3. Đê biển mái nghiêng bằng đất tại Thịnh Lộc, Hà 

Tĩnh bị sự cố do lún làm tách rời kết cấu bảo vệ mặt và 

thân đê 

 

Hình 4. Đê biển ở Hoài Nhơn, Bình Đình bị sự cố do lún 

làm nứt gãy dầm bê tông rách rời với mặt đê 

2. Phân tích các yếu tố tác động tới đê biển 

trong thi công và khai thác đê biển tại Việt 

Nam 

2.1. Trong thi công 

 
Hình 5. Đê biển Tư Hiền, Thừa Thiên Huế bị sự cố do 

đất đắp thân đê bị sóng, dòng chảy moi rỗng đang được 

sửa chữa 

 

Hình 6. Sóng lớn trong trường hợp triều cường đã phá 

hủy công trình giảm sóng tại Cà Mau 

Đê biển được xây dựng để bảo vệ vùng đất tiếp 

giáp biển, thường phải thi công trong điều kiện mực 

nước thay đổi do thủy triều. Nhằm chọn biện pháp 

thi công hợp lý nhất, theo chiều cao thẳng đứng 

người ta chia đê ra làm 3 phân đoạn: Trên mực nước, 

tại vùng có mực nước thay đổi và nằm hoàn toàn 

trong nước (Hình 7). 

 

Hình 7. Điều kiện thi công đê biển: 1 Thi công khô;    

2 Lợi dụng thủy triều để thi công tại vùng nước thay đổi; 

3 Thi công dưới nước 

Vật liệu thân đê chủ yếu là đất dính, đất rời (cát), 

vì vậy để có thể đắp được đê, mái dốc đê ngoài các 

yêu cầu kỹ thuật trong khai thác còn phải thỏa mãn 

điều kiện có thể đắp được đê trong điều kiện bình 

thường; đòi hỏi chọn thời gian thi công tránh mùa 

gió bão; vì vậy trường hợp bất thường có bão gió, đê 

thi công chưa hoàn thiện theo thiết kế có thể bị phá 

hủy.  

Một giải pháp đang sử dụng được cho là có hiệu 

quả hiện nay là dùng các ống Geotube nhồi cát bố trí 

dọc, hoặc ngang mặt cắt đê để thi công, như vậy hạn 

chế vật liệu bị sóng, dòng chảy cuốn trôi (Hình 8, 9). 

ii
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Hình 8. Mặt cắt ngang kết cấu đê sử dụng ống Geotue bố 

trí dọc thân đê được đề xuất xây dựng đê tạm phục vụ thi 

công san lấp khu công nghiệp Nam Đình Vũ 

 

Hình 9. Mặt cắt ngang kết cấu đê truyền thống mái 

nghiêng sử dụng ống Geotube bố trí ngang thân đê được 

đề xuất xây dựng đê bảo vệ bờ biển Tiên Lãng [8] 

Nhận xét:  

- Các ống Geotube có tác dụng chắn vật liệu đắp, 

song biện pháp thi công trình bày trên có nhược điểm 

khó đầm chặt lớp đất đắp (lõi đê) do mặt phẳng 

nghiêng, trong khai thác sẽ bị lún không đều kết hợp 

lún của nền đất yếu là nguyên nhân gây mất ổn định 

lớp bảo vệ mặt (Hình 10, 11). 

- Việc phân điểm dừng kỹ thuật theo mặt cắt 

ngang đối với đê mái nghiêng khi phải thi công qua 

mùa mưa bão là khó khăn; 

- Khó kiểm soát chất lượng thi công dưới nước, 

đặc biệt là tầng lọc ngược dẫn tới vật liệu đắp lõi đê 

bị cuốn trôi gây sụt lún. 

 

Hình 10. Kết cấu lớp bảo vệ mặt đê (tấm bê tông lắp ghép 

hình lục lăng) của kè biển ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh bị mất 

ổn định do lún lớp đất đắp lõi đê và nền 

2.2. Trong khai thác 

Có năm tác động chính của sóng lên kết cấu đê 

mái nghiêng: 

- Áp lực sóng phân bố (Hình 12a); 

- Áp lực sóng đẩy nổi (Hình 12b); 

 

Hình 11. Kết cấu lớp bảo vệ mặt đê (tấm bê tông lắp ghép 

hình chữ nhật) của kè biển ở Thịnh Lộc, Hà Tĩnh bị mất 

ổn định do lún lớp đất đắp lõi đê và nền  

- Lực dội đập (Hình 12c); 

- Sóng leo và tràn trên mái đê; 

- Tác động dòng chảy ven do sóng. 

 

Hình 12. Tác động không đều của sóng lên mái đê:      

a) Áp lực sóng phân bố; b) Áp lực đẩy nổi do sóng;    

c) Lực dội đập. 

- Trong năm tác động trên, áp lực phân bố, áp lực 

đẩy nổi và lực dội đập do sóng là ba tác động chính 

gây mất ổn định lớp bảo vệ mặt: Đó là đê biển được 

đắp bằng đất dính hoặc đất rời (cát) tạo thành mái đê 

nghiêng, việc đầm lèn chặt là rất khó, dưới tác dụng 

của tải trọng sóng không đều lên mái đê (Hình 13a) 

và lực dội đập (Hình 13b), vật liệu đắp đê lún không 

đều; cộng với độ lún không đều của nền địa chất yếu 

do trọng lượng bản thân đê đã làm cho bề mặt mái đê 

lồi lõm lúc đó các tấm lát bảo vệ mặt không còn nằm 

trên mặt phẳng nghiêng, chịu tác động của áp lực 

sóng và lực dội đập bị mất ổn định tới giới hạn nhất 

định làm sập kết cấu bảo vệ mặt đê; đê bị sự cố do 

mất ổn định lớp kết cấu bảo vệ mặt (Hình 10, 11); 

- Một nguyên nhân khác, do mái đê nghiêng, việc 

thi công lớp vải lọc hoặc tầng lọc ngược dưới nước 
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c 

rất khó đảm bảo chất lượng; dưới tác dụng của áp lực 

đẩy nổi, kéo trôi vật liệu (Hình 13c), làm thân đê 

rỗng đến khi độ rỗng đủ lớn, gây sự cố mất ổn định 

lớp kết cấu bảo vệ mặt đê (Hình 10, 11). 

 

Hình 13. a) Mặt đê bị biến dạng do lún không đều;     

b) Lực dội đập tác động vào tấm chống xói không còn 

nằm trên mặt phẳng nghiêng; c) Tầng lọc thi công không 

đảm bảo, vật liệu bị cuốn trôi ra ngoài.  

3. Đề xuất giải pháp khắc phục  

Phân tích trên đã chỉ ra rằng, nếu chúng ta chỉ 

quan tâm tới hoàn thiện lớp kết cấu bảo vệ mặt mà 

không quan tâm tới chất lượng đầm lèn chặt đất đắp 

thân đê, không xử lý triệt để lún của nền đất yếu sẽ là 

nguyên nhân gây ra sự cố đê biển. Như vậy muốn 

đầm lèn chặt thân đê, mặt đê phải nằm ngang; muốn 

giảm lún của nền đất yếu, phải sử dụng công trình 

làm việc theo nguyên lý móng cọc. Từ đó nhóm 

nghiên cứu đề xuất sử dụng CN-KCR làm việc vừa 

theo nguyên lý móng trọng lực, vừa theo nguyên lý 

móng cọc; thiết kế mặt cắt ngang đê bậc thang, rồi 

tiến hành tính toán cho đê Tiên Lãng với hai hình 

thức công nghệ kết cấu:  

- Đê mái nghiêng sử dụng ống Geotube nhồi cát 

đặt nằm ngang tạo thành thân đê. 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 9) [8]; 

- Đê hình bậc thang (mặt đê nằm ngang) gồm 3 

bậc, được tạo thành bởi các khối Kết cấu rỗng (KCR) 

(Hình 14) [2], [3]. 

3.1. Công nghệ kết cấu mới cho phép kiểm 

soát chất lượng thi công đầm lèn chặt đất đắp 

thân đê 

Với công nghệ kết cấu mới, trình tự thi công theo 

mặt cắt ngang bao gồm 10 bước như sau:  

Bước 1 : Thí nghiệm sức chịu tải của khối hàng 1, 

hạ KCR hàng 1 bằng nén tĩnh hoặc búa rung xuống 

đúng vị trí và cao độ thiết kế, thi công hoàn thành 

hàng; 

 

Hình 14. Trình tự thi công đê bậc thang Tiên Lãng  

Bước 2 : Thi công đá hộc chống xói trước đê, thi 

công khép góc hàng 1; 

Bước 3 : Thi công san lấp cát hết chiều dài phía 

sau kết cấu hàng 1 dày 0,5m (cao độ -0,5m) đầm lèn 

chặt (k=0,90); 

Bước 4 : Thí nghiệm sức chịu tải của khối hàng 2, 

cẩu KCR, hạ kết cấu bằng nén tĩnh hoặc búa rung 

đúng vị trí cao độ thiết kế hàng 2; 

Bước 5 : Lấp cát đến cao độ +0,5m, đầm lèn chặt 

(k=0,90), thi công khép góc hàng 2; 

Bước 6 : Thí nghiệm sức chịu tải của khối hàng 3, 

cẩu KCR, hạ kết cấu bằng nén tĩnh hoặc búa rung 

xuống đúng vị trí cao độ thiết kế của hàng 3, thi công 

khép góc hàng 3; 

Bước 7 : Lấp cát đến cao độ +1,5m đầm lèn chặt 

(k=0,95), thi công lớp bảo vệ mặt; 

Bước 8 : Lấp cát đến cao độ +3,0m đầm lèn chặt 

(k=0,95), thi công lớp bảo vệ mặt; 

Bước 9 : Lấp cát đến cao độ +4,5m đầm lèn chặt 

(k=0,95), thi công lớp bảo vệ mặt; 

Bước 10 : Thi công kết cấu tường chắn sóng đến 

cao độ +7,5m. 

Với trình tự và biện pháp kỹ thuật thi công trên 

có thể khẳng định, công nghệ kết cấu mới hoàn toàn 

khắc phục được sự cố trong thi công, đó là: 

- Các khối kết cấu rỗng vừa là kết cấu chịu lực 

trong khai thác, đồng thời vừa có tác dụng là các 

khối chắn giữ vật liệu (cát) đắp đê không bị cuốn trôi 

do sóng và dòng chảy; song có ưu điểm hơn các ống 

Geotube sử dụng thi công đê mái nghiêng, đó là có 

thể đầm lèn chặt vật liệu đắp thân đê theo phương 

thẳng đứng, kiểm soát được chất lượng đầm 

(k=0,95); 

- Liên kết giữa các khối theo các hình thức: dạng 

khóa (Hình 15a), liên kết bằng bê tông hoặc gỗ tẩm 

nhựa đường (Hình 15b), tấm chắn vải địa kỹ thuật 

(Hình 15c) thi công thuận tiện, kiểm soát được quá 

trình thi công, đảm bảo chất lượng, cát không bị trôi 

ra ngoài; 
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- Việc phân chia thi công đê bậc thang theo mặt 

cắt ngang (điểm dừng kỹ thuật) là rất thuận lợi, khả 

năng chịu tác động gió bão của phần đã được thi 

công là rất cao; vì vậy sử dụng công nghệ kết cấu 

này xây dựng đê lấn biển có độ sâu lớn là rất hiệu 

quả. 

 

Hình 15. Các hình thức liên kết các khối KCR:       

a) Dạng khóa; b) Liên kết bằng bê tông hoặc gỗ tẩm 

nhựa đường; c) Tấm chắn vải địa kỹ thuật. 

3.2. Công nghệ kết cấu mới cho phép khắc 

phục sự cố trong khai thác sử dụng đê biển 

- Công nghệ kết cấu mới làm việc vừa theo 

nguyên lý móng trọng lực, vừa theo nguyên lý móng 

cọc có tác dụng giảm lún rất nhiều so với đê mái 

nghiêng. Sử dụng phần mềm Plaxis 2D, nhóm 

nghiên cứu tính toán so sánh cho thấy chỉ bằng 

18,7% so với đê mái nghiêng (so sánh giữa 0,1693m 

và 0,9054m) [6]. Mặt đê nằm ngang, việc bù lún rất 

dễ dàng; 

- Mặt đê phía biển bao gồm các tường chắn 

BTCT thẳng đứng, kết hợp kết cấu chống xói đặt 

trên mặt ngang, khả năng chịu tác động của tải trọng 

môi trường tốt hơn rất nhiều so với kết cấu bảo vệ 

đặt trên mặt nghiêng; 

- Tải trọng sóng tác động lên các tường thẳng 

đứng bậc thang cho phép giảm năng lượng sóng, 

chiều cao sóng leo giảm 43,96÷77,76% đã cho phép 

giảm cao trình đỉnh đê từ 1,01÷5,07m [7] so với đê 

mái nghiêng; khắc phục được sự cố sóng tràn qua đê 

mái nghiêng do cao trình đỉnh đê quá lớn phải chấp 

nhận sóng tràn nhằm hạ cao trình đỉnh đê biển. 

Phân tích trên có thể khẳng định công nghệ kết 

cấu mới, đê biển có mặt cắt bậc thang hoàn toàn 

khắc phục được sự cố đê biển mái nghiêng trong 

khai thác sử dụng. 

4. Kết luận  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, giải pháp công 

nghệ kết cấu mới cho phép khắc phục sự cố trong thi 

công và khai thác của đê mái nghiêng, đồng thời về 

kinh tế giảm từ 40÷70% [4], [5] đã khẳng định công 

nghệ kết cấu mới đáng được xem xét thay thế đê mái 

nghiêng trong đầu tư xây dựng đê biển. 
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Tóm tắt 

Trong những năm gần đây, thành phố Hải Phòng 

đã coi phát triển du lịch là một ngành kinh tế mũi 

nhọn, trong đó có sự phát triển du lịch của Cát 

Bà. Số lượng khách du lịch đến tham quan đảo 

Khỉ là rất lớn và đóng góp một nguồn thu không 

nhỏ cho ngân sách của huyện đảo. Nhưng hiện 

nay các tàu chở khách du lịch phải đậu đỗ phía 

ngoài và không cập vào để đưa đón khách gây ra 

rất nhiều sự bất tiện và tiềm ẩn nguy hiểm do 

sóng và thủy triều thấp. Để đáp ứng được yêu cầu 

bảo vệ cảnh quan thiên nhiên tự nhiên của đảo, 

việc nghiên cứu giải pháp xây dựng các kết cấu 

cầu cảng nổi tạm là rất cần thiết. Năm phương án 

kết cấu cầu cảng nổi mang tính chất tạm đáp ứng 

được các vấn đề kể trên sẽ được đề xuất và phân 

tích trong bài báo này. Ngoài ra, phần mềm 

ANSYS R18.1 cũng được sử dụng mô phỏng tính 

toán cho một phương án cụ thể để xác định 

chuyển vị tại trọng tâm của bến nổi.  

Từ khóa: Đảo Khỉ, cầu cảng nổi, kết cấu tạm. 

Abstract 

In recent years, Hai Phong city has considered 

tourism development as a spearhead economic 

sector, including tourism development of Cat Ba. 

The number of tourists visiting Monkey Island is 

very large and contributes a significant source of 

revenue to the island district's budget. But now 

tourist ships have to park outside and not come in 

to pick up passengers, causing a lot of 

inconvenience and potential dangers due to waves 

and low tide. To meet the requirements of 

protecting the natural landscape of the island, it is 

necessary to research solutions to build temporary 

floating wharf structures. Five options of 

temporary floating wharf structure that satisfy the 

above problems will be proposed and analyzed in 

this paper. In addition, ANSYS R18.1 software is 

also used to simulate the calculation for a specific 

option to determine the displacement at the center 

of gravity of the floating berth. 

 Keywords: Monkey island, floating wharf, 

temporary structure. 

1. Đặt vấn đề 

Đảo Khỉ có chu vi khoảng 3km. Đây là một hòn 

đảo cấu tạo dạng núi có bãi cát được tạo thành qua 

hàng triệu năm sóng và gió đưa cát, đá, san hô, các 

loại vỏ sinh vật biển như vỏ ốc, vỏ sò, tôm, cua vào 

chân núi tạo thành bãi cát trải dài hàng km. Đặc 

điểm địa hình trên đảo chủ yếu là địa hình Karst. Về 

đặc điểm khí hậu thủy văn thì đảo Khỉ chịu ảnh 

hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, gió mùa Tây 

Nam về mùa hạ và gió mùa Đông Bắc về mùa đông. 

Nhiệt độ trung bình trên đảo trong năm khoảng từ 

230C-240C [1]. Trung bình một ngày đảo Khỉ thuộc 

quần đảo Cát Bà đón 2.500 khách du lịch đến tham 

quan, số thu phí của đảo ước đạt gần 10 tỷ (số liệu 

năm 2019) [2] đóng góp nguồn thu lớn cho ngân 

sách của huyện Đảo.  

Do đảo Khỉ chưa có hạ tầng kỹ thuật để cập tàu 

đón, trả khách du lịch, nên các tàu khách du lịch 

phải đậu đỗ phía ngoài, sử dụng các tender, đò gỗ 

chuyển tải khách vào trong khu vực điểm tham 

quan, khi thủy triều thấp việc đưa khách vào đảo 

gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những ngày có 

sóng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao do du 

khách và phương tiện.  

 

Hình 1. Hình ảnh chụp khảo sát khu vực phía ngoài 

đảo Khỉ  

Toàn bộ quần đảo Cát Bà, trong đó có đảo Khỉ là 

khu dự trữ sinh quyển thế giới (đã được UNESCO 

công nhận), do vậy đã giải quyết được những vấn đề 

khó khăn ở trên nhưng vẫn đảm bảo phải bảo tồn 
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được nét tự nhiên của đảo là một vấn đề không hề 

đơn giản.  

Trên cơ sở đề xuất của huyện đảo Cát Bà, 

UBND thành phố Hải Phòng đã đồng ý về mặt chủ 

trương xây dựng cầu tạm phục vụ các tàu cập đưa 

đón, trả khách vào tham quan đảo Khỉ [3]. Với tinh 

thần đó, tác giả bài báo đã chủ động nghiên cứu 

khảo sát thực tế về địa hình, thủy hải văn của đảo 

Khỉ và đề xuất một số dạng kết cấu cầu cảng nổi 

tạm phục vụ cho việc đón, trả khách du lịch tham 

quan trên đảo để đóng góp thêm giải pháp để huyện 

đảo nói riêng và thành phố nói chung tham khảo và 

cân nhắc. 

2. Một số giải pháp kết cấu bến nổi đề xuất 

Do xác định mục tiêu nghiên cứu các giải pháp 

là cầu cảng nổi tạm, kết cấu chính gồm 2 phần: Bến 

nổi + cầu dẫn kết nối lên bờ, trong bài báo này bến 

nổi đều là pông tông thép với kích thước 23,0m x 

9,0m x 1,0m (kích thước sẵn có để giảm chi phí gia 

công chế tạo), giải pháp để xuất khác nhau là sự 

thay đổi về cấu tạo thành phần neo giữ bến nổi này. 

Với bến nổi này thì với kích thước tàu tham quan 

du lịch thực tế đang khai thác hiện nay tại đảo Khỉ, 

bến luôn đảm bảo cho ít nhất 4 tàu có thể cập bến 

cùng một lúc. 

2.1. Cầu dẫn liên kết khớp trượt trên mặt 

chính của pông tông phương án 1 (PA1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Cấu tạo cầu dẫn liên kết khớp mềm và phổi 

cảnh toàn bộ cầu cảng nổi  

 

 

2.2. Cầu dẫn liên kết khớp khớp với hai mặt 

bên của pông tông phương án 2 (PA2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Cấu tạo cầu dẫn liên kết khớp với hai mặt bên 

của pông tông 

2.3. Rùa bê tông kết hợp với xích neo giữ ổn 

định cho bến nổi (PA3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Mô phỏng cấu tạo bến nổi được neo giữa bởi rùa 

bê tông thông qua dây xích 

2.4. Neo giữ bến nổi tại 04 góc bằng 04 cọc 

khoan trực tiếp vào nền bãi (PA4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Mô phỏng cấu tạo bến nổi được neo giữ bởi 

04 cọc 
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2.5. Neo giữ bến nổi tại 04 góc bằng 04 cọc 

liên hợp khoan trực tiếp vào nền bãi phương 

án (PA5) 

 

 

Hình 6. Mô phỏng cấu tạo bến nổi được neo giữ bởi 04 

cọc liên hợp 

2.6. Đánh giá, so sánh các giải pháp đề xuất 

PA1 

Đặc điểm kỹ thuật: 

- Sử dụng từ 3 cầu dẫn trở lên một đầu liên kết 

khớp trượt trực tiếp trên mặt bến nổi. Liên kết ở phía 

bờ là khớp cố định; 

- Số lượng cầu dẫn càng nhiều độ ổn định của 

pông tông càng tăng, kích thước khớp nối hai đầu 

càng giảm; 

- Đảm bảo khách du lịch lên xuống bền đều thuận 

lợi do có ít nhất 3-4 lối lên xuống bến. 

Yếu tố bảo vệ môi trường tự nhiên của đảo: 

- Toàn bộ phần bến nổi và cầu dẫn là công trình 

tạm nên đảm bảo tự nhiên của môi trường mặt nước; 

- Mỗi cầu dẫn phải có một mố trên bờ, mố có thể 

là mố neo hoặc mố bê tông cốt thép nên không đảm 

bảo về mặt môi trường. 

Ưu điểm: 

- Toàn bộ kết cấu của bến nổi bằng kết cấu thép 

nên thuận tiện cho việc thi công tại đất liền rồi kéo ra 

lắp đặt, nên sẽ không gây ra ảnh hưởng nhiều với 

hoạt động và môi trường của đảo; 

- Thi công nhanh; 

- Chi phí xây dựng cao. 

Nhược điểm: 

- Sóng và thủy triều sẽ gây ra dao động trực tiếp 

lên pông tông và thông qua cầu dẫn truyền trực tiếp 

về mố trên bờ do vậy cấu tạo mố và cầu dẫn phải đủ 

lớn mới đảm bảo yếu tố kỹ thuật. Cầu dẫn có mô 

men xoắn dẫn tới cấu tạo cần phải tăng cường; 

- Dao động của pông tông lớn gây khó khăn cho 

tàu và du khách khi cập bờ; 

- Không giải quyết triệt để về yếu tố bảo vệ môi 

trường tự nhiên do mố cầu phải đặt trên bờ. 

PA2 

Đặc điểm kỹ thuật: 

- Sử dụng 2 cầu dẫn, mỗi cầu có một đầu liên kết 

khớp với mặt bên của bến nổi. Liên kết ở phía bờ là 

khớp cố định; 

- Đảm bảo khách du lịch lên xuống bền đều thuận 

lợi do có 2 lối lên xuống bến. 

Yếu tố bảo vệ môi trường tự nhiên của đảo: 

- Giống PA1. 

Ưu điểm: 

- Giống PA1. 

Nhược điểm: 

- Giống PA1; 

- Ngoài ra, cấu tạo khớp nối giữa cầu dẫn với 

pông tông phức tạp. 

- Dao động của pông tông rất lớn, cầu dẫn chịu 

xoắn lớn nên kết cấu cầu dẫn phức tạp. 

PA3 

Đặc điểm kỹ thuật: 

Sử dụng rùa bằng bê tông kết hợp với dây xích 

neo 4 góc của pông tông; 

Yếu tố bảo vệ môi trường tự nhiên của đảo: 

Đảm bảo hơn PA1 và PA2 do kích thước mố cầu 

nhỏ; 

Ưu điểm: 

- Cấu tạo cầu dẫn và mố neo đơn giản hơn PA1 

và PA2 do tính ổn định của pông tông cao hơn PA1 

và PA2. 

- Thi công đơn giản, chi phí thấp hơn các PA 

khác, đặc biệt ở phần cầu dẫn; 

Nhược điểm: 

- Lựa chọn vị trí và mặt bằng vị trí thả rùa; 

- Thả phao cảnh báo vị trí rùa và dây xích neo 

tránh tàu cập bến va phải; 

- Tăng chiều dài cầu dẫn. 

PA4 

Đặc điểm kỹ thuật: 

- Sử dụng 4 cọc bê tông hoặc cọc ống thép khoan 

trực tiếp vào nền đề neo giữ pông tông; 

- Cấu tạo cầu dẫn như PA1. 
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Yếu tố bảo vệ môi trường tự nhiên của đảo: 

Không đảm bảo cả môi trường nước và trên bờ 

do thêm cọc bê tông khoan trực tiếp xuống đáy biển 

trước các bãi tắm. 

Ưu điểm: 

- Cấu tạo toàn bộ bến đơn giản; 

- Tính ổn định của pông tông cao hơn 3 PA trên 

do dao động của pông tông chỉ là chuyển vị theo 

phương thẳng đứng tùy thuộc vào thủy triều. 

Nhược điểm: 

Không đáp ứng được yêu cầu công trình tạm do 4 

cọc bê tông cố định lúc nào cũng nổi lên trên mặt 

nước. 

PA5 

Đặc điểm kỹ thuật: 

Tương tự PA4, chỉ khác một phần là phần khoan 

cọc chìm xuống mặt nước, phần cọc nổi là dầm thép 

I liên kết bulông thông qua bản mã phần đầu cọc. 

Yếu tố bảo vệ môi trường tự nhiên của đảo: 

Giảm được yếu tố ảnh hưởng môi trường nước so 

với PA4. 

Ưu điểm: 

Tương tự PA4. 

Nhược điểm: 

- Có 4 cọc thép nổi lên trên mặt nước nhưng vẫn 

có thể coi là công trình tạm do các cọc thép này liên 

kết bulông với phần khoan cọc cố định dưới đáy 

biển. 

Qua phân tích, đánh giá các ưu và nhược điểm 

của năm phương án kể trên, tác giả đề xuất lựa chọn 

“Rùa bê tông kết hợp với xích neo giữ ổn định cho 

bến nổi (PA3)” là phương án thiết kế chính cho cầu 

cảng nổi tạm trên đảo Khỉ nói riêng và các đảo khác 

thuộc quẩn đảo Cát Bà nói chung. 

3. Phân tích tính toán giải pháp đề xuất 

Để nghiên cứu sâu thêm, bài báo này đã sử dụng 

phần mềm chuyên dụng ANSYS R18.1 [4] để mô 

phỏng sự dao động của pông tông trong giải pháp đề 

xuất là PA3 với biên độ sóng là 1,75m tương ứng với 

chiều cao sóng lớn nhất tại đảo Khỉ là 3,5m (theo 

kinh nghiệm thực tế của ngư dân tại quần đảo Cát 

Bà). 

Với kết quả như hình trên, dao động theo cả 3 

phương của pông tông đều được xác định và trên cơ 

sở đó ta hoàn toàn có thể tiến hành tính toán hệ 

thống cầu dẫn cho cầu cảng nổi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7. Mô phỏng và chia phần tử pông tông 

Bảng 1. Khai báo tải trọng sóng 
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(b) 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8. Một số hình ảnh dao động của pông tông 

dưới tác dụng của tải trọng sóng (a, b) 
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Hình 9. Kết quả dao động tại trọng tâm của pông tông  

(trục X- phương cạnh dài; trục Y- phương canh ngắn; trục Z- phương chiều cao của pông tông.) 

4. Kết luận 

Nghiên cứu đã tập trung vào đề xuất các giải 

pháp có tính khả thi nhất dành cho cầu cảng nổi 

mang tính chất công trình tạm tại đảo Khỉ. Trên cơ 

sở đánh giá các giải pháp, so sánh về ưu, nhược điểm 

và cả yếu tố bảo vệ môi trường của đảo đã được 

phân tích. 

Do hạn chế về các thông số về điều kiện địa chất, 

thủy hải văn khu vực đảo Khỉ, nên bài báo chỉ dừng 

ở mức đề xuất các giải pháp kết cấu cầu cảng nổi tạ 

tạm, tính toán mô phỏng cụ thể phương án đề xuất 

lựa chọn bằng phần mềm ANSYS R18.1 với chiều 

cao sóng lớn nhất tại khu vực đảo Khỉ theo ghi nhận 

được là 3,5m. 

Nghiên cứu tiếp theo, tác giả sẽ tập trung và tính 

toán chi tiết kết cấu hệ thống cầu dẫn. Đây là một bài 

toán thiết kế và thi công phức tạp, đặc biệt là các bộ 

phận khớp nối giữa cầu dẫn - pông tông và giữa cầu 

dẫn - mố đặt trên đảo. 
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Tóm tắt 

Sự kết hợp robot di chuyển với hệ thống tự định vị 

bằng bản đồ số đã được nghiên cứu và ứng dụng 

rộng rãi trong thực tế mang lại lợi ích cho con 

người trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chất 

lượng, độ chính xác của các hệ thống này phụ 

thuộc rất nhiều vào các cảm biến laser trong quá 

trình xây dựng bản đồ số. Nhằm nâng cao chất 

lượng cho hệ thống, các giải pháp kỹ thuật và 

công nghệ đã được áp dụng. Song, với các giải 

pháp phần cứng, chi phí cho hệ thống là không 

nhỏ. Khi đó, việc nâng cao chất lượng hệ thống 

bằng phần mềm được xem là một giải pháp hiệu 

quả bởi tính linh hoạt, mềm dẻo và tiết kiệm chi 

phí. Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất một 

giải pháp tăng cường dữ liệu đầu vào của của cảm 

biến laser nhằm nâng cao chất lượng bản đồ số. 

Tiến hành thử nghiệm trên mô hình robot di động, 

qua đó khẳng định tính hiệu quả của giải pháp 

trong việc xây dựng bản đồ số. 

Từ khóa: Robot, bản đồ số, cảm biến laser, thuật 

toán tăng cường dữ liệu. 

Abstract 

The combination of mobile robot with localization 

and mapping system has been widely applied and 

studied in different fields. The quality and the 

accuracy of those systems depend highly on laser 

sensors of digital map construction. Technical and 

technological solutions have been applied in order 

to improve the quality of those systems. On the side 

of hardware solutions, the cost of systems is 

expensive. In contrast, software solutions are 

considered as an effective approach because of the 

flexibility and the acceptable cost. In this paper, the 

authors propose a solution to enhance the input 

data of the laser sensor to improve the quality of 

digital maps. Experiments on a mobile robot model 

are performed to confirm the effectiveness of the 

solution in digital map construction.  

Keywords: Robot, digital map, laser sensor, data 

enhancement algorithm. 

1. Mở đầu 

Sự kết hợp robot di chuyển với hệ thống tự định vị 

bằng bản đồ số đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng 

rãi trong thực tế, đặc biệt các lĩnh vực thiết bị tự lái, 

hỗ trợ người tàn tật, xe vận chuyển trong kho hàng, y 

tế và quốc phòng [1]. Hệ thống định vị robot dựa trên 

nguyên lý thực hiện quá trình thiết lập sự tương ứng 

giữa hệ tọa độ của bản đồ số và hệ tọa độ cục bộ của 

robot [2]. Bản đồ số là sự tái lập lại môi trường dựa 

trên thông số đường biên bề mặt của các vật thể trong 

môi trường xung quanh. Các đường biên được biểu 

diễn dưới dạng hình ảnh đồ họa số. Bản đồ số có thể 

được trình bày dưới dạng “số liệu” hoặc “cấu trúc liên 

kết”, mô hình số hóa các vị trí vật thể, đối tượng trong 

phạm vi khu vực đã quy định. Bản đồ số có thể thiết 

lập bằng cách sử dụng nhiều loại thiết bị khác nhau 

như là camera, cảm biến siêu âm, cảm biến đo khoảng 

cách laser,… Trong đó, loại cảm biến Lidar (Light 

Detection and Ranging) là loại cảm biến laser nhỏ gọn, 

đơn giản, giá thành thấp, phù hợp lắp đặt với robot di 

chuyển. Đã có nhiều nghiên cứu áp dụng Lidar trong 

việc xây dựng bản đồ số và định vị [3-6]. Điểm chung 

trong các nghiên cứu này là các giải pháp nâng cao 

chất lượng của bản đồ số 2D, vì chất lượng bản đồ số 

ảnh hưởng trực tiếp đến các thuật toán định vị robot. 

Nguồn dữ liệu thu nhận từ cảm biến Lidar là đầu vào 

quan trọng để lập bản đồ số, tuy nhiên những hạn chế 

về mặt kỹ thuật hoạt động của cảm biến Lidar là rào 

cản rất lớn trong việc đảm bảo chất lượng bản đồ số. 

Do đó cần có phương pháp xử lý dữ liệu phù hợp để 

giải quyết vấn đề này. 

Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất một giải 

pháp nâng cao chất lượng dữ liệu thu nhận từ Lidar, 

tạo tiền đề tăng chất lượng của bản đồ số 2D. Tiến 

hành thử nghiệm trên mô hình robot di động, qua đó 

khẳng định tính hiệu quả của giải pháp trong việc xây 

dựng bản đồ số. 
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Hình 1. Mô hình kiến trúc hệ thống 

 

 

a. Robot b. Khối trung tâm xử lý 

Hình 2. Cấu trúc của Robot và Khối trung tâm xử lý 

2. Mô hình kiến trúc hệ thống cảm biến 

RPLidar 

2.1. Mô hình kiến trúc hệ thống 

Hệ thống tổng quan của robot phục vụ xây dựng 

bản đồ số 2D trong không gian trong nhà được chỉ ra 

trong Hình 1, với các khối chính: 

Khối Robot: Với tâm điểm là một Vi điều khiển 

(MCU - Microcontroller Unit) được sử dụng để điều 

khiển các hoạt động chuyển động của Robot cũng như 

thu nhận dữ liệu từ khối cảm biến Lidar. Robot này 

đồng thời được tích hợp mô đun truyền thông không 

dây, cho phép trao đổi thông tin, dữ liệu với trung tâm 

xử lý (Hình 2a). 

Khối trung tâm xử lý: Giám sát, điều khiển hoạt 

động của Robot. Thu nhận dữ liệu, xử lý và xây dựng 

bản đồ số 2D (Hình 2b). 

Với mô hình kiến trúc như trên, hệ thống đảm bảo 

tại các vị trí robot di chuyển, dữ liệu thu từ cảm biến 

RPLidar gắn trên robot sẽ được khối MCU đóng gói 

và truyền tới khối trung tâm xử lý phục vụ việc xây 

dựng, tái tạo bản đồ số 2D xung quanh vị trí robot. 

Việc trao đổi dữ liệu giữa robot và trung tâm xử lý 

được thực hiện thông qua môi trường truyền thông 

không dây sóng wifi với giao thức TCP/IP [7].  

2.2. Cảm biến laser RPLidar 

Cảm biến RPLidar là thiết bị đo khoảng cách bằng 

tia laser, có khả năng tự quay và phóng chùm tia laser 

3600 [8]. Đây là thiết bị cảm biến có khả năng thu nhận 

tín hiệu đường biên của các vật thể trong môi trường 

xung quanh, tiền đề quan trọng cho việc xây dựng bản 

đồ số 2D. 

RPLidar có thể thực hiện quét 3600 trong phạm vi 

6m. Tần số quét 5.5Hz cho phép RPLidar thu được tối 

đa 360 mẫu dữ liệu trên một vòng quét. RPLidar đo 

khoảng cách dựa trên nguyên lý sử dụng phóng chùm 

xung laser và sau đó đo các xung phản xạ ánh sáng 

của các đối tượng xung quanh bằng cảm biến. Sự sai 

lệch về thời gian truyền và bước sóng laser được dùng 

để tính toán ra khoảng cách đối tượng khiến tia laser 

bị phản xạ.  

Kết quả sau một lần quay 3600, RPLidar cung cấp 

một khối dữ liệu bao gồm các bộ dữ liệu (i) thể hiện 

bằng ba tham số quan trọng, đó là góc, khoảng cách 

và chất lượng tương ứng (Hình 3). Giá trị d thể hiện 

khoảng cách giữa một vị trí vật thể và RPLidar tại 

góc θdeg, đơn vị là mm. Tham số chất lượng (Quality) 

có giá trị cao thể hiện d và θdeg có độ tin cậy, chính 

xác lớn. 

Trong quá trình hoạt động, tại mỗi vị trí di chuyển 

của robot, khối dữ liệu sau một quay 3600 của RPLidar 

được gắn trên robot sẽ được chuyển về trung tâm xử 

lý nhằm tái tạo, xây dựng bản đồ số 2D môi trường 

xung quanh robot.  

 

Robot Truyền thông không dây Trung tâm xử lý 
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Thứ 

tự 

Góc 

(θdeg) 

Khoảng cách 

(d-mm) 

Chất lượng 

(Quality) 

i 21.3922 6337 9 

i+1 24.5245 6328 12 

i+2 25.3948 3043 15 

- - - - 

Hình 3. Cảm biến RPLidar và ví dụ dữ liệu thu nhận 

3. Giải thuật xử lý dữ liệu RPLidar 

Khối dữ liệu thu từ RPLidar được MCU gửi về 

trung tâm xử lý bằng truyền thông dây. Một chương 

trình được sử dụng để phân tích và mô hình hóa thành 

một bản đồ số 2D. Tọa độ mỗi điểm trên bản đồ tương 

ứng với một bộ dữ liệu (θdeg, d, Quality). Tham số 

Quality thể hiện độ tin cậy của bộ dữ liệu. Nhóm tác 

giả đã thử nghiệm đo đạc thực tế và xác định tham số 

Quality cần đạt giá trị lớn hơn 10 thì cặp thông số θdeg 

và d sẽ đạt được độ chính xác cao. Như vậy, chương 

trình cần lọc bỏ các bộ dữ liệu có Quality ≤ 10. Đối 

với từng cặp tham số θdeg và d, tọa độ X-Y của một 

điểm chấm trên bản đồ hệ trục tọa độ 2 chiều XOY 

tương ứng sẽ được tính toán bằng công thức dưới đây: 

i. Chuyển góc sang hệ radian: 

 
180rad deg


 =   (1) 

ii. Tính x và y : 

 
( )

( )

rad

rad

x d sin

y d cos





= 

= 
 (2) 

Tập hợp các điểm chấm trên bản đồ số 2D thể hiện 

các đường biên của các vật thể xung quanh robot. Nếu 

robot di chuyển trong một căn phòng, các vật thể là 

những đồ vật trong phòng hoặc các bức tường. Chất 

lượng đường biên thể hiện ở sự liền mạch của các 

điểm chấm, cũng như không có những điểm chấm bất 

thường (nhiễu). Điều này phụ thuộc và khả năng phân 

tích, xử lý nâng cao chất lượng các khối dữ liệu thô 

thu được từ các lần quay 3600 của RPLidar. Tốc độ 

mô tơ quay và tốc độ phóng /thu các chùm tia laser 

không đồng bộ, dẫn đến các khối dữ liệu thô thu được  

a. Mô hình hóa bản đồ số 2D từ bộ dữ liệu thô 

b. Khoảng cách vật cản ảnh hưởng đến chất lượng điểm 

chấm trên bản đồ 

Hình 4. Dữ liệu thô thu từ RPLidar 

từ RPLidar sau khi quay 3600 có xu hướng rời rạc, sai 

số lớn, độ hội tụ kém. Nếu sử dụng dữ liệu thô này để 

xây dựng bản đồ số 2D sẽ không đảm bảo độ liền 

mạch của đường biên. Trong Hình 4a thể hiện sau một 

vòng quay 3600 của RPLidar, tiến hành loại bỏ các bộ 

dữ liệu có Quality ≤ 10 thì kết quả chỉ xác định được 

33 điểm chấm trên bản đồ. Bên cạnh đó, cần phải tính 

toán đến trường hợp nếu khoảng cách vật thể càng xa 

RPLidar thì góc phản xạ laser càng lớn, dẫn đến vị trí 

các điểm chấm trên bản đồ số 2D sẽ càng cách xa nhau 

(Hình 4b). 

Nhằm khắc phục những hạn chế của khối dữ liệu 

thô đã nêu trên, giải pháp tăng cường chất lượng dữ 

liệu đầu vào được đề xuất theo các giai đoạn tại mỗi 

vị trí dừng của Robot: 

a. RPLidar thực hiện n quay 3600. Các khối dữ liệu 

thô tương ứng từng vòng quay được lưu trữ. 

b. Tổng hợp các khối dữ liệu thô đã thu được thành 

một khối dữ liệu duy nhất bằng phương pháp tăng 

độ phủ dữ liệu. 

c. Dữ liệu sau khi tăng độ phủ được dùng tái tạo lại 

bản đồ số 2D.  

Khối dữ liệu thô sau mỗi một vòng quay 3600 của 

RPLidar chỉ cung cấp một số lượng ít khoảng cách di 

tương ứng với các góc θi không đều nhau. Mục tiêu 

thuật toán nhằm tăng độ phủ dữ liệu bằng cách chia 

3600 thành 3600 góc nhỏ θi (i=1..3600) cách đều nhau 
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tới độ chính xác 0,10, cho phép tổng hợp được tối đa 

3600 giá trị d trong một vòng quay 3600. Mục tiêu 

này được thực hiện bằng cách tổng hợp các khối dữ 

liệu của nhiều lần quay 3600. Tại lần quay 3600 thứ 

k (k=1..n), sau khi loại bỏ các bộ dữ liệu thô có 

Quality ≤ 10, có khả năng thu được giá trị di-k của 

góc θi-k. Mặt khác, trong lần quay thứ k có thể sẽ 

không thu được giá trị dj-k của góc θj-k . Tuy nhiên, 

tại lần quay khác, có thể xuất hiện giá trị dj tại góc θj. 

Xác suất có thể xảy ra trường hợp sau nhiều lần quay 

3600 nhưng RPLidar không thu được bộ dữ liệu 

tương ứng với góc θj, hoặc nếu có thì Quality thấp, 

không đủ độ tin cậy để sử dụng. 

Tập hợp các khối dữ liệu thô thu được sau n quay 

3600 sẽ tổ chức như dưới đây: 

   ( )
1 3600 1 36001
, , , , , , ,

n
Scan d d d d

   
=  

di là giá trị khoảng cách trong bộ dữ liệu tương ứng 

góc θi với Quality > 10 . 

Tiếp theo, áp dụng giá trị trung bình của các giá trị 

di ≠ 0 của cùng góc θi: 

  , 1 3600
i

Data D i


= =  

Trong đó: 

 
_

1

n

i k
k

i

d

D
m




==


 (3) 

Với m là số lượng
_ 0i kd  . 

Data  là khối dữ liệu đã được tăng cường chất 

lượng, được dùng làm nguồn dữ liệu đầu vào của 

chương trình mô hình hóa bản đồ số 2D. Trường hợp 

n=1, Data tương đương với khối dữ liệu thô.  

Khi đó, Thuật toán tăng cường chất lượng dữ liệu 

đầu vào được cài đặt: 

1:  Khởi tạo các tham số: 

 scan[],data[3600][2],Data_result[3600],n,count=0 

2:  While (count<n) 

3:    scan[]=Lidar.scan() 

4:    for i in range(len(scan)) do 

5:    scan[i]→Qualityi, θi, di 

6:  if Qualityi>10 

7:       index=10*round(θi,1) 

8:       if data[index][1] ==0 

9:         data[index][1]= di ; data[index][2]+=1 

10:       else data[index][1]+=di; data[index][2]+=1 

11:     endif   

12:    Endfor 

13:    count+=1 

14:  Endwhile 

15:  return Data_result=Func_average(data) 

 

Hình 5 chỉ ra mật độ chấm điểm trên đường biên 

khi áp dụng (5b) và không áp dụng (5a) thuật toán.  

Các chấm điểm trên bản đồ Hình 5b đã xuất hiện dày 

hơn, thể hiện đường biên chính xác, có xu hướng khép 

kín hơn so với bản đồ trong Hình 5a. 

Khối dữ liệu Data có số lượng phần tử lên đến 

3600, tuy nhiên chất lượng của khối Data
phụ thuộc 

vào số lượng phần tử iD có ý nghĩa (giá trị khác 0). 

Số lượng phần tử có ý nghĩa sẽ tương ứng với số lượng 

điểm chấm trên bản đồ số 2D. Nếu số lần quay 3600 n 

càng tăng thì số lượng phần tử có ý nghĩa cũng có cơ 

hội được cải thiện. 

a. Không áp dụng thuật toán tăng cường dữ liệu 

b. Áp dụng thuật toán tăng cường dữ liệu với n=5 

Hình 5. Đường biên vật thể trên bản đồ số 2D 

 

Hình 6. Robot gắn RPLidar được chế tạo 
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a. Bản đố số 2D sử dụng dữ liệu thô 

b. Bản đố số 2D sử dụng thuật toán tăng cường dữ liệu, 

n=5 

c. Bản đố số 2D sử dụng thuật toán tăng cường dữ liệu, 

n=15 

Hình 7. Thực nghiệm tái lập bản đồ số 2D 

4. Xây dựng hệ thống 

Áp dụng mô hình kiến trúc đã đề xuất, hệ thống 

thực nghiệm được xây dựng: Một Robot di động 

(Hình 6) sử dụng MCU Raspberry Pi 4 [9]; Khối trung 

tâm xử lý sử dụng Laptop EliteBook 8470p (Intel 

Core i5-3320M, 4Gb Ram) với thuật toán điều khiển 

robot di chuyển cũng như thuật toán nâng cao dữ liệu 

đầu vào được cài đặt bằng ngôn ngữ lập trình Python  

Tiến hành thực nghiệm hệ thống trong không gian 

hành lang tầng 3 tòa nhà A4 Trường Đại học Hàng hải 

Việt Nam. Hình 7a thể hiện bản đồ số 2D các vật thể 

xung quanh robot đã được tái lập từ khối dữ liệu thô 

của RPLidar. Thuật toán tăng cường dữ liệu được áp 

dụng thể hiện ở Hình 7b và Hình 7c tương ứng lần 

lượt với n=5 và n=15. Có thể rõ ràng nhận thấy sau 

khi áp dụng thuật toán tăng cường dữ liệu, chất lượng 

bản đồ số 2D đã được nâng cao chất lượng. Số lượng 

và tính liên tục của các điểm chấm trên bản đồ được 

cải thiện theo việc tăng giá trị n. Khi giá trị n đủ lớn 

(Hình 7c), thuật toán thể hiện sự hiệu quả thông qua 

việc bản đồ số có các đường biên được hiển thị một 

cách rõ ràng, dày dặn và khép kín. 

Bên cạnh hiệu ứng hình ảnh của bản đồ số 2D, 

thuật toán tăng cường dữ liệu thể hiện sự hiệu quả 

thông qua số lượng phần tử iD có ý nghĩa tương ứng 

với số lượng điểm chấm trên bản đồ số 2D. Phân tích 

kết quả thực nghiệm, nếu không áp dụng thuật toán, 

chỉ sử dụng khối dữ liệu thô thì số lượng điểm chấm 

trên bản đồ chỉ đạt 232 điểm. Dữ liệu thể hiện trong 

Bảng 1 đã chỉ ra thuật toán hoạt động với số vòng quay 

n là 5,10, 15 và 20 sẽ đạt được tỷ lệ số lượng điểm 

chấm so với việc không áp dụng thuật toán lần lượt 

gấp 4.3, 6.4, 8.1 và 15.1 lần. Tốc độ thực hiện thuật 

toán thể hiện thông thời gian thực hiện. Thuật toán cần 

277 mili giây để hoàn thành khi áp dụng số vòng quay 

n=15. Tốc độ này hoàn toàn đáp ứng nhu cầu hoạt 

động của mô hình hệ thống đã đề xuất. Khi n= 20, tuy 

số lượng điểm chấm đạt tới 3598, tuy nhiên thời gian 

thực hiện cần 451 mili giây, xuất hiện độ trễ trong việc 

đáp ứng thao tác điều khiển và truyền, nhận thông tin. 

Những dữ liệu này khẳng định sự hiệu quả của thuật 

toán tăng cường dữ liệu đạt mức tốt nhất với số vòng 

quay n=15. 

Bảng 1. Đánh giá hiệu quả của thuật toán. 

n 

Số lượng 

điểm 

chấm 

(phần tử) 

Tỷ lệ so với 

không áp dụng 

thuật toán 

(lần) 

Thời gian 

thực hiện 

(mili giây) 

5 999 4.3 148 

10 1492 6.4 211 

15 1890 8.1 277 

20 3598 15.1 451 

5. Kết luận 

Việc nâng cao chất lượng bản đồ số 2D được tái 

tạo từ cảm biến RPLidar lắp đặt trên robot là cần thiết, 

điều này nhằm hỗ trợ và nâng cao khả năng xác định 
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vị trí tương quan của robot với các vật thể xung quanh. 

Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất một giải pháp 

cho phép nâng cao chất lượng bản đồ số 2D với nguồn 

dữ liệu đầu vào từ cảm biến laser RPLidar. Giải pháp 

hiện mang tính thử nghiệm, song hoàn toàn có thể 

nâng cấp, cải thiện và áp dụng thêm kỹ thuật lọc nhiễu 

để có thể áp dụng trọng thực tế. 
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TỐI ƯU HÓA XẾP DỠ CONTAINER 

TẠI CẢNG VIP - GREENPORT HẢI PHÒNG 

OPTIMIZE THE LOADING AND UNLOADING CONTAINERS PROBLEM  

IN VIP-GREENPORT PORT HAI PHONG 

NGUYỄN TRỌNG ĐỨC*, VŨ NGỌC HÀ, LÊ TRÍ THÀNH 

 Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
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Tóm tắt 

Bài toán xếp dỡ hàng hóa nói chung, sắp xếp 

Container nói riêng là một trong những bài toán 

thuộc lớp bài toán lập lịch, lớp bài toán yêu cầu 

tìm giải pháp tối ưu trong tập các tài nguyên, 

nguồn lực và thời gian hạn chế. Trong bài báo này, 

nhóm tác giả đề xuất các giải thuật sắp xếp các 

Container vào các khu (Block) còn trống hoặc tại 

các Block đã có hàng nhằm đưa ra phương án bố 

trí các Container tối ưu trong không gian cảng, 

giảm các hoạt động xử lý lại Container, giảm thiểu 

tổng thời gian bốc hàng,… 

Từ khóa: Sắp xếp Container, giải thuật di truyền, 

giải thuật đảo chuyển. 

Abstract 

The cargo loading-unloading in general and 

container's position ordering in particular are 

classified as scheduled problem. It requires for 

finding the best solution with a set of resources 

and time constraints.  In this paper, the authors 

proposed an algorithm sorting the containers into 

free blocks or partial loading blocks. The goal of 

the arrangement is to expose an optimal solution 

in accordance with the space characteristics of 

VIP- GreenPort port, Hai Phong. This algorithm 

will help to reduce not only the number of 

operation activities but also the time duration 

related to load and unload containers. 

Keywords: Oder container, genetic algorithm, 

exchange algorithm. 

1. Mở đầu 

Cảng VIP - GreenPort với chiều dài cầu tầu 371m 

bao gồm 2 cầu tàu và 1 cầu sà lan, độ sâu mớn nước 

8m nẳm tại 20051 Bắc, 106043 kinh Đông, thuộc 

công ty VIP - GreenPort quản lý. Nằm ở vị trí thuận 

lợi, mỗi năm cảng thu hút hàng ngàn tàu lớn nhỏ cập 

cảng phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, Container 

xuất nhập khẩu [1, 2]. Với các dịch vụ hàng đầu như: 

dịch vụ kho bãi, dịch vụ vận tải đa phương thức, 

logistic,... vấn đề tự động hóa trong quản lý và vận 

hành tại cảng là một trong những ưu tiên hàng đầu 

trong chiến lược phát triển nhằm nâng cao hiệu quả, 

chất lượng dịch vụ. Nằm trong chuỗi các chiến lược 

phát triển nói trên, vấn đề xếp dỡ hàng hóa nói chung, 

sắp xếp tối ưu Container ra vào cảng nói riêng đã và 

đang được các nhà quản lý, các nhà hoạch định chiến 

lược của cảng quan tâm đầu tư bởi ảnh hưởng trực tiếp 

đến hiệu quả của cảng, thiết bị và chi phí vận chuyển. 

Bài toán sắp xếp Container có thể được xem như 

một bài toán lập lịch động với các yếu tố ràng buộc 

như không gian sắp xếp, thời gian chuyển,... [2, 3]. Về 

cơ bản, có thể quy bài toán sắp xếp Container về hai 

bài toán con: Sắp xếp các Container vào các Block còn 

trống hoặc tại các Block đã tồn tại [3]. Với bài toán 

sắp xếp Container vào các Block trống, yêu cầu đặt ra 

là tiết kiệm không gian, đảm bảo thứ tự ưu tiên cho 

các Container được vận chuyển (lấy ra) trước theo vận 

đơn hàng. Với bài toán sắp xếp Container vào các 

Block đã tồn tại hàng hóa (tồn tại các Container đã 

được xếp trước đó), vấn đề trở lên phức tạp vì để đảm 

bảo tiết kiệm không gian kho bãi, cân bằng tải và thứ 

tự vận chuyển, đôi khi các Container còn phải được 

đảo chuyển. Để giải quyết vấn đề này, nhóm tác giả 

đề xuất các giải thuật cho phép xác định phương án bố 

trí các Container tối ưu trong không gian cảng, giảm 

các hoạt động xử lý lại Container, giảm thiểu tổng thời 

gian xếp dỡ hàng hóa. 

Nội dung bài báo bao gồm 4 mục, mục 1 - Mở đầu, 

mục 2 - Sắp xếp tối ưu Container, đi sâu tìm hiểu bài 

toán, đề xuất các giải thuật. Mục 3 - Xây dựng chương 

trình mô phỏng và mục 4 - Kết luận, là những đánh 

giá cũng như hướng nghiên cứu tiếp theo. 

2. Sắp xếp tối ưu container 

2.1. Sắp xếp Container 

Container là phương tiện chứa hàng an toàn và tiện 

dụng. Với kết cấu vỏ thép và khung sườn chắc chắn, 

Container có khả năng bảo vệ hàng hóa bên trong 
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tránh được va đập và tác động của môi trường. Các 

Container được sử dụng phổ biến hiện nay là loại 20 

feet với chiều dài, chiều rộng và chiều cao tương ứng 

là 20, 8 và 8 feet 6 inch. Container 40 feet có chiều dài 

gấp hai loại 20 feet nhưng trọng lượng xếp đầy tiêu 

chuẩn chỉ được 32 tấn (container 20 feet có trọng 

lượng tối đa 24 tấn) [2]. 

Các Container được xếp theo chiều dọc hoặc chiều 

ngang của kho bãi, khoảng cách giữa các hàng đảm bảo 

có thể cho xe nâng hạ đi vào, thông thường bằng với 

chiều rộng của Container. Các nguyên tắc sắp xếp [4]: 

Container được chất xếp theo từng ô hay Block. 

Việc sắp xếp sao cho thứ tự các ô, Block kế tiếp 

hợp lý nhất. 

Xếp thấp ở hai đầu ô, Block để đảm bảo an toàn. 

Ưu tiên các Container hở mái và hở bên. 

Các Container của cùng chủ hàng được sắp xếp 

theo từng Block riêng biệt. 

Container được xếp theo vận đơn hàng, hàng lấy 

trước ở trên, hàng lấy sau ở dưới. 

Các Container được xếp chồng theo góc lắp ghép 

để tối ưu diện tính và cân bằng tải, Container 40 feet 

ở dưới, 20 feet ở trên. 

Các nguyên tắc sắp xếp nêu trên được xem là các 

ràng buộc cho bài toán với mục tiêu tối ưu không gian 

kho bãi, giảm thiểu chi phí (thời gian, giá thành,...) khi 

dỡ hàng.  

2.2. Giải thuật sắp xếp đề xuất 

Với bài toán sắp xếp Container vào các Block 

trống, giải thuật sắp xếp tối ưu được nhóm tác giả lựa 

chọn là giải thuật Di truyền (GA-) [5]. Các bước của 

giải thuật bao gồm: 

Bước 1: Khởi tạo quần thể 

Các Container có chiều dài và chiều rộng là bội số 

của 1,2m. Do đó, không gian sắp xếp (Block) được 

chia thành các ô vuông 1,2m x 1,2m. Với kích thước 

22,5m x 13m, mỗi tầng sẽ làm một ma trận 17 x 10. 

Một Block có thể bao gồm tối đa 4 tầng. Hình 1 chỉ ra 

ví dụ về phương pháp mã hóa cho một nhiễm sắc thể 

(NST). 

Trong ma trận mã hóa, số 0 tương ứng với vị trí 

còn trống, số 1 ứng với Container 20 feet xếp dọc, số 

2 ứng với Container 20 feet xếp ngang, mười số 1 hoặc 

2 hợp thành một Container 20 feet. Tương tự, các 

Container 40 feet xếp dọc được mã hóa bởi số 3 và 

xếp ngang được mã hóa bởi số 4.     

Để thuận lợi trong mã hóa, tránh bùng nổ tổ hợp, 

số nhiễm sắc thể trong một quần thể được lựa chọn: 

100 nhiễm sắc thể.  

Hình 1. Mã hóa cho một nhiễm sắc thể  

Bước 2: Tính toán các tham số, kiểm tra các ràng 

buộc: Theo nguyên tắc sắp xếp như đã chỉ ra trong 

mục trước. Nếu thỏa mãn, tới Bước 4, ngược lại thực 

hiện Bước 3 và lặp lại. 

Bước 3: Thực hiện các phép lai ghép và đột biến 

Xác suất lai ghép được lựa chọn pc=0,25 (25/100 

NST trong quần thể có cơ hội được chọn để thực hiện 

lai ghép). 

Phương pháp lai ghép: Sử dụng phương pháp lai 

ghép đa điểm với cơ chế làm mịn, sửa lỗi sau lai ghép 

để tạo con lai thỏa mãn ràng buộc của bài toán. 

Phương pháp làm mịn được thực hiện dựa trên việc 

tìm các Container không thỏa mãn khi xếp (bị trùng 

Container, sai thứ tự, vượt ra ngoài phạm vi Block,...). 

Xác suất đột biến pm = 0,1. Phương pháp đột biến 

được sử dụng: Vị ngẫu nhiên trong nhiễm sắc thể. 

Bước 4: Thông báo phương án sắp xếp thỏa mãn. 

Kết thúc giải thuật. 

Với bài toán sắp xếp Container vào các Block đã 

tồn tại hàng hóa, giải thuật đảo chuyển các Container 

trước khi sắp xếp được cài đặt. Mỗi Block có chứa các 

Container cần đảo chuyển được xem như một Ngăn 

xếp (Stack) đã biết trước tình trạng ban đầu [45]. 

Các Container được xếp vào Block theo quy luật 

vào trước, ra sau (Last In - First Out). 

Mỗi lần bốc/xếp Container sẽ cần một lần nâng/hạ. 

Để đảo chuyển một Container cần ít nhất hai lần 

đảo chuyển (một lần chuyển Container ra chỗ khác và 

một lần chuyển Container lại vị trí cũ). 

Cần ít nhất hai lần đảo chuyển để giải quyết vấn 

đề mất cân bằng tải của một Container. 

Để giải quyết một Container vừa cần đảo chuyển 

vừa cần cân bằng tải, cần ít nhất hai lần đảo chuyển. 
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Các Container phải được đưa vào Block theo thứ 

tự đến được chỉ ra trong vận đơn. 

Không có Container nào rời khỏi Block tại thời 

điểm tải. 

3. Xây dựng phần mềm mô phỏng 

Trên cơ sở các thuật toán đã đề xuất, phần mềm tối 

ưu hóa và mô phỏng (trên không gian 2D, 3D) việc 

sắp xếp các Container tại cảng VIP - GreenPort đã 

được cài đặt (Hình 2). 

Hình 3 chỉ ra giao diện phần mềm mô phỏng thuật 

toán đảo chuyển các Container trong không gian 2D, 

và Hình 4 là giao diện phần mềm mô phỏng quá trình 

sắp xếp các Container lên bãi theo giải thuật di truyền. 

Nhằm đánh giá giải thuật di truyền khi sắp xếp 

Container vào các Block trống, giải thuật đảo chuyển 

Container với các Block đã tồn tại hàng, nhóm tác giả 

tiến hành thực nghiệm tại cảng trong thời gian từ 

01/2021 - 4/2021. Thống kê trên dữ liệu thực về số 

Container được sắp xếp cũng như số lần nâng hạ, đảo 

 

Hình 2. Giao diện chính 

 

Hình 3. Sắp xếp và đảo chuyển Container trong không gian 2D 

 

Hình 4. Sắp xếp và đảo chuyển Container trong không gian 3D 

Bảng 1. Đánh giá thời gian thực hiện giải thuật sắp xếp 

Block Lô hàng 
Tổng số 

Container 
Số Container 

Số Container 

cần được xếp 

vào Block 

Thời gian của giải 

thuật (s) 

B8 1 77 0 77 0,482926025 

B8 2 54 53 1 0,011679932 

B8 3 47 41 6 0,018655029 

B8 4 55 46 9 0,025042969 

B8 5 60 50 10 0,024796143 

B8 6 73 50 23 0,062691895 

B8 7 55 54 1 0,011945068 

B8 8 65 54 11 0,025416016 

B8 9 63 62 1 0,013892822 

B8 10 48 46 2 0,011811035 
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chuyển tại các Block và chi phí thực. Bảng 1 và 2 chỉ 

ra một số so sánh giữa hoạt động thực tế và với mô 

phỏng hoạt động của các giải thuật đã đề xuất. 

Bảng 1 cho thấy, thời gian sắp xếp các Container 

vào Block mà giải thuật đề xuất là rất nhỏ (0,5s/100 

Container) và nhỏ hơn nhiều so với thời gian xếp một 

Container vào Block. Như vậy, người dùng, các nhà 

quản lý hoàn toàn có thể ứng dụng giải thuật để lựa 

chọn phương án sắp xếp hiệu quả, tối ưu trước khi 

thực hiện việc sắp xếp các Container vào Block trong 

thực tế. 

Với Bảng 2, sau khi phân tích dữ liệu đầu vào, sự 

kết hợp giữa giải thuật sắp xếp và đảo chuyển mà 

nhóm tác giả đề xuất cho thấy, ở một số phương pháp 

sắp xếp đã tồn tại có thể không cần sử dụng đến hoạt 

động đảo chuyển Container trong Block (A0, A8,..), 

thậm chí việc đảo chuyển chỉ cần thực hiện trên số ít 

các Container. Qua đó giảm đáng kể về thời gian và 

chi phí cho việc xếp dỡ hàng hóa. 

4. Kết luận 

Vấn đề xếp dỡ hàng hóa nói chung, sắp xếp tối ưu 

Container ra vào cảng nói riêng đã và đang được các 

nhà quản lý, các nhà hoạch định chiến lược của cảng 

quan tâm đầu tư bởi ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả 

của cảng, thiết bị và chi phí vận chuyển. Bài toán sắp 

xếp Container có thể được xem như một bài toán lập 

lịch động với các yếu tố ràng buộc như không gian sắp 

xếp, thời gian chuyển,... Trong bài báo này, nhóm tác 

giả đề xuất các giải thuật sắp xếp (di truyền), đảo 

chuyển các Container trong kho bãi tại cảng VIP - 

GreenPort. Cài đặt phần mềm mô phỏng, thử nghiệm 

và đánh giá hiệu năng của các giải thuật nói trên. Các 

kết quả thử nghiệm cho thấy các giải thuật được đề 

xuất đã giải quyết tốt yêu cầu của bài toán (không gian, 

thời gian, chi phí,..). Phần mềm có thể đưa vào ứng 

dụng trong thực tế, đặc biệt khi có sự kết hợp với cơ 

sở hạ tầng phần cứng nhằm tự động hóa các khâu 

trong quá trình quản lý, vận hành kho bãi tại các cảng 

biển, chuỗi cung ứng logistic. 
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Bảng 2. Đánh giá chi phí đảo chuyển khi áp dụng giải thuật 

Block 

Loại 

Container 

(ft) 

Tổng số 

Container 

Nghiệp vụ hiện tại Sử dụng giải thuật 

Số Container 

cần đảo 

chuyển 

Tổng chi phí 

(VND) 

Số Container 

cần đảo 

chuyển 

Tổng chi phí 

(VND) 

A0 20 5255 2256 369.984.000 0 0 

A7 40 7560 3887 855.140.000 34 7.480.000 

A8 40 5909 2886 634.920.000 0 0 

A45 20 7619 3992 654.688.000 0 0 

B8 40 10418 7206 1.585.320.000 13 2.860.000 

B10 20 212 87 14.268.000 0 0 

Tổng  36973 20314 4.114.320.000 47 10.340.000 
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Tóm tắt 

Vận tải biển là một trong những phương thức vận 

tải quan trọng được sử dụng phổ biến trên toàn thế 

giới. Nó đã tồn tại trong nhiều thế kỷ giúp con 

người vận chuyển hàng hóa cũng như con người. 

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà nó mang lại, 

tồn tại rất nhiều những tổn thất cả về phương tiện 

và hàng hóa do các rủi ro hàng hải gây ra. Mục 

đích của nghiên cứu này là xây dựng mô hình dự 

báo các nhân tố dẫn đến sự rủi ro trong quá trình 

vận chuyển bằng đường biển. Nghiên cứu sử dụng 

phương pháp nghiên cứu định lượng để phân tích 

dữ liệu với mẫu khảo sát tại Công ty TNHH 

Kintetsu World Express Việt Nam. Kết quả nghiên 

cứu đã chỉ ra có 4 nhân tố chính gây nên các rủi ro 

trong quá trình vận chuyển bằng đường biển. 

Từ khóa: Vận tải, rủi ro hàng hải, địa lý, thời tiết, 

con người, công nghệ. 

Abtract  

Ocean shipping is one of the most important 

modes of transport used worldwide. It has existed 

for centuries helping people to transport goods as 

well as people. However, besides the benefits that 

it brings, there are many losses in both vehicles 

and goods caused by maritime risks. The purpose 

of this study is to build a predictive model of the 

factors leading to the risk in ocean shipping. The 

study uses quantitative research methods to 

analyze data with a survey sample at Kintetsu 

World Express Vietnam Co., Ltd. Research results 

have shown that there are 4 main factors that 

cause risks during shipping by sea. 

Keywords: Transport, maritime risk, accident, 

geography, weather, people, technology. 

 

 

1. Mở đầu  

Vận tải biển là một trong những phương thức vận 

tải quan trọng được sử dụng trên toàn thế giới. Nó đã 

tồn tại trong nhiều thế kỷ giúp con người đáp ứng 

các yêu cầu đi lại và kinh doanh của họ. Mặc dù đã 

phát minh ra các phương thức vận tải mới, nhưng 

vận tải biển vẫn không mất đi tầm quan trọng của nó. 

Theo ước tính, khoảng 90% lượng hàng vận chuyển 

trên thế giới được thực hiện qua đường biển.  

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa bằng đường 

biển, những rủi ro về con người và hàng hóa thường 

xuyên xảy ra, gây tổn thất lớn cho các doanh nghiệp 

vận tải.  

Rủi ro hàng hải là những rủi ro do thiên tai, tai 

nạn bất ngờ trên biển gây ra làm hư hỏng hàng hóa 

và phương tiện chuyển chở. Rủi ro liên quan đến 

thiên tai là rủi ro hàng hải có yếu tố bất ngờ và gây 

ra nhiều tổn thất nghiêm trọng. Ví dụ điển hình: Năm 

2012, HMS Bounty, một con tàu được sử dụng trong 

các bộ phim như Cướp biển vùng Caribe, bị chìm 

trong cơn bão Sandy ngoài khơi bờ biển Bắc 

Carolina - Bennett O'Brien [1]. 

Mặc dù vận chuyển bằng đường biển đóng vai trò 

chủ yếu trong ngành vận tải nhưng bên cạnh đó, 

những sự cố trong quá trình vận chuyển hàng hóa 

bằng đường biển là điều không thể tránh khỏi. Tại 

Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung đã 

xảy ra rất nhiều vụ tai nạn với các rủi ro đường biển 

khác nhau làm ảnh hưởng nghiêm trọng và thiệt hại 

lớn về hàng hóa. 

Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt 

Nam có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh 

cùng với 2 văn phòng chi nhánh tại Thành phố Đà 

Nẵng và Thành phố Hải Phòng. Đây là một doanh 

nghiệp vững mạnh trên lĩnh vực Logistics, chuyên 

cung cấp các dịch vụ vận tải chuyên nghiệp tới 

khách hàng, đặc biệt là dịch vụ vận tải đường biển. 

Ngoài việc ngày càng phát huy những điểm mạnh 

của mình thì công ty càng cần phải nỗ lực khắc phục 
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các hạn chế, rủi ro trong quá trình vận chuyển đường 

biển nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, đáp 

ứng nhu cầu cũng như sự tin tưởng của khách hàng. 

Việc giảm thiểu mức độ rủi ro trong quá trình vận 

chuyển hàng hóa bằng đường biển có ý nghĩa to lớn 

đối với thuyền viên nói riêng và doanh nghiệp nói 

chung. Vì vậy, mục đích của nghiên cứu này là 

nghiên cứu và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng làm 

gia tăng rủi ro trong quá trình vận chuyển đường 

biển của Công ty TNHH Kintetsu World Express 

Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục cũng 

như nâng cao dịch vụ của công ty. 

2. Cơ sở lý luận, giả thuyết và mô hình 

nghiên cứu 

2.1. Rủi ro hàng hải 

Rủi ro là những tai nạn, tai họa, sự cố xảy ra 

mang tính chất bất ngờ, ngẫu nhiên mà con người 

không lường trước được và khi xảy ra có thể mang 

lại tổn hại, mất mát cho đối tượng được bảo hiểm. 

Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (có hiệu lực 

từ ngày 01/07/2017) nhắc đến khái niệm rủi ro hàng 

hải và định nghĩa trên tinh thần chuyển đổi quy định 

trong Luật Bảo hiểm Hàng hải Anh 1906 như sau: 

Rủi ro hàng hải là những rủi ro xảy ra liên quan đến 

hành trình đường biển, bao gồm các rủi ro của biển, 

cháy, nổ, chiến tranh, cướp biển, trộm cắp, kê biên, 

quản thúc, giam giữ, ném hàng xuống biển, trưng thu, 

trưng mua, hành vi bất hợp pháp và các rủi ro tương 

tự hoặc những rủi ro khác được thỏa thuận trong hợp 

đồng bảo hiểm (Điều 226).  

Rủi ro hàng hải được phân thành 2 loại đó là 

nguồn gốc sinh ra rủi ro và điều kiện bảo hiểm. 

Trong yếu tố nguồn gốc sinh ra rủi ro có thể kể đến 

các yếu tố phụ như: Rủi ro về thiên tai, rủi ro về 

chính trị (chiến tranh, bạo động,…) hoặc là rủi ro về 

những tai nạn bất ngờ ngoài biển (mắc cạn, đâm tàu, 

mất cắp,…). Bên cạnh đó, yếu tố điều kiện bảo hiểm 

lại đề cập về các yếu tố như: Rủi ro thông thường 

được bảo hiểm (thiên tai, đắm tàu,…) hay rủi ro 

riêng là rủi ro do con người trực tiếp thực hiện hành 

động và cuối cùng là yếu tố rủi ro ngoại trừ (chậm 

trễ hành trình, tàu đi lệch hướng,…)  

2.2. Nhân tố ảnh hưởng làm gia tăng rủi ro 

trong quá trình vận chuyển hàng hóa bằng 

đường biển 

2.1. Các nhân tố ảnh hưởng 

Thời tiết 

Một số mối đe dọa thời tiết đối với vận chuyển 

đường biển là bão, gió giật mạnh và lốc xoáy, tất cả 

đều có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng thậm chí có 

thể đánh chìm hoàn toàn các tàu chở hàng. Theo 

Huw Davies - Hiệu trưởng Trường Khí tượng học 

Stratum Five từng nói: “Weather affects the safety 

and performance of vessels, cargo and seafarers” [8] 

- Thời tiết ảnh hưởng đế sự an toàn và hoạt động của 

tàu thuyền, hàng hóa và thuyền viên. Rezaee và cộng 

sự đã kết hợp dữ liệu về thời tiết và các báo cáo tai 

nạn để xác định rằng điều kiện thời tiết khắc nghiệt 

có thể ảnh hưởng đến sự cố tàu cá - Quản lý Đại 

dương và bờ biển (2016). Natural conditions could 

be natural phenomena such as current, tide and tidal 

stream, severe wind, reduced visibility (fog, heavy 

snow and rain), storm seas, darkness etc.affecting the 

ship or those controlling her - Điều kiện tự nhiên có 

thể là các hiện tượng tự nhiên như dòng chảy, thủy 

triều và gió lớn làm giảm tầm nhìn (sương mù, tuyết 

rơi dày, mưa), biển bão, bóng tối,… sẽ ảnh hưởng 

đến tàu hoặc đến việc kiểm soát tàu - Akten (2006). 

Qua đó, chúng tôi đề xuất giả thuyết: Thời tiết xấu là 

nhân tố dẫn tới rủi ro trong vận chuyển đường biển. 

Con người 

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trong 

nhiều vụ tai nạn hàng hải, lỗi của con người là 

nguyên nhân chính hoặc là một yếu tố quan trọng. 

Theo Lu: “Vận chuyển là một trong những ngành 

dịch vụ rủi ro nhất. Mặc dù các công ty vận tải biển 

cố gắng đảm bảo an toàn lao động nhưng họ không 

hoàn toàn thành công trong việc loại bỏ các lỗi do 

con người gây ra” (2012). Trên thực tế, có lẽ đúng 

hơn khi nói rằng tất cả các tai nạn trên biển là do lỗi 

của con người bởi cho dù tự động hóa có được đưa 

vào thiết kế, vận hành tàu hay hệ thống của nó thì 

vẫn luôn có sự tham gia của con người. Đó là các 

yếu tố trên xuất phát từ con người và là nguyên nhân 

gây ra các vụ tai nạn tàu. Dựa vào những lập luận 

logic trên, chúng tôi cho rằng: Yếu tố con người là 

nhân tố dấn đến rủi ro trong vận chuyển đường biển. 

Công nghệ 

Năm 2009, toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 28 người 

đã được Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ giải cứu 

khỏi con tàu container APJ Suryavir, khi động cơ của 

nó bị hỏng trong điều kiện thời tiết xấu ở phía Nam 

Alaska [1]. “Technical failures are shortcomings 

within the ship, such as corrosion, steering failure, 

engine failure, or hull failure arising from defective 

materials or construction, or by the shore-based 

installations, such as aids to navigation” - Sự thất 

bại về kỹ thuật là những điểm yếu trong con tàu, 

chẳng hạn như ăn mòn, hỏng lái, hỏng động cơ hoặc 

hỏng thân tàu phát sinh từ vật liệu hoặc công trình bị 
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lỗi của tác giả Akten (2006) [10]. Theo Cho, Park, 

Kang và Kim: “Focused on two accident types of 

engine failure and collision, where poor maintenance 

of equipment and carelessness in watch out for other 

vessels were identified as the main causes of 

accidents, respectively” [9] - Tập trung vào 2 loại tai 

nạn đó là hỏng động cơ và va chạm, trong đó việc 

bảo dưỡng thiết bị kém và bất cẩn trong việc đề 

phòng các tàu khác lần lượt được xác định là nguyên 

nhân chính gây ra tai nạn - Yếu tố chính và kế hoạch 

đối phó với tai nạn hàng hải ở Hàn Quốc (2017). 

Phòng ngừa tai nạn tàu cũ cần phải trang bị đầy đủ 

thiết bị cứu sinh và thiết lập hệ thống phòng ngừa tai 

nạn tàu là những biện pháp cần thiết để giảm thiểu 

tai nạn. Qua đây chúng tôi đề xuất giả thuyết: Hư 

hỏng liên quan công nghệ là nhân tố dẫn đến rủi ro 

trong vận chuyển đường biển. 

Địa lý 

Ngoài thời tiết thì các mối nguy về địa lý cũng 

tác động tới việc vận chuyển đường biển như là các 

rạn san hô, tảng băng trôi, bãi cát,… Ví dụ điển hình 

là vụ tai nạn về con tàu khổng lồ Titanic đã bị chìm ở 

Bắc Đại Tây Dương khi va phải một tảng băng trôi. 

Vào ngày 13/01/2012, tàu du lịch Costa Concordia 

của Ý đã va vào một bãi cát ngoài khơi bờ biển 

Tuscany tại Ý và bị lật nghiêng [1]. Một phần của 

con tàu đã bị nhấn chìm, nhiều người chết và bị 

thương nghiêm trọng, ngoài ra còn làm tổn thất hàng 

triệu đô la. Ngoài các rạn san hô, bãi cát và núi băng 

trôi, các kênh đào Suez và Panama cũng là một vấn 

đề cần được nói đến. Những con kênh này rất hẹp và 

không sâu lắm, nếu một con tàu quá lớn đi qua có thể 

sẽ bị đâm vào đáy hoặc hai bên kênh và gây ra 

những thiệt hại to lớn. Địa lý cũng là một nhân tố 

quan trọng gây ra rủi ro trong vận chuyển đường 

biển, vì vậy chúng tôi đề xuất giả thuyết: Địa lý xấu 

là nhân tố dấn đến những rủi ro trong vận chuyển 

đường biển. 

2.2. Các mô hình nghiên cứu trước đây 

2.2.1. Mô hình nghiên cứu các nhân tố gây ra 

tai nạn tàu của tác giả Javier Sánchez - 

Beaskoetxea 

Theo kết quả phân tích của tác giả, những yếu tố 

tác động gây ra lỗi của con người như: Mệt mỏi do 

thiếu ngủ; sử dụng rượu bia, chất kích thích; không 

giao tiếp được với các thành viên trong phi hành 

đoàn do bất đồng về ngôn ngữ; mất tập trung trong 

khi xem đồng hồ do thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng 

một lúc hay làm việc riêng như sử dụng điện thoại,… 

Tất cả các yếu tố trên xuất phát từ con người và là 

nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn tàu. 

 

(Nguồn: Javier Sánchez-Beaskoetxea (2020), Lỗi của con 

người trong tai nạn hàng hải) 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu các nhân tố gây ra tai nạn tàu 

2.2.2. Mô hình nghiên cứu các tai nạn hàng hải 

vào mùa đông ở Biển Bắc Baltic của các tác giả 

Floris Goerlandt, Habtamnesh Goite và Mikko 

Lensu (2017) 

 

(Nguồn: Floris Goerlandt, Habtamnesh Goite và Mikko 

Lensu (2017), Các tai nạn hàng hải vào mùa đông ở Biển 

Bắc Baltic) 

Hình 2. Mô hình nghiên cứu các tai nạn hàng hải vào 

mùa đông ở Biển Bắc Baltic 

Theo nghiên cứu trên của tác giả, điều kiện mùa 

đông khắc nghiệt dẫn đến hiện tượng đóng băng, môi 

trường biển có băng phức tạp và có nhiều biến động. 

Điều đó gây ra những rủi ro cho quá trình tàu di 

chuyển. Tác giả phân tích về các tai nạn hàng hải vào 

mùa đông ở vùng biển này với những rủi ro tương 

đối cao do khả năng xảy ra sự cố tràn dầu quy mô 

lớn, trọng tâm là các vụ va chạm và tiếp đất. Đó là 
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những yếu tố trực tiếp gây ra các tai nạn hàng hải 

vào mùa đông. 

2.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Tham khảo các nghiên cứu trên, mô hình nghiên 

cứu được xây dựng dựa trên cơ sở lý luận và một số 

nghiên cứu về các nhân tố dẫn đến sự rủi ro trong 

quá trình vận chuyển đường biển, mô hình bao gồm: 

“Thời tiết”, “con người”, “công nghệ” và “địa lý”. 

 

Hình 1. Mô hình các nhân tố tác động làm gia tăng rủi 

ro trong quá trình vận chuyển đường biển của công ty 

3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu  

Theo Hair và cộng sự (1998), để phân tích nhân 

tố khám phá (EFA) số lượng mẫu tối thiểu cần thu 

thập được xác định như sau: N = 5 × P (với P là số 

biến quan sát). Nghiên cứu bao gồm 20 biến quan sát 

tương ứng với 20 câu hỏi khảo sát, áp dụng công 

thức trên, ta có số lượng mẫu tối thiểu là: N = 5 × 20 

= 100 (mẫu). 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng 

phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Nghiên cứu khảo 

sát hơn 200 đối tượng làm việc trong công ty, thông 

qua 2 hình thức gửi bảng câu hỏi khảo sát qua 

Internet đối với nhân viên tại trụ sở chính ở Thành 

phố Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Thành phố Đà 

Nẵng, in và gửi bảng câu hỏi khảo sát trực tiếp đối 

với nhân viên tại chi nhánh Thành phố Hải Phòng. 

Bảng câu hỏi khảo sát được xây dựng trên thang 

điểm 5 mức độ: Rất không đồng ý (1), Không đồng ý 

(2), Bình thường (3), Đồng ý (4), Rất đồng ý (5) với 

những câu hỏi nhỏ như Bảng 1.  

Nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu 

định lượng để nghiên cứu mô hình và sự tác động 

của các nhân tố làm gia tăng rủi ro trong quá trình 

vận chuyển đường biển tại Công ty TNHH Kintetsu 

World Express Việt Nam với 4 nhóm biến độc lập là 

“Thời tiết”, “Con người”, “Công nghệ”, “Địa lý” và 

1 nhóm biến độc lập “Rủi ro vận chuyển”. Sau khi 

thu thập dữ liệu, nhóm tác giả tiến hành đánh giá độ 

tin cậy của dữ liệu thông qua kiểm định hệ số 

Cronbach’s Alpha. Tiếp đó, nhóm tác giả tiến hành 

phân tích nhân tố khám phá EFA nhằm rút gọn một 

tập hợp các biến phức tạp, phụ thuộc lẫn nhau thành 

một tập biến ngắn gọn để chúng có ý nghĩa hơn 

nhưng vẫn bao hàm đầy đủ nội dung. Cuối cùng 

nghiên cứu sử dụng phân tích tương quan Pearson để 

kiểm tra đo lường mối quan hệ thống kê và liên kết 

giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Đánh giá độ tin cậy  

Để đánh giá độ tin cậy của 5 nhóm biến này, 

nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu phân tích 

Cronbach’s Alpha cho từng nhóm trên phần mềm 

SPSS 22. Kết quả kiểm định cho thấy các biến quan 

sát đều có hệ số tương quan tổng biến phù hợp > 0,4. 

Hệ số Cronbach’s Alpha đều > 0,6. Vì vậy thang đo 

các nhân tố là phù hợp và đáng tin cậy. Dưới đây là 

bảng kết quả sau khi kiểm định: 

Bảng 1. Hệ số Cronbach’s Alpha của các nhân tố 

Nhóm nhân tố 

Tương 

quan 

biến 

tổng 

Cronba

ch’s 

Alpha 

nếu loại 

biến 

Thời tiết (Cronbach’s Alpha = 0,775) 

Những cơn giông, gió giật 

mạnh làm chậm thời gian vận 

chuyển của tàu 

0,573 0,724 

Bão là nhân tố đáng lo lắng 

nhất khi vận chuyển hàng hóa 

bằng đường biển 

0,568 0,727 

Sóng thần dễ gây ra những tổn 

thất lớn nhất cả về hàng hóa, 

tàu và con người 

0,580 0,721 

Nhiệt độ thay đổi thất thường 

làm ảnh hưởng đến việc bảo 

quản hàng hóa 

0,594 0,713 

Con người (Cronbach’s Alpha = 0,764) 

Các thuyền viên có kĩ thuật kém 

và thiếu kinh nghiệm  
0,579 0,700 

Mệt mỏi do thiếu ngủ và các 

vấn đề về thể chất 
0,538 0,722 

Lỗi giao tiếp giữa các thuyền 

viên (hiểu lầm, bất đồng ngôn 

ngữ, vấn đề cá nhân,..) 

0,594 0,692 

Chủ quan trong việc chấp hành 

các quy định, nguyên tắc khi 

vận chuyển hàng hóa 

0,545 0,719 

Công nghệ (Cronbach’s Alpha = 0,740) 

Các vấn đề về động cơ dễ gây 

ra cháy nổ tàu 
0,529 0,683 

Rủi ro 
vận 

chuyển

Thời tiết

Con người

Công nghệ

Địa lý
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Bảng 3. Hồi quy biến 

Mô hình 

Hệ số chưa chuẩn hoá Hệ số chuẩn hoá 

t 
Mức ý 

nghĩa 

Hiện tượng đa cộng tuyến 

B 
Sai số 

chuẩn 
Beta Tolerance VIF 

Hằng số -1.917 .359  5.340 .000   

TT .410 .059 .351 6.918 .000 .976 1.025 

CNg .314 .061 .259 5.129 .000 .989 1.011 

CN .383 .061 .316 6.270 .000 .990 1.011 

ĐL .544 .071 .391 7.704 .000 .977 1.023 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu trên SPSS 22) 

Nhóm nhân tố 

Tương 

quan 

biến 

tổng 

Cronba

ch’s 

Alpha 

nếu loại 

biến 

Lỗi thiết bị điều hướng làm việc 

di chuyển của tàu bị kéo dài 
0,515 0,691 

Các thiết bị theo dõi, liên lạc 

hỏng ảnh hướng đến quá trình 

theo dõi của tàu 

0,519 0,648 

Cấu trúc thiết kế tàu kém làm 

gia tăng tai nạn vận chuyển 
0,509 0,701 

Địa lý (Cronbach’s Alpha = 0,698) 

Băng tan dễ gây ra việc bị đâm 

thủng tàu 
0,501 0,624 

Diện tích hẹp và không sâu của 

các kênh đào dễ gây ra việc tắc 

nghẽn và va chạm giữa các con 

tàu 

0,430 0,669 

Bãi cát là nhân tố làm gia tăng 

các vụ đâm chìm tàu 
0,498 0,625 

Các rạn san hô là mối nguy 

hiểm về địa lý lớn nhất 
0,506 0,620 

Rủi ro vận chuyển (Cronbach’s Alpha = 0,943) 

Rủi ro vận chuyển là nhân tố 

khách quan 
0,852 0,930 

Anh/chị sẽ phải đền những tổn 

thất khi xảy ra rủi ro vận 

chuyển 

0,872 0,923 

Vận chuyển hàng hóa dễ xảy ra 

nhiều rủi ro 
0,863 0,926 

Rủi ro vận chuyển đã có biện 

pháp khắc phục 
0,873 0,924 

(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu trên SPSS 22) 

4.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA  

Trong bước phân tích này, tác giả tiến hành phân 

tích riêng cho các biến độc lập bao gồm “Thời tiết -  

TT”, “Con người - CNg”, “Công nghệ - CN”, “Địa 

lý - ĐL” và biến phụ thuộc “Rủi ro vận chuyển - 

RR”. Kết quả phân tích cho thấy hệ số KMO của 

biến độc lập là 0,725 > 0,5 (thỏa mãn yêu cầu); tổng 

phương sai dùng để giải thích nhân tố là 57,916% ≥ 

50% (mô hình phù hợp); giá trị Eigenvalue = 1,852 

>1 là đủ điều kiện. Đối với biến phụ thuộc, hệ số 

KMO là 0,872 > 0,5 là thỏa mãn yêu cầu; tổng 

phương sai dùng để giải thích nhân tố là 85,608% > 

50% cho thấy mô hình phù hợp và giá trị Eigenvalue 

= 3,424 >1 là đủ điều kiện. 

4.3. Phân tích tương quan Pearson 

Bảng 2. Kết quả phân tích tương quan Pearson 

Correlations 

 RR TT CNg CN ĐL 

RR 

Pearson 

Correlation 
1 .402** .283** .333** .438** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 207 207 207 207 207 

TT 

Pearson 

Correlation 
 1 .045 -.046 .137* 

Sig. (2-tailed)   .522 .513 .050 

N  207 207 207 207 

       

CNg 

Pearson 

Correlation 
  1 .079 -.042 

Sig. (2-tailed)    .255 .552 

N   207 207 207 

CN 

Pearson 

Correlation 
   1 .031 

Sig. (2-tailed)     .657 

N    207 207 

ĐL 

Pearson 

Correlation 
    1 

Sig. (2-tailed)      

N     207 

Các hệ số tương quan đều có ý nghĩa thống kê (Sig 

< 0,05), vì thế các biến độc lập TT, CNg, CN, ĐL đều 
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có mối liên hệ tuyến tính với biến phụ thuộc RR. 

4.4. Phân tích hồi quy 

Hình dạng phương trình:  

RR = β0 + β1*TT + β2*CNg + β3*CN + β4*ĐL + U 

Qua kết quả hồi quy cho thấy tất cả các biến đều 

có hệ số sig nhỏ hơn 5%, hệ số VIF đều nhỏ hơn 2, 

điều này cho thấy không tồn tại đa cộng tuyến trong 

mô hình. Hàm hồi quy của rủi ro vận chuyển được 

xây dựng như sau: 

RR = β’ + 0,351*TT + 0,259*CNg + 0,316*CN + 

0,391*ĐL + U 

5. Kết luận và kiến nghị 

Trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu, 

những kết quả phân tích đánh giá đã giải quyết 

được những mục tiêu đặt ra ban đầu. Thứ nhất, hệ 

thống hóa những vấn đề lý luận về các nhân tố làm 

gia tăng rủi ro vận chuyển đường biển của công ty. 

Qua quá trình điều tra định lượng, mô hình nghiên 

cứu đã cho thấy được tính phù hợp với tình hình 

thực tế tại công ty. Thứ hai, rủi ro vận chuyển 

đường biển của Công ty TNHH Kintetsu chịu ảnh 

hưởng đáng kể bởi các nhân tố thời tiết, con người, 

công nghệ, địa lý. Trong đó nhân tố con người có 

ảnh hưởng lớn nhất, tiếp theo là thời tiết, công nghệ 

và địa lý. Thứ ba, dựa vào những dữ liệu thứ cấp và 

kết quả phân tích số liệu sơ cấp, nghiên cứu đã 

khẳng định rõ những nhân tố làm gia tăng rủi ro vận 

chuyển đường biển của công ty là đúng đắn. Vì vậy, 

việc duy trì và cố gắng hạn chế để rủi ro xảy ra ít 

nhất là nhiệm vụ cũng như là một trong những mục 

tiêu chính của mọi công ty, đặc biệt đối với Công ty 

TNHH Kintetsu World Express Việt Nam. 

Trên cơ sở những phân tích được thực hiện qua 

nghiên cứu, chúng tôi xin đưa ra một số kiến nghị 

đối với Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt 

Nam nhằm hạn chế rủi ro vận chuyển đường biển. 

Công ty cần phải cập nhật thường xuyên về tình hình 

thời tiết của chuyến đi để có những chuẩn bị và kế 

hoạch phòng tránh tốt nhất, đảm bảo cho chuyến đi 

diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, tránh xảy ra sự cố ngoài ý 

muốn. Việc đào tạo cho nhân viên các kiến thức cơ 

bản và chuyên sâu cần có, rèn luyện ý thức và thái độ 

làm việc là công việc tất yếu nhằm giúp cho nhân 

viên chủ động trong mọi tình huống, sự cố xảy ra khi 

vận chuyển, đảm bảo được cả về tính mạng lẫn hàng 

hóa. Ngoài ra, công ty cần có sự chú ý, tập trung 

trong quá trình vận chuyển khi đi qua những nơi có 

mô hình địa lý phức tạp. Bên cạnh đó, việc quan tâm 

kĩ càng đến các thiết bị trên tàu cũng là một giải 

pháp nhằm nâng cao việc giảm thiểu cháy nổ, hỏng 

hóc trong quá trình vận chuyển, không bị tổn thất về 

việc bảo quản hàng hóa. 
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BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 

1. Các mức độ đánh giá 

1 2 3 4 5 

Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý 

2. Câu hỏi khảo sát 

NHÓM BIẾN ĐỘC LẬP 
Tên biến sử dụng trong phần 

mềm SPSS 22 

THỜI TIẾT TT 

Những cơn giông, gió giật mạnh làm chậm thời gian vận chuyển của tàu TT1 

Bão là nhân tố đáng lo lắng nhất khi vận chuyển hàng hóa bằng đường biển TT2 

Sóng thần dễ gây ra những tổn thất lớn nhất cả về hàng hóa, tàu và con người TT3 

Nhiệt độ thay đổi thất thường làm ảnh hưởng đến việc bảo quản hàng hóa TT4 

CON NGƯỜI CNg 

Các thuyền viên có kĩ thuật kém và thiếu kinh nghiệm  CNg1 

Mệt mỏi do thiếu ngủ và các vấn đề về thể chất CNg2 

Lỗi giao tiếp giữa các thuyền viên (hiểu lầm, bất đồng ngôn ngữ, vấn đề cá 

nhân,..) 
CNg3 

Chủ quan trong việc chấp hành các quy định, nguyên tắc khi vận chuyển hàng 

hóa 
CNg4 

CÔNG NGHỆ CN 

Các vấn đề về động cơ dễ gây ra cháy nổ tàu CN1 

Lỗi thiết bị điều hướng làm việc di chuyển của tàu bị kéo dài CN2 

Các thiết bị theo dõi, liên lạc hỏng ảnh hướng đến quá trình theo dõi của tàu CN3 

Cấu trúc thiết kế tàu kém làm gia tăng tai nạn vận chuyển CN4 

ĐỊA LÝ  

Băng tan dễ gây ra việc bị đâm thủng tàu ĐL1 

Diện tích hẹp và không sâu của các kênh đào dễ gây ra việc tắc nghẽn và va 

chạm giữa các con tàu 
ĐL2 

Bãi cát là nhân tố làm gia tăng các vụ đâm chìm tàu ĐL3 

Các rạn san hô là mối nguy hiểm về địa lý lớn nhất ĐL4 

NHÓM BIẾN PHỤ THUỘC  

RỦI RO VẬN CHUYỂN RR 

Rủi ro vận chuyển là nhân tố khách quan RR1 

Anh/chị sẽ phải đền những tổn thất khi xảy ra rủi ro vận chuyển RR2 

Vận chuyển hàng hóa dễ xảy ra nhiều rủi ro RR3 

Rủi ro vận chuyển đã có biện pháp khắc phục RR4 
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Abstract 

This research aims to explore the impact of fuel 

price on the dry bulk shipping freight over the last 

few years. The volatility of fuel price recently has 

significantly contributed to the uncertainty of 

freight market. The paper first reviewed the 

literature to define the importance of fuel cost in 

the shipping industry. Afterward, we applied the 

simple regression model using the data from week 

01/2018 to week 18/2020 and discovered the 

significant positive relationship between bunker 

fuel price and the dry bulk shipping freight. 

Further discussion of how current global issues 

influence the fuel price and freight market were 

provided accordingly. 

Keywords: Impact, fuel price, dry bulk, freight, 

regression. 

Tóm tắt 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của 

giá nhiên liệu đến thị trường cước tàu hàng rời 

trong những năm đã qua. Sự biến động của giá 

xăng dầu gần đây có ảnh hưởng lớn đến sự bất 

ổn về giá cước tàu biển. Đầu tiên chúng tôi 

nghiên cứu cơ sở lý luận để xác định tầm quan 

trọng của giá nhiên liệu trong thị trường vận tải 

biển. Sau đó bằng việc áp dụng mô hình hồi quy 

với dữ liệu từ tuần 01 năm 2018 đến tuần 18 năm 

2020, chúng tôi tìm ra mối tương quan đồng biến 

đáng kể giữa giá nhiên liệu và cước biển hàng 

rời. Sau đó nghiên cứu thảo luận về các vấn đề 

thế giới hiện tại có tác động lớn tới giá nhiên liệu 

và thị trường thuê tàu.   

Từ khóa: Ảnh hưởng, giá nhiên liệu, cước biển, 

hàng rời, hồi quy. 

 

 

1. Introduction 

The maritime freight rate market is highly volatile 

over time (Figure 1). Among the factors affecting the 

fluctuation of dry bulk freight rates, fuel price appears 

as an indispensable and the most dominant criterion 

[1]. To assist the organizations in gaining the 

understanding of this issue to be able to forecast the 

dry bulk freight rates and fuel price variation, we 

determine to investigate further the influence of fuel 

cost by using simple regression model. 

Figure 1. Freight rate 2019 

Fuel prices affect the freight rates by altering 

operation costs which account for most transportation 

charges especially when new IMO regulations of 

maritime fuel usage are introduced. It is estimated that 

fuel cost covers 35%-45% of the freight rates 

component [1]. It also broadens the fleet variety and 

numbers which deploying more efficient ship or 

consolidation into bigger vessels to amortize fuel 

costs for extra shipment units. 
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In this research, we first review the literature to 

gain knowledge from other researchers. Then we 

present a data collection with the range of figures 

from week 1/2018 to week 18/2020. Afterward the 

data analysis is presented, followed by the conclusion 

and discussion section. 

2. Literature Review 

Freight market is influenced by many macro 

factors, such as national economies, trade agreements, 

uncertain shock and fuel [2]. Among these factors, 

fuel price plays a significant role affecting the 

fluctuation of the freight rate [1]. Therefore, the 

importance of this factor has been examined by a 

number of previous studies as summarized as follows. 

An exploration followed the qualitative approach 

provided by Eastman [3]. Based on this model, the 

study pointed that transportation consumed half of the 

total national petroleum quantity. The research also 

proved that proper fuel management can reduce the 

risk of production disruptions on farms and factories. 

In special cases, it also plays an important role in the 

allocation of transport work. Besides, the fluctuations 

in fuel prices also motivated transportation companies 

to focus more on improving the efficiency of their 

business processes. 

Another study using the econometric approach 

written by Jonkeren et al. [4]. They investigated the 

influence of the freight, fuel prices on the navigation 

speed. The fluctuations of speed lead to the 

differences in decisions of shippers in choosing the 

mode of transport. Moreover, the transport system 

operation depended dramatically on speed. It is clear 

from the literature that fuel prices had a negative 

effect on speed. More particularly, when the fuel 

prices went up, the speed declined, and vice versa. 

In a follow-up research, Chou [5] demonstrated 

how to manage the risks by fuel oil index and forward 

freight agreements. He concluded that fuel price is a 

crucial criterion in transportation causes it is a fixed 

cost and accounts for a significant proportion of 

freight rates even the whole transportation industry.  

The research of Wright [6] focused on freight rates 

and its vital criterion affect the rates. While fuel cost 

is an indispensable factor that the changes in it altered 

the supply curve. Moreover, the use of fuel depends 

on the shipping speed that affects the depreciation cost 

of the vessel.  

However, there have been no recent studies 

summarizing data on fuel prices worldwide. Given the 

context that current global issues have substantial 

impact on fuel price, this paper will provide specific 

data and use a statistical model to verify the impact of 

fuel prices on dry bulk freight rates over last few years. 

 

Table 1. Data collection summary 

No Name Explanation Measure Source 

1 MGO LS price in Singapore Marine gas oil low sulfur price in Singapore. US$/mton BIMCO 

2 
Panamax rates Transatlantic 

RV 

The rates of chartering a Panamax vessel for a round 

voyage (RV) in the Transatlantic region. 
US$/day Pioneer Shipbrokers 

3 
Panamax rate TCT 

CONT/F.EAST 

The rate of time charter trip for a Panamax vessel from 

Continents to Far East. 
US$/day Pioneer Shipbrokers  

4 Panamax rates F.East/CONT 
The rates of chartering Panamax vessel from Far East 

to Continents. 
US$/day 

Pioneer Shipbrokers 

 

5 Panamax rate TCT F.East RV 
The rate of time charter trip for a Panamax vessel for a 

round voyage (RV) in the Far East. 
US$/day Pioneer Shipbrokers 

6 Supramax rate Atlantic RV 
The rate of chartering a Supramax vessel for a round 

voyage (RV) in the Atlantic region. 
US$/day Pioneer Shipbrokers 

7 Supramax Pacific RV 
The rate of chartering a Supramax vessel for a round 

voyage (RV) in the Pacific region. 
US$/day Pioneer Shipbrokers 

8 Supramax TCT Cont/F.East 
The rate of time charter trip for a Supramax vessel 

from Continents to Far East. 
US$/day Pioneer Shipbrokers 

9 Supramax freight rate The rate for chartering a Supramax vessel. US$/day Pioneer Shipbrokers 

10 Small handy freight rate The rate for chartering a Small handy vessel. US$/day Pioneer Shipbrokers 
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3. Methodology 

In this paper, statistical analysis is applied for 

examining the relationship between the bunker fuel 

price and the freight rates. All data used in the 

statistical model were collected on a weekly base from 

week 1/2018 to week 18/2020, including the marine 

gas oil low sulfur price in Singarepore and dry bulk 

shipping freights in terms of different typical vessel 

types and main maritime routes (Table 1). From the 

weekly report of Pioneer Shipbrokers [7], we 

compiled the data of rates of chartering Panamax and 

Supramax vessel for a round voyage in the Atlantic, 

Pacific, Far East, and the time charter trip of the route 

Continent - Far East. Those data are Panamax rate 

TCT CONT/F.EAST, Panamax rates F.East/CONT, 

Panamax rate TCT F.East RV, Supramax rate Atlantic 

RV, Supramax Pacific RV, Supramax TCT Cont/F.East. 

In total, data from 117 weeks were collected. However, 

some data were missing in 6 weeks, so we decided to 

exclude these weeks in our data analysis. In the end, 

1110 observations from 111 weeks were used for 

further analysis. All features are normally distributed 

and summarized in Table 2. 

Finally, the data of the Supramax rate and the 

Small Handy rate are used as the dependent variables 

in the model and to verify whether the fuel price has 

influence on dry bulk freight rates. By using Linear 

Regression model, we analyze the result in the next 

section. 

4. Data Analysis 

We first run the correlation to see the relation 

between fuel price and the freights. As shown in Table 

3, the MGO LS price has an important impact on the 

freight rates of different shipping routes. The two stars 

(**) in the Pearson correlation column present the 

significance at the 99% level of the fuel price for the 

freights. The importance can also be seen in the table 

as the p-value is less than 0.01. Since all coefficients 

are positive, the fuel price has a positive relationship 

with all freights. The impact is moderate high in the 

cases of Panamax rate Far East to CONT., Supramax 

Pacific RV, Supramax freight rate, Small handy 

freight rate. The correlation is medium at Panamax 

rates Transatlantic RV, Panamax rate TCT F.East RV 

and Supramax rate Atlantic RV. Lastly, the influences 

of fuel prive over Panamax rate TCT CONT to 

F.EAST and Supramax TCT Cont to F.East are weak 

as shown in the Pearson correlation values.   

Table 2. Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MGO LS Price in Singapore ($/mton) 111 228 755 593.44 98.714 

Panamax rates Transatlantic RV 111 767 21335 11230.89 4976.620 

Panamax rate TCT CONT to F.EAST 111 10350 29714 19328.48 4974.057 

Panamax rates F.East to CONT 111 388 8100 4116.23 1663.260 

Panamax rate TCT F.East RV 111 3320 16181 9952.48 2943.384 

Supramax rate Atlantic RV 111 3980 18389 12124.07 3413.667 

Supramax Pacific RV 111 3564 12786 9161.89 2373.422 

Supramax TCT Cont to F.East 111 7714 28686 18535.47 4822.092 

Supramax freight rate 111 4292 15199 10274.11 2711.477 

Small handy freight rate 111 1214 10059 7533.72 2025.752 

Valid N (listwise) 111     

 

 

Table 3. Pearson correlation 

Freight rate 
Pearson 

correlation 

Sig. (2-

tailed)(p) 

Panamax rates Transatlantic RV .371** .000 

Panamax rate TCT CONT to 

F.EAST 
.290** .002 

Panamax rates F.East to CONT .512** .000 

Panamax rate TCT F.East RV .418** .000 

Supramax rate Atlantic RV .413** .000 

Supramax Pacific RV .597** .000 

Supramax TCT Cont to F.East .282** .003 

Supramax freight rate .566** .000 

Small handy freight rate .581** .000 
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In terms of Supramax vessel (Table 4), the p-value 

is less than 0.01, so the MGO LS price has a 

significant influence on Supramax freight rates. The 

table shows that the coefficient equals 15.808. 

Therefore, it is concluded that a rise of 1 USD/mton 

in fuel price will lead to an increase of 15.808 USD in 

Supramax freight. In this study, we use R squared as 

the measure of model validity. According to [8], using 

R square calculation is simple and can be applied for 

most types of problems and validation tests. It can be 

observed that the adjusted R squares equals 0.331, 

which means 33.1% of the volatility of the freight can 

be predicted by the model. According to [9], a low R 

squared values could be accepted if the study field has 

an inherently greater amount of unexplainable 

variation, which reflects the situation of dry freight 

shipping market. 

Regarding to small handy size vessel (Table 5), the 

value of p is less than 0.01, thus the small handy 

freight rates are affected considerably by the fuel price. 

The coefficient is 12.189; as a result, the small handy 

rate will increase by 12.189 USD when the fuel price 

goes up 1 USD/ mton. Since the adjusted R square 

given in the table is 0.347, the model can predict 

34.7% of the small handy freight fluctuation. 

5. Conclusion and Discussion 

The target of this paper was to inspect the impact 

of fuel price on the dry bulk shipping freight. Through 

Simple regression, the research reveals that the price 

of fuel is positively related to the rates. More 

specifically, the estimated results perform that a 

growth of 1 USD/mton in fuel price will lead to an 

increase of 15.808 USD in Supramax freight and the 

small handy rate will go up by 12.189 USD when the 

fuel price climbs 1 USD/ mton. 

The year 2020 is experiencing significant events 

in the world causing fluctuations in the fuel market. 

First, Covid-19 pandemic is the reason for the decline 

in the price of fuel. Under the impact of this pandemic, 

the world is facing with the combination of an 

unprecedented decrease in demand and a supply 

shock. The most considerable hit on demand comes 

from the plummet of the need to transport around the 

world. On the supply side, because of the huge 

investment in fuel storage, a large number of 

organizations had to lower the prices for the inventory 

reduction.  

Second, China - USA trade war affects the 

economic growth rate because of its effect on the 

demand by reducing the purchasing power of the US 

that is the most import country and supply by applying 

a higher tax on China goods which is the largest 

export country. The above reason describes how 

commercial altered export-import industries which 

directly affect the fuel price. It sank sharply to the 

bottom of 4 years recently. Another cause is China is 

crucial fuel, oil partner of the USA so when the 

contract breakdown, the global energy prices will be 

collapsed. 

The outcome of this paper will be able to support 

the organizations in the shipping industry in the rate 

decision-making process. We highly recommend 

maritime companies to pay more attention to the fuel 

price. In the current context, having a group of experts 

to follow and analyze the volatility of the fuel price 

may necessary. It will help the organizations predict 

the trend of the freight to have the proper strategies 

for the company to adapt, survive, and minimize the 

negative influence of this period. 

Due to the restriction of data access, this study is 

limited at the application of simple regression with 

Table 4. Effects of MGO LS price on Supramax freight 

  Model Summary 

R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

.576a .331 .325 2227.549 

Coefficientsa 

 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 892.694 1294.203  .690 .492 

MGO LS Price in Singapore 

($/mton) 
15.808 2.152 .576 7.348 .000 
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only two variables in the models. Further researches 

with more variables’ involvement in a multiple 

regression potentially provide better insight of the 

volatile fuel price impact on the freight of dry bulk 

shipping market.    
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Tóm tắt 

Vài năm trở lại đây, vận tải đường biển tăng đột 

biến về cả giá cước cũng như lượng hàng hoá 

chuyên chở. Việc giải quyết các vấn đề liên quan 

đến quá tải và tắc nghẽn ở các cảng biển, các 

trung tâm logistics (LGC) và cảng cạn (ICD) trên 

địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang là vấn đề cấp bách 

cần được giải quyết. Giải pháp đặt ra là phải mở 

rộng các cơ sở lưu trữ hàng hoá hiện có hoặc đầu 

tư xây dựng các cơ sở mới. Xây dựng mạng lưới 

LGC, ICD là vấn đề được quan tâm rất nhiều. 

Nghiên cứu này sử dụng một bộ tiêu chí gồm 4 tiêu 

chí chính và 12 tiêu chí phụ để đánh giá mức độ 

ưu tiên bằng phương pháp định lượng, tìm ra dự 

án có vị trí tối ưu nhất trong 4 đề xuất LGC của 

TP. Hồ Chí Minh. Quy trình phân tích phân cấp 

thứ bậc mờ (Fuzzy - Analytic Hierarchy Process) 

(FAHP) sẽ được sử dụng để tìm ra kết quả so sánh 

cuối cùng. 

Từ khóa: Phương pháp phân tích thứ bậc mờ, 

trung tâm logistics, ưu thế vị trí. 

Abstract 

Recent years, sea transportation has increased 

dramatically in both ocean freight rates and the 

volume of goods transported. The issues relating 

to overload and bottlenecks in seaports, logistics 

centers (LGC) and inland container depot (ICD) 

in Hồ Chí Minh city is a current concern that 

needs to be performed. The approaching solution 

is to expand existing storage or invest in a new 

one. The network generation of logistics centers 

and ICD is the matter concerned significantly. 

This study employs a set of 4 main criteria and 12 

sub-criteria to evaluate priority under the 

quantitative method, pointing out the best position 

in 4 logistics centers suggested in Hồ Chí Minh 

city. The performance of Fuzzy - Analytic 

Hierarchy Process) (FAHP) has been applied to 

calculate the final ranking result. 

Keywords: Fuzzy Analytic Hierarchy Process, 

logistics center, location priority. 

1. Mở đầu 

Khu vực Đông Nam Bộ đang là vùng kinh tế trọng 

điểm của Việt Nam, tại đây tập trung các khu công 

nghiệp lớn và dẫn đầu cả nước về hoạt động xuất nhập 

khẩu. Khu vực này có các cảng trọng điểm: Cái Mép 

- Thị Vải, Cát Lái và một số cảng năm trên sông Sài 

Gòn, sông Đồng Nai. Bên cạnh đó là một mạng lưới 

hệ thống LGC (Logistics center - LGC), ICD và các 

cảng sông đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong 

việc vận tải đa phương thức, là cánh tay nối dài của 

các cảng biển. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng quá tải 

ở các ICD, LGC trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ảnh 

hưởng rất lớn tới việc luân chuyển hàng hoá trong 

vùng. Thống kê cho thấy tình trạng tàu trễ lịch, tàu 

chờ dài ngày, tàu bỏ chuyến, overbooking tại các cảng 

khu vực nội Á như Xin-ga-po, Thái Lan, Trung Quốc, 

Hàn Quốc, Phi-lip-pin đã ảnh hưởng hiệu ứng domino 

tới các cảng của Việt Nam. Điều này dẫn đến hàng tồn 

đọng ở các ICD, LGC trong nước do đầu ra vận 

chuyển hàng hoá tới cảng biển bị trễ, gây giảm khả 

năng tiếp nhận đầu vào ở các ICD & LGC. Tại thời 

điểm hiện tại, hàng hoá vận chuyển từ các ICD ra cảng 

Cái Mép đang gặp tình trạng ùn đọng rất lớn do lịch 

tàu bị chậm chễ (90-95% trong tháng 6/2021, theo 

thống kê của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn), việc 

hạ hàng hoá xuất đi của các ICD, LGC gặp khó khăn. 

Khó khăn này cũng tương tự diễn ra đối với cảng Cát 

Lái TP. Hồ Chí Minh với 80-85% tàu trễ lịch. Các ICD 

do ảnh hưởng bởi dịch covid-19, một số ICD khu vực 

thành phố Thủ Đức cũng đã ra thông báo rút ngắn thời 

gian hạ bãi chờ xuất trước 48 giờ - 72 giờ trước 

closing time tác động không nhỏ tới luồng hàng hoá 

của khách hàng. Về việc tiếp nhận container rỗng của 

các ICD & LGC: Tổ chức vận chuyển container từ các 

khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, khu vực Đồng Nai, 
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Bình Dương về các ICD & LGC khu vực thành phố 

phần lớn đang trong tình trạng quá tải ảnh hưởng đến 

tiến độ luân chuyển quay vòng container của doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu. Tổng hợp nguyên nhân dẫn 

tới những khó khăn này đầu tiên phải kể đến tác động 

rất lớn của đại dịch Covid, nguyên nhân thứ hai đó là 

sự cố hàng hải lớn trên toàn cầu, mất an toàn hàng hải 

(sự cố kênh đào Suez, tàu cháy, tàu sập container,…), 

nguyên nhân thứ ba mang tính tích cực đó là do sản 

lượng xuất nhập khẩu toàn cầu tăng từ quý 3 năm 2020 

tới nay. Có thể phân tích thêm theo thống kê của Hội 

nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển, 

viết tắt là UNCTAD, trong quý 3 năm 2020, xuất nhập 

khẩu Đông Á và các khu vực có chuyển biến tích cực, 

tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 1 năm 

2021, tổng giá trị thương mại hàng hoá và dịch vụ toàn 

cầu tăng khoảng 4% theo quý và khoảng 10% so với 

cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù giá trị thương mại dịch 

vụ giảm nhưng giá trị thương mại hàng hoá đã tăng 

đáng kể dẫn đến bức tranh tăng trưởng chung trong 

thương mại hàng hoá và dịch vụ.  

Như vậy trong tình hình hiện tại nhu cầu phát triển 

các cơ sở ICD, LGC và cảng sông mới ở các khu vực 

thượng lưu sông Sài Gòn, sông Đồng Nai là rất lớn 

nhằm đáp ứng nhu cầu sản lượng phục vụ cho các 

doanh nghiệp khu vực Đông Nam Bộ. UBND TP. Hồ 

Chí Minh đã phê duyệt đề án phát triển ngành logistics 

trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

với 7 LGC mới, nguồn vốn đầu tư gần 96.000 tỷ đồng. 

Bài báo sử dụng bộ tiêu chí đánh giá các LGC đã được 

xây dựng trong nghiên cứu của Đinh Gia Huy [2] đồng 

thời kết hợp quy trình phân tích mờ thứ bậc (FAHP) 

để đánh giá vị trí tối ưu của 4 LGC giai đoạn đầu 

(2020-2025) trên tổng số 7 LGC được đề xuất. Kết 

quả của bài báo là định lượng mức độ ưu tiên của 4 

LGC và là cơ sở tham khảo cho cơ quan quản lý nhà 

nước, nhà đầu tư để đưa ra những định hướng cho việc 

phát triển các ưu đãi, các gói đầu tư hiệu quả. 

2. Đặc điểm các LGC được đề xuất 

Đề xuất xây dựng thêm 7 LGC mới bao quanh 

vùng ven TP. Hồ Chí Minh của Viện Nghiên cứu và 

Phát triển Logistics Việt Nam (VLI) đã được UBND 

TP. Hồ Chí Minh thông qua và giao cho Sở Công 

thương thực hiện. Tại thời điểm hiện tại để giải quyết 

vấn đề quá tải tại các LGC trên địa bàn TP. Hồ Chí 

Minh, đề án đang gấp rút triển khai bước đầu tìm vị 

trí và quỹ đất thích hợp. Trong phạm vi của bài báo 

chỉ tập trung vào 4 đề án trong giai đoạn đầu 2020-

2025 trong Bảng 1. Ba đề xuất LGC còn lại bao gồm: 

Trung tâm logistics Tân Kiên (xã Tân Kiên, huyện 

Bình Chánh), Củ Chi (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi), 

Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) trong giai đoạn 2025-

2030 sẽ được đánh giá trong nghiên cứu sau.  

LGC là nơi kết nối các phương thức giao thông, 

đóng vai trò là nơi diễn ra các hoạt động liên quan đến 

đóng gói, trung chuyển, vận tải và phân phối hàng hoá 

giúp kết nối giữa khu vực sản xuất và thị trường. Với 

4 đề xuất LGC ở giai đoạn 1 cho thấy sự cần thiết 

trong việc giảm tải lượng hoàng hoá đang bị tắc nghẽn 

tại các ICD và LGC cũ, đặc biệt là ở khu vực thành 

phố Thủ Đức. Khu vực thành phố Thủ Đức có lợi thế 

về đường sông cũng như đường bộ, có tốc độ phát 

triển cơ sở hạ tầng ấn tượng trong 2 năm trở lại đây. 

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Thủ Đức tập trung rất 

nhiều khu công nghiệp, cảng biển với mật độ cao, 

lượng dân cư phát triển theo cấp số nhân trong 4-5 

năm trở lại đây. Các đề xuất của VLI là rất phù hợp 

với nhu cầu hiện tại của khu vực trong việc kết nối, 

luân chuyển hàng hoá giữa các nhà máy tại Bình 

Dương, Đồng Nai tới các cụm cảng khu vực Cát Lái, 

Cái Mép. 

Bảng 1. Đặc điểm của 4 LGC do VLI đề xuất 

Ký 

hiệu 

Trung tâm đề 

xuất 
Vị trí 

Năm 2020 - 2025 Năm 2025 - 2030 

Diện tích 

(ha) 

Năng lực thông qua 

hàng hóa (TEU) 

Diện tích 

(ha) 

Năng lực thông 

qua hàng hóa 

(TEU) 
TT01 

TT LOGISTICS 

LONG BÌNH 

Phường Long Bình, 

TP. Thủ Đức (Quận 9 

cũ) 

50 750.000 - 800.000 50 
2.500.000 tới 

3.000.000 

TT02 
TT LOGISTICS 

CÁT LÁI 

Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, TP. Thủ Đức 

(Quận 2 cũ) 

60 - 100 1.500.000 - 1.800.000 
200- 

292 

3.100.000 tới 

3.500.000 

Phường Phú Hữu, TP. 

Thủ Đức (Quận 9 cũ) 
- - 26 800.000 

TT03 
TT LOGISTICS 

LINH TRUNG 

Phường Linh Trung, 

TP. Thủ Đức (Q. Thủ 

Đức cũ) 

40 - 50 260.000 - 350.000 60 - 74 480.000 tới 520.000 

TT04 
TT LOGISTICS 

KHU CÔNG 

NGHỆ CAO 

Thành phố Thủ Đức, 

Quận 9 
5 - 6 150.000 6 300.000 
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3. Bộ tiêu chí 

Để đánh giá và so sánh tiềm năng của 4 LGC trên, 

bài báo sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc kết 

hợp lý thuyết mờ (FAHP). Trong nghiên cứu [2] của 

tác giả đã xây dựng bộ tiêu chí được mô tả ở Hình 1. 

Vì đối tượng phân tích và không gian, thời gian áp 

dụng là tương đương nên bài báo này sẽ sử dụng kết 

quả xây dựng bộ tiêu chí từ nghiên cứu [2]. 

 Bộ tiêu chí mô tả trong Hình 1 cần tới 96 câu hỏi 

để thực hiện các so sánh khảo sát theo cặp dưới dạng 

đánh giá bằng ngôn ngữ (ví dụ: quan trọng như nhau, 

quan trọng hơn, quan trọng hơn nhiều, rất quan trọng 

hơn,…). Nhóm chuyên gia đựa lựa chọn thực hiện 

khảo sát bao gồm 10 chuyên gia, thành phần như sau: 

3 chuyên gia là khách hàng thường xuyên của các 

LGC, 4 chuyên gia là người khai thác LGC, 3 chuyên 

gia thuộc cơ quan quản lý nhà nước và hải quan. 

4. Phương pháp FAHP 

4.1. Lựa chọn phương pháp FAHP  

 Phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) được 

Saaty giới thiệu năm 1980 [6], [7] được ứng dụng rộng 

rãi để ra quyết định đa tiêu chí, phương pháp này đã 

được áp dụng thành công cho nhiều vấn đề cần đưa ra 

quyết định trong thực tế. Mặc dù rất phổ biến, phương 

pháp này có hạn chế là không có khả năng xử lý thỏa 

đáng độ không chắc chắn vốn có và sự thiếu chính xác 

liên quan đến việc ánh xạ nhận thức của người được 

khảo sát. Để khắc phục điều này lý thuyết mờ đã được 

kết hợp trong việc lấy ý kiến đánh giá của người khảo 

sát trước khi đưa ra thực hiện các bước tính toán trung 

bình của phương pháp AHP. Sự kết hợp này hình 

thành nhiều nghiên cứu liên quan tới FAHP, các 

nghiên cứu tập trung vào việc giải mờ khi có kết quả 

khảo sát từ các chuyên gia. Bài báo này sử dụng 

phương pháp giải mờ của J. Buckley (1985) [4] mặc 

dù phương pháp giải mờ này đã được giới thiệu rất lâu 

trước đây nhưng vẫn được đánh giá có tính hiệu quả 

và chính xác cao. Phương pháp lập ma trận so sánh sử 

dụng công thức (1) dưới đây: 

�̃� = (�̃�𝑖𝑗)𝑛×𝑛

= [

(1,1,1) (𝑙12, 𝑚12, 𝑢12) ⋯ (𝑙1𝑛, 𝑚1𝑛, 𝑢1𝑛)

(𝑙21, 𝑚21, 𝑢21) (1,1,1) ⋯ (𝑙2𝑛, 𝑚2𝑛, 𝑢2𝑛)
⋮ ⋮ ⋮ ⋮

(𝑙𝑛1, 𝑚𝑛1, 𝑢𝑛1) (𝑙𝑛2, 𝑚𝑛2, 𝑢𝑛2) ⋯ (1,1,1)

] 
(1) 

Trong đó, 𝑙𝑖𝑗 = 1/𝑢𝑗𝑖 ,𝑚𝑖𝑗 = 1/𝑚𝑗𝑖 , 𝑢𝑖𝑗 = 1/𝑙𝑗𝑖  và 

0 < 𝑙𝑖𝑗 ⩽ 𝑚𝑖𝑗 ⩽ 𝑢𝑖𝑗  với mọi 𝑖, 𝑗 = 1,… , 𝑛; 𝑗 ≠ 𝑖. 

(𝑙𝑖𝑗 , 𝑢𝑗𝑖 , 𝑚𝑖𝑗) là các biến ngôn ngữ mờ. 

Với các ma trận so sánh để tìm các vector trọng số 

trung bình: 𝑊 = (𝑤1, … , 𝑤𝑛)
𝑇 > 0 với ∑𝑖=1

𝑛  𝑤𝑖 = 1 ta 

thực hiện phương pháp giải mờ bằng trung bình nhân 

(Geometric mean) theo công thức (2) của J. Buckley 

(1985) [6]. 

�̃�𝑖 = [∏𝑗=1
𝑛  �̃�𝑖𝑗]

1/𝑛
, 𝑖 = 1,2, … ,𝑚 (2) 

Trong đó: �̃�𝑖 là kết quả mờ sau trung bình nhân, 

�̃�𝑖𝑗  là biến ngôn ngữ mờ của mỗi cặp so sánh. 

Kết quả nhận được: �̃�𝑖 = (𝑙𝑖 , 𝑢𝑖 , 𝑚𝑖)  vẫn là một 

biến mờ. 

Để tìm tìm bước trọng số mờ của các đối tượng so 

sánh ta thực hiện bước tính như trong công thức (3) 

dưới đây: 

w̃i = z̃i ⊗ (z̃1 ⊕ z̃2 ⊕…⊕ z̃n)
−1

= (li, mi, ui) 
(3) 

Từ các trọng số mờ được biểu diễn bằng các biến 

ngôn ngữ tam giác mờ được biến đổi thành trọng số 

dưới dạng số học bằng công thức sau: 

𝑆𝑖 =
1𝑖 +𝑚𝑖 + 𝑢𝑖

3
 (4) 

Trong đó, 𝑆𝑖 là trọng số dạng số học. 

 

Hình 1. Cấu trúc FAHP phân cấp cho LGC TP. Hồ Chí Minh  
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Bước cuối cùng ta thực hiện quy trình chuẩn hoá 

vector trọng số bằng công thức (5): 

𝑊i =
Si

∑i=1
m  Si

 (5) 

Trong đó, Wi  là trọng số dạng số học sau khi 

chuẩn hoá, thoả mãn: 

𝑊i = (𝑤1 , … , 𝑤𝑛)
𝑇 > 0 

∑𝑖=1
𝑛  𝑤𝑖 = 1 

(6) 

Kết quả tìm trọng số dạng số học sau chuẩn hoá 

(vector trọng số) sẽ được kết hợp với qua các lớp tiêu chí 

(tiêu chí cấp 1, tiêu chí cấp 2) để tính toán vector trọng 

số so sánh mức độ ưu tiên của các LGC được đề xuất. 

4.2. Lập ma trận so sánh tiêu chí cấp 1 

 C1 C2 C3 C4 

C1 (1,1,1) (
1

3
,
1

2
, 1) (

1

4
,
1

3
,
1

2
) (1,2,3) 

C2 (1,2,3) (1,1,1) (
1

3
,
1

2
, 1) (1,1,1) 

C3 (2,3,4) (1,2,3) (1,1,1) (
1

3
,
1

2
, 1) 

C4 (
1

3
,
1

2
, 1) (1,1,1) (1,2,3) (1,1,1) 

Vector trọng số trung bình tìm được: 

C1 0,19185125 

C2 0,24137767 

C3 0,32539341 

C4 0,24137767 

4.3. Lập ma trận so sánh tiêu chí cấp 2 

Tương tự ta thực hiện các bước lập ma trận so sánh 

tiêu chí cấp 2, ta tìm được vector trọng số trung bình 

như sau: 

C11 0,31664141 

C12 0,21401285 

C13 0,46934574 
 

C21 0,54286048 

C22 0,12339925 

C23 0,33374026 
 

 

C31 0,30793335 

C32 0,17302848 

C33 0,51903817 
 

 

C41 0,55167522 

C42 0,29851615 

C43 0,14980863 
 

4.4. Lập ma trận đánh giá các LGC ứng với mỗi 

tiêu chí cấp 2 

 A1 A2 A3 A4 

C11 0,489 0,09 0,148 0,273 

C12 0,441 0,144 0,271 0,144 

C13 0,338 0,338 0,207 0,117 

C21 0,473 0,08 0,333 0,115 

C22 0,135 0,227 0,411 0,227 

C23 0,338 0,338 0,117 0,207 

C31 0,338 0,117 0,338 0,207 

C32 0,201 0,201 0,398 0,201 

C33 0,083 0,46 0,294 0,162 

C41 0,13 0,469 0,097 0,304 

C42 0,251 0,572 0,119 0,057 

C43 0,071 0,685 0,173 0,071 

4.5. Lập ma trận đánh giá các LGC ứng với mỗi 

tiêu chí cấp 1 

  C1 C2 C3 C4 

A1 0,407808 0,385894 0,182099 0,157584 

A2 0,217932 0,184224 0,309495 0,531951 

A3 0,201984 0,270625 0,325670 0,115041 

A4 0,172275 0,159255 0,182734 0,195422 

4.6. Tính vector trọng số toàn diện của các lựa 

chọn 

  C1 C2 C3 C4 Total 

A1 0,07823 0,09314 0,05925 0,03803 0,26867 

A2 0,04181 0,04446 0,10070 0,12840 0,31538 

A3 0,03875 0,06532 0,10597 0,02776 0,23781 

A4 0,03305 0,03844 0,05946 0,04717 0,17812 

5. Đánh giá kết quả 

Từ kết quả nhận được ta có đánh giá định lượng 

tương ứng của 4 trung tâm logistic như sau: 

Bảng 2. Kết quả ưu tiên các LGC được đề xuất 

Trung tâm logistics Trọng số Thứ tự 

TT LOGISTICS CÁT LÁI 0,31538712 1 

TT LOGISTICSS LONG 

BÌNH 
0,26867624 2 

TT LOGISTICS LINH 

TRUNG 
0,23781323 3 

TT LOGISTICS KHU 

CÔNG NGHỆ CAO 
0,17812341 4 
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Kết quả tính toán cho thấy LGC Cát Lái đạt ưu tiên 

cao nhất trong bộ tiêu chí đề xuất, lần lượt các LGC 

còn lại là Long Bình, Linh Trung và Khu công nghệ 

cao. LGC Cái Lái và Long Bình đạt ưu thế rất lớn 

trong 2 tiêu chí vận tải đa phương thức và tiềm năng 

kinh tế khu vực. Các chuyên gia nhận định mặc dù chi 

phí vận tải đường bộ tương đối cao ở 2 LGC này do 

tình trạng kẹt xe tại khu vực diễn ra thường xuyên, tuy 

nhiên lợi thế cảng đường sông khiến 2 LGC vẫn được 

đánh giá rất cao. Ngoài ra, 2 LGC này kết nối tới các 

khu công nghiệp (KCN), chế xuất Bình Dương, Đồng 

Nai, cảng Cái Mép - Thị Vải và Cát Lái là rất thuận 

lợi. Ví dụ đối với LGC Long Bình di chuyển đường 

bộ tới KCN Bình Dương chỉ 18km, khu Công nghệ 

cao TP. Thủ Đức chỉ 12km, KCN Đồng Nai - Biên 

Hoà chỉ 10km, đồng thời tuyến đường sông Đồng Nai 

vô cùng thuận tiện kết nối tới cụm cảng Cát Lái và Cái 

Mép giảm áp lực giao thông đường bộ cũng như chi 

phí vận tải rất lớn. Có thể nói với ưu thế vượt trội so 

với các LGC còn lại, đề xuất LGC Cát Lái đáng được 

quan tâm nhất. Tuy nhiên từ vector trọng số của các 

trung tâm trong tiêu chí cấp 2 cho thấy nhược điểm của 

LGC này đó là: Chi phí đầu tư rất cao, điều này đặt ra 

thách thức cho nhà đầu tư cần tính toán kỹ lưỡng tiềm 

lực tài chính để đảm bảo tiến độ xây dựng và khai thác. 

Về LGC Long Bình chi phí đầu tư gần như thấp nhất 

trong số các LGC được đề xuất đồng thời xếp hạng thứ 

2 về mức độ ưu tiên, điều này cho thấy nếu tính hiệu 

quả vốn đầu tư LGC này sẽ được quan tâm nhiều nhất. 

Hai LGC còn lại là: Linh Trung thứ hạng 3 và Khu 

Công nghệ cao xếp cuối cùng. Hai LGC này đều không 

nằm sát tuyến giao thông thuỷ nội địa, mặc dù cả 2 LGC 

này đặt ngay gần 2 KCN lớn đó là Khu công nghệ cao 

và khu chế xuất Linh Trung nhưng cũng không được 

đánh giá cao. Đối với LGC Khu công nghệ cao kết nói 

đường bộ hiện tại gặp khó khăn do lượng xe lưu thông 

qua đây rất lớn, thường gặp tắc nghẽn ở các nút giao 

thông kết nối khu dân cư, ngoài ra quy mô rất nhỏ chỉ 

6ha (khả năng lưu trữ chỉ khoảng 150.000TEUS) khiến 

LGC này không được đánh giá cao. 

6. Kết luận 

Nghiên cứu đã phân tích đánh giá thực trạng quá 

tải hàng hoá tại các LGC hiện tại trên địa bàn TP. Hồ 

Chí Minh đồng thời xây dựng phương pháp đánh giá 

mức độ ưu tiên định lượng cho các LGC được UBND 

TP. Hồ Chí Minh đề xuất trong gian đoạn 2020-2025. 

Kết quả tính toán của bài báo cho thấy LGC Cát Lái 

đạt mức độ ưu tiên vị trí cao nhất trong các đề xuất, 

tiếp theo đó là LGC Long Bình đứng thứ 2, Linh 

Trung đứng thứ 3 và khu công nghệ cao thành phố 

Thủ Đức đứng thứ 4 với mức độ ưu tiên định lượng 

lần lượt là 0,31538, 0,26867, 0,2378, 0,17812. Cơ 

quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư có thể tham khảo 

kết quả này hoặc áp dụng mô hình được xây dựng 

trong bài báo để đưa ra những đánh giá và chiến lược 

đầu tư hiệu quả. Mặc dù nhược điểm của phương pháp 

đó là lượng câu hỏi khảo sát rất lớn, 96 câu hỏi cho 

các cặp so sánh mờ, điều này khiến nghiên cứu chỉ có 

thể lấy ý kiến của 10 chuyên gia, nhưng kết quả mang 

tính khách quan và độ chính xác cao bởi sự mẫn cán 

của các chuyên gia được khảo sát. Nghiên cứu tiếp 

theo sẽ áp dụng đối với một số đề xuất vị trí LGC mới 

do các chuyên gia trong lĩnh vực logistics đề xuất 

nhằm so sánh, đánh giá với 4 LGC do VLI đã đưa ra. 
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Tóm tắt 

Khách hàng là yếu tố then chốt trong sự phát triển 

và thành công của một doanh nghiệp. Sự hài lòng 

của khách hàng được xem là nhân tố ảnh hưởng 

đến lượng khách hàng trung thành cũng như tạo 

ra sự gắn kết giữa doanh nghiệp và các khách 

hàng. Do vậy, các doanh nghiệp luôn tìm cách 

thức để giúp gia tăng sự hài lòng của người tiêu 

dùng. Chính vì lẽ đó, phương pháp này được 

nghiên cứu để khám phá các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch 

vụ bằng việc khảo sát 186 khách hàng tại Công ty 

Cổ phần Giao nhận vận tải Con Ong chi nhánh 

Hải Phòng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp 

định lượng và áp dụng mô hình SERVPERF của 

Cronin và Taylor (1992). Kết quả đã thể hiện rõ 

mức độ của 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

của khách hàng về chất lượng dịch vụ gồm: Tính 

hữu hình, sự đáp ứng, sự tin cậy và sự đảm bảo và 

sự đồng cảm. 

Từ khóa: Sự hài lòng khách hàng, sự đáp ứng, sự 

đảm bảo, sự đồng cảm, mô hình SERVPERF, Bee 

Logistics. 

Abstract 

Customers play an important role in the success 

and development of the companies. Customer 

satisfaction is considered a factor affecting the 

number of loyal customers as well as creating a 

bond between businesses and customers. 

Companies are always looking for ways to help 

increase customer satisfaction. The purpose of 

this study is to explore the factors affecting 

customer satisfaction on service quality by 

surveying 186 customers at Bee Logistics Joint 

Stock Company, Hai Phong branch. The study 

uses quantitative methods and applies the 

SERVPERF model of Cronin and Taylor (1992). 

The results show that there are 5 factors affecting 

customer satisfaction about service quality, 

including: Tangibles, responsiveness, assurance, 

empathy and reability. 

Keywords: Customer Satisfaction, responsiveness, 

qssurance, empathy, SERVPERF model, Bee 

Logistics. 

1. Mở đầu 

Trong những năm trở lại đây, Đảng và Nhà nước 

ta luôn đề ra chủ trương tích cực hội nhập vào sự phát 

triển của nền kinh tế toàn cầu, đồng thời chủ động ký 

kết các Hiệp định thương mại tự do song phương và 

đa phương để được hưởng các lợi thế về tiếp cận thị 

trường mới, cắt giảm rào cản thuế quan, phi thuế quan. 

Trong bối cảnh như vậy, không ít doanh nghiệp phải 

đối diện với vấn đề cạnh tranh ngày một gay gắt. Với 

doanh nghiệp, các khách hàng là tác nhân quyết định 

đến việc thất bại hay thành danh của doanh nghiệp, do 

họ là người đem lại doanh thu và lợi nhuận. Vì vậy, 

việc có được sự hài lòng của khách hàng là tiền đề 

giúp doanh nghiệp gia tăng lượng khách hàng trung 

thành để phát triển và có vị thế trên thị trường. 

Trên thực tế, sự hài lòng của khách hàng lại là một 

phạm trù phức tạp, mỗi một đối tượng lại có những 

tiêu chuẩn về sự hài lòng khác nhau. Logistics là một 

trong những ngành dịch vụ đòi hỏi sự hài lòng của 

khách hàng về chất lượng dịch vụ rất cao. Các công ty 

logistics xây dựng bộ tiêu chuẩn 7 “Đúng” để nâng 

cao năng lực cạnh tranh bao gồm: “Đúng sản phẩm, 

Đúng khách hàng, Đúng số lượng, Đúng điều kiện, 

Đúng địa điểm, Đúng thời điểm, và Đúng chi phí”. 

Tuy nhiên, hiện nay việc tìm hiểu các nhân tố ảnh 

hưởng tới sự hài lòng của khách hàng trong lĩnh vực 

logistics vẫn còn khá ít. 

Mục đích của nghiên cứu này là khám phá các 

nhân tố quan trọng tác động đến sự hài lòng của khách 
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hàng tại công ty logistics. Đối tượng nghiên cứu là sự 

hài lòng của khách hàng tại công ty logistics. Nghiên 

cứu sẽ được thực hiện tại công ty Cổ phần Giao nhận 

vận tải Con Ong - chi nhánh tại Hải Phòng, với 

phương châm luôn đặt khách hàng là ưu tiên hàng đầu, 

là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. 

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

2.1. Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng 

dịch vụ 

Như Zeithaml (2003) đã từng đề cập: Chất lượng 

dịch vụ chính là nhận xét của khách hàng về tính vượt 

trội và sự xuất sắc của một sự tồn tại độc lập. Nó là 

một hình thức của thái độ và là kết quả sau khi có sự 

so sánh giữa những gì được kỳ vọng và đánh giá về 

những điều mà khách hàng thực tiễn được nhận.  

Tuy rằng giữa sự thỏa mãn của khách hàng và chất 

lượng dịch vụ có mối tương quan với nhau nhưng có 

ít báo cáo phân tích tập trung vào việc đánh giá mức 

ý nghĩa các yếu tố của chất lượng dịch vụ đối với sự 

hài lòng, đặc biệt là trong mỗi ngành dịch vụ riêng biệt 

(Lassar và các cộng sự, 2000). Zeithaml và Bitner 

(2000) đã chỉ ra sau khi nghiên cứu: Ngoài xem xét 

dịch vụ có chất lượng như thế nào thì giá cả, chất 

lượng sản phẩm, yếu tố hoàn cảnh, sở thích của từng 

cá nhân cũng tác động trực tiếp đến việc làm khách 

hàng có cảm giác thỏa mãn. Mặt khác, sự thỏa mãn 

được xem là kết quả còn chất lượng dịch vụ là nguyên 

nhân; đặc điểm của sự hài lòng mang tính dự đoán, kỳ 

vọng, trong khi chất lượng dịch vụ được coi là một 

tiêu chuẩn hoàn hảo. Trong các lĩnh vực khác nhau, đã 

có nhiều báo cáo chứng minh được mối quan hệ giữa 

chất lượng dịch vụ và việc làm khách hàng thấy thỏa 

mãn. Những tác giả Baski & Paria (2011); Seth, 

Momaya and Gupta (2008); Rakesh (2012) đều cho 

rằng chất lượng dịch vụ tốt là tác nhân tác động tới sự 

hài lòng của khách hàng (Lê Tấn Tường, 2013). 

Theo nghiên cứu của Fornell (1995) kết luận cảm 

giác thất vọng hay thỏa mãn sau khi sử dụng là cách 

thức mà khách hàng đưa ra đánh giá về việc so sánh 

sự khác nhau khi cảm nhận giữa kỳ vọng, mong đợi 

về sản phẩm, dịch vụ trước khi sử dụng với cảm nhận 

thực tiễn về sản phẩm, dịch vụ sau khi sử dụng. 

Zeithaml và Bitner (2000) cho rằng việc khách hàng 

có cảm thấy hài lòng hay không phụ thuộc vào nhận 

định của họ về một sản phẩm hay một dịch vụ đã thỏa 

mãn được những mong đợi, nhu cầu của họ. 

Hansemark, O. C., & Albinson (2004) đưa ra khái 

niệm sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch 

vụ là cách nhìn nhận tổng quan của khách hàng đối 

với công ty cung cấp dịch vụ, hoặc sự thay đổi thái độ 

với sự khác nhau giữa những gì khách hàng dự báo 

nhận được so với những gì họ nhận được, đối với sự 

thỏa mãn các mục tiêu, yêu cầu hay mong ước. 

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của 

khách hàng 

Nghiên cứu dựa trên mô hình SERVPERF của tác 

giả Cronin và Taylor (1992). Theo mô hình này, có 5 

tác nhân tác động đến sự hài lòng khách hàng về chất 

lượng dịch vụ là tính hữu hình, sự đáp ứng, sự đảm 

bảo, sự đồng cảm và sự tin cậy. Đây là 5 nhân tố đã 

được nhóm tác giả Parasuraman kiểm định trong mô 

hình 5 khoảng cách (1985), mô hình SERVQUAL 

(1988) và được các tác giả sau này, điển hình như 

Cronin & Taylor (1992) dùng để thiết kế mô hình 

SERVPERF. Những tác giả này đều cho rằng 5 nhân 

tố kể trên đều có sự ảnh hưởng mang tín hiệu tích cực 

đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ. 

Mặc dù SERVPERF là mô hình được phát triển dựa 

trên mô hình SERVQUAL, vẫn giữ lại các biến quan 

sát và nhân tố ảnh hưởng, nhưng so với việc đo lường 

sự hài lòng về chất lượng dịch vụ dựa trên sự chênh 

lệch giữa trải nghiệm kỳ vọng và thực tế nhận được 

như mô hình gốc thì chỉ đánh giá dựa trên trải nghiệm 

thực tế của khách hàng.  

[1] Tính hữu hình: Đại diện cho những trang thiết 

bị vật chất của một doanh nghiệp về sự đầy đủ, hiện 

đại. Ngoài ra, hữu hình còn chỉ về đội ngũ nhân viên 

như sự ưa nhìn, trang phục đẹp, thời gian phục vụ lưu 

động (Parasuraman, 1988). Tính hữu hình cũng được 

hiểu là yếu tố mà khách hàng có thể quan sát bằng mắt 

thường. Khi kết luận có nên sử dụng dịch vụ một lần 

nữa tại doanh nghiệp không, một số nhà tiêu dùng 

nghĩ rằng họ sẽ đối diện với một rủi ro nào đó do dịch 

vụ là một sản phẩm vô hình. Họ không thể nào biết 

được công ty sẽ đem lại cho mình điều gì cho đến khi 

trực tiếp trải nghiệm chúng. Do vậy, yếu tố hữu hình 

là điều cần thiết mà khách hàng quan tâm để họ cảm 

thấy yên tâm, không cần phải lo lắng khi sử dụng. 

Giả thuyết H1: Có sự tác động tích cực của nhân 

tố tính hữu hình tới sự hài lòng về chất lượng dịch vụ. 

[2] Sự đáp ứng: Theo Parasuraman, yếu tố này 

đưa ra đánh giá khách quan về khả năng doanh nghiệp 

sẵn sàng giúp đỡ người sử dụng dịch vụ, giải quyết 

các khiếu nại một cách kịp thời và hiệu quả, hay có 

thể hiểu đây là cách thức công ty cung cấp dịch vụ 

phản hồi lại đối với những nhu cầu khác nhau từ khách 

hàng. Một biểu hiện khác của việc đáp ứng nhu cầu là 

có khả năng cung cấp dịch vụ theo từng đòi hỏi của 

từng khách hàng riêng lẻ hay nhóm khách hàng riêng 

biệt, đồng thời doanh nghiệp cũng cần để ý đến thời 
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gian xử lý xác yêu cầu phát sinh khác. Không chỉ đáp 

ứng dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng và đáp ứng 

nhanh nhất có thể, mà việc cung cấp thêm các dịch vụ 

gia tăng, dịch vụ sau khi bán và tăng cường sự giúp 

đỡ đối với khách hàng cũng là nguyên nhân giúp nâng 

cao sự đáp ứng. Điều này sẽ khiến khách hàng có cảm 

giác thỏa mãn khi tiêu dùng dịch vụ, tạo lập nên lòng 

trung thành của khách hàng. 

Giả thuyết H2: Có sự tác động tích cực của nhân 

tố sự đáp ứng tới sự hài lòng về chất lượng dịch vụ 

[3] Sự đảm bảo: Theo Parasuraman đây thành 

phần giúp đo lường khả năng tạo cho khách hàng sự 

tín nhiệm, cảm giác yên tâm khi sử dụng dịch vụ thông 

qua quy cách phục vụ của nhân viên tại công ty. Để 

cải thiện chất lượng dịch vụ thì việc thúc đẩy đội ngũ 

nhân viên là vô cùng quan trọng vì họ là “bộ mặt” của 

doanh nghiệp, là người trực tiếp đứng ra giao tiếp với 

khách hàng. Đây có thể nói là chìa khoá then chốt cho 

việc khách hàng duy trì sử dụng dịch vụ của doanh 

nghiệp nữa hay không. Với doanh nghiệp, khi nhân 

viên của họ có sự kết hợp giữa biểu hiện phục vụ tốt 

và sở hữu kiến thức chuyên môn cao sẽ tạo niềm tin, 

cảm giác hài lòng cho khách hàng khi tiêu dùng dịch 

vụ, từ đó khiến họ trở thành khách hàng trung thành 

của doanh nghiệp. 

Giả thuyết H3: Có sự tác động tích cực của nhân 

tố sự đảm bảo tới sự hài lòng về chất lượng dịch vụ 

[4] Sự đồng cảm: Đo lường mức độ săn sóc, quan 

tâm để ý tới mỗi cá nhân khi họ trải nghiệm dịch vụ 

để khiến họ luôn cảm nhận được sự đón tiếp nhiệt tình 

(Parasuraman, 1988). Mỗi khách hàng lại có nhu cầu, 

kỳ vọng vào dịch vụ, thái độ và sự hài lòng khác nhau 

và ai cũng muốn được đối xử như cá thể đặc biệt, được 

cung cấp dịch vụ tận tình, chu đáo. Công ty cung cấp 

dịch vụ có thể đặt mình vào vị trí của khách hàng sẽ 

giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về quan điểm 

của người sử dụng dịch vụ. Khách hàng sẽ có nhận xét, 

phản hồi tốt nếu như thấy được nhà cung cấp dịch vụ 

đang rất cố gắng để hiểu hết nhu cầu của mình.  

Giả thuyết H4: Có sự tác động tích cực của nhân 

tố Sự đồng cảm tới sự hài lòng về chất lượng dịch vụ 

[5] Sự tin cậy: Theo Parasuraman (1988) sự tin 

cậy đánh giá năng lực cung cấp, thực hiện các dịnh vụ 

đã đề ra đúng với những gì công ty đã cam kết, hứa 

hẹn ngay từ lần đầu tiên. Các cam kết thường được 

doanh nghiệp đưa ra bằng việc ứng dụng các phương 

pháp marketing, trong hợp đồng và thư tín của công 

ty, hoặc trong chính sách dịch vụ được công ty công 

bố và các gói bảo hiểm. Thông thường, khách hàng có 

xu hướng muốn hợp tác kinh doanh đối với những 

doanh nghiệp giữ được lời hứa, đặc biệt là cam kết 

liên quan tới kết quả của quá trình sử dụng dịch vụ 

hay thuộc tính dịch vụ cốt lõi. Khi công ty thực hiện 

điều này một cách hiệu quả nhất sẽ đem lại cho khách 

hàng sự tin tưởng từ đó nâng cao, cải thiện trải nghiệm 

của người tiêu dùng trong quá trình trải nghiệm dịch 

vụ tại doanh nghiệp, khiến họ cảm thấy hài lòng. 

Giả thuyết H5: Có sự tác động tích cực của nhân 

tố Sự tin cậy tới sự hài lòng về chất lượng dịch vụ. 

=> Mô hình nghiên cứu mà nhóm chúng tôi đề 

xuất được thể hiện như hình dưới đây: 

 

Hình 1. Mô hình đề xuất các nhân tố tác động 

đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng 

dịch vụ 

3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Theo Hair và cộng sự (2006), “đối với phân tích 

nhân tố khám phá (EFA) thì số lượng mẫu tối thiểu 

đảm bảo theo công thức: n ≥ 5*x (n: Là cỡ mẫu, và x: 

Là số biến quan sát). Áp dụng với công thức trên ta có 

số mẫu tối thiểu với 15 biến quan sát và 3 biến cho sự 

hài lòng là: n ≥ 5*18 = 90 mẫu. 

 Có thể thấy, để đảm bảo tính chính xác và hợp lý 

của nghiên cứu, kích thước tệp mẫu yêu cầu cần tối 

thiểu là 90 đối tượng tham gia khảo sát. Để đảm bảo 

số lượng mẫu hợp lệ thu thập được và để tăng mức độ 

tin cậy trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã tiến 

hành khảo sát 186 khách hàng tại Công ty cổ phần 

Giao nhận vận tải Con Ong chi nhánh Hải Phòng 

thông qua hình thức phát phiếu điều tra, hỏi qua điện 

thoại và gửi thư điện tử để lấy ý kiến. Nghiên cứu sử 

dụng thang đo Likert 5 mức độ để thu thập dữ liệu. 

Sau khi có dữ liệu thu thập được, nhóm tác giả tiến 

hành đánh giá độ tin cậy của dữ liệu thông qua hệ số 

Cronbach’s Alpha. Sau đó, sử dụng phương pháp phân 

tích nhân tố khám phá (EFA) để tìm ra các biến quan 

sát có ý nghĩa lớn và tương quan với nhau. 
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4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Kiểm định Cronbachs Alpha 

Theo Nunnally (1978), Peterson (1994), thang đo 

được chấp nhận và đánh giá tốt cần đáp ứng 2 điều 

kiện: Hệ số Cronbach`s Alpha của tổng thể > 0,6; và 

Hệ số tương quan tổng biến (Corrected Item -Total 

Correlation) > 0,3 [9]. 

Bảng 1. Kết quả độ tin cậy của các nhân tố 

Biến 

quan 

sát 

Corre

cted 

Item-

Total 

Correl

ation 

Cronb

ach's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Biến 

quan 

sát 

Correc

ted 

Item-

Total 

Correl

ation 

Cronb

ach's 

Alpha 

if Item 

Delete

d 

Cronbach’s Alpha: .879 Cronbach’s Alpha: .851 

HH1 .794 .803 DU1 .739 .808 

HH2 .762 .833 DU2 .756 .762 

HH3 .745 .848 DU3 .720 .800 

Cronbach’s Alpha: .862 Cronbach’s Alpha: .837 

DB1 .721 .822 DC1 .703 .771 

DB2 .7805 .746 DC2 .704 .770 

DB3 .694 .849 DC3 .692 .782 

Cronbach’s Alpha: .698 Cronbach’s Alpha: .780 

TC1 .551 .559 HL1 .600 .728 

TC2 .561 .613 HL2 .548 .775 

TC3 .505 .650 HL3 .720 .765 

Nguồn: Tổng hợp sau khi phân tích bằng SPSS 

Theo mô hình lý thuyết đã đưa ra, bảng câu hỏi 

gồm 5 nhóm biến độc lập và 1 biến phụ thuộc. Thang 

đo Likert hiện hữu dòng giá trị 1 đến 5 sử dụng nhằm 

đo lường mức cảm nhận của người tham gia khảo sát 

về các biến ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.  

Dưới đây là bảng Kết quả phân tích độ tin cậy 

Cronbachs Alpha cho các nhóm biến.  

4.2. Kiểm định EFA 

Nhằm thỏa mãn các yêu cầu của việc phân tích, 

cần: Hệ số KMO đạt 0,5 =< KMO =< 1; Hệ số tải nhân 

tố (Factor loading) > 0,5; Kiểm định Bartlett thể hiện 

ý nghĩa thống kê Sig. < 0,05; Phần trăm phương sai 

toàn bộ (Percentage of variance) > 50%. 

Bảng 2. Kiểm định Bartlett (giá trị sig.) 

Chỉ tiêu Biến độc lập Biến phụ thuộc 

Hệ số KMO .732 .654 

Kiểm định Bartlett 

(giá trị sig.) 
.000 .000 

Phương sai trích 76.078 69.737 

Total Varicance 

Explained 

Giá trị Eigenvalue 1.317 2.092 

Nguồn: Tác giả tổng hợp sau khi phân tích bằng SPSS 

4.3. Ma trận xoay 

Bảng 3. Ma trận xoay 

 
Component 

1 2 3 4 5 

HH1 .879     

HH2 .873     

HH3 .871     

DU1  .890    

DU2  .879    

DU3  .867    

DB1   .827   

DB2   .897   

DB3   .860   

DC1    .867  

DC2    .876  

DC3    .850  

TC1     .821 

TC2     .824 

TC3     .736 

Nguồn: Kết quả sau khi phân tích bằng phần mềm SPSS  

=> Từ bảng phân tích của ma trận xoay ta thấy, 5 

yếu tố hội tụ từ 5 biến, hệ số tải nhân tố Factor 

Loading của tất cả các biến đều lớn hơn 0,5. Như vậy, 

không có biến nào bị loại. 

4.4. Kiểm định tương quan 

Từ ma trận này ta sẽ thấy được mối liên quan giữa 

giá trị phụ thuộc HL so cùng các biến độc lập HH, DU, 

DB, DC, TC. Với giá trị Sig. đều nhỏ (<0,05) nên ý 

nghĩa thống kê đều được thể hiện qua hệ số tương 

quan của các biến. 

Bảng 4. Kiểm định tương quan 

 
HH_

tb 

DU_

tb 

DB_

tb 

DC_

tb 

TC 

tb 

HL 

tb 

HH

_tb 

Pearson 

Correlatio

n 

1      

Sig. (2-

tailed) 
      

N 186      

DU

_tb 

Pearson 

Correlatio

n 

-.060 1     
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Sig. (2-

tailed) 
.412      

N 186 186     

DB

_tb 

Pearson 

Correlatio

n 

.424** .069 1    

Sig. (2-

tailed) 
.000 .346     

N 186 186 186    

DC

_tb 

Pearson 

Correlatio

n 

.083 .009 .039 1   

Sig. (2-

tailed) 
.258 .903 .594 .002   

N 186 186 186 186   

TC 

_tb 

Pearson 

Correlatio

n 

.053 .223** .071 -.161* 1  

 
Sig. (2-

tailed) 
.472 .002 .339 .028   

 N 186 186 186 186 186  

HL 

_tb 

Pearson 

Correlatio

n 

Sig. (2-

tailed) 

N 

.152* 

.038 

186 

.399** 

.000 

186 

.132 

.072 

186 

.232** 

.001 

186 

.302** 

.000 

186 

1 

 

186 

Nguồn: Kết quả sau khi phân tích bằng phần mềm 

Từ bảng kết quả tương quan ta thấy giá trị sig giữa 

biến Sự hài lòng (biến phụ thuộc) và biến Sự đảm bảo 

(biến độc lập) lớn hơn 0,05 (0,072), vì vậy không có 

sự tương quan tuyến tính giữa cặp biến này => biến 

Sự đảm bảo sẽ không được đưa vào phân tích hồi quy. 

4.5. Mô hình hồi quy đa nhân tố 

Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến có dạng: y =  

+ 1x1i + 2x2i + 3x3i + ...... + kxki + i. Trong nghiên 

cứu hiện tại, phương trình hồi quy tuyến tính đa biến 

với 4 yếu tố (x1 = tính hữu hình, x2 = sự đáp ứng, x3 = 

sự đồng cảm, x4 = sự tin cậy) sẽ có dạng như sau: Sự 

hài lòng =  + 1 (tính hữu hình) + 2 (sự đáp ứng ) + 

3 (sự đồng cảm) + 4 (sự tin cậy) ....+ .  

Kết quả chỉ ra rằng các giả thuyết nghiên cứu có 

hệ số sig < 0,05. Do vậy, các giả thuyết nghiên cứu 

H1, H2, H4, H5 được chấp nhận. Kết quả phân tích dữ 

liệu chỉ ra rằng, các biến (tính hữu hình, sự đáp ứng, 

sự đồng cảm và sự tin cậy) có tác động tích cực đến 

sự hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm 

dịch vụ với các hệ số lần lượt là 1 = 0,138; 2 = 0,348; 

3 = 0,259; 4 = 0,259. 

Bảng 5. Phân tích hồi quy 

Mô hình 

Hệ số chưa 

chuẩn hoá 

Hệ số 

chuẩn 

hoá t 
Giá trị 

Sig 

Hiện tượng đa 

cộng tuyến 

B 
Sai số 

chuẩn 
Beta Tolerance VIF 

1 

 

Hằng 

số 
1.577 .281  5.606 .000   

HH .064 .029 .138 2.194 .030 .982 1.018 

DU .194 .036 .348 5.419 .000 .942 1.061 

DC .196 .048 .259 4.079 .000 .963 1.039 

TC .128 .032 .259 3.981 .000 .917 1.090 

Nguồn: Kết quả sau khi phân tích bằng phần mềm 

Hàm hồi quy của nghiên cứu có dạng như sau: HL 

= 1,1577 + 0,138*HH + 0,348*DU + 0,259*DC + 

0,259*TC + e. 

Bảng 6. Giá trị R 

Yếu tố đánh giá Giá trị chạy bảng 

R bình phương hiệu chỉnh 0,282 

Sig kiểm định của F 0,000 

Phương trình hồi quy chuẩn 

hoá 

HL = 1,1577 + 0,138*HH + 

0,348*DU + 0,259*DC + 

0,259*TC + e. 

Nguồn:Tác giả tổng hợp sau khi phân tích bằng SPSS 

Trong phân tích phương sai, kiểm định F được coi 

là phương pháp khẳng định giả thuyết về mức phù hợp 

của mô hình hồi quy tuyến tính tổng quát từ đó nhận 

định sự liên hệ tuyến tính của biến phụ thuộc với toàn 

bộ tập hợp của các biến độc lập. Với trường hợp trên, 

có thể nhận định rằng thống kê F có giá trị Sig. = 0.000 

< 0.05 vậy nên mô hình sử dụng là hoàn toàn phù hợp.  

Căn cứ vào phương trình hồi quy tuyến tính trong 

phần phân tích nêu trên, nhận thấy nhân tố cấu trúc 

giá có hệ số β chuẩn hóa là 0,348 lớn nhất, bên cạnh 

đó hệ số β chuẩn hóa của nhân tố sự đồng cảm là 0,259 

và nhân tố sự tin cậy là 0,259 cũng có độ lớn bằng hệ 

số β chuẩn hóa của nhân tố sự đáp ứng, nhân tố tính 

hữu hình có hệ số β chuẩn hóa là 0,138. Đây là bước 

tiền đề quan trọng, định hướng doanh nghiệp hướng 

đến yếu tố then chốt quyết định sự hài lòng của khách 

hàng đối với doanh nghiệp mình. 
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5. Kết luận 

Sau khi áp dụng mô hình SERVPERF vào nghiên 

cứu đã xác định được những tác nhân tác động đến 

mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch 

vụ. Cụ thể, mô hình đã lược bỏ biến Sự đảm bảo do 

không đáp ứng được điều kiện khi phân tích tương 

quan, 4 nhân tố còn lại được sắp xếp theo mức độ tác 

động từ mạnh mẽ đến yếu nhất là: Sự đáp ứng, sự đồng 

cảm, sự tin cậy và tính hữu hình theo mô hình dưới. 

Có thể nhận xét rằng, với kết quả phân tích như ở 

phía trên đã đánh giá rằng khách hàng của Công ty Cổ 

phần Giao nhận vận tải Con Ong trong thời gian qua 

chưa thật sự thấy thỏa mãn về chất lượng dịch vụ mà 

công ty đem lại. Mặc dù đa số các biến quan sát đều 

được khách hàng nhận xét giá ở mức “rất hài lòng” 

nhưng vẫn tồn đọng những ý kiến đánh giá “rất không 

hài lòng”. 

Do đó, để tạo dựng được thương hiệu đáng tin hơn 

nữa với mỗi khách hàng thì Công ty Cổ phần Giao 

nhận vận tải Con Ong cần nâng cao chất lượng dịch 

vụ của công ty. Cụ thể tác giả xin đề xuất một số 

khuyến nghị với công ty dựa trên kết quả nghiên cứu: 

- Như nhân tố Sự đồng cảm, công ty cần có kế 

hoạch liên tục kiểm tra, đánh giá thái độ, cung cách 

phục vụ của nhân viên đã đúng mực, đúng chuẩn hay 

chưa là điều cần thiết. Bên cạnh đó, nên thiết lập các 

chỉ tiêu về văn hóa ứng xử của nhân viên vào bảng 

đánh giá, khen thưởng hàng tháng, hàng năm để công 

nhận công sức nỗ lực đóng góp của nhân viên và tạo 

tiền đề, khuyến khích các nhân viên cùng nhau hoàn 

thiện bản thân trong tác phong phục vụ; 

- Hay với nhân tố Sự đáp ứng nên xây dựng môi 

trường làm việc, thay đổi suy nghĩ, quan điểm của đối 

tượng lao động từ “hoàn thành tốt kết quả kinh doanh 

và đạt lợi nhuận cao” sang mục tiêu “thỏa mãn tối đa 

nhu cầu của khách hàng, từ đó hoàn thành kế hoạch 

kinh doanh, tăng trưởng lợi nhuận”. 

Cùng với những đóng góp đã được trình bày, 

nghiên cứu vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. 

Thứ nhất, nghiên cứu mới chỉ đạt hiệu quả khi áp 

dụng và thực hiện với các khách hàng mới. Mẫu 

nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở con số 186 khách hàng, 

vẫn còn rất nhỏ so với lượng khách hàng thực tế tại 

công ty, do vậy khả năng nhận định tổng quát của đề 

tài luận án chưa thật sự cao. 

Thứ hai, nghiên cứu chỉ giải thích được 76,078% 

sự biến thiên của Sự hài lòng khách hàng về chất 

lượng dịch vụ bởi sự biến thiên của 5 nhân tố độc lập. 

Như vậy, ngoài các nhân tố như đã đề cập đến trong 

bài, còn nhiều nhân tố khác có thể giải thích cho sự 

hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ như: 

Giá cả dịch vụ, mối quan hệ với khách hàng,... 
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Tóm tắt 

Chỉ dẫn địa lý cho các mặt hàng nông sản, đặc 

biệt các đặc sản địa phương tại Việt Nam là một 

hình thức giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của 

hàng hóa, nếu được xây dựng và phát triển sẽ góp 

phần rất lớn vào lợi ích quốc gia. Trong bài báo 

này, tác giả phân tích, chỉ ra các khó khăn trong 

đăng ký, sử dụng và quản lý các sản phẩm nông 

sản được cấp phép chỉ dẫn địa lý và đưa ra các 

khuyến nghị, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả 

trong hoạt động sử dụng và bảo hộ chỉ dẫn địa lý 

cho hàng nông sản tại Việt Nam, hỗ trợ đẩy mạnh 

phát triển ngành nông nghiệp nước nhà bền vững, 

hiện đại. 

Từ khóa: Nông sản Việt Nam, chỉ dẫn địa lý, phát 

triển nông nghiệp. 

Abstract 

Geographical indications for agricultural 

products, especially local specialties in Vietnam is 

a form of helping to improve the competitiveness 

of goods, if built and development will greatly 

contribute to the national interest. In this article 

the author analyzes difficulties in registration, use 

and management of protected agricultural 

products only geographic guidance and propose 

recommendations and solutions to increase 

efficiency in conservation activities using and 

protecting geographical indications for 

agricultural products in Vietnam, contributing to 

promoting the development of the foundation 

modern and sustainable domestic agriculture. 

Keywords: Vietnamese agricultural products, 

geographical indication, agricultural 

development. 

1. Đặt vấn đề 

Các hiệp định về các khía cạnh thương mại liên 

quan đến quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPs) là 

một thỏa thuận pháp lý quốc tế giữa tất cả các quốc 

gia là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới 

(WTO). Hiệp định TRIPs đã pháp điển hóa khái niệm 

chỉ dẫn địa lý thông qua các vòng đàm phán đa 

phương: “Chỉ dẫn địa lý là những chỉ dẫn về hàng 

hóa được bắt nguồn từ lãnh thổ của một quốc gia 

thành viên hoặc từ khu vực hay địa lý của lãnh thổ đó 

có chất lượng, uy tín hoặc đặc tính nhất định chủ yếu 

do xuất xứ địa lý quyết định”. 

Hiệp định TRIPs đã quy định khá chặt chẽ điều 

kiện để một sản phẩm được chỉ dẫn địa lý. Chỉ dẫn 

phải nêu rõ được xuất xứ, nguồn gốc của hàng hóa từ 

một quốc gia thành viên hoặc khu vực địa phương của 

lãnh thổ đó và phải có sự gắn bó mật thiết giữa chất 

lượng, tính chất đặc trưng của hàng hóa đó với khu 

vực địa lý được chỉ dẫn. 

Trước khi “Luật Sở hữu trí tuệ” tại Việt Nam được 

ban hành, thì thuật ngữ “Tên gọi xuất xứ hàng hóa” 

chính là một dấu hiệu đưa ra nhằm quy định chỉ dẫn 

theo địa lý, nó cung cấp các thông tin về nguồn gốc 

hàng hóa từ nơi sản xuất ở một địa phương, quốc gia, 

mang theo hình ảnh, chất lượng, hay cả danh tiếng, 

đặc trưng của điều kiện địa lý phân biệt với các miền 

văn hóa khác nhau được ẩn chứa trong đó. Vào năm 

2005, khi “Luật Sở hữu trí tuệ” được ban hành thì cụm 

từ chỉ dẫn địa lý được quy định là “dấu hiệu để chỉ 

hàng hóa có nguồn gốc từ địa phương, khu vực, vùng 

lãnh thổ hoặc quốc gia cụ thể” (Khoản 22 Điều 4). Đó 

là vấn đề đảm bảo cho các sản phẩm đã được chứng 

nhận có chất lượng nhất định, mang tính chất đặc 

trưng và nét riêng biệt của các vùng miền, như một sự 

so sánh từ khâu sản xuất và ra thành phẩm của từng 

địa phương. Khái niệm của Việt Nam về chỉ dẫn địa 

lý cũng tương thích với khái niệm trong hiệp định 

TRIPs trên cả 2 yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ và tính 

chất đặc trưng của hàng hóa ứng với địa danh đó. 

Bắt đầu từ năm 2001 cho đến nay khi chỉ dẫn địa 

lý được đưa vào sử dụng thì thuật ngữ này vẫn chưa 

thực sự phát huy được công dụng của mình vì còn tồn 

tại nhiều khó khăn từ những khâu đăng ký, sử dụng và 

quản lý cũng như bảo hộ đối với các mặt hàng nông 

sản được cấp chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam. Tính đến 

thời điểm hiện tại, mới có 101 sản phẩm được chứng 

nhận chỉ dẫn địa lý và trong đó có 89 sản phẩm là nông 

nghiệp [4]. 



 

 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 
 

97 SỐ 68 (11-2021) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

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

Với một quốc gia mạnh về nông nghiệp như Việt 

Nam thì con số đó còn là quá nhỏ, cần có các biện 

pháp để khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển chỉ 

dẫn địa lý giúp đảm bảo về chất lượng sản phẩm khi 

tới tay người tiêu dùng, đảm bảo uy tín cho sản phẩm 

tại nơi sản xuất, đồng thời làm tăng giá trị chất lượng 

của nông sản Việt Nam, đảm bảo tính cạnh tranh về 

đặc thù sản phẩm tại thị trường trong nước và thị 

trường quốc tế. 

2. Khó khăn trong thực tiễn bảo hộ và sử dụng 

chỉ dẫn địa lý cho nông sản tại Việt Nam 

2.1. Khó khăn trong đăng ký 

Phần lớn các hàng nông sản được bảo hộ là sản 

phẩm tươi, nhiều nông sản được chứng nhận bảo hộ 

dưới trạng thái sản phẩm khô, là nguyên liệu như hạt 

tiêu, hoa hồi, cà phê, vỏ quế. So với từ năm 2001 đến 

năm 2016 có 54 sản phẩm được đánh giá và cấp phép 

chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Nổi bật trong đó có tới 47 

sản phẩm là nông sản, số lượng chỉ dẫn địa lý gia tăng 

đáng kể từ năm 2017 đến nay cụ thể là 47 sản phẩm 

được cấp bảo hộ trong vòng 4 năm, trong đó có 42 sản 

phẩm là nông sản. Tuy vậy, sự tăng trưởng đó vẫn 

chưa thực sự tương ứng với tiềm năng nông nghiệp 

quốc gia, con số đó chưa đảm bảo được mục tiêu về 

phát triển nông nghiệp bền vững [4]. 

Không khó để thấy được những yếu tố dẫn đến 

tình trạng trên, đơn cử là hạn chế từ những quy định 

của pháp luật chưa có sự thay đổi phù hợp liên quan 

đến việc đăng ký chỉ dẫn địa lý. Để được cấp bằng bảo 

hộ thì việc chuẩn bị và nộp đơn là rất quan trọng. Theo 

đó, các mục liên quan đến việc sử dụng hiệu quả chỉ 

dẫn địa lý đã cấp chứng nhận không phải là yêu cầu 

cần có trong hồ sơ đăng ký. Tuy nhiên, đây chính là 

nội dung cần thiết để đảm bảo hiệu quả pháp lý cho 

vấn đề đăng ký, sử dụng và bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho 

các sản phẩm của địa phương. 

Thực tế rất khó để được thông qua việc đăng ký, 

nhận thấy trong 30 đơn thì chỉ có khoảng 10 đơn được 

chấp nhận. Dẫn đến khúc mắc như vậy, bởi hiện nay 

vấn đề xây dựng chỉ dẫn chưa được hoàn thiện luật 

hóa phù hợp tới mỗi địa phương. Mâu thuẫn xảy ra 

trong việc giám sát bảo hộ diễn ra thường xuyên đối 

với các sản phẩm nằm trong vùng địa lý trực thuộc 

lãnh thổ ở nhiều địa phương khác nhau. Ví như việc 

đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sâm Ngọc Linh cho thấy 

mâu thuẫn này. Do sâm Ngọc Linh được bản đồ địa lý 

khoanh vùng, xác định nằm trên lãnh thổ của hai tỉnh 

Quảng Nam và Kon Tum, mà theo luật pháp Việt Nam 

hiện hành về đăng ký chỉ dẫn địa lý vẫn chưa đưa ra 

biện pháp giải quyết các xung đột giữa các bên đăng 

ký chỉ dẫn địa lý. Điều đó dẫn tới việc mặt hàng sâm 

Ngọc Linh đăng kí theo chỉ dẫn địa lý năm 2006 

nhưng cho tới 10 năm sau (tháng 10/2016) thì sản 

phẩm mới được công nhận việc đăng ký bảo hộ. 

Cùng với đó, nước ta chưa cụ thể hóa việc sử dụng 

chỉ dẫn này nên có nhiều doanh nghiệp, địa phương 

rơi vào trạng thái lo sợ sau khi đăng ký xong nhưng 

không sử dụng được. Nhưng làm sao để các cá nhân, 

tổ chức có thể đăng ký được thì vẫn là trở ngại lớn, 

yêu cầu trong hồ sơ đăng ký cần phải đưa ra sự khác 

biệt của sản phẩm gắn với chỉ dẫn địa lý, khu vực địa 

lý,... phải mang yếu tố đặc thù. Khó khăn hơn khi các 

địa phương, doanh nghiệp không đăng ký chỉ dẫn địa 

lý là bởi khâu minh chứng mối quan hệ của thành phần 

chất lượng có trong sản phẩm với khu vực tạo ra sản 

phẩm đó. Muốn làm rõ điều này cần đòi hỏi người 

đăng ký phải làm rất nhiều nghiên cứu đến cấu trúc và 

quá trình hóa học diễn ra ở sinh vật để có thể chỉ ra 

mối liên hệ giữa đặc thù ở chất lượng của sản phẩm 

với môi trường sinh thái nông nghiệp và dấu hiệu địa 

lý. Song, theo như Thông tư số 01/2007/TTBKHCN 

đưa ra các quy định khung mẫu chung, các yếu tố xác 

định, chỉ tiêu để đánh giá,... chứng minh cho sự tồn tại 

của mối liên hệ này lại không được đưa ra rõ ràng. 

2.2. Khó khăn trong sử dụng và quản lý  

Việc đăng ký để được cấp văn bằng chỉ dẫn địa lý 

Bảng 1. Số liệu thống kê các sản phẩm mới 

được chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 

Năm Sản phẩm Nông sản 

2001 1 0 

2002 1 1 

2005 1 1 

2006 2 2 

2007 7 6 

2008 2 2 

2009 2 2 

2010 8 7 

2011 5 5 

2012 5 5 

2013 6 4 

2014 6 5 

2015 1 0 

2016 7 7 

2017 6 6 

2018 9 8 

2019 10 9 

2020 22 19 

Nguồn: tác giả tổng hợp từ [4] 
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gặp không ít khó khăn, nhưng việc quản lý và sử dụng 

được hiệu quả để nâng cao các giá trị chủ thể sản phẩm 

đôi khi còn là việc cấp thiết hơn. Xuyên suốt 20 năm 

qua, hiệu quả trong hoạt động sử dụng chỉ dẫn địa lý 

của các chủ thể chưa cao, điển hình như chỉ dẫn địa lý 

nước mắm Phú Quốc: Tình trạng dùng các loại phẩm 

màu, hương liệu pha lẫn nước muối, cho thêm các gia 

vị nhằm đánh lừa giác quan của người dùng, sau đó 

dán mác thương hiệu nước mắm Phú Quốc ngày càng 

gia tăng. Giá trị sản phẩm bị kéo xuống mức thấp, trà 

trộn vào thị trường tiêu thụ, gây ra nhiều hệ lụy đối 

với sản phẩm được công nhận chỉ dẫn địa lý nói riêng 

và ngành sản xuất nước mắm nói chung [6]. 

Tình trạng xuất hiện các mặt hàng giả gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng tới tên tuổi, chất lượng, hình ảnh 

của hàng hóa được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nguy hại về 

chất lượng đối với người tiêu dùng nhưng vẫn chưa có 

các chế tài, quy định nghiêm ngặt xử lý. Điều đó nói 

lên hiệu quả ở khâu quản lý các sản phẩm đã được 

công nhận chỉ dẫn địa lý chưa thực sự phát huy hiệu 

quả, dẫn tới chất lượng của mặt hàng chính thống bị 

giảm xuống đáng kể. 

2.3. Hạn chế trong kiến thức thực tế về sản 

phẩm của người tiêu dùng 

Ngày nay, chỉ dẫn địa lý vẫn chưa mang tính phổ 

biến và lưu thông trong cộng đồng cũng làm giảm đi 

tính hiệu quả của chỉ dẫn địa lý đối với các mặt hàng 

nông sản nước ta. Mỗi sản phẩm được cấp văn bằng 

chỉ dẫn địa lý đều đã được kiểm tra về chất lượng đặc 

trưng theo vùng miền đó, chỉ dẫn địa lý như một sự 

kiểm định để tạo ra sự uy tín cho sản phẩm của địa 

phương đăng ký. Nếu nhiều người dân biết đến và 

hiểu hơn về chỉ dẫn địa lý thì giá trị đem lại cho các 

sản phẩm nông sản được bảo hộ sẽ tăng cao hơn, thúc 

đẩy phát triển nông nghiệp nước nhà, đóng góp nhiều 

thêm cho nền kinh tế quốc gia. 

Hơn nữa, người tiêu dùng vẫn còn gặp rào cản 

trong việc tiếp cận các kiến thức về sản phẩm và chưa  

phân biệt được sản phẩm được bảo hộ và sản phẩm 

giả trên thị trường. Vì vậy, tạo nên mối phân vân khi 

lựa chọn hàng hóa để sử dụng, thiếu đi sự tin tưởng 

của người dân vì rất nhiều mặt hàng được gắn mác bảo 

hộ theo chỉ dẫn địa lý nhưng đang bị làm giả. Đơn cử 

như chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê Buôn Mê 

Thuột, việc triển khai sử dụng khái niệm này hiện nay 

rất khó, gây ra các ảnh hưởng không tốt tới uy tín của 

mặt hàng được chứng nhận bảo hộ. Trên thị trường tồn 

tại rất nhiều loại hàng cà phê tuy không được làm ra 

trong khu vực đã khoanh vùng trên bản đồ địa lý bảo 

hộ nhưng lại được nhà sản xuất tổ chức đóng gói bao 

bì tại Buôn Mê Thuột liền được gắn mác chỉ dẫn địa 

lý Buôn Mê Thuột [3]. Việc này báo động đến vấn đề 

đảm bảo thương hiệu uy tín của sản phẩm cà phê Buôn 

Mê Thuột và đem lại sự an toàn đối với người tiêu 

dùng trước những sản phẩm chất lượng không đúng 

chuẩn và không có sự kiểm chứng về chất lượng kỹ 

càng và tuyệt đối an toàn với sức khỏe. 

2.4. Khó khăn trong đảm bảo chất lượng hàng 

hóa được bảo hộ chỉ dẫn địa lý 

Có thể thấy, trong quá trình đóng gói bao bì, bảo 

quản và vận chuyển hàng vẫn chưa thể hiện được sự 

quan tâm, giám sát chặt chẽ và quản lý thực hiện 

nghiêm ngặt đối với sản phẩm được bảo hộ bởi chỉ 

dẫn này. Vậy nên, đã gây ra tình trạng suy giảm chất 

lượng hàng hóa khi tới tay người tiêu dùng, vì qua các 

khâu trung gian sản phẩm rất dễ bị pha trộn thành phần, 

thời gian vận chuyển hàng hóa lâu, điều kiện thời tiết 

không đảm bảo dẫn đến ảnh hưởng tới chất lượng đặc 

trưng thực sự của sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa 

lý. Trường hợp về chỉ dẫn địa lý chè Shan tuyết Mộc 

Châu là điển hình cho tình trạng đó khi sản phẩm chỉ 

được đóng theo bao 35kg vận chuyển đi nơi khác để 

bán chiếm tỷ lệ tới 90% [2]. Khi sản phẩm đến tay nhà 

phân phối trung gian, được mở ra đóng thành các gói 

lẻ để phân phối ra thị trường. Sau đó chuyển đến người 

tiêu dùng, bao bì sẽ không còn được vẹn nguyên như 

ban đầu, việc các nhà phân phối đóng gói lẻ để tiêu 

thụ sẽ không tránh khỏi tình trạng hàng hóa bị trộn lẫn 

cùng những sản phẩm cùng loại đến từ các nơi khác. 

Điều này làm cho hàng nông sản được chỉ dẫn địa lý 

vì thế mà giảm sút chất lượng và bị hạ thấp uy tín so 

với các mặt hàng khác. 

Việc bảo vệ và cải tạo môi trường đặc trưng về mặt  

địa lý, nơi tạo ra sản phẩm được chứng nhận chỉ dẫn 

cũng cần nhận được sự quan tâm sát sao. Hiện nay ở 

nước ta có rất nhiều địa phương còn để nguyên đất 

trồng cây lâu năm mà không chăm sóc gây ra tình 

trạng thoái hóa đất nghiêm trọng và rất khó cải tạo. Ở 

một số nơi khác còn tận dụng đất trồng cây lâu năm 

để tiếp tục sử dụng nhưng lại không chú ý đến việc 

duy trì cấu trúc đất và dinh dưỡng trong đất. Đất trồng 

cây lâu năm rất dễ bị các vấn đề như xói mòn, rửa trôi 

làm mất đi các chất dinh dưỡng vì phải đảm bảo hoạt 

động cung cấp dưỡng chất cho các loại cây trồng trong 

một thời gian dài. Chính vì thế, cần sử dụng các biện 

pháp bổ sung dinh dưỡng hay cải tạo cấu trúc đất là 

vấn đề rất cần được quan tâm. 

3. Nguyên nhân chỉ dẫn địa lý bị hạn chế 

Sau 20 năm, việc áp dụng chỉ dẫn địa lý vẫn chưa 

thực sự cho thấy những hiệu quả của nó mang lại đối 
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với các mặt hàng nông sản Việt Nam. Đây cũng là một 

sự tiếc nuối cho ngành nông nghiệp của ta nói chung 

vì để phát triển và nâng cao hiệu quả của cụm từ “chỉ 

dẫn địa lý” vẫn đang gặp phải một số khó khăn, hạn 

chế như: 

- Do quy định của pháp luật Việt Nam chưa thực 

sự phù hợp với thực tiễn. 

Từ các phân tích ở trên, các quy định về quy trình 

đăng ký, sử dụng chỉ dẫn địa lý của pháp luật Việt 

Nam chưa thực sự phù hợp với thực tế và hiệu quả 

thực thi của các quy định không cao. 

- Một số quy định đặt ra đang tập trung chủ yếu 

vào vấn đề đăng ký, còn thiếu sót trong việc chú trọng 

sử dụng và quản lý chỉ dẫn địa lý hiện nay. 

Các quy định về chỉ dẫn địa lý có trong “Luật Sở 

hữu trí tuệ” và các văn bản hướng dẫn chưa đề cập đến 

hoạt động sử dụng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho những 

mặt hàng đã được cấp bằng đăng ký mà mới chỉ đưa 

ra quá trình để đăng ký chứng nhận. Do vậy, phần lớn 

các chỉ dẫn địa lý đã được đăng ký nhưng không có 

một tổ chức, cá nhân nào được cấp quyền sử dụng để 

khai thác giá trị về mặt thương mại hóa dẫn tới tình 

trạng sử dụng hoàn toàn tự do, thiếu đi sự quản lý 

nghiêm ngặt, công tác bảo hộ còn lỏng lẻo đã gây ảnh 

hưởng không tốt đến tính chất đặc trưng, chất lượng 

của mặt hàng và uy tín của chỉ dẫn địa lý. 

- Do thuật ngữ “Chỉ dẫn địa lý” còn mới đối với 

người tiêu dùng. 

Từ những ngày đầu được đưa vào sử dụng đến nay, 

chưa có chiến dịch quảng bá hay truyền thông mạnh 

mẽ nào để người tiêu dùng biết tới chỉ dẫn địa lý. Điều 

đó gây ra hạn chế về sự phổ biến và tiếp cận thị trường 

của các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý bởi lẽ 

mọi sản phẩm khi đưa ra thị trường cần có sự đón nhận 

và ủng hộ của người tiêu dùng. Chưa mang hiểu biết 

về chỉ dẫn địa lý tới người tiêu dùng thì công dụng và 

giá trị của nó đem lại cho hàng hóa được bảo hộ chưa 

phát huy hiệu quả.  

- Chưa có quy định của pháp luật liên quan tới quy 

trình đóng gói, bảo quản hàng hóa từ khâu sản xuất 

đến tay người tiêu dùng. 

Sau khi đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý, khâu 

sử dụng vẫn chưa được quy định và kiểm soát chặt chẽ. 

Quy trình đóng gói hàng hóa chưa được quan tâm sát 

sao, còn để xảy ra nhiều trường hợp bị pha trộn khi 

qua khâu trung gian bán hàng. Điều đó dẫn tới suy 

giảm chất lượng của sản phẩm, không còn được đúng 

với các tính chất đặc trưng của vùng miền, gây ra ảnh 

hưởng nghiêm trọng tới uy tín của chỉ dẫn địa lý.  

- Ở Việt Nam, các quy định đặt ra về “chỉ dẫn địa 

lý” gần như chưa phù hợp, gắn kết với chuẩn mực 

quốc tế. 

Mặc dù đã có sự bổ sung, sửa đổi “Luật Sở hữu trí 

tuệ” vào các năm 2009, năm 2019 với những thay đổi 

tích cực hơn về khâu đăng ký, cấp quyền cho những 

đối tượng, chủ thể đại diện sở hữu phù hợp theo chuẩn 

mực quốc tế. Song, nằm trong “Hồ sơ đề nghị xây 

dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

“Luật Sở hữu trí tuệ” dự định sẽ được trình lên Quốc 

hội xem xét và cho ý kiến vào Kỳ họp trong tháng 10 

năm 2021 và trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp 

tháng 5 năm 2022. Trong đó chỉ ra những điều kiện 

chưa phù hợp với những cam kết có trong các điều 

ước quốc tế mà Việt Nam mới là thành viên. Bên cạnh 

đó, những yêu cầu về các điều kiện bảo hộ cho chỉ dẫn 

địa lý nông sản của Việt Nam cũng tồn tại nhiều điểm  

chưa tương đồng và thiếu sự gắn kết với luật pháp 

quốc tế. Điển hình như quy định về các điều kiện cần 

để sản phẩm có thể đăng ký bảo hộ dưới dạng chỉ dẫn 

địa lý [1]. 

- Hoạt động sử dụng và quản lý chỉ dẫn địa lý chưa 

được quan tâm đúng mức. Với những giá trị cốt lõi mà 

chỉ dẫn địa lý mang lại góp phần xây dựng thương 

hiệu mặt hàng nông sản Việt Nam, nâng tầm giá trị 

toàn ngành nông nghiệp nước nhà đã cho thấy mối 

quan tâm cấp thiết cần được chú trọng ngay lúc này. 

Tuy nhiên, soi chiếu trên quy định của luật pháp Việt 

Nam ta còn tồn tại nhiều mặt hạn chế, chúng ta vẫn 

chưa dành nhiều sự quan tâm tới đối tượng, mức đầu 

tư, hỗ trợ ngân sách dành cho nghiên cứu các yếu tố 

nằm trong chuyên môn còn thiếu, dẫn tới phát triển và 

thực hiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho những sản phẩm 

nông sản tại các địa phương, các vùng miền còn nhiều 

trở ngại và chậm phát triển. 

4. Khuyến nghị 

Từ những khó khăn, nguyên nhân nêu trên, tác giả 

xin đưa ra một số khuyến nghị sau đây: 

⁕ Về phía Nhà nước: 

- Cần hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật từ các 

khâu cho phép đơn đăng ký, khâu sử dụng, khâu quản 

lý cũng như bảo đảm cho việc chỉ dẫn địa lý theo 

hướng: Cụ thể hoá những nội dung liên quan tới sử 

dụng và quản lý chỉ dẫn địa lý để đẩy mạnh thêm hoạt 

động này; đưa ra những quy định rõ ràng về quyền sở 

hữu, quyền sử dụng và quyền quản lý đối với các sản 

phẩm được chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Nhà 

nước cần đưa ra các hình thức xử phạt cụ thể, khắt khe 

với những trường hợp làm giả nhãn hiệu, làm giảm giá 
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trị và chất lượng sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý 

như xử phạt hành chính, tước giấy phép kinh doanh,... 

- Để thuận tiện hơn cho việc đăng ký, cần bổ sung 

thêm quy định cụ thể về xác định khu vực địa lý của 

nông sản, nếu mặt hàng đó nằm giữa 2 địa phương có 

thể xét theo tỷ lệ về diện tích nằm bên nào nhiều hơn. 

Xem xét lại các quy định về khâu minh chứng mối 

quan hệ của thành phần chất lượng có trong sản phẩm 

với khu vực tạo ra sản phẩm đó nhằm giảm sự phức 

tạp khi phải làm nhiều nghiên cứu cấu trúc. Giới hạn 

lại chỉ cần minh chứng cụ thể quá trình hóa học và tính 

đặc trưng của nông sản địa phương đặc biệt hơn so với 

mặt hàng đó ở các địa phương khác. Khắc phục tồn tại 

và xem xét lại những điểm chưa tương đồng với luật 

pháp quốc tế, trước hết là về quy định các điều kiện 

cần để sản phẩm có thể đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. 

- Cần làm rõ về vai trò của các cơ quan chuyên 

môn, cơ quan quản lý, các chủ sử dụng, các hiệp hội, 

tổ chức tập thể,… trong việc khai thác, sử dụng, quản 

lý và bảo vệ quyền đối với các sản phẩm hàng nông 

sản địa phương được cấp bằng chỉ dẫn địa lý. Chuyên 

môn hóa các nghiệp vụ kiểm tra, giám sát nhằm đảm 

bảo giữ được tính chất đặc trưng vùng miền của hàng 

hóa được chỉ dẫn, tối ưu hóa giá trị của chỉ dẫn địa lý 

đem lại cho hàng hóa nông sản địa phương. 

- Nhà nước cần kết hợp với địa phương và các 

kênh truyền thông để đẩy mạnh việc đưa thông tin 

chính xác về chỉ dẫn địa lý với những lợi ích mà nó 

mang lại cho người tiêu dùng. Đặc biệt cần tuyên 

truyền hướng dẫn người mua cách phân biệt hàng thật 

giả của các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Cụ 

thể có thể đưa ra các dấu hiệu nhận biết về tem mác, 

ký hiệu đặc trưng không thể làm giả, độc quyền của 

người hoặc đơn vị sở hữu chỉ dẫn địa lý. Việc đó giúp 

người tiêu dùng có sự tin tưởng và yên tâm với sản 

phẩm mình lựa chọn, đã nhận được đúng sản phẩm 

đảm bảo chất lượng đặc trưng của đặc sản địa phương. 

- Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý có thể tham 

khảo áp dụng cơ sở dữ liệu Blockchain (Chuỗi khối) 

để chứng minh nguồn gốc cho các hàng hóa được bảo 

hộ bằng cách mã hóa. Ngoài ra có thể áp dụng thêm 

hình thức dùng mã QR cho mỗi sản phẩm để người 

tiêu dùng dễ dàng kiểm tra kiểm hóa, hạn chế tình 

trạng hàng nhái. 

⁕ Về phía địa phương có sản phẩm nông sản được 

bảo hộ: 

- Địa phương cần quan tâm, hướng dẫn người nông 

dân cách chăm bón cây, cải tạo đất cứng, trồng đúng 

giống để đảm bảo giữ đúng tính chất đặc trưng của 

nông sản đã được bảo hộ mang tên tuổi địa phương. 

Kết hợp cùng với các nhà khoa học, cập nhật công 

nghệ mới phục vụ cho chăm sóc và sản xuất nông sản. 

- Các địa phương cần tăng cường xây dựng thêm 

những mô hình chuẩn về tổ chức, khai thác và quản lý 

các mặt hàng có tiềm năng được chứng nhận chỉ dẫn 

địa lý, đưa ra các chế tài quản lý bảo hộ chỉ dẫn địa lý 

vào là một phần trong chính sách phát triển nông 

nghiệp; tăng cường việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý 

cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam đã được bảo 

hộ trong nước ra nước ngoài, đặc biệt là ở các quốc 

gia có nhiều người Việt học tập, sinh sống và làm việc 

như Pháp, Đức, Mỹ, Nga,... Đưa sản phẩm nông sản 

của Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế thông qua chỉ 

dẫn địa lý với bước đệm đã được đảm bảo, kiểm tra 

về chất lượng.  

- Các địa phương cần quan tâm hơn nữa và rà soát 

lại các đặc sản của vùng mình để tiến hành thực hiện 

các thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý, đồng thời cần đẩy 

mạnh các biện pháp phòng, chống sản xuất, tiêu thụ 

sản phẩm giả mạo các sản phẩm chính thống được cấp 

phép bảo hộ chỉ dẫn địa lý để đảm bảo về uy tín, danh 

tiếng cho các mặt hàng mang chỉ dẫn địa lý. Coi chỉ 

dẫn địa lý như một mức độ kiểm tra, đảm bảo về chất 

lượng hàng nông sản của địa phương để nâng cao giá 

trị hàng hóa tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

- Người/ đơn vị sở hữu của sản phẩm được bảo hộ 

chỉ dẫn địa lý cần quan tâm và giám sát chặt chẽ khâu 

đóng gói bảo quản hàng hóa. Quy định rõ ràng về hình 

thức, khối lượng, số lượng trong một đơn vị bao gói 

để tránh tình trạng chuyển bao bì dễ gây ra tình trạng 

pha trộn, suy giảm chất lượng đặc trưng của sản phẩm 

được bảo hộ. 

5. Kết luận 

Ngày nay, chỉ dẫn địa lý đã được nhà nước quan 

tâm và đẩy mạnh hỗ trợ người nông dân đăng ký sản 

phẩm sản xuất của mình tối đa nhất có thể. Tuy nhiên, 

vẫn gặp phải các vấn đề khiến cho hiệu quả sử dụng, 

quản lý và bảo hộ chỉ dẫn địa lý chưa được cao. Cần 

tạo ra nhiều chính sách cải thiện, nâng cao, để hạn chế 

khuyết điểm, phát huy tối đa mọi giá trị của chỉ dẫn 

địa lý đem lại cho nông sản Việt Nam, đẩy mạnh tăng 

cường phát triển kinh tế nông nghiệp, đóng góp cho 

nền kinh tế nước nhà. 
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Tóm tắt 

Cướp biển không chỉ ảnh hưởng đến luật quốc tế 

nói chung mà còn ảnh hưởng đến cả luật hàng hải 

nói riêng. Các cơ quan thực thi pháp luật đang 

thực sự đối mặt với nhiều khó khăn do xuất phát 

từ những yếu điểm của Công ước Liên hợp quốc 

về Luật Biển, cũng như Luật địa phương của các 

quốc gia nơi các vụ cướp biển được xét xử và truy 

tố. Với sự hình thành và phát triển của tội phạm 

cướp biển, đặc biệt là các hoạt động cướp biển ở 

lục địa châu Phi, đã làm cho thế giới mất một số 

lượng lớn tiền chuộc, và số lượng thuyền viên bị 

bắt làm con tin, trộm cắp hàng hóa,… Bài viết 

này sẽ phân tích các tác động của cướp biển đối 

với hệ thống luật hàng hải quốc tế. 

Từ khóa: Luật hàng hải, an toàn hàng hải, cướp 

biển. 

Abstract 

Maritime Piracy has brought effects not only into 

the public international law but also into the 

maritime law. The law enforcers are really facing 

ambiguities of the laws resulted from lacuna of the 

United Nations Convention on the Law of the Sea 

as well as nation  laws of the respective 

countries where piracy cases are tried and 

prosecuted. And because of the invention of new 

styles in the crime of piracy, particularly piracy 

activities in African continent whereby a huge 

amount of ransom is demanded and the number of 

crew members are held hostages on top of the 

theft of cargo and other ship and crew valuables... 

This article is going to illustrate the effects of 

piracy into international maritime law. 

Keywords: Maritime law, maritime safety, 

Maritime Piracy. 

1. Đặt vấn đề 

Cướp biển là một trong số các nguyên nhân làm 

chậm trễ trong vận tải, gây trộm cắp và đòi tiền 

chuộc, dẫn đến sự gia tăng chi phí vận tải biển ảnh 

hưởng đến chủ tàu, cũng như người tiêu dùng và 

điều này xảy ra ở bất cứ nơi nào có hoạt động cướp 

biển. Các hợp đồng thuê tàu, bảo hiểm hàng hải, luật 

hàng hải quốc tế, cũng như toàn bộ việc vận chuyển 

bằng đường biển đã bị ảnh hưởng nhiều bởi các hoạt 

động cướp biển. 

Trong một báo cáo của Shortland [1] đã chỉ ra 

rằng: Cướp biển “không chỉ là một ngành kinh doanh 

béo bở ở Somalia”. Vì nạn cướp biển đang làm tăng 

đáng kể phí bảo hiểm; các công ty bảo hiểm tạo ra 

“lợi nhuận tốt”. Trong năm 2011 đã có 1.118 thuyền 

viên bị bắt làm con tin trong số đó có 24 người thiệt 

mạng. Đây là con số tử vong cao gấp ba lần so với 

năm 2009. Hơn nữa, State of Maritime Piracy báo 

cáo rằng, tiền chuộc và các khoản thanh toán liên 

quan ước tính từ 200.000 đến 1.000.000 USD cho 

việc thả mười tám (18) con tin của tàu M/V. Asphat 

Venture và tàu M/V Albed vào năm 2014. Trong năm 

2013, số tiền chuộc được trả cho cướp biển ước tính 

là 21,60 triệu USD. Trong năm 2012, tổng số tiền 

chuộc và khoản thanh toán liên quan là 31,750,000 

USD với mức trung bình là 3,968,750 USD cho mỗi 

vụ việc. Thời gian trung bình mà thuyền viên bị bắt 

làm con tin là 316 ngày. Tổng cộng 44 khoản tiền 

chuộc đã được trả trong năm 2010 với tổng trị giá 

238 triệu USD với mức trung bình khoảng 5,4 triệu 

USD cho mỗi vụ. Tổng số tiền chuộc là 159,62 triệu 

USD với mức trung bình 4,97 triệu USD cho mỗi vụ 

trong năm 2011. Ngoài ra, báo cáo còn chỉ ra rằng 

mối đe dọa hiện nay của cướp biển và các nguy cơ 

khác trên biển là mối quan tâm hàng đầu mà chủ sở 

hữu và người khai thác tàu có nghĩa vụ phải mua bảo 

hiểm để bảo vệ tàu của họ trước những rủi ro liên 

quan. Do sự gia tăng của các vụ cướp biển, các nhà 

cung cấp bảo hiểm hàng hải cũng tăng chi phí bảo 

hiểm cho những tàu đi qua các khu vực rủi ro cao, do 

đó, chi phí thuế xuất nhập khẩu đều tăng. Ở Kenya, 

nhập khẩu công-te-nơ ước tính có thêm khoảng 

330.000 teu cho năm 2011, nếu thêm 200-300 USD 

vào chi phí như phụ phí chống cướp biển, làm tăng 

thêm chi phí gần 100 triệu USD.  

Ảnh hưởng của cướp biển đến chi phí thay đổi lại 

tuyến hành hải, chi phí đòi tiền chuộc, chi phí thuê 

nhân viên bảo vệ và thiết bị, chi phí truy tố và bỏ 

tù,... Mbekeani và Ncube [3] đã tính toán chi phí 

nhiên liệu do thay đổi lại tuyến hành hải để tránh 

cướp biển hàng năm của tàu chở dầu chạy từ Vịnh 

Aden đến Mũi Hảo Vọng là khoảng 3,5 tỷ USD. 
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Việc tăng chi phí bảo hiểm đã chuyển sang người 

tiêu dùng và dẫn đến việc các sản phẩm đi qua vùng 

có cướp biển ít cạnh tranh hơn. 

Theo nghiên cứu của Ben-Ari [2], khác với cướp 

biển Somali chỉ đòi tiền chuộc, ăn cắp hàng hóa, đặc 

biệt là dầu từ các tàu bị cướp, thì cướp biển khu vực 

biển tây Phi có xu hướng hành động thô bạo, làm bị 

thương thuyền viên và đôi khi còn giết chết họ. 

Những hành động này của cướp biển đang gây tổn 

hại cho nền kinh tế tây Phi, một số quốc gia bị ảnh 

hưởng trực tiếp bởi cướp biển không quan tâm nhiều 

đến các hành động cướp biển mà họ rất quan tâm đến 

tác động kinh tế do cướp biển mang lại như việc tăng 

phí bảo hiểm. Bài viết này tập trung phân tích tác 

động của cướp biển đối với chi phí hợp đồng thuê 

tàu, bảo hiểm hàng hải, hệ thống luật hàng hải quốc 

tế,… cũng như việc vận chuyển bằng đường biển. 

2. Ảnh hưởng của cướp biển đối với các quy 
định về trách nhiệm của người vận chuyển 

Cướp biển đã ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý 

của người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng vận 

chuyển. Cả vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và 

vận chuyển hành khách bằng đường biển đều quy 

định trách nhiệm của người vận chuyển trong các 

công ước quốc tế liên quan. Theo quy định về vận 

chuyển hành khách, nghị định thư năm 2002 của 

Công ước Athens quy định trách nhiệm nghiêm ngặt 

đối với người vận chuyển cho các tổn thất hành 

khách tử vong hoặc thương tật do sự cố vận chuyển 

gây ra. Trừ khi người vận chuyển chứng minh được 

rằng sự cố là do chiến tranh, thù địch, nội chiến, nổi 

dậy hoặc một hiện tượng tự nhiên có tính chất đặc 

biệt, không thể tránh khỏi và không thể cưỡng lại 

được. Cướp biển không nằm trong danh sách này, 

tuy nhiên, nó được cho là nằm trong ngoại lệ của 

Điều 3 (b) cho phép người vận chuyển miễn trách 

nhiệm nếu có thể chứng minh rằng sự cố chỉ là do 

hành vi cố ý hoặc thiếu sót của bên thứ ba gây ra; 

hoặc thiệt hại xảy ra trong quá trình vận chuyển do 

lỗi hoặc sự lơ là của người vận chuyển, hoặc của 

những người phục vụ, đại lý của họ hành động trong 

phạm vi công việc của mình. 

Đối với vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, 

trách nhiệm của người vận chuyển trong cả ba công 

ước, Quy tắc Hague/Visby, Quy tắc Hamburg và Quy 

tắc Rotterdam đều dựa trên trách nhiệm do lỗi chứ 

không phải trách nhiệm nghiêm ngặt như trong vận 

chuyển hành khách. Và cũng có một danh sách các 

sự cố được miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho người 

vận chuyển trong Quy tắc Hague/Visby, nhưng cướp 

biển không nằm trong số đó. Vì vậy, khi có hư hỏng 

hoặc mất mát hàng hóa do các hành vi cướp biển thì 

các Quy tắc này là không rõ ràng. Như đã nói, cướp 

biển không phải là một hiện tượng mới, nó đã có từ 

khi vận chuyển bằng đường biển hình thành, thực ra 

khi Quy tắc Hague/Visby được ban hành thì đã có 

hoạt động cướp biển nhưng nó không được coi là 

ngoại lệ đối với trách nhiệm của người vận chuyển. 

Quy tắc Hamburg không quy định các trường hợp 

ngoại lệ đối với trách nhiệm của người vận chuyển, 

tất cả những gì mà người vận chuyển cần để tự minh 

oan, là chứng minh rằng mất mát, hư hỏng và chậm 

trễ không phải do lỗi của họ hoặc lỗi của người phục 

vụ, đại lý của họ. Không quy định nào trong Quy tắc 

này đề cập rõ ràng đến vấn đề cướp biển, nhưng nó 

có thể liên quan đến sự chậm trễ trong việc vận 

chuyển hàng hóa, mất mát, thiệt hại liên quan đến sự 

chậm trễ đó. Vì vậy, người vận chuyển sẽ chỉ được 

miễn trách nhiệm nếu họ chứng minh rằng mất mát, 

hư hỏng hàng hóa do cướp biển không phải là lỗi của 

họ, hay do việc thay đổi tuyến hành trình để thoát 

khỏi khu vực rủi ro cướp biển cao. 

Đối với Quy tắc Rotterdam có quy định về cướp 

biển như một trường hợp mà người vận chuyển có 

thể được miễn trách nhiệm. Cụ thể, người vận 

chuyển có thể được miễn trách nhiệm đối với mất 

mát, hư hỏng hoặc chậm trễ nếu chứng minh được 

rằng mất mát, hư hỏng hoặc chậm trễ là do chiến 

tranh, thù địch, xung đột vũ trang, cướp biển, khủng 

bố, bạo loạn và hỗn loạn dân sự. 

Để người vận chuyển được miễn trách nhiệm, 

người vận chuyển phải chứng minh rằng tất cả các 

biện pháp phòng ngừa, chuẩn bị hợp lý đã được thực 

hiện để tránh mất mát, hư hỏng hoặc thương tích. Có 

nhiều cách mà hãng vận tải phải sử dụng như một 

cách để đẩy lùi cướp biển, như biết rằng một tuyến 

hành hải qua khu vực có rủi ro cướp biển cao, nhưng 

hãng vận tải không có biện pháp phòng ngừa nào sẽ 

bị coi là một điều bất thường và thậm chí những 

người bảo hiểm sẽ miễn cưỡng trong việc bồi thường. 

Trong trường hợp vụ bồi thường của Hartford Co. v. 

Gulf Refining Co., [3] tòa án đã bác bỏ việc áp dụng 

điều khoản bất khả kháng do chủ sở hữu viện dẫn để 

bào chữa cho họ. Hầu hết các điều khoản “Bất khả 

kháng” trong hợp đồng thuê tàu thường quy định quá 

chung chung, không bao gồm các hành vi cướp biển. 

Trong trường hợp Hartford nói trên, việc cướp biển 

được quy định rõ ràng trong Điều khoản “Bất khả 

kháng” không phải là trường hợp trong các hợp đồng 

dạng tiêu chuẩn. Ví dụ, biểu mẫu BIMCO (mẫu hợp 

đồng tiêu chuẩn cho hợp đồng thuê tàu) bao gồm các 

từ ngữ chung như sau: Chủ sở hữu và Người thuê tàu 

đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt 

hại nào hoặc sự chậm trễ, thất bại trong việc thực 

hiện theo Hợp đồng thuê tàu do các Hành động chiến 

tranh, hỗn loạn dân sự, cách ly, đình công, bắt giữ 

hoặc khống chế các hoàng tử và người cai trị dân 

tộc…, hoặc bất kỳ sự kiện nào khác mà không thể đề 

phòng hoặc tránh khỏi. Với sự gia tăng của các hoạt 

động cướp biển hiện nay ở các khu vực khác nhau, 
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cần phải đưa hoạt động cướp biển vào các điều 

khoản như thường xảy ra ngoài khả năng kiểm soát 

của hãng vận tải. Câu “… bất kỳ sự kiện nào khác 

không thể đề phòng hoặc tránh khỏi” không thể hiển 

nhiên được coi là bao gồm hành vi cướp biển, tốt 

hơn hành vi cướp biển nên được đưa vào trong danh 

sách các hành vi nguy hiểm được miễn trừ trách 

nhiệm cho người vận chuyển. 

3. Ảnh hưởng của cướp biển đến cước phí 
vận chuyển hàng hóa 

Hoạt động cướp biển đã góp phần làm tăng chi 

phí của chủ tàu đối với hoạt động kinh doanh vận tải 

biển nói chung. Vì các chủ tàu phải đối mặt với các 

chi phí mới cho các thiết bị an ninh, chi phí thay đổi 

tuyến hành hải, chi phí nhân công, chi phí truy tố 

cướp biển và bỏ tù, chi phí cho các hoạt động quân 

sự, chi phí cho các tổ chức chống cướp biển,... Ngoài 

ra, phí bảo hiểm đã được tăng lên do nguy cơ cướp 

biển ngày càng tăng. Để bù đắp chi phí gia tăng và 

để thu lợi nhuận vốn là mục tiêu chính của doanh 

nghiệp, cước phí vận tải phải tăng theo. 

Sự gia tăng hoạt động cướp biển ở Vịnh Guinea, 

ngoài khơi Somalia và tác động của việc tăng cước 

phí vận chuyển hàng hóa đã làm dấy lên mối lo ngại 

lớn đối với các công ty kinh doanh vận tải dọc theo 

khu vực này, đặc biệt là các công ty kinh doanh dầu 

mỏ. Các chủ tàu sẽ tiếp tục tìm cách tăng giá cước để 

họ bù đắp cho chi phí chạy tàu tăng lên. 

4. Ảnh hưởng của cướp biển đối với Hợp 
đồng thuê tàu 

Ngoại trừ cướp biển ngoài khơi Somalia có 

khuynh hướng bạo lực các con tin, ở các khu vực 

khác, cướp biển thường chủ yếu tập trung vào đánh 

cắp hàng hóa, tiền mặt và các vật có giá trị khác. 

Chưa rõ ai, giữa chủ tàu và người thuê tàu sẽ phải 

chịu trách nhiệm như thế nào đối với mất mát, hư 

hỏng hàng hóa do hành vi cướp biển gây ra. Các 

hành động cướp biển liên quan đến cướp, đánh cắp 

hàng hóa và tài sản đã đặt hợp đồng thuê tàu vào tình 

thế không rõ ràng. Có nhiều tình huống được đặt ra 

khi có tổn thất, các giả định được sử dụng để đưa 

cướp biển vào điều khoản chiến tranh, nhưng có 

những tình huống giả định không thể phù hợp. Lý 

luận tư pháp đã được sử dụng nhiều hơn là các quy 

định pháp lý để loại trừ một bên khỏi trách nhiệm 

pháp lý do cướp biển gây ra. Điều này đặc biệt được 

thực hiện trong trường hợp không có quy định rõ 

ràng liên quan trong hợp đồng thuê tàu. Chưa bao 

giờ là dễ dàng đối với các bên tranh chấp, những 

người đưa tranh chấp ra tòa án và các thẩm phán, 

người giải thích các quy định của pháp luật và đưa ra 

quyết định. 

Ngoài ra, để hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của cướp 

biển đến hợp đồng thuê tàu, chúng ta có thể phân 

tích ảnh hưởng của cướp biển đến mối quan hệ giữa 

chủ tàu và người thuê tàu trong tình huống cần lập 

lại tuyến hành trình để trách cướp biển. Trong bất kỳ 

tình huống nguy hiểm nào, thuyền trưởng cũng có 

thể thay đổi tuyến hành trình khác với tuyến đã định 

để đảm bảo an toàn hàng hải. Việc thay đổi chỉ được 

phép xảy ra trong một số trường hợp nhất định, 

nhưng nhìn chung nó được tính là vi phạm nghĩa vụ 

trong hợp đồng. Tính hợp pháp của sự thay đổi phụ 

thuộc vào việc hướng dẫn đến từ đâu, từ chủ tàu 

hoặc người thuê tàu và trên hết là lý do đó có khả thi 

hay không. Thông thường, sự thay đổi tuyến hành 

trình là tác nhân gây ra sự chậm trễ trong các chuyến 

đi, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến các hợp đồng 

thuê tàu cho dù sự chậm trễ là thời gian ngắn hơn 

hay dài hơn. Các hoạt động cướp biển đã gây ra vi 

phạm nghĩa vụ hợp đồng và do đó phá hủy mối quan 

hệ giữa chủ tàu và người thuê tàu. 

5. Ảnh hưởng của cướp biển đối với bảo hiểm 
hàng hải 

Trong vận tải biển có rất nhiều rủi ro, cướp biển 

là một trong số đó. Bảo hiểm hàng hải không những 

là một lựa chọn, nó còn là bắt buộc và có luật để điều 

chỉnh điều đó vì sự an toàn, lợi ích của ngành hàng 

hải, và nó đã tồn tại trong nhiều thập kỷ qua. 

Bảo hiểm vận chuyển có bốn loại chính: bảo 

hiểm rủi ro chiến tranh bảo hiểm cho các tàu đi trong 

khu vực rủi ro chiến tranh; bảo hiểm rủi ro hàng hóa 

cho hàng hóa được vận chuyển bởi tàu; bảo hiểm 

thân tàu và máy móc cho bất kỳ thiệt hại vật chất nào 

của tàu; bảo hiểm rủi ro bắt cóc và đòi tiền chuộc 

cho các tàu đang đi qua các khu vực có nguy cơ cao, 

nơi chủ yếu diễn ra các hoạt động cướp biển. Cướp 

biển được bao gồm trong các điều khoản của bảo 

hiểm thân tàu và vận chuyển hàng hóa theo biểu mẫu 

MAR hiện hành. Theo bảo hiểm thân tàu, cướp biển 

được công nhận là nguy cơ hàng hải. Tuy nhiên, theo 

Kế hoạch Bảo hiểm Hàng hải của Na Uy năm 1996, 

rủi ro cướp biển được bảo hiểm theo bảo hiểm rủi ro 

Chiến tranh thân tàu [3]. Cướp biển cũng được bao 

gồm trong rủi ro Chiến tranh, chi phí bổ sung cho 

hàng hóa vận chuyển bằng đường biển. Điều này có 

thể dẫn đến việc thanh toán gấp đôi nếu người được 

bảo hiểm được thị trường London bảo hiểm rủi ro 

hàng hải và đồng thời cũng được thị trường Na Uy 

bảo hiểm cho bảo hiểm thân tàu. Các Hiệp hội Rủi ro 

Chiến tranh lẫn nhau sẽ không tìm ra cách để loại bỏ 

các khoản thanh toán chồng chéo này. Mục 80 của 

Đạo luật Bảo hiểm Hàng hải 1906 [4] quy định rõ 

ràng về việc thanh toán gấp đôi. 

Cướp biển đã góp phần đưa các điều khoản mới 

liên quan đến nó vào một số hợp đồng bảo hiểm 

hàng hải và trong các hợp đồng khác cũng bổ sung 

vấn đề rủi ro cướp biển. Ví dụ, kể từ khi có làn sóng 

cướp biển Somali và Vịnh Guinea, khiến các hãng 
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bảo hiểm xây dựng chính sách bắt cóc và đòi tiền 

chuộc nhằm thúc đẩy các cuộc điều tra, đàm phán và 

tài trợ cho số tiền chuộc được yêu cầu. Tác động 

không chỉ dừng lại ở việc thành lập mà còn tăng phí 

bảo hiểm cho những tàu hoạt động kinh doanh xung 

quanh các khu vực được xác định là khu vực rủi ro 

cao, và những tàu đi ngang qua khu vực này. Trong 

số các bảo hiểm liên quan đến cướp biển, có loại bảo 

hiểm về rủi ro chiến tranh, rủi ro bắt cóc và đòi tiền 

chuộc. P&I đã xác định rõ ràng rằng họ không chi trả 

tiền chuộc, hầu hết các tàu được bảo hiểm chống 

cướp biển theo bảo hiểm rủi ro chiến tranh, và khi 

cướp biển được bao gồm trong các hợp đồng bảo 

hiểm rủi ro chiến tranh, các công ty bảo hiểm sẽ tính 

thêm phí bảo hiểm nếu tàu hoạt động trong khu vực 

có nguy cơ cướp biển. 

Trong năm 2008 [5], do sự gia tăng các cuộc tấn 

công của cướp biển đã làm phí bảo hiểm đã tăng gấp 

10 lần tiền thuê tàu khi tàu đi qua các khu vực rủi ro 

cướp biển cao, góp phần làm tăng chi phí chạy tàu. 

Số tiền có thể nhiều hơn nữa nếu tất cả các sự cố 

cướp biển được báo cáo. Một phần tương đối lớn các 

cuộc tấn công của cướp biển trong vùng Vịnh 

Guinea đều không được báo cáo. Theo IMO đã ước 

tính rằng khoảng 2/3 các vụ cướp biển xảy ra ở Vịnh 

Guinea không được báo cáo. Lý do đằng sau việc 

này là do phí bảo hiểm tăng sau đó và có thể là do 

mức tăng không tỷ lệ thuận với giá trị yêu cầu bồi 

thường cho các cuộc tấn công nhỏ, và thủ tục báo 

cáo về cướp biển tấn công tốn thời gian có thể dẫn 

đến sự chậm trễ đáng kể. 

6. Ảnh hưởng của cướp biển đến tổn thất 

chung (General Average - GA) 

Làn sóng cướp biển ngoài khơi Somalia và Vịnh 

Guinea đã nổi lên một cuộc thảo luận về việc liệu số 

tiền chuộc trả cho cướp biển có thể tương đương với 

mức đóng góp tổn thất chung hay không. Yêu cầu 

đòi tiền chuộc sau khi cướp tàu và bắt giữ thuyền 

viên là hành động quen thuộc của cướp biển Somali. 

Các chủ tàu đã phải gánh chịu lượng tiền chuộc lớn 

do cướp biển yêu cầu để đổi lại việc thả tàu, hàng 

hóa và thủy thủ đoàn của họ. Hành động này đã được 

những tên cướp biển ở Vịnh Guinea học theo. 

Theo định nghĩa, tổn thất chung là một nguyên 

tắc của luật hàng hải, trong trường hợp khẩn cấp, nếu 

hàng hóa bị dỡ bỏ hoặc phát sinh chi phí, tổn thất 

được chia sẻ một cách tương xứng bởi tất cả các bên 

có lợi ích tài chính trong chuyến đi.  

Tiền chuộc do chủ tàu trả để giải cứu tàu, thuyền 

viên và hàng hóa của họ khỏi cướp biển có được xem 

xét trong phân bổ tổn thất chung không? Khi tranh 

luận liệu tiền chuộc có thể tham gia vào đóng góp 

chung giữa chủ tàu và chủ hàng hay không, điều 

quan trọng trước tiên là phải biết tiền chuộc là hợp 

pháp hay bất hợp pháp. Đối với một số quốc gia, tiền 

chuộc không phải là bất hợp pháp, vì vậy trong 

trường hợp này sẽ không thành vấn đề nếu kết hợp 

tiền chuộc vào mức đóng góp tổn thất chung. Tuy 

nhiên, vấn đề sẽ là cách thức trả tiền chuộc. Liệu tiền 

chuộc được trao cho cướp biển - người phạm tội có 

hợp pháp để được tính tổn thất chung không? 

Trong trường hợp ở Masefield [6], một con tàu bị 

cướp biển Somalia cướp cùng với hàng hóa, nó đã 

được thả sau khi tiền chuộc được trao theo yêu cầu 

của những tên cướp biển. Vấn đề là liệu việc trả tiền 

chuộc có bất hợp pháp ở các quốc gia liên quan đến 

vụ án này hay không. Vụ án này đã được khởi tố ở 

Anh nơi việc trả tiền chuộc không phải là bất hợp 

pháp như được quy định trong Đạo luật Tòa án Cấp 

cao, nhưng vì chủ tàu và chủ hàng không phải là 

công dân Anh, và tàu cũng bị cướp ngoài khơi 

Somalia (bên ngoài nước Anh) nên điều quan trọng 

là tại các quốc gia nơi hàng hóa và tàu đến, tiền 

chuộc có hợp pháp hay không, và nếu sự bất hợp 

pháp sẽ cho phép các công ty bảo hiểm từ chối thanh 

toán các khoản đóng góp tổn thất chung. Tòa án phúc 

thẩm tại Arnould đã cho rằng: Có vẻ như không có 

nghi ngờ gì về việc một khoản thanh toán mà bản 

thân nó không phải là bất hợp pháp theo bất kỳ luật 

liên quan nào được thực hiện để đảm bảo việc giải 

phóng tài sản, thì số tiền này có thể được thu hồi 

ngay cả khi những người yêu cầu thanh toán không 

hoạt động hợp pháp khi làm như vậy. Ví dụ, thanh 

toán để thu hồi tài sản từ cướp biển, nếu nó được nộp 

nói chung, tổn thất chung có thể thu hồi được. Nếu 

mục tiêu của hệ thống tổn thất chung là khuyến 

khích thuyền trưởng và những người khác hy sinh để 

đảm bảo an toàn hàng hải, thì điều khôn ngoan là cân 

nhắc mức độ nghiêm trọng của các hành vi cướp 

biển, bao gồm các khoản tiền chuộc được thực hiện 

nhằm mục đích đảm bảo tàu và hàng bị cướp, tính 

vào mức đóng góp tổn thất chung. Các quy tắc của 

York-Antwerp [7] quy định rõ ràng rằng, có một 

hành động tổn thất chung khi và chỉ khi, bất kỳ sự hy 

sinh hoặc chi tiêu bất thường nào được thực hiện một 

cách có chủ ý và hợp lý hoặc phát sinh vì sự an toàn 

chung nhằm mục đích bảo toàn tài sản liên quan đến 

chuyến hàng. Cướp biển được đưa vào danh sách các 

nguy cơ trên biển trong bảo hiểm hàng hải, tiền 

chuộc thực sự là một khoản chi phí bất thường phát 

sinh một cách hợp lý để bảo vệ tổn thất hàng hóa, tài 

sản và tính mạng. Quy tắc cho phép trả thù lao cứu 

hộ nói chung đối với chi phí mà các bên tham gia 

chuyến hàng chung (trong trường hợp này là cướp 

biển), về bản chất cứu hộ dù theo hợp đồng hay theo 

cách khác, với điều kiện là hoạt động cứu hộ được 

thực hiện với mục đích bảo vệ khỏi nguy hiểm, tài 

sản liên quan đến chuyến hàng chung. 

Hơn nữa, để một hy sinh, chi phí được xác định 
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là tổn thất chung, nó phải đáp ứng đủ năm dấu hiệu 

đặc trưng như sau: Thứ nhất, phải có một chuyến 

hàng hải chung; thứ hai, hành động phải vì sự an 

toàn chung; thứ ba, sự hy sinh hoặc chi phí phải 

được thực hiện hoặc gánh chịu một cách tự nguyện; 

thứ tư, sự hy sinh hoặc chi phí bất thường phải bằng 

hiện vật; và cuối cùng, hy sinh hoặc chi phí bất 

thường phải được thực hiện một cách hợp lý. 

Raymond Wong [8] cho rằng, trong các trường hợp 

gần đây ở Somalia, việc trả tiền chuộc cho cướp biển 

để đảm bảo tài sản, hàng hóa và các thuyền viên đáp 

ứng được tất cả năm dấu hiệu đặc trưng nêu trên. 

Tuy nhiên, đã có sự tranh luận về dấu hiệu đặc 

trưng thứ ba. Các khoản thanh toán tiền chuộc được 

trao cho cướp biển là tự nguyện thực hiện hay phát 

sinh? Từ tự nguyện có nghĩa là không bị ép buộc 

hoặc bị ép buộc, một người hành động theo ý chí tự 

do và theo sự lựa chọn của mình. Cách mà những tên 

cướp biển bắt đầu yêu cầu tiền chuộc được nghi ngờ 

là liệu có để cho chủ tàu tự nguyện thực hiện số tiền 

chuộc được yêu cầu hay không? Theo ý nghĩa thực tế, 

và đối với cướp biển Somali, Vịnh Guinea, một khi 

tàu bị cướp, các chủ tàu không có lựa chọn nào tốt 

hơn để đưa ra quyết định. Họ vẫn đưa ra một lựa 

chọn khả thi, trả khoản tiền chuộc được yêu cầu để 

đảm bảo an toàn cho tài sản và các thuyền viên. Vì 

vậy, họ có nhiều khả năng bị buộc phải quyết định 

trả tiền chuộc, không thể nói rằng họ tự nguyện gánh 

chịu những chi phí đó. Nhưng với tình hình hiện tại, 

chấp nhận tiền chuộc trong mức đóng góp tổn thất 

chung là một xu hướng hữu ích cho việc vận chuyển 

bằng đường biển. 

7. Ảnh hưởng của cướp biển đối với cứu hộ 
và quyền cầm giữ hàng hải 

Nói chung, hành vi cướp biển có ảnh hưởng đến 

luật cứu hộ và quyền cầm giữ hàng hải vì nó được 

coi là một nguy cơ hàng hải. Bản thân sự hiện diện 

của các hoạt động cướp biển trong một khu vực nhất 

định là một rủi ro cho tàu, hàng hóa và các thuyền 

viên trên con tàu di chuyển trong khu vực đó. Các 

hoạt động cướp biển ở Vịnh Guinea và ngoài khơi 

Somalia, đã dẫn đến cuộc thảo luận về cách thức 

xem xét nguy cơ đối với các vấn đề cứu hộ và quyền 

cầm giữ hàng hải vì các tác động này đang diễn ra 

một cách rõ ràng. Các tranh chấp về vấn đề cứu hộ 

và quyền cầm giữ hàng hải được dự đoán sẽ ngày 

càng nhiều hơn vì bản chất của cướp biển đã được 

coi là hoạt động kinh doanh sinh lợi. Vì vậy, có khả 

năng các công ty tư nhân tham gia vào các dịch vụ 

cứu hộ mà các chủ tàu cho là có trách nhiệm ký kết 

các hợp đồng cứu hộ của họ. Sự lỏng lẻo của việc 

kiểm soát an ninh thích hợp trên các quốc gia ven 

biển của Vịnh Guinea, theo đó tàu thuyền bị tấn công 

trong lãnh hải và khu vực cảng sẽ khiến các công ty 

vận tải buộc phải ký hợp đồng cứu hộ với các công 

ty cung cấp dịch vụ cứu hộ để đảm bảo tàu của họ di 

chuyển an toàn. 

Cứu hộ là gì? Và quyền cầm giữ hàng hải là gì? 

Để hiểu được quyền lợi hàng hải, điều quan trọng 

trước hết là phải hiểu về cứu hộ. Theo Công ước 

quốc tế về cứu hộ năm 1989 (Salvage Convention) 

[9], hoạt động cứu hộ có nghĩa là hành động hoặc 

hoạt động được thực hiện để hỗ trợ tàu thuyền hoặc 

bất kỳ tài sản nào khác gặp nguy hiểm trong vùng 

biển hàng hải hoặc bất kỳ vùng nước nào khác. Hoạt 

động cứu hộ có thể thuần túy hoặc theo hợp đồng, 

nếu cứu hộ thành công tàu hoặc hàng hóa của tàu, sẽ 

được nhận tiền công cứu hộ. Việc được nhận tiền 

công cứu hộ này là do người cứu hộ, bằng cách tham 

gia vào các hoạt động cứu hộ sẽ rủi ro tính mạng 

cũng như gây nguy hiểm cho tàu của anh ta được sử 

dụng trong hoạt động cứu hộ. Để được hưởng tiền 

công cứu hộ thì hoạt động cứu hộ phải đáp ứng được 

bốn yếu tố: (i) mục tiêu cứu hộ phải được công nhận 

là đối tượng trên biển, (ii) mục tiêu được cứu hộ phải 

đối mặt với nguy cơ hàng hải thực sự từ biển, (iii) 

người cứu hộ không được thực hiện theo hợp đồng 

của mình, hoạt động cứu hộ cần phải tự nguyện và, 

(iv) Việc cứu hộ phải thành công. Ngoài ra, một yếu 

tố quan trọng nữa đó là: cần phải được sự đồng ý 

hoặc yêu cầu cứu hộ của thuyền trưởng tàu bị hiểm 

nguy đe dọa. Khi đó bên cứu hộ sẽ yêu cầu hai bên 

thỏa thuận ký hợp đồng cứu hộ theo mẫu quy định, 

như mẫu hợp đồng cứu hộ Lloyd’s Open Form - LOF, 

phiên bản mới nhất là LOF 2020, để làm cơ sở cho 

việc đòi tiền công cứu hộ sau này. 

Trong tình huống cướp biển, ai là người cung cấp 

cứu hộ? Chủ tàu có thể là người cứu hộ không? Nếu 

có, trong bối cảnh nào? Và ai sẽ trả tiền công cứu 

hộ? Tiền chuộc trả cho cướp biển có thể là một đối 

tượng cho tiền công cứu hộ? Nếu con tàu bị cướp 

biển chiếm đoạt và chủ tàu trả tiền chuộc theo yêu 

cầu của cướp biển để cứu tàu, hàng hóa và thuyền 

viên của mình. Vì vậy, chủ hàng sẽ có trách nhiệm 

phải trả tiền công cứu hộ cho chủ tàu. Hàng hóa trên 

tàu bị cướp có thể bị mất mát, hư hỏng nếu không 

được cứu hộ. Và trong trường hợp này, hoạt động 

cứu hộ do chủ tàu thực hiện nằm ngoài nghĩa vụ theo 

hợp đồng mà anh ta đã tham gia trước khi xảy ra 

nguy hiểm. Trong một tình huống khác, khi hoạt 

động cứu hộ được thực hiện bởi bất kỳ người nào 

khác, người thực hiện hoạt động cứu hộ đối với một 

tàu có nguy cơ xảy ra cướp biển sẽ được nhận tiền 
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công cứu hộ. Lực lượng bảo vệ bờ biển cũng có thể 

yêu cầu tiền công cứu hộ nếu họ chứng minh được 

rằng các hoạt động cứu hộ được thực hiện nằm ngoài 

phạm vi nhiệm vụ của họ. 

Mặc dù các chủ tàu được tự do ký kết hợp đồng 

cứu hộ với lực lượng cứu hộ tư nhân và trong chừng 

mực mà lực lượng cứu hộ tư nhân có thể yêu cầu tiền 

công cứu hộ nếu họ cứu hộ thành công tài sản hàng 

hải ngay cả khi không có hợp đồng cứu hộ. Công 

ước Quốc tế về Luật Biển (UNCLOS) [10] không có 

quy định cho điều này. UNCLOS chỉ cho phép các 

tàu chiến thông qua các quốc gia ven biển để truy bắt 

cướp biển. Vì vậy, trong một tình huống như ở ngoài 

khơi Somalia, có một mối nguy hiểm cho những 

người cứu hộ tư nhân bị lực lượng hải quân canh gác 

khu vực này nhầm là cướp biển. Tuy nhiên, tình hình 

sẽ khác nếu các hoạt động cứu hộ được tiến hành 

trong lãnh hải của một quốc gia vì các quốc gia có 

quyền tài phán, quyền chủ quyền đối với lãnh hải của 

mình. Miễn là luật quốc gia quy định về cứu hộ hàng 

hải, thì lực lượng cứu hộ tư nhân được tự do thực 

hiện các hoạt động cứu hộ đối với tài sản hàng hải 

trên biển. Các quốc gia như Nigeria và Ghana, nằm ở 

ven Vịnh Guinea, nơi nạn cướp biển phát triển mạnh, 

có trong luật pháp quốc gia của họ, các điều khoản 

về yêu sách hàng hải, cứu hộ và quyền lợi hàng hải. 

Các quốc gia khác ở đông và tây Phi cũng có các 

điều khoản về cứu hộ và bảo hiểm hàng hải mặc dù 

họ chưa gia nhập hoặc phê chuẩn Salvage 

Convention. Trong luật của các quốc gia này, tiền 

công cứu hộ cũng có thể được yêu cầu khi tính mạng 

của một người đã được cứu. Điều này không được 

phép theo Salvage Convention nhưng điều này sẽ 

không ảnh hưởng đến các quy định của luật quốc gia 

về tiền công cứu hộ. 

Người đã cứu hộ thành công tài sản hàng hải có 

quyền cầm giữ hàng hải đối với tài sản được cứu hộ. 

Scott LJ [3] đã cho rằng, “quyền cầm giữ hàng hải 

bao gồm quyền thực chất là đưa vào hoạt động chức 

năng hành pháp của các tòa án trong việc bắt giữ và 

bán tàu, để trao quyền sở hữu rõ ràng cho người mua 

và do đó, thực thi việc phân phối tiền thu được giữa 

các chủ nợ thế chấp theo một số ưu tiên và tuân theo 

những ưu tiên này…” theo Công ước quốc tế về thế 

chấp và thế chấp hàng hải, 1993 [11], cứu hộ là một 

trong những yêu cầu chống lại chủ sở hữu, người 

thuê tàu, người quản lý hoặc người điều hành tàu 

được bảo đảm bằng quyền cầm giữ hàng hải đối với 

tàu. Ví dụ, ở Nigeria, các quyền bồi thường hàng hải 

bao gồm các khiếu nại liên quan đến việc cứu hộ bao 

gồm tính mạng, hàng hóa hoặc xác tàu được tìm thấy. 

Cũng trong Đạo luật Vận chuyển của Ghana [12], 

các bồi thường hàng hải bao gồm các khiếu nại về 

tính mạng hoặc thương tích cá nhân. Vì cướp biển là 

một nguy cơ được chấp nhận trên biển, mà việc đặt 

tàu thuyền (tài sản hàng hải trên biển) trở thành đối 

tượng cứu hộ, thì nó có nhiều tác động. Chủ tàu và 

chủ hàng đang phải đối mặt và có khả năng phải đối 

mặt với những tranh chấp phát sinh từ tài sản của họ 

được đặt trên các hợp đồng hàng hải. 

Mặc dù hàng hóa trên tàu được cứu hộ không 

phải chịu trách nhiệm về hàng hải, nhưng vì hàng 

hóa trên tàu được cứu hộ thuộc đối tượng của quyền 

lợi về hàng hải nên chúng cũng bị ảnh hưởng. Tuy 

nhiên, chủ tàu được tiền công cứu hộ vì đã giải cứu 

hàng hóa chở trên tàu bị cướp bằng cách trả tiền 

chuộc cho cướp biển, không được quyền cầm giữ tàu 

của mình. 

8. Kết luận 

Các phân tích trên đã chứng minh rằng có một nỗ 

lực để đưa hành vi cướp biển vào các văn bản pháp 

luật, các công ước và quy chế khác nhau. Và các 

phân tích cũng cho thấy trong các hợp đồng hàng hải, 

các bên đã cố gắng mở rộng các điều khoản khác 

nhau để khi đối mặt với các tình huống cướp biển, họ 

sẽ được pháp luật bảo vệ. Điều này đã được phản 

ánh trong các hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng 

thuê tàu,... Người ta cũng quan sát thấy rằng quy tắc 

quốc tế đã miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho các 

hãng vận tải khi đối mặt với hành vi cướp biển. Tuy 

nhiên, từ các trường hợp được phân tích ở trên, vẫn 

còn một số tranh luận cần được thống nhất đưa vào 

các văn bản pháp luật để đối phó hiệu quả với nguy 

cơ thiệt hại do cướp biển. 
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Tóm tắt 

Bài báo phân tích các hạn chế về năng lực tiếng 

Anh trong quá trình thông tin liên lạc tìm kiếm cứu 

nạn hàng hải ở Việt Nam. Đồng thời nghiên cứu 

các quy định của quốc tế (COMSAR/ Cir 37 và 

IAMSAR) và quốc gia có liên quan đến công tác 

Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải để từ đó đưa ra các 

biện pháp khắc phục, nhằm nâng cao năng lực cho 

đội tìm kiếm cứu nạn ở Việt Nam trong việc liên 

lạc để phối hợp các hoạt động tìm kiếm cứu nạn 

trên biển. 

Từ khóa: Tiếng Anh, thông tin liên lạc, tìm kiếm 

cứu nạn hàng hải, Việt Nam. 

Abstract 

The article analyzes limitations in English ability 

in the communication process in maritime search 

and rescue in Vietnam. At the same time, it studies 

international and national regulations 

(COMSAR/ Cir 37 and IAMSAR) related to 

Maritime Search and Rescue and comes up with 

remedial measures to improve communicative 

capacity for Vietnam search and rescue teams to 

coordinate search and rescue activities at sea. 

Keywords: English, communication, search and 

rescue, Vietnam 

1. Đặt vấn đề 

Trong 5 năm qua từ 2015 - 2020, Trung tâm Phối 

hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Trung 

tâm) đã tham gia tìm kiếm cứu nạn hàng hải 472 tàu 

trong đó có 12 tàu nước ngoài và 460 tàu Việt Nam. 

Số người được cứu, hỗ trợ là 5741 người bao gồm 208 

người nước ngoài và 5533 người Việt Nam. Năm 2017 

ghi nhận số người nước ngoài được cứu và hỗ trợ tăng 

đáng kể, gấp 4 lần so với năm 2016 và 3 lần so với 

năm 2018. Trong 2 năm gần đây 2019 và 2020, con số 

này có xu hướng giảm, khẳng định sự kịp thời và hiệu 

quả của hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải. Điều 

này cho thấy việc chủ động phối hợp xử lý kịp thời 

các tình huống tai nạn trên biển để giảm thiểu số vụ 

tai nạn, người chết và người bị thương là hết sức quan 

trọng.  

Đơn cử một vụ việc cứu nạn như sau:  

Hồi 11 giờ 50 phút ngày 22/12/2020, Trung tâm đã 

điều động phương tiện đang ứng trực Nha Trang cùng 

đại diện các đơn vị liên quan và bác sỹ của Trung tâm 

Kiểm dịch y tế Quốc tế tại Khánh Hòa tiếp nhận các 

thuyền viên bị thương tàu CHEM SINYOO. Đến 15 

giờ 35 phút cùng ngày, toàn bộ nạn nhân đã được đưa 

về cầu cảng tại Nha Trang bàn giao cho đại diện chủ 

tàu và các cơ quan chức năng để đưa đi cấp cứu.  

Ngày 27/01/2021, Trung tâm điều động tàu SAR 

27-01 cùng bác sĩ của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc 

tế tỉnh Khánh Hòa xuất phát từ Nha Trang hoạt động 

cứu nạn khẩn cấp 01 thuyền viên người Phi-lip-pin 

thuộc tàu ECHO.GR, quốc tịch Mác-san bị chẩn đoán 

bị đau ruột thừa tại vị trí 10-50N; 110-28E, phía Đông 

Nam Nha Trang 110 hải lý; 

Ngày 25/5/2021, Trung tâm điều động tàu SAR 

27-01 cùng tổ công tác của Trung tâm Kiểm dịch y tế 

theo phương án phòng, chống dịch Covid-19 của địa 

phương cứu nạn 01 thuyền viên người Phi-lip-pin của 

tàu Mayasan, quốc tịch Panama tại vị trí báo nạn 09-

25N; 110-17E, phía Đông Nam Nha Trang 170 hải lý. 

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải 

Việt Nam chịu trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn người 

và phương tiện gặp tai nạn sự cố trong vùng trách 

nhiệm rộng lớn, nơi có nhiều tuyến hàng hải quốc tế 

quan trọng đi qua. Trong năm 2020, Trung tâm đã xử 

lý 11 vụ việc liên quan đến thuyền viên nước ngoài. 

Thực hiện xử lý các vụ việc này, trực ban tìm kiếm 

cứu nạn phải liên lạc trực tiếp tới tàu có thuyền viên 

bị nạn để thu thập, xác minh thông tin từ đó tư vấn y 

tế, trao đổi thống nhất phương án cứu nạn.  

Hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển là một hoạt 

động mang tính quốc tế. Để tối ưu hóa hiệu quả hoạt 

động tìm kiếm cứu nạn, các quốc gia có biển trong 

khu vực, các đơn vị tham gia cứu nạn cần phối hợp, 
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hợp tác với nhau chặt chẽ trong việc thường trực thu 

nhận, xử lý thông tin cấp cứu trên biển một cách kịp 

thời mang lại sự an toàn hành hải và sự phát triển kinh 

tế của quốc gia.   

Trong bối cảnh hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, việc 

tăng cường thông tin liên lạc bằng tiếng Anh là yêu 

cầu cấp thiết và mang tính toàn cầu của hoạt động tìm 

kiếm cứu nạn. 

Chính vì vậy, việc đưa ra các giải pháp nâng cao 

hiệu quả thông tin liên lạc bằng tiếng Anh trong phối 

hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải là hết sức cần thiết, 

thực tiễn và có ý nghĩa khoa học. 

2. Thực trạng năng lực sử dụng ngôn ngữ 

tiếng Anh trong tìm kiếm cứu nạn hàng hải 

hiện nay  

2.1. Thực trạng về năng lực tiếng Anh tại các 

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải 

khu vực ở Việt Nam 

Hầu hết các nhân viên tìm kiếm cứu nạn là sỹ quan 

tàu biển tốt nghiệp tại Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam, cơ sở đào tạo hàng đầu về nguồn nhân lực hàng 

hải. Họ được đào tạo bài bản và trang bị kiến thức đầy 

đủ về ngôn ngữ tiếng Anh theo yêu cầu của Công ước 

Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và 

trực ca cho thuyền viên STCW 78/2010. 

 Theo đó tất cả các sĩ quan tàu biển phải thông 

thạo tiếng Anh viết và nói, có khả năng hiểu và khai 

thác được hải đồ, ấn phẩm hàng hải, thông tin khí 

tượng và các bức điện liên quan đến an toàn và hoạt 

động của tàu, kết nối thông tin với các trạm tàu và 

trạm bờ khác.  

Tuy nhiên cơ hội thực hành giao tiếp tiếng Anh bị 

hạn chế đã dẫn đến tình trạng “hẫng” khi sử dụng công  

hợp. Một số nhân viên cứu nạn khi gặp các tình huống 

cần giao tiếp với người nước ngoài không thể giao tiếp 

trôi chảy, ấp úng mặc dù kỹ năng đọc hiểu, soạn thảo 

và trả lời điện rất thành thạo. Thông tin thu nhận 

không đầy đủ, thiếu chính xác là nguyên nhân chủ yếu 

cản trở việc phối hợp hành động.  

2.2. Thực trạng về năng lực tiếng Anh của 

thuyền viên khi phối hợp tìm kiếm cứu nạn 

hàng hải 

Tìm kiếm cứu nạn là một công việc có sự tham gia 

của nhiều đơn vị. Tham gia chính vào công việc phối 

hợp này là các Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn 

hàng hải khu vực, đài thông tin duyên hải và các 

phương tiện lân cận vị trí bị nạn. Thực tế cho thấy có 

rất nhiều trường hợp các tàu tự cứu lẫn nhau.   

Hiện nay có khoảng 180 thuyền viên quốc tịch 

Nga, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, 

Banglades làm việc trên một số tàu biển treo cờ Việt 

Nam đa phần đảm nhận chức danh sỹ quan. Về phía 

thuyền viên Việt Nam làm việc trên những tàu nội địa, 

họ tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo khác nhau nên năng 

lực tiếng Anh không đồng đều. Ngôn ngữ tiếng Anh 

được sử dụng vẫn là tiếng Anh chắp ghép, chưa đạt 

chuẩn. Thêm vào đó, chất giọng, phát âm, phương ngữ 

khác nhau dẫn đến việc thông tin trao đổi khó nghe 

cản trở việc tiếp nhận, xử lý thông tin. 

3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong 

thông tin liên lạc bằng tiếng Anh trong công 

tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải 

3.1. Các giải pháp mang tính ngôn ngữ  

a. Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh ngắn gọn, súc tích    

Các vụ việc cứu nạn thường xảy ra trong điều kiện 

thời tiết xấu, tác động nhiều bởi sóng gió nên dẫn tới 

việc nhiễu và gián đoạn về thông tin. Trong tình huống 

khẩn cấp với điều kiện hạn chế, thông tin cần thiết 

phục vụ cho công việc cứu nạn phải mang tính súc 

tích, ngắn gọn nhưng chuyển tải đầy đủ thông điệp. 

Các yếu tố về ngữ pháp có thể lược bỏ hoặc đơn giản 

hóa và thay vào đó là từ vựng đặc trưng cho tình 

huống.  

Ví dụ:  

AFFIRMATIVE có nghĩa là ''có'', tức là thông tin 

truyền tải là chính xác. 

BREAK được sử dụng để tách các phần của bức 

điện hoặc bức điện này với bức điện khác. 

FIGURES được nói ngay trước khi các số được 

đưa ra trong bức điện. 

I SPELL được sử dụng ngay trước khi đánh vần 

chữ cái, chẳng hạn như tên riêng. 

NEGATIVE nghĩa là không. 

OUT cho biết kết thúc quá trình truyền tin khi 

không có phản hồi nào được mong đợi hoặc yêu cầu. 

OVER cho biết kết thúc quá trình truyền tin khi 

mong đợi một phản hồi ngay lập tức. 

ROGER có nghĩa là tôi đã nhận được thông tin 

cần truyền tải một cách hài lòng.  

SILENCE được nói ba lần và có nghĩa là ngừng 

truyền thông tin ngay lập tức. 

SILENCE FINI (phát âm là SEE LONSS FEE 

NEE) có nghĩa là sự im lặng được dỡ bỏ và được sử 

dụng để biểu thị sự kết thúc của tình trạng khẩn cấp 

và tiếp tục thông tin bình thường. 

THIS IS nói trước tên của trạm gọi hoặc hô hiệu.  

WAIT có nghĩa là ''chờ,'' tức là tôi phải tạm dừng 

trong vài giây; chờ đợi để truyền thêm thông tin. 
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b. Sử dụng các tín hiệu, kĩ hiệu mã quốc tế có thể 

quan sát bằng mắt và tai nghe  

Trong các tình huống liên quan cơ bản đến an toàn 

hàng hải và con người, đặc biệt là khi xuất hiện khó 

khăn về ngôn ngữ, tàu có thể sử dụng hình thức giao 

tiếp bằng tín hiệu, kĩ hiệu mã quốc tế có thể quan sát 

bằng mắt và tai nghe. Việc này được thực hiện dưới 

nhiều dạng như sử dụng phương pháp thông tin bằng 

cờ hiệu, ánh đèn hoặc một số tín hiệu báo nạn khác. 

Thông tin bằng cờ hiệu được thực hiện thông qua 

luật tín hiệu quốc tế. Nội dung các thông tin nhận được 

hoặc phát đi được mã hoá theo luật tín hiệu quốc tế. 

Phương tiện để thực hiện phương pháp thông tin này 

là sử dụng bộ cờ hiệu. Mỗi một lá cờ chữ trong bộ cờ 

hiệu đều có một ý nghĩa riêng và khi ghép với các cờ 

khác (cờ số hoặc cờ chữ) sẽ tạo ra các ý nghĩa khác 

được quy định trong cuốn luật tín hiệu quốc tế. Khi 

kéo một cờ hay một nhóm cờ lên trên cột, chúng sẽ 

chỉ ra nội dung các thông điệp mà tàu cần thông báo. 

Các thông tin phát đi, thông qua bảng mã, nội dung 

cần phát sẽ được mã hoá và phát đi dưới dạng các tín 

hiệu cờ. 

 Thông tin bằng ánh đèn dựa trên cơ sở mã Morse. 

Các tín hiệu tạch (Dot) và tè (Dash) được phát đi bằng 

độ dài của chớp đèn theo chuẩn thời gian mã Morse. 

Bằng các tín hiệu Morse, các chữ cái, chữ số được thu 

và phát tạo thành nội dung bản điện bằng một ngôn 

ngữ nào đó (Có sử dụng ký tự La tinh) hay là các nội 

dung được mã theo luật tín hiệu quốc tế. Như vậy bằng 

ánh đèn, thông qua mã Morse, các bản điện có thể 

được thể hiện là các bản điện rõ hay các bản điện mã. 

Một số tín hiệu báo nạn khác bao gồm tiếng súng 

nổ, âm thanh được phát ra liên tục bằng bất kỳ thiết bị 

báo hiệu sương mù nào, ngọn lửa bốc lên, ví dụ từ 

thùng dầu đang cháy, tín hiệu khói màu đỏ, màu cam, 

ánh chớp từ gương tín hiệu và nước nhuộm màu, 

thường là màu xanh hoặc đỏ,… 

 c. Sử dụng biểu mẫu bản tin chuẩn 

Khi gặp nạn, tàu biển cần phải chủ động báo nạn, 

cung cấp đầy đủ thông tin cho các đơn vị cứu nạn bằng 

nhiều cách. Hệ thống GMDSS cho phép các tàu được 

trang bị thiết bị thông tin theo quy định có thể gửi đi 

các bức điện cấp cứu tới các trạm bờ và trạm tàu trên  

hệ thống thông tin mặt đất và thông tin vệ tinh. Bức 

điện tàu biển gửi đi gồm bức điện báo nạn tiêu chuẩn, 

bức điện DSC, bức điện Cospas Sarsat và bức điện 

Inmarsat C.  

Khi một con tàu bị nạn, thuyền trưởng sẽ cho phát 

tín hiệu cấp cứu bởi sóng vệ tinh và sóng mặt đất. Tín 

hiệu cấp cứu này sẽ được phát cho các tàu gần ở khu 

vực đó, đồng thời tín hiệu sẽ được truyền tới các đài 

thông tin duyên hải và các trạm vệ tinh mặt đất của 

Inmarsat (đài LES - Land Earth Station). Sau đó thông 

tin sẽ được gửi tới Trung tâm nơi thông tin được xử lý 

và chuyển tiếp cho các Trung tâm phối hợp tìm kiếm 

cứu nạn hàng hải khu vực. Trung tâm phối hợp tìm 

kiếm cứu nạn hàng hải khu vực xác báo, xác minh và 

lập kế hoạch, điều động phương tiện, triển khai hoạt 

đông tìm kiếm cứu nạn. Các bức điện tìm kiếm cứu 

nạn bao gồm: kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, phối hợp 

tìm kiếm cứu nạn, báo cáo hiện trường,… 

Cuốn Thành ngữ thông tin liên lạc tiêu chuẩn hàng 

hải (SMCP) do tiểu ban An toàn hàng hải của IMO 

soạn thảo là sự tham khảo vô cùng hữu hiệu và là yêu 

cầu bắt buộc đối với việc cấp chứng chỉ sỹ quan trực 

ca buồng lái làm việc trên các tàu có tổng dung tích từ 

500GT trở lên. Trong đó các bức điện báo nạn được 

chuẩn hóa, đảm bảo thông tin liên lạc giữa tàu với tàu, 

tàu với bờ ngắn gọn, dễ hiểu hạn chế lỗi thông tin dẫn 

đến sự mất an toàn tới tàu, thuyền viên, hàng hóa và 

môi trường.  

Về phía các Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn 

hàng hải khu vực thì có thể sử dụng các thông tin nằm 

trong phần phụ lục của Sổ tay tìm kiếm cứu nạn hàng 

không, hàng hải (IAMSAR Manual). 

Tuy nhiên, đối với cả tàu và Trung tâm phối hợp 

tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực việc áp dụng các 

biểu mẫu chuẩn nên được thực hiện một cách linh 

hoạt, không cứng nhắc, đơn giản hóa ngôn ngữ, bổ 

sung thêm cho đầy đủ phù hợp với tình hình thực tế.  

Để làm tốt công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn 

hàng hải với các quốc gia lân cận, cần thống nhất qui 

trình trao đổi thông tin trên cơ sở các hướng dẫn của 

IMO mà điển hình là cuốn sổ tay IAMSAR Manual 

do IMO biên soạn. 

d. Sử dụng mã nhận dạng tìm kiếm cứu nạn 

Mục đích của Bộ quy tắc này là để tạo điều kiện 

cho việc truyền thông tin mô tả thiết yếu liên quan đến 

tàu buôn và tàu nhỏ trong và giữa các tổ chức tìm kiếm 

cứu nạn hàng hải. 

Bức điện chứa tất cả các nhóm nhận dạng có chữ 

cái dưới dạng các đoạn riêng biệt. Thông báo bao gồm 

các nhóm nhận dạng sau và sẽ được truyền theo trình 

tự sau: 

MÃ NHẬN DẠNG - Số bản tin. 

A. Loại tàu - tên - hô hiệu hoặc số nhận dạng 

trạm tàu. 

B. Kiến trúc thượng tầng - vị trí - màu. 

C. Kết cấu thân tàu - màu. 
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D. Thứ tự các kết cấu trụ. 

E. Chiều dài. 

F. Tình trạng tải của tàu. 

G. Các đặc điểm khác. 

Ví dụ về một bức điện thoại và gõ telex như sau: 

Thoại:    

MAREC, 5/76 RCC STOCKHOLM.  

ALFA, GENERAL CARGO SHIP, VIKING, 

ECHO SIERRA DELTA CHARLIE. 

BRAVO, SUPERSTRUCTURE AFT, WHITE  

CHARLIE, PROFILE ONE SLANT THREE, 

BLACK.  

DELTA, MAST, KINGPOST, MAST, MAST, 

FUNNEL. 

ECHO, EIGHT FIVE METRES FOXTROT, 

LIGHT.  

GOLF, NOT APPLICABLE. 

Telex:    

MAREC 5/76 RCC STOCKHOLM  

A/GEN/VIKING/ESDC  

B/AFT/WHITE  

C/1/3/BLACK  

D/M K M M F  

E/LOA 85  

F/LIGHT  

G/NA 

Từ bức điện này ta có một số thông tin về tàu bị  

nạn như sau: 

Mã nhận dạng tìm kiếm cứu nạn hàng hải, bức 

điện số 5/76, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn 

STOCKHOLM 

A. Tàu chở hàng bách hóa - tên Viking - hô 

hiệu ESDC; 

B. Kiến trúc thượng tầng phía sau lái - sơn màu 

trắng; 

C. Vỏ tàu Phần mũi hình chữ V phần lái có 

boong lái dâng cao - Vỏ màu đen;  

D. Thứ tự các kết cấu trụ: cột buồm, cột trung 

tâm, cột buồm, cột buồm, ống khói; 

E. Chiều dài tàu: 85m; 

F. Tàu tải nhẹ; 

G. Đặc điểm khác: không. 

e. Sử dụng từ vựng và cấu trúc chuẩn SMCP 

Để tránh nhầm lẫn trong việc nghe hiểu khi liên 

lạc giữa tàu - tàu, tàu - bờ và nội bộ trên tàu thì IMO 

đã đưa ra các từ, cụm từ tiêu chuẩn dùng trong liên lạc 

hàng hải trong cuốn SMCP. Cuốn thành ngữ này được 

soạn thảo để giúp nâng cao sự an toàn trong hàng hải 

và điều khiển tàu, tiêu chuẩn hoá ngôn ngữ được sử 

dụng trong giao tiếp khi tàu hành trình trên biển, vào 

cảng, trong luồng lưu thông, ở cảng và ở trên tàu. Do 

đó, SMCP được coi như một ngôn ngữ an toàn, giải 

quyết vấn đề rào cản ngôn ngữ trên biển và tránh 

những hiểu lầm có thể gây ra tai nạn. Được hướng dẫn 

cách sử dụng SMCP, các sỹ quan hoặc thủy thủ đoàn 

và nhân viên tìm kiếm cứu nạn chắc chắn sẽ ít gặp khó 

khăn hơn trong giao tiếp khi đối phó với các tình 

huống liên quan đến an toàn, thực hiện nhiệm vụ hành 

hải và tìm kiếm cứu nạn khi áp dụng các cụm từ này.   

3.2. Các giải pháp mang tính khuyến nghị với 

các cơ quan chức năng  

a. Đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn 

Hơn bao giờ hết nhân tố con người là vấn đề cốt 

lõi, quyết định hiệu quả của bất cứ hoạt động nào.   

Để hoàn thành tốt nghĩa vụ của quốc gia ven 

biển theo UNCLOS 82 và quốc gia thành viên của 

SAR79, cũng như triển khai thực hiện các thỏa 

thuận song phương, đa phương về tìm kiếm cứu nạn, 

Việt Nam cần phát triển hệ thống tìm kiếm cứu nạn 

trên biển có tính chuyên nghiệp cao, trong đó cần 

nhấn mạnh nhân tố con người. Việc đào tạo và đào 

tạo lại đội ngũ thuyền viên và trực ban hiện có là 

hết sức cấp thiết nhằm đảo bảo đội ngũ này giỏi về 

chuyên môn, tinh thông về ngoại ngữ nhất là tiếng 

Anh. Đối với việc đào tạo và đào tạo lại tiếng Anh, 

cần xây dựng Tiêu chuẩn tiếng Anh theo vị trí việc 

làm khi tuyển dụng cũng như định kỳ tổ chức các khóa 

đào tạo, huấn luyện cơ bản và nâng cao về tiếng Anh 

chuyên ngành phối hợp tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, 

nhân viên, thuyền viên của Trung tâm và các Trung 

tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực. Việc 

đào tạo, huấn luyện nội bộ liên tục và dài hạn nên được 

thiết kế riêng, phù hợp với yêu cầu công việc và tập 

trung kĩ năng nói, hội thoại VHF đối với đào tạo cơ 

bản, hiểu và sử dụng các các thuật ngữ quốc tế về tìm 

kiếm cứu nạn, thuật ngữ tiếng Anh trong hỗ trợ y tế, 

SMCP, cụm từ tiêu chuẩn được sử dụng giữa các 

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn quốc gia với 

nhau hoặc giữa các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu 

nạn khu vực, soạn thảo các các bức điện COSPAS 

SARSAT, Inmarsat - C, E, DSC,… nên được áp dụng 

trong chương trình đào tạo nâng cao.  

Đồng thời cần nâng cấp kết cấu hạ tầng tìm kiếm 

cứu nạn, triển khai hiệu quả việc ứng dụng các công 

nghệ mới vào công tác này. Cụ thể là việc trang bị 

INMARSAT C cho các Trung tâm phối hợp tìm kiếm 
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cứu nạn khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

truyền dữ liệu, e-mail, SMS, thoại, telex, giám sát từ 

xa, theo dõi (báo cáo vị trí); cập nhật biểu đồ và thời 

tiết; thông, tin an toàn hàng hải (MSI); an ninh hàng 

hải; GMDSS; và các dịch vụ SafetyNET và FleetNET. 

b. Đối với các cơ sở đào tạo và huấn luyện 

Việc xây dựng giáo trình tiếng Anh chuyên sâu về 

cứu nạn, viết văn bản điện, sử dụng linh hoạt tài liệu 

IAMSAR, xây dựng các tình huống phù hợp tình hình 

thực tiễn là cần thiết trong công tác đào tạo từng bước 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có khả năng xử 

lý thông tin cao, đáp ứng yêu cầu trong phối hợp với 

ASEAN trong công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn 

hàng hải. 

4. Kết luận 

Bài báo đã nêu ra được thực trạng năng lực sử 

dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong thông tin liên lạc 

hàng hải ở lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn hiện nay ở Việt 

Nam. Từ đó phân tích được các mặt ưu điểm, hạn 

chế trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh trong quá 

trình phối hợp tìm kiếm cứu nạn giữa lực lượng cứu 

nạn chuyên nghiệp quốc gia và thuyền viên tàu gặp 

nạn cũng như giao tiếp ngôn ngữ với các tàu thuyền, 

phương tiện tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên 

biển. Với những tồn tại hạn chế hiện nay về việc giao 

tiếp bằng ngôn ngữ của một số lực lượng và thuyền 

viên, tác giả muốn đưa ra một số đề xuất nhằm góp 

phần nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh 

trong thông tin liên lạc một cách hiệu quả của hoạt 

động tìm kiếm cứu nạn trên vùng trách nhiệm của 

Việt Nam phụ trách khi Việt Nam đang là quốc gia 

thành viên của SAR79, góp phần nâng cao năng lực 

hàng hải và hình ảnh của Việt Nam trên thế giới. 
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được phân rõ phần, mục, tiểu mục có đánh số thứ tự; 

+ Công thức được viết theo Equation Editor, viết rõ theo kí hiệu thông dụng và đánh số thứ tự công 

thức về phía bên phải. Hình và ảnh minh họa là hình đen trắng, rõ nét và cần được chú thích đầy đủ 

(font in thường, đậm, nghiêng cỡ chữ 9pt); 

+ Danh mục tài liệu tham khảo được đặt ngay sau phần kết luận của bài báo được ghi theo trình tự: 

thứ tự tài liệu trong [ ]; Với tài liệu tham khảo là sách thì tên tác giả chữ thường, tên sách chữ nghiêng, 

nhà xuất bản, năm xuất bản; Với tài liệu tham khảo là Tạp chí thì tên tác giả chữ thường, tên bài chữ 

nghiêng, tên tạp chí, số tạp chí, năm xuất bản. 

+ Bản thảo bài báo không đánh số trang. 

3. Bài gửi đăng cần được viết cẩn thận, đúng văn phạm (đặc biệt là tiếng Anh), đánh máy rõ ràng và có 

ý kiến cho phép công bố của đơn vị chủ quản trực tiếp. Bài báo gửi đăng sẽ được ít nhất 02 phản biện của 

bài báo đọc, góp ý sửa chữa và cho ý kiến có thể công bố trên Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải”.  

4. Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” chỉ đăng các bài đáp ứng các yêu cầu trên. Bài không 

đăng không trả lại bản thảo cho người gửi. 

5. Tác giả có bài được đăng trên Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” được biếu 01 cuốn Tạp 

chí đăng bài đó và được hưởng mọi quyền lợi theo quy định. 
 

Thư góp ý kiến và bài gửi đăng xin gửi theo địa chỉ: 

Tòa soạn Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” 

Phòng KH-CN, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng 

Tel: 0225 3829111; Email: jmst@vimaru.edu.vn 
 

 

Ghi chú: Theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN, ký ngày 30/6/2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước có quy định 

những bài báo đăng trên Tạp chí "Khoa học Công nghệ Hàng hải" của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, được 

tính từ 0 đến 0,75 điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận các chức danh GS, PGS. 

 In 300 cuốn tại Xưởng In Nhà xuất bản Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 11 năm 2021 
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