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Tóm tắt
Trong nghiên cứu này, phương pháp nội suy dữ
liệu động học tàu thủy AIS bị mất, được đề xuất
xét đến đặc tính chuyển động tàu. Phương pháp
đề xuất là sự kết hợp của nội suy tuyến tính và nội
suy động học. Ưu điểm của phương pháp đề xuất
là tốc độ tàu, vị trí tàu được xác định đề cập đến
đặc tính chuyển động tàu, mặt khác, hướng mũi
tàu, hướng thực tế được xác định sử dụng nội suy
tuyến tính. Để đánh giá tính khả thi của phương
pháp, một thực nghiệm được thực hiện với một tàu
hành trình tại khu vực luồng Hải Phòng.
Từ khóa: Phương pháp nội suy, dữ liệu động học
AIS, nội suy tuyến tính, nội suy động học, đặc tính
chuyển động tàu.

Abstract
In this research, an interpolating method for AIS
datat of ship is proposed considering feature of
ship motion. The proposed method includes a
linear interpolation and dynamic one. The
advantages of this proposal is to interpolate the
ship’s velocity and ship position by motion
feature, meanwhile the ship heading, and course
over ground is interpolated by linear
interpolation. To verify the proposed method, one
real example is conducted to ship sailing in
Haiphong area.
Keywords: Interpolating method, Ship AIS
dynamic,
linear
interpolation,
dynamic
interpolation, motion feature.

1. Đặt vấn đề
Ngày nay với sự gia tăng số lượng và kích cỡ tàu
biển dẫn tới nhiều mối nguy cơ tiềm ẩn khi tàu
thuyền tham gia giao thông khu vực luồng, cảng biển.
Để đảm bảo an toàn hàng hải cũng như môi trường
biển, các hệ thống VTS đã được xây dựng bởi các
quốc gia có cảng biển, đặc biệt là những khu vực có
SỐ 69 (01-2022)

mật độ giao thông đông đúc tàu thuyền qua lại. Khi
tàu thuyền tham gia giao thông trong khu vực luồng
lạch, cảng biển với sự giám sát của hệ thống VTS,
thuyền viên sẽ được đưa ra các lời khuyên về điều
động để tránh các nguy cơ xảy ra với tàu mình và các
tàu thuyền khác. Với việc tích hợp và kết nối của các
thiết bị như: AIS, RADAR, CAMERA, ECDIS,
VHF,… cho phép các sĩ quan VTS có thể nhận dạng
và theo dõi hoạt động của các tàu thuyền đang hành
trình trong khu vực quản lý của trạm VTS. Theo quy
định, việc phát tín hiệu AIS được thực hiện đối với
các tàu thuyền tuỳ thuộc vào loại AIS lắp đặt.
Trong thực tế vận hành hệ thống VTS, các sĩ
quan thấy đôi khi không thể có tín hiệu AIS từ các
tàu thuyền vì một lý do nào đó như: lỗi tín hiệu từ
tàu phát; khu vực hành hải đông đúc tín hiệu bị chậm
trễ,… Trong những tình huống đó cần có phương
pháp nội suy để tìm lại dữ liệu đã mất.
Cho đến nay, một vài nghiên cứu liên quan đến
bài toán nội suy dữ liệu động học trong các bản tin
AIS bị khiếm khuyết đã được công bố. Trong nghiên
cứu [1], phương pháp hàm vector được đề cập cho
bài toán tìm lại dữ liệu động học tàu thủy. Trên quan
điểm tiếp cận khác [2] đề xuất phương pháp tìm lại
dữ liệu AIS bị mất dựa trên các phép nội suy toán
học đơn thuần, và phương pháp đã được xác minh
bằng bộ dữ liệu của phà chở khách Sewol Hàn Quốc.
Phát triển theo hướng tiếp cận này, nghiên cứu [3],
kết hợp nội suy tuyến tính với nội suy đường cong có
tính đến các yếu tố điều động tàu, trong đó, nội suy
đường cong được xây dựng theo quy tắc vòng quay
trở của tàu để nội suy các dữ liệu động học.
Trong [4], một phương pháp nội suy được đề cập
cho dữ liệu AIS áp dụng tại khu vực luồng Singapore,
trong đó các tình huống hàng hải được xét đến cho
bài toán nội suy dữ liệu AIS.
Gần đây, một thực nghiệm liên quan đến bài toán
nội suy dữ liệu AIS tàu thủy được thực hiện với cảng
Hải Phòng [5].
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Mặc dù những nghiên cứu kể trên đã đạt được
những kết quả đáng kể cho bài toán nội suy tìm lại
dữ liệu AIS bị mất của tàu, tuy nhiên, các nghiên cứu
trên vẫn còn chưa đề cập đến đặc tính chuyển động
tàu. Trong bài báo này, một phương pháp nội suy dữ
liệu động học tàu thủy AIS bị mất được đề xuất bằng
cách kết hợp nội suy động học và nội suy tuyến tính
hình học. Cụ thể phương pháp bao gồm hai phần:

2. Dữ liệu động học tàu thủy trên bản tin AIS
Trên bản tin AIS, dữ liệu động học sẽ được phát
đến các tàu thuyền khác cũng như trạm bờ VTS
(Hình 1) bao gồm các phần: Kinh vĩ độ (Longitude,
Latitude), hướng mũi tàu (Heading), hướng thực tế
(COG), tốc độ tàu (SOG).

Thứ nhất: Hướng mũi tàu (Heading), hướng đi
thực tế (COG) được nội suy bởi phép nội suy tuyến
tính hình học;
Thứ hai: Tốc độ tàu (SOG), vị trí tàu (Latitude,
Longitude) được tìm lại bằng phép nội suy động học
có tính đến chuyển động tàu.
Để đánh giá tính khả thi của phương pháp nội suy
đề xuất, thực nghiệm được thực hiện với dữ liệu AIS
của một tàu hành trình trong luồng Hải Phòng.

Hình 2. Mô tả khu vực bị mất dữ liệu AIS

Hình 1. Dữ liệu động học AIS của các tàu phát đến
trạm giám sát và điều phối giao thông Hàng hải VTS
Bảng 1. Tần suất phát bản tin AIS loại A
Trạng thái và tốc độ tàu
Tàu neo, tàu đang buộc cầu, hoặc
tàu chạy với tốc độ nhỏ hơn 3kts
Tàu neo, tàu đang buộc cầu, hoặc
tàu chạy với tốc độ lớn hơn 3kts
Tàu chạy với tốc độ trong khoảng
0-14 (kts)
Tàu chạy với tốc độ trong khoảng
0-14 (kts) và đổi hướng
Tàu chạy với tốc độ trong khoảng
14-23 (kts)
Tàu chạy với tốc độ trong khoảng
14-23 (kts)và đổi hướng
Tàu chuyển động với tốc độ lớn
hơn 23 (kts)
Tàu chạy với tốc độ lớn hơn 23kts
và đổi hướng
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Khoảng thời gian
phát tín hiệu
3 (phút)
10 (giây)
10 (giây)
3,33 (giây)
6 (giây)
2 (giây)
2 (giây)

Tuỳ thuộc vào loại thiết bị AIS trang bị trên tàu
mà thời gian phát bản tin là khác nhau. Trong nghiên
cứu này, chúng tôi xét AIS loại A Theo quy định
Quốc tế đối với các tàu trang bị AIS loại A cần phải
phát bản tin theo Bảng 1.
Theo Bảng 1, có thể xác định được số lượng dữ
liệu bị mất trong bản tin dựa trên tốc độ tàu.

3. Phương pháp nội suy dữ liệu động học tàu
thủy AIS xét đến đặc tính chuyển động tàu
Trong phần này, nội dung phương pháp nội suy
dữ liệu động học tàu thủy AIS xét đến tính năng
chuyển động tàu thủy, cụ thể nội dung phương pháp
bao gồm:
Thứ nhất: Bộ dữ liệu động học AIS được phân
tách thành các chuỗi thời gian tương ứng của: Kinh độ,
vĩ độ, hướng mũi tàu, hướng thực tế, tốc độ thực tế;
Thứ hai: Khoảng thời gian chứa dữ liệu bị mất
hay khiếm khuyết được xác định thông qua Bảng 1;
Thứ ba: Phép nội suy tuyến tính trong toán học
được áp dụng với các dữ liệu động học hướng mũi
tàu, hướng tàu thực tế;

2 (giây)
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Cuối cùng: Tốc độ tàu, vị trí tàu được nội suy
bằng phép nội suy động học có tính đến đặc tính
chuyển động tàu.

Tốc độ tàu xác định theo hệ thức sau:
t

v(t ) = v(ti ) +  a(t )dt

3.1. Nội suy tuyến tính

(5)

ti

Gọi 2 điểm Ai(ti, fi) và Ai+1(ti+1, fi+1) là 2 điểm dữ
liệu liên tiếp nhau theo thời gian trong các bộ dữ liệu
AIS của hướng mũi tàu (Heading) và hướng đi thật
(COG), phương trình đường thẳng nối hai điểm dữ
liệu này được biểu diễn như dạng sau:

Gia tốc chuyển động tàu giữa 2 điểm liên tiếp
được mô tả theo phương trình dưới đây:

a(t ) =

v(ti +1 ) − v(ti )
ti +1 − ti

(6)

4. Thực nghiệm xác thực phương pháp

 f − fi 
Pi (t ) = f i + (t − ti )  i +1

 ti +1 − ti 

(1)

Trong đó: t là thời điểm bất kỳ nằm trong khoảng
thời gian từ thời điểm ti đến thời điểm ti+1.
Một cách tổng quát, phương trình các đường
thẳng đi qua các điểm dữ liệu được thể hiện qua các
hệ thức:

Trong phần này, một thực nghiệm được thực hiện
để xác minh tính khả thi của phương pháp nội suy đề
xuất. Dữ liệu động học AIS của một tàu được ghi
nhận và xử lý trên luồng Hải Phòng, các tính toán
thực nghiệm được thực hiện trên công cụ MATLAB
2014a. Chuyển động tàu trên luồng Hải Phòng được
mô tả như Hình 3.

n

P(t ) =  Pi (t )

(2)

i =1

3.2. Nội suy động học
Nội suy động học được đề xuất để nội suy tốc độ
tàu (SOG) và kinh vĩ độ. Trong phép nội suy này,
phương trình chuyển động được xem xét.
Theo cơ học, phương trình chuyển động của chất
điểm được viết dưới dạng sau:
t
(t ) = (ti ) +  v (t ) dt
ti
(3)
t
 (t ) =  (ti ) +  v (t ) dt
ti
Tốc độ tàu theo các hướng được xác định theo hệ
thức sau:

v (t ) = v(ti ).c os(COG i )
v (t ) = v(ti ).sin (COG i )

(4)
Hình 3. Tàu hành trình trên luồng Hải Phòng

Bảng 2. Kết quả nội suy bằng phương pháp đề xuất

Thời gian

Vĩ độ
(Latitude)

Kinh độ
(Longitude)

HDG

COG

SOG

10h04m52s
10h05m10s
10h05m32s
10h05m53s
10h07m19s
10h07m34s
10h07m54s
10h08m31s

200 48,78’
20048,81’
20048,85’
20o48,89’
20049,01’
20049,03’
20049,05’
20049,09’

1060 54,12’
106054,09’
106054,05’
106o54,06’
106053,84’
106053,8’
106053,754’
106053,667’

316o
315o
313o
311o
300o
298o
295o
289o

318,8o
318o
317o
315,7o
303o
300o
296o
288o

9,45kts
9,45kts
9,44kts
9,42kts
9kts
8,9kts
8,85kts
8,69kts
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340
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0
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400

600
Time (s)

800
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1200

340
20.82

320
COG

Latitude

20.815

300

20.81

280
20.805

260
20.8

0

200

400

600

800

1000

11

1200

106.91

10
SOG

Longitude

106.9

106.89

9

106.88

106.87

8
106.86
0

200

400

600
Time (s)

800

1000

1200

Hình 4. Dữ liệu vị trí tàu hành trình
trên luồng Hải Phòng

Bộ dữ liệu động học AIS của tàu hành trình tại
luồng Hải Phòng được ghi nhận từ thời điểm
10h00m02s đến thời điểm 11h00m59s.
Dữ liệu động học được biểu diễn từ thời điểm
h
10 00m02s đến thời điểm 10h19m27s, thời điểm
10h00m02s được quy về mốc 0s trên trục hoành, các
giá trị trên trục hoành là khoảng cách tính theo giây
so với thời điểm 10h00m02s.

Hình 5. Dữ liệu hướng mũi tàu, hướng thật và tốc độ
tàu dịch chuyển trên luồng Hải Phòng

Sau khi có được những kết quả nội suy của
phương pháp, các so sánh được thực hiện để xác
định sai số của phương pháp so với bộ dữ liệu thực
tế, các kết quả so sánh được thể hiện qua Bảng 3. Từ
những sai số này có thể thấy rằng hiệu quả của
phương pháp đề xuất là khả thi để áp dụng cho bài
toán tìm lại dữ liệu động học tàu thủy bị mất trong
khu vực luồng lạch.

Các chuỗi dữ liệu AIS tương ứng của vị trí tàu,
kinh độ, vĩ độ, hướng mũi tàu, hướng thực tế, và tốc
độ được biểu diễn trên các Hình 4 và Hình 5.
Trong phần này, giả sử tín hiệu AIS bị mất trong
hai khoảng thời gian: Từ thời điểm 10h04m52s đến
thời điểm 10h05m53s và khoảng thời gian từ thời
điểm 10h07m19s đến thời điểm 10h08m31s.
Áp dụng các hệ thức của phương pháp nội suy
đề xuất cho các bộ dữ liệu tương ứng, nội suy tuyến
tính cho dữ liệu hướng mũi tàu và hướng tàu thực tế,
đồng thời nội suy động học cho vị trí tàu và tốc độ
tàu, kết quả nội suy bộ dữ liệu giả sử bị mất thu được
thể hiện qua Bảng 2, Hình 6, và Hình 7.
Hình 6. Kết quả nội suy kinh độ vĩ độ
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Bảng 3. Sai số nội suy theo phương pháp đề xuất

Sai số vị trí tàu (m)
0
14,82
97
9,26
46,3
38,2
39,9
30,4

Sai số hướng mũi tàu
10
10
20
20
-10
-10
-30
-40

Sai số hướng đi thực tế
001
-006
-002
10
-002
30
109
-007

Sai số tốc độ tàu
0,05kts
-0,05kts
-0,04kts
-0,02kts
0kts
0,1kts
0,05kts
-0,09kts

pháp nội suy bao gồm hai phần: Nội suy tuyến tính
để xác định hướng mũi tàu và hướng đi thực tế, và
nội suy động học để xác định các giá trị tốc độ tàu
cũng như vị trí tàu.
Nội suy dữ liệu AIS động học tàu thủy có thể
giúp tìm lại những dữ liệu bị mất, hỗ trợ điều tra tai
nạn, hoặc một số công tác trong nghiệp vụ quản lý
hàng hải. Trong những nghiên cứu tiếp theo, các yếu
tố ảnh hưởng của ngoại cảnh sẽ được tính đến trong
bài toán nội suy dữ liệu AIS động học tàu thủy.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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Marine Navigation and Safety of Sea
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Research, Vol.39, Issue 5, pp.377-384, 2015.
Hình 7. Kết quả nội suy Hướng mũi,
hướng đi thực tế, và tốc độ tàu

Trong phần này, bộ dữ liệu AIS sử dụng để xác
thực phương pháp được giả sử bị mất trong khoảng
thời gian ngắn, do vậy độ chính xác của phương pháp
là có thể chấp nhận được. Trong thực tế, khoảng thời
gian mất dữ liệu có thể dài hơn và các trạng thái tàu
phụ thuộc vào các yếu tố khác nữa như: Mật độ tàu
thuyền, độ rộng của khu vực luồng, tính năng điều
động tàu làm thay đổi tốc độ, hướng hành trình, và
ảnh hưởng của ngoại cảnh tác động như: Sóng, gió,
dòng chảy. Trong các nghiên cứu tiếp theo, nhóm tác
giả sẽ tiếp tục phát triển hoàn thiện phương pháp nội
suy để tính đến các yếu tố tác động kể trên.

5. Kết luận
Trong bài báo này, một phương pháp nội suy dữ
liệu động học tàu thủy trên các bản tin AIS được đề
xuất tính đến đặc tính chuyển động tàu thủy. Phương
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NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP ERY RÚT GỌN
KHỬ ĐỘ LỆCH RIÊNG LA BÀN TỪ HÀNG HẢI
RESEARCH ON PROPOSING OF THE CONCISE ERY METHOD
FOR MARINE MAGNETIC COMPASS ADJUSTMENT
NGUYỄN VĂN SƯỚNG
Khoa Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Email liên hệ: nguyenvansuong@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Trong bài báo này, tác giả đề xuất phương pháp
ERY rút gọn để khử độ lệch riêng la bàn từ hàng
hải dựa trên nền tảng của phương pháp ERY
truyền thống kết hợp với kỹ thuật tính toán các giá
trị độ lệch. Ưu điểm của phương pháp đề xuất là
chỉ yêu cầu khử độ lệch la bàn trên 3 hướng thay
vì 6 hướng như phương pháp ERY truyền thống
qua đó giảm được các bước thực hiện. Nghiên
cứu này có thể coi như một tham khảo hữu ích
trong việc phát triển các phương pháp hiệu quả
hơn để khử độ lệch la bàn từ.
Từ khóa: Phương pháp ERY rút gọn, Phương
pháp ERY truyền thống, Khử độ lệch riêng la
bàn từ hàng hải, kỹ thuật tính toán độ lệch la
bàn.

Abstract
In this article, the author proposes a concise ERY
method to compensate the deviation of marine
magnetic compass by combinating the traditional
ERY method and a calculating technique of
deviation components. Compared to the
traditional ERY method, this proposed method
requires only to maneouver the ship in three
directions instead of six ones to conduct marine
magnetic compass adjustment. Thus, the
procedures for manetic compass adjustment are
reduced significantly. This study can be seen as a
useful reference in deverloping more effective
methods for marine magnetic compass
adjustment.
Keywords: Concise ERY method, Traditional
ERY method, Marine magnetic compass
adjustment, Deviation calculating technique.

1. Đặt vấn đề
Theo công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên
biển (SOLAS 1972), la bàn từ hàng hải được yêu cầu

10

phải lắp đặt bên cạnh la bàn điện trên các tàu thuyền
vượt Đại dương. Mặc dù không có được độ chính
xác cao như các loại la bàn điện nhưng la bàn từ lại
có ưu điểm là nguyên lý hoạt động không phụ thuộc
vào nguồn năng lượng điện. Vì lý do đó, la bàn từ
hàng hải được gọi là la bàn chuẩn chứ không phải la
bàn điện. Để đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật trước
khi vận hành khai thác tàu thuyền, la bàn từ hàng hải
phải được hiệu chỉnh độ lệch gây ra bởi từ trường tàu
và sau đó lập bảng độ lệch còn lại. Xét về lý thuyết
[1], cho đến nay có hai phương pháp được sử dụng
để khử độ lệch riêng la bàn từ hàng hải là phương
pháp ERY và phương pháp KOLONGA.
Phương pháp ERY khử độ lệch riêng la bàn từ
bằng cách cho tàu chạy trên các 6 hướng địa từ tại đó
các lực gây ra độ lệch là lớn nhất (bao gồm 4 hướng
chính N, S, E, W và 2 hướng phần tư trong NE, SE,
SW, NW), phương pháp này cho độ chính xác cao,
dễ thực hiện và được sử dụng thông dụng nhất hiện
nay. Ngược lại, phương pháp KOLONGA khử độ
lệch trên các hướng la bàn tại đó các lực sinh ra độ
lệch là nhỏ nhất. Để thực hiện việc khử la bàn từ
theo phương pháp KOLONGA, người hiệu chỉnh la
bàn phải sử dụng máy đo từ lực để xác định các
thành phần từ trường. Do vậy phương pháp này cồng
kềnh hơn phương pháp ERY vì yêu cầu phải có máy
đo từ lực. Bên cạnh đó, độ chính xác của phương
pháp này cũng không được cao như phương pháp
ERY [1] vì coi các lực A’λH và E’λH bằng không.
Hiện nay với sự phát triển của các dịch vụ kỹ
thuật hàng hải, trên thế giới đã xuất hiện các dịch vụ
khử độ lệch riêng la bàn từ hàng hải từ xa như các
hãng: SEA HARMONY, US MARINE SURVEY,
JAPAN MARINE TECH SERVICE,… Ưu điểm của
các dịch vụ này là các chuyên gia khử la bàn của
hãng sẽ phối hợp với thuyền viên trên tàu để thực
hiện. Đặc biệt hơn là nhiều hãng đưa ra phương pháp
khử độ lệch chỉ cần dẫn tàu chạy trên 3 hướng thay
vì 6 hướng như phương pháp ERY, điều này cho
phép thực hiện công tác khử ngay khi tàu đang hành
trình và tiết kiệm thời gian do không cần phải dẫn
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tàu trên các hướng ngược lại để khử lực khử thừa
như phương pháp ERY. Với các ưu điểm kể trên, có
thể thấy rằng phương pháp khử độ lệch riêng la bàn
từ hàng hải đã có những bước cải tiến đáng kể. Tuy
nhiên, những lý thuyết này lại không được chia sẻ vì
có thể phục vụ mục đích thương mại của họ.
Cho đến nay, đã có nhiều nghiên cứu về la bàn từ
hàng hải như: Phát triển các phương pháp xác định
hệ số độ lệch la bàn từ hàng hải trong một số trường
hợp đặc biệt [2, 3, 4], hay nghiên cứu ảnh hưởng của
thay đổi vĩ độ đến độ lệch la bàn từ [5], nghiên cứu
xác định tham số thanh flinder khi tàu nghiêng [6].
Mặt khác, cũng có các nghiên cứu liên quan đến việc
phát triển các phương pháp khử độ lệch la bàn từ
như: khử độ lệch trên một hướng đơn độc [7], hay
nhận dạng và khử độ lệch bằng máy đo từ lực [8]. Cả
hai phương pháp trong [7, 8] đều có những hạn chế
nhất định như phải sử dụng máy đo từ lực để xác
định các thành phần từ trường.

Hình 1. Các lực làm lệch tác dụng lên kim la bàn từ

Như một sự nỗ lực trong việc nghiên cứu cải tiến,
nâng cao phương pháp ERY truyền thống (phương
pháp thông dụng nhất), trong bài báo này, tác giả đề
xuất một phương pháp khử độ lệch riêng la bàn từ
hàng hải gọi là phương pháp ERY rút gọn dựa trên
nền tảng của phương pháp ERY truyền thống và kỹ
thuật tính toán độ lệch. Ưu điểm của phương pháp đề
xuất là chỉ yêu cầu khử độ lệch la bàn trên 3 hướng
thay vì 6 hướng như phương pháp ERY truyền thống.
Phương pháp đề xuất có thể xem như một tham
khảo mới trong lý thuyết la bàn từ hàng hải. Bên
cạnh đó, cũng có thể xem nghiên cứu này như một sự
định hướng cho những nghiên cứu đề xuất tiếp theo
nhằm phát triển cải tiến lý thuyết truyền thống khử
độ lệch riêng la bàn từ hàng hải.

2. Phương pháp ERY truyền thống khử độ
lệch riêng la bàn từ hàng hải
Trong phần này, bài báo chỉ ra nội dung tóm tắt
của phương pháp ERY khử độ lệch riêng la bàn từ
[1] làm nền tảng để xây dựng phương pháp đề xuất
trong phần 3. Phương pháp ERY được sử dụng thông
dụng nhất trên thế giới cho đến nay vì đơn giản dễ
thực hiện, độ chính xác cao, và không cần thiết bị đo
từ trường như phương pháp KOLONGA. Tuy nhiên,
để thực hiện phương pháp cần thiết phải dẫn tàu trên
6 hướng địa từ (bao gồm 4 hướng chính và 2 hướng
phần tư).
Theo lý thuyết, có 5 lực chính (Hình 1) gây ra độ
lệch riêng la bàn từ là các lực A’λH, B’λH, C’λH,
D’λH, E’λH. 5 lực này sinh ra các độ lệch tương ứng
δA, δB, δC, δD, δE.
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Hình 2. La bàn từ đặt tại mặt phẳng trục dọc tàu

Trong thực tế, do la bàn từ hàng hải được đặt tại
mặt phẳng trục dọc của tàu (Hình 2) nên lực A’λH bị
triệt tiêu và lực E’λH nhỏ, nên công tác khử độ lệch
riêng la bàn từ là khử 3 lực: B’λH, C’λH, và D’λH.
Nguyên tắc chung để khử các độ lệch gây ra bởi 3
lực B’λH, C’λH, và D’λH là khử lực sinh ra độ lệch
trên các hướng mà độ lệch sinh ra là lớn nhất, quy
trình khử các lực sinh độ lệch được tóm lược như
sau:
Khử lực B’λH: Khi tàu chạy hướng đông (E)
(Hình 3), do không biết được độ lệch do lực B’λH
gây ra là bao nhiêu trong tổng độ lệch nên đưa các
nam châm dọc vào để khử hết toàn độ lệch trên
hướng này. Sau đó cho tàu chạy hướng ngược lại
(hướng tây (W)), điều chỉnh các nam châm dọc để
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Để thực hiện được phương pháp ERY khử các độ
lệch, nhất định phải dẫn tàu chạy trên 6 hướng đi địa
từ. Sở dĩ phải dẫn tàu đi trên 2 hướng ngược nhau để
khử một lực là vì ngoài lực gây ra độ lệch đang cần
khử còn có mặt hai lực (A’λH và E’λH) nên không
biết được độ lệch lực đang cần khử sinh ra là bao
nhiêu. Do vậy, phương pháp ERY truyền thống yêu
cầu phải đi trên hai hướng ngược nhau để khử hết độ
lệch tổng hợp trong hướng thứ nhất và khử lực khử
thừa trong hướng ngược lại.
Từ đặc điểm của phương pháp ERY truyền thống,
có thể thấy rằng: Nếu xác định được gần đúng độ
lệch do các lực làm lệch đang cần khử, ta hoàn toàn
có thể khử độ lệch la bàn từ mà không cần phải cho
tàu đi hướng ngược lại để khử lực khử thừa nữa.

Hình 3. Phương pháp ERY khử độ lệch gây ra
bởi lực B’λH

Khử lực C’λH: Khi tàu chạy hướng bắc (N)
(Hình 4), do không biết được độ lệch do lực C’λH
gây ra là bao nhiêu trong tổng độ lệch nên đưa các
nam châm ngang vào để khử hết toàn độ lệch trên
hướng này. Sau đó cho tàu chạy hướng ngược lại
(hướng nam (S)), điều chỉnh các nam châm ngang để
khử hết một nửa độ lệch trên hướng này nhằm khử
lực khử thừa.

3. Đề xuất phương pháp ERY rút gọn khử độ
lệch riêng la bàn từ hàng hải
Trong phần này, nội dung của phương pháp đề
xuất được trình bày một cách chi tiết. Ý tưởng đề
xuất là nếu xác định được gần đúng các giá trị độ
lệch do lực làm lệch tương ứng gây ra thì tạo ra lực
khử lệch trực tiếp để khử hết độ lệch đó thay vì phải
thực hiện hai bước như phương pháp ERY truyền
thống. Như vậy, mấu chốt của phương pháp đề xuất
là xác định độ lệch do các lực gây độ lệch trên các
hướng sinh ra độ lệch lớn nhất.

Khử lực D’λH: Khi tàu chạy hướng đông bắc
(NE) (Hình 5), do không biết được độ lệch do lực
D’λH gây ra là bao nhiêu trong tổng độ lệch nên đưa
2 quả cầu sắt non (hoặc các hộp sắt non) để khử hết
độ lệch trên hướng này. Sau đó cho tàu chạy hướng
đông nam (SE), điều chỉnh 2 quả cầu sắt non (hoặc
các hộp sắt non) để khử hết một nửa độ lệch trên
hướng này nhằm khử lực khử thừa.

Hình 5. Phương pháp ERY khử độ lệch gây ra
bởi lực D’λH

3.1. Kỹ thuật tính toán độ lệch

Hình 4. Phương pháp ERY khử độ lệch gây ra
bởi lực C’λH
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Trước tiên, độ lệch la bàn sinh ra bởi các lực
A’λH, B’λH, C’λH, D’λH, E’λH được xác định theo
các hệ thức:
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 A

 B

 C

 D

 E

A
 B sin H d
 CcosH d

(1)

 D sin 2H d
 Ecos2H d

Trong đó: δA, δB, δC, δD, δE là các độ lệch tương
ứng sinh ra bởi các lực A’λH, B’λH, C’λH, D’λH,
E’λH; (A, B, C, D, E) là các hệ số độ lệch gần đúng;
Hd là hướng đi địa từ của tàu.
Từ hệ thức (1), có thể xác định một cách gần
đúng được độ lệch δA, δB, δC, δD, δE tương ứng do các
lực A’λH, B’λH, C’λH, D’λH, E’λH sinh ra nếu biết
được các hệ số độ lệch gần đúng A, B, C, D, E. Các
hệ số độ lệch gần đúng đặc trưng cho các lực mà
chúng sinh ra độ lệch. Cũng theo hệ thức (1), có thể
thấy rằng các hệ số A, B, C, D, E chính là các giá trị
độ lệch lớn nhất do các lực A’λH, B’λH, C’λH, D’λH,
E’λH sinh ra khi tàu thay đổi hướng đi Hd từ 00 đến
3600.
Mặt khác, theo tài liệu [1], lực A’λH và lực E’λH
nhỏ nên trong các trường hợp khi độ lệch la bàn từ
thay đổi lớn so với la bàn điện đến mức phải hiệu
chỉnh lại la bàn từ thì chúng ta cũng chỉ khử các lực
B’λH, C’λH, D’λH. Do vậy, có thể thấy rằng các lực
A’λH và E’λH luôn nhỏ hơn rất nhiều so với các lực
B’λH, C’λH, D’λH khi từ trường tàu thay đổi.
Như vậy, các hệ số độ lệch gần đúng của la bàn
được thể hiện trong bảng độ lệch la bàn từ lần khử
gần nhất có thể được sử dụng lại với việc lấy các hệ
số độ lệch A và E trong bảng đó để tiến hành tính
toán và thao tác khử cho lần này.
Mặt khác, nếu không sử dụng các hệ số A và E
trong bảng độ lần hiệu chỉnh gần nhất, chúng ta cũng
có thể sử dụng công thức độ lệch cơ bản (2) để xác
định các giá trị A và E:
 = A + BsinHd + CcosHd + Dsin2Hd + Ecos2Hd (2)
Từ hệ thức (2), nếu quan sát độ lệch trên 5 hướng
bất kỳ của la bàn từ so với la bàn điện ta cũng hoàn toàn
có thể xác định được 5 hệ số gần đúng A, B, C, D, E.

3.2. Nội dung phương pháp đề xuất
Như vậy, để khử độ lệch do 3 lực làm lệch B’λH,
C’λH, và D’λH gây ra, phương pháp đề xuất được
phát biểu như sau:
Bước 1: Lấy các hệ số A và E trong bảng độ
lệch hiệu chỉnh la bàn từ lần gần nhất, từ đó tính
toán gần đúng các giá trị độ lệch δA, δE trên các
hướng mà ta cần dẫn tàu để khử các độ lệch do các
lực B’λH, C’λH, và D’λH gây ra là lớn nhất. Nếu
không sử dụng các giá trị A và E trong bảng độ lệch
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trước thì có thể tính toán các hệ số độ lệch gần đúng
A và E của la bàn từ ở điều kiện hiện tại (la bàn có
sai lệch lớn cần phải khử) bằng cách quan sát độ
lệch giữa la bàn từ và la bàn điện trên 5 hướng khác
nhau và áp dụng hệ thức (2) để tìm các hệ số độ
lệch gần đúng này.
Bước 2: Xác định các giá trị độ lệch δB, δC, δD
trên các hướng mà lực sinh ra độ lệch là lớn nhất để
khử.
Khử lực B’λH: Dẫn tàu chạy trên hướng đông
(Hd=900), trên hướng này lực B’λH sinh ra độ lệch
lớn nhất (B), đồng thời các lực A’λH và E’λH cũng
sinh ra các độ lệch trên hướng này là (A-E). Quan sát
độ lệch la bàn từ trên hướng này là δE, độ lệch tổng
hợp được xác định như sau:
E = A + B - E

(3)

Từ hệ thức (3), ta có thể xác định được giá trị độ
lệch lớn nhất B do lực B’λH sinh ra trên hướng này là:
B = E - (A - E)

(4)

Vậy, để khử được độ lệch do lực B’λH sinh ra,
ta đưa các cặp nam châm dọc vào thân la bàn để
khử độ lệch la bàn đang từ lệch góc E về còn lệch
góc (A-E), điều đó có nghĩa là ta đã khử xong lực
gây độ lệch B’λH trên hướng mà lực sinh ra độ
lệch lớn nhất (Hd=90 0) mà không cần phải dẫn tàu
chạy hướng 2700 nữa.
Khử lực C’λH: Dẫn tàu chạy trên hướng bắc
(Hd=0 0), trên hướng này lực C’λH sinh ra độ lệch
lớn nhất (C), đồng thời các lực A’λH và E’λH cũng
sinh ra các độ lệch trên hướng này là (A+E). Quan
sát độ lệch la bàn từ trên hướng này δN, độ lệch
tổng hợp được xác định như sau:
N = A + C + E

(5)

Từ hệ thức (5), ta có thể xác định được giá trị độ
lệch lớn nhất C do lực C’λH sinh ra trên hướng này là:
C = N – (A + E)

(6)

Vậy, để khử được độ lệch do lực C’λH sinh ra, ta đưa
các cặp nam châm ngang vào thân la bàn để khử độ lệch
la bàn từ đang từ lệch góc N về còn lệch góc (A+E), điều
đó có nghĩa là ta đã khử xong lực gây độ lệch C’λH trên
hướng mà lực sinh ra độ lệch lớn nhất (Hd=00) mà không
cần phải dẫn tàu chạy hướng 1800 nữa.
Khử lực D’λH: Dẫn tàu chạy trên hướng đông bắc
(Hd=450), trên hướng này lực D’λH sinh ra độ lệch lớn
nhất (D), đồng thời lực A’λH sinh ra độ lệch luôn cố
định (A). Quan sát độ lệch la bàn từ trên hướng này
δNE, độ lệch tổng hợp được xác định như sau:
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(7)

Từ hệ thức (7), ta có thể xác định được giá trị độ
lệch lớn nhất D do lực D’λH sinh ra trên hướng này là:
D = NE - (A )

(8)

Vậy, để khử được độ lệch do lực D’λH sinh ra, ta
đưa cặp quả cầu sắt non hoặc các miếng sắt non vào
thân la bàn để khử độ lệch la bàn từ đang từ lệch góc
NE về còn lệch góc (A), điều đó có nghĩa là ta đã
khử xong lực gây độ lệch D’λH trên hướng mà lực
sinh ra độ lệch lớn nhất (Hd=450) mà không cần phải
dẫn tàu chạy hướng 1350 nữa.
Bước 3: Sau khi đã khử xong các lực gây ra độ
lệch, quan sát độ lệch giữa la bàn từ và la bàn điện
trên 8 hướng chính hoặc trên 5 hướng bất kỳ và áp
dụng hệ thức (2) để tìm ra 5 hệ số độ lệch gần đúng
mới (A, B, C, D, E) cho việc thành lập bảng độ lệch
còn lại lần khử này để kết thúc quá trình hiệu chỉnh
la bàn từ hàng hải.
Như vậy, cơ sở lý thuyết của phương pháp đề
xuất đã được trình bày. Có thể thấy rằng, nội dung
phương pháp chính là sự kết hợp của phương pháp
ERY truyền thống và kỹ thuật tính toán độ lệch do
các lực gây ra, do đó tác giả gọi phương pháp đề
xuất là phương pháp ERY rút gọn với ưu điểm là chỉ
cần thực hiện khử độ lệch la bàn từ hàng hải trên 3
hướng thay vì 6 hướng như phương pháp ERY
truyền thống.

3.3. Phạm vi áp dụng phương pháp đề xuất
Như đã biết, phương pháp ERY truyền thống áp
dụng được với cả ba trường hợp cần thiết phải khử
độ lệch la bàn từ hàng hải như là: khi tàu được đóng
mới; khi tàu vừa kết thúc sửa chữa tại nhà máy; và
khi độ lệch thay đổi lớn sau khoảng thời gian dài
khai thác. Tuy nhiên, khi tàu đang hành trình nếu sử
dụng phương pháp ERY truyền thống sẽ gây mất thời
gian và tốn kém nhiên liệu do phải dẫn tàu chạy trên
6 hướng, việc này có thể làm trễ thời gian tàu đến
cảng so với thời gian dự kiến. Trong trường hợp như
vậy, có thể áp dụng phương pháp ERY rút gọn (được
đề xuất trong nghiên cứu này) để thực hiện khử độ
lệch la bàn trên 3 hướng nhằm tiết kiệm nhiên liệu và
thời gian chạy tàu.
Ngược lại, vì phương pháp ERY rút gọn yêu cầu
phải có hệ số A và E gần đúng làm cơ sở tính toán
các độ lệch do các lực làm lệch gây ra, do đó trong
các trường hợp khi tàu đóng mới, hoặc khi tàu vừa
kết thúc sửa chữa tại nhà máy, các giá trị A và E
không còn đúng nữa. Điều đó có nghĩa là phương
pháp ERY rút gọn sẽ có độ chính xác kém nếu áp
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dụng để khử độ lệch la bàn từ khi tàu đóng mới hoặc
khi vừa sửa chữa tại nhà máy xong.
Như vậy, khi tàu đang hành trình trên biển nên áp
dụng phương pháp ERY rút gọn để tiết kiệm thời
gian và nhiên liệu. Còn khi tàu đóng mới hoặc sửa
chữa nên áp dụng phương pháp ERY truyền thống để
có được độ chính xác và độ tin cậy cao.

4. Kết luận
Trong nghiên cứu này, tác giả đã đề xuất một
phương pháp mới gọi là phương pháp ERY rút gọn
để khử độ lệch riêng la bàn từ hàng hải. Phương
pháp đề xuất là sự kết hợp của phương pháp ERY
truyền thống và kỹ thuật tính toán độ lệch do các lực
làm lệch sinh ra. Đóng góp mới của phương pháp đề
xuất là chỉ yêu cầu khử độ lệch trên 3 hướng thay vì
6 hướng như phương pháp ERY truyền thống. Do đó,
giảm thiểu được thời gian, các bước thực hiện, và tiết
kiệm được nhiên liệu so với việc phải dẫn tàu trên 6
hướng để khử độ lệch như phương pháp ERY truyền
thống. Hiện tại, phương pháp đề xuất mới chỉ được
nghiên cứu về mặt lý thuyết mà chưa được ứng dụng
trong thực tế. Do vậy trong thời gian sắp tới, tác giả
sẽ làm các thực nghiệm để đánh giá độ chính xác, độ
tin cậy của phương pháp đề xuất trong thực tế. Cuối
cùng, lý thuyết mà nghiên cứu này đưa ra có thể xem
như một tham khảo hữu ích nhằm định hướng cho
những nghiên cứu tiếp theo để phát triển, nâng cao,
và cải tiến phương pháp ERY truyền thống khử độ
lệch riêng la bàn từ hàng hải.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Minh Đức, Lại Thế
Việt. La bàn từ Hàng hải, Trường Đại học Hàng
hải Việt Nam, 182 Tr. 2013.
[2] Van Suong Nguyen.Calculation of the deviation
coefficients for marine magnetic compass.
Journal of International Maritime Safety,
Enviromental Affairs and Shipping, Vol.2, Issue.2,
pp.112-115, 2019.
[3] Nguyễn Văn Sướng. Xác định hệ số độ lệch B và C
của la bàn từ khi tàu đang hành trình. Tạp chí khoa
học công nghệ Hàng hải, Số 66, Tháng 4 2021.
[4] Nguyễn Văn Sướng. Tính toán hệ số độ lệch
riêng la bàn từ Hàng hải xét đến các thành phần
hệ số độ lệch bậc cao. Tạp chí khoa học công
nghệ Hàng hải, Số 68, Tháng 11, 2021.
[5] Basterretxea, I., Vila, J.A. and Perez Labajos,
C.A. Latitude error in compass deviation. Polish
Maritime Research, Vol.83, pp.25-31, 2014.

SỐ 69 (01-2022)

TẠP CHÍ

ISSN: 1859-316X

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

[6] Basterretxea I., Vila J., and I. Sotes. Determing
flinders’ bar correction by heeling the ship.
Journal of Maritime research, Vol.X, No.3,
pp.7-12, 2013.
[7] Lushnikov, E.M., Compensation of Magnetic
Compass Deviation at Single Any Course.,
Transnav, the International Journal of Marine
Navigation and Safety of sea Transportation,
Vol.5, No.3, pp.303-307, 2011.

SỐ 69 (01-2022)

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
[8] Meleshko V.V., S.L. Lakoza, S.A.Sharov, Method
of Identifying and Eliminating Magnetic
Compass Deviation, 2017 IEEE First Ukraine
Conference on Electrical and Computer
Engineering, 2017.
Ngày nhận bài:
Ngày nhận bản sửa:
Ngày duyệt đăng:

19/12/2021
29/12/2021
02/01/2022

15

TẠP CHÍ

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

ISSN: 1859-316X

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

ĐIỀU KHIẾN BÁM QUỸ ĐẠO DỰA TRÊN BỘ ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG
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TRACKING CONTROL BASED ON ROBUST CONTROLLER
FOR SURFACE VESSEL
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Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
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Tóm tắt
Một cấu trúc điều khiển tầng kết hợp với bộ lọc
nhiễu phi tuyến sẽ được đưa ra trong bài báo này
nhằm đối phó với những yếu tố bất định có trong
mô hình tàu thủy. Việc biến đổi mô hình toán học
giúp giảm sự phụ thuộc vào mô hình khi thiết kế
thuật toán dựa trên kỹ thuật cuốn chiếu và bộ lọc
nhiễu. Tính ổn định của bộ điều khiển cho mô hình
tàu thủy được xem xét. Các kết quả mô phỏng
chứng minh tính hiệu quả của bộ điều khiển được
đề xuất và so sánh với bộ điều khiển trượt cơ bản.
Từ khóa: Tàu thủy, Kỹ thuật cuốn chiếu, Bộ điều
khiển trượt, Bộ điều khiển bền vững, Bộ lọc nhiễu.

Abstract
In this paper, a cascade control structure
combined with a nonlinear disturbance filter will
be introduced to deal with the uncertainties in the
surface vessel model. The transformation of the
mathematical model helps to reduce the
dependence on the model when designing
algorithms based on backstepping techniques and
disturbance filter. The stability of the controller
for the surface vessel model is considered. The
simulation results demonstrate the efficiency of
the proposed controller and compare it with a
regular sliding mode controller.
Keywords: Surface vessel, Backstepping
technique, Sliding Mode Control (SMC), Robust
controller, Disturbance filter.

1. Giới thiệu
Tàu thủy đóng một vai trò thiết yếu trong nhiều
ứng dụng như: giao thông vận tải, quân sự, thăm dò
môi trường,... không có người lái do điều kiện rủi ro
mà các thủy thủ và người sử dụng lao động có thể gặp
phải. Tuy nhiên, việc kiểm soát tự động hệ thống hàng
hải có rất nhiều khó khăn do điều kiện hoạt động luôn
chịu ảnh hưởng của các động lực phi tuyến tính rất
phức tạp của môi trường đại dương, chẳng hạn như
gió, sóng và dòng chảy. Vì vậy, những năm gần đây
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đã chứng kiến sự phát triển về mặt thiết kế điều khiển
cho các hệ thống tàu nổi với thành phần bất định và
nhiễu bên ngoài [1], [2] và [3]. Trong số các cách tiếp
cận để tăng cường bộ điều khiển thích ứng mạnh mẽ,
mô hình của hệ thống tàu thủy có thể được xem xét
trong hai trường hợp liên quan đến hệ thống thiếu cơ
cấu chấp hành [4], [5] và hệ thống đủ cơ cấu chấp
hành [6]. Trong nghiên cứu [7], mặc dù cấu trúc điều
khiển tầng cũng được xem xét trong tình huống đủ cơ
cấu chấp hành, nhưng rõ ràng là khác với các phương
pháp hiện có trong [4], kỹ thuật sử dụng hàm
Lyapunov chặn (BLF) được trình bày để giải quyết
vấn đề ràng buộc sai số. Một số phương pháp thích
nghi truyền thống đã được trình bày trong [8], [9]
trong đó cơ chế thích nghi được sử dụng để tính gần
đúng các tham số chưa biết. Phương pháp cuốn chiếu
được mở rộng với máy quan sát nhiễu được trình bày
trong [10]. Trong [11] và [12], mặt trượt tích phân
được sử dụng để có được chiến lược điều khiển chế
độ trượt (SMC) kết hợp với mạng nơ-ron để ước lượng
giới hạn thành phần bất định của hệ thống. Ngoài ra,
kỹ thuật điều khiển hiện đại đã được phát triển với
việc sử dụng lý thuyết mờ, mạng nơ-ron nhân tạo để
xấp xỉ mô hình như trong các nghiên cứu [13], [14].
Từ những nghiên cứu để giải quyết ảnh hưởng của bất
định và nhiễu ngoài cho hệ tàu thủy, nhóm tác giả đề
xuất một cấu trúc điều khiển tầng dựa trên kỹ thuật
cuốn chiếu kết hợp với bộ lọc nhiễu phi tuyến nhằm
nâng cao chất lượng điều khiển của đối tượng tàu thủy.
Thêm vào đó, việc biến đổi mô hình động lực học
cũng giúp giảm một phần sự phụ thuộc của thuật toán
điều khiển vào thông số mô hình.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ trình bày
những nội dung chính như sau: Trong Phần 2, phân
tích mô hình động lực học và biến đổi để tạo nền tảng
cho việc thiết kế điều khiển; thuật toán điều khiển bền
vững với phương pháp lọc nhiễu được trình bày trong
trong Phần 3, trong Phần 4, thể hiện kết quả mô phỏng
được thực hiện trên ngôn ngữ lập trình
MATLAB/Simulink; cuối cùng, kết luận về bài báo.
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(iv) Ma trận quay quanh trục z là ma trận trực giao
( J -1 (q) = J T (q) ).
Giả sử tất cả các biến đều có thể đo được và tính
được tín hiệu điều khiển ở phương trình (2), có dạng:
u = Mv r + C ( v ) v + D ( v ) v + Mu*

(3)

trong đó v r là giá trị đặt, u * là tín hiệu đầu vào sau
khi lọc nhiễu. Thế phương trình (3) và phương trình
(2) ta có:
Hình 1. Mô hình tàu thủy 3D

v + τ d = v r + u*

2. Mô hình động lực học tàu thủy
Khi đối tượng tàu thủy chuyển động trên đại
dương cũng được xem xét giống như tàu chuyển động
trên mặt phẳng nằm ngang, tiếp tuyến với bề mặt trái
đất. Trong chuyển động của tàu thủy thường được mô
tả bởi 3 chuyển động thành phần bao gồm: Chuyển
động tiến, chuyển động dạt và chuyển động quay
hướng; các chuyển động lên xuống, chuyển động quay
lắc và chuyển động quay lật bị bỏ qua. Do đó từ mô
hình chuyển động sáu bậc tự do của phương tiện hàng
hải trong [15], phương trình chuyển động của tàu thủy
T
chỉ còn ba bậc tự do gồm q =  x y   và

v = u v r  .
T

Qua việc phân tích về vị trí, hướng của chuyển
động và các lực gây ra chuyển động trong [15], mô
hình động lực học phi tuyến của tàu thủy ba bậc tự do
như sau:

q = J(q)v

(1)

Mv + C(v)v + D(v)v + g(q) = u + Δ(q, v) (2)
trong đó J ( q )  R 3x3 ma trận quay xung quanh trục z,

M  R3x3 là ma trận quán tính hệ thống, C(v)  R 3x3
ma trận Coriolis và lực ly tâm, D  R3x3 là ma trận suy
giảm thủy động lực học, g(q) = 0  R 3x1 là véc tơ lực
đẩy và lực trọng trường, u  R 3x1 là véc tơ chứa các

-1
trong đó τ d = -M Δ(q, v) .

Như vậy, ta đã xây dựng được mô hình toán học
cho đối tượng tàu thủy với các quan hệ của các tín hiệu
vào ra mà đã giảm bớt sự phụ thuộc vào thông số mô
hình trong phương trình (4), phép biến đổi này tạo
điều kiện để ta thực hiện thiết kế điều khiển trong phần
tiếp theo.

3. Điều khiển bền vững
Trong phần này, chúng tôi trình bày phương pháp
điều khiển tầng dựa trên kỹ thuật cuốn chiếu kết hợp
với bộ lọc nhiễu để xây dựng bộ điều khiển nhằm mục
tiêu bám quỹ đạo cho hệ tàu thủy. Ý tưởng điều khiển
tầng có hai vòng điều khiển chính để đưa ra tín hiệu
điều khiển cuối cùng. Ở vòng ngoài, tín hiệu đầu ra
phản hồi về và kết hợp với tín hiệu đặt để tính toán ra
sai lệch, sai lệch đó được xử lý và tính toán thông qua
bộ điều khiển ảo để đưa ra tín hiệu đầu vào cho vòng
điều khiển thứ hai. Ở vòng điều khiển trong, sai lệch
tốc độ được đưa vào để tìm ra tín hiệu điều khiển chưa
qua khâu lọc nhiễu. Chính vì vậy sau đó tín hiệu thô
được xử lý nhiễu thông qua bộ lọc nhiễu (bù nhiễu) và
tín hiệu điều khiển sau cùng được đưa vào hệ thống
để điều khiển mô hình.
Để thiết kế điều khiển, chúng tôi giả sử rằng thành
phần bất định và đạo hàm của nó được chặn bởi các
giá trị, cụ thể:

biến điều khiển và Δ(q, v)  R 3x1 gồm các véc tơ lực
và mô men nhiễu từ môi trường cũng như các thành
phần không xác định của mô hình tàu.
Hệ thống (1) và (2) thỏa mãn các tính chất sau:
(i) Ma trận quán tính của hệ thống là ma trận đối xứng

(4)

Δ(q, v)  Δmax

(5)

τ d  M -1Δmax

(6)

hoặc:

T
xác định dương ( M = M > 0 ).

(ii) Ma trận Coriolis và lực hướng tâm là ma trận đối
xứng lệch ( C ( v ) = -CT ( v ) ).
(iii) Ma trận suy giảm thủy động lực học là ma trận
xác định dương ( D ( v ) > 0 ).
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3.1. Chiến lược kiểm soát hệ thống
Đầu tiên, định nghĩa sai lệch bám được tính dựa
T
trên quỹ đạo tham chiếu qr =  xr yr r  xác định
như sau:
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3.2. Phương pháp lọc nhiễu

 x − xr 
e1 = q − q r =  y − yr 
 −  r 

(7)

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng điều khiển,
bộ phận ước lượng thành phần nhiễu được cộng thêm
vào đầu vào điều khiển được thiết kế trong Phần 3.2.

Và:

e2 = v − v d

(8)

u* = u1 + u 2

Phương trình bộ lọc nhiễu được đề xuất như sau:

với v d là tín hiệu điều khiển ảo.
Mô hình động lực học với tín hiệu điều khiển chưa
qua khâu lọc được viết lại từ phương trình (4) như
sau:
(9)

v = v r + u1

Tiếp theo, thực hiện đạo hàm e1 theo thời gian,
ta có:

e1 = q − q r = J(q)v − q r
= J(q) ( e2 + v d ) − q r

v d = J T (q)(−k1e1 + q r )

Cuối cùng, tín hiệu điều khiển u1 được tìm dựa
trên kỹ thuật cuốn chiếu với việc đạo hàm sai lệch e2 :

= v r + u1 − v d

Để xem xét tính ổn định của cả hệ thống, sai lệch
giữa thành phần nhiễu và giá trị bù nhiễu:

e3 = u 2 − τ d

(19)

Thực hiện đạo hàm công thức (19), ta có:

 e3 = −e3 −  τ d

(20)

Để bộ lọc nhiễu đạt hiệu suất cao thì sai lệch này
cần phải tiệm cận về không, ta xem xét hàm Lyapunov
như sau:

1
V2 = V1 + eT3 e3
2

(12)

(21)

Đạo hàm công thức (21) theo thời gian:

Tín hiệu điều khiển được xác định như sau:
u1 = − v r − J T ( q ) e1 + v d − k 2e 2

(18)

với u 2 là đầu ra của bộ lọc để bù nhiễu và  là một
số dương đủ nhỏ, có ràng buộc.

(11)

trong đó k1 = diag (k11 , k22 , k33 ) là ma trận xác định
dương.

e2 = v − v d

1

vˆ = − ( vˆ − v ) + u* + v r




u = 1 ( vˆ − v )
2




(10)

Tín hiệu điều khiển ảo được xác định như sau:

(17)

(13)

V1
( vr + u1 + e3 ) + eT3 e3
v
V
V
1
= 1 ( v r + u1 ) + 1 e3 − eT3 e3 − eT3 τ d
v
v


V2 =

Tính ổn định của bộ điều khiển được xem xét bởi
hàm ứng viên Lypunov được chọn

(22)

1
1
V1 = e1T e1 + eT2 e2
2
2

(14)

Dựa trên nghiên cứu [16], ta có các đánh giá sau:

V1
( vr + u1 )  − v
v

Thế công thức (10) và (12) vào đạo hàm công
thức (14) theo thời gian:

V1 = e1T e1 + eT2 e2
=e

T
1

( J(q) ( e

2

+ vd ) − qr ) + e

T
2

( vr + u1 − v d )

V1
1 2 k
e3  k3 v e3  v + 3 e3
v
2
2

(15)
Tín hiệu điều khiển (11) và (13) thay vào (15),
ta được:

V1 = −e1T k1e1 − eT2 k 2e 2

(16)

2

τ d  k4 e3

trong đó

k3

và

k4

(23)

2

(24)
(25)

là các giá trị dương. Thay công

thức (23), (24) và (25) vào công thức (22), ta có:

Rõ ràng, với mọi ma trận k1 , k 2  0 thì V1  0.
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V2  −

1 2  1 k3

v −  − − k4  e3
2
 2


2

(26)

Như vậy, rõ ràng để V2 là xác định âm nếu
chúng ta lựa chọn giá trị  thỏa mãn điều kiện

0  

1
k3
+ k4
2

(27)

4. Mô phỏng
Để có thể thấy hiệu quả của bộ điều khiển đề xuất
một cách trực quan, việc mô phỏng kiểm chứng trên
phần mềm MATLAB/Simulink với thời gian trích
mẫu 0,01s sẽ được thực hiện. Thêm vào đó, chúng tôi
sẽ thực hiện so sánh bộ điều khiển đã được thiết kế
với một cấu trúc điều khiển bền vững dựa trên kỹ thuật
cuốn chiếu và bộ điều khiển trượt cơ bản. Dựa trên tài
liệu [17], chúng tôi đưa ra tín hiệu điều khiển của cấu
trúc được so sánh như sau:

Hình 3. Khả năng bù nhiễu  2

T

 v d = J (q)(−k1e1 + q r )
(28)
 *
T

u = − v r − J ( q ) e1 + v d − k 2 sgn(e 2 )

Trong quá trình thực hiện mô phỏng kiểm chứng,
chúng tôi sử dụng mô hình tàu thủy có khối lượng là
6,4.106 kg, chiều dài là 76,2 m dựa vào công bố [13].
Quỹ đạo đặt và nhiễu được đưa ra như sau:

 

 1000 sin(0,1t + 2 ) 
1000 (m) 


q r =  1000 sin(0,1t )  , q ( 0 ) = 1000 ( m)  .

 0 (rad ) 

 arcsin(sin(0,1t )) + 
2

Tham số điều khiển được chọn với k1 = 10I 3 ,
k 2 = 20I 3 ,  = 0,01 đã cho ra kết quả như sau:

Hình 2. Khả năng bù nhiễu 1
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Hình 4. Khả năng bù nhiễu  3

Dựa trên kết quả đáp ứng của Hình 2, Hình 3 và
Hình 4, ta thấy phương pháp bù nhiễu phi tuyến của bộ
điều khiển bền vững đề xuất cho kết quả tốt, khả năng
bù trừ nhanh và sai số của bộ lọc thấp. Những đáp ứng
về quỹ đạo của hệ tàu thủy được đưa ra trong Hình 5,
Hình 6, Hình 8 nhằm so sánh hiệu suất điều khiển của
bộ điều khiển đề xuất và cấu trúc điều khiển bền vững
dựa trên bộ điều khiển trượt. Với cấu trúc điều khiển
bền vững đề xuất, thời gian đáp ứng là là 46s, vượt trội
hơn hẳn bộ điều khiển chế độ trượt do khả năng bù trừ
những thành phần bất định phi tuyến của mô hình.

Hình 5. Đáp ứng chuyển động tiến

19

TẠP CHÍ

ISSN: 1859-316X

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY

Lời cảm ơn
Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học
Hàng hải Việt Nam trong đề tài mã số: DT21-22.17.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] J. W. Li, Robust adaptive control of underactuated ships
with input saturation, Int. J. Control, Vol.94, No.7,
pp.1784-1793,2021.
doi: 10.1080/00207179.2019.1676467.
[2] J. Zhang, S. Yu, and Y. Yan, Fixed-time output
feedback trajectory tracking control of marine
Hình 6. Đáp ứng chuyển động dạt

surface

vessels

subject

to

unknown

external

disturbances and uncertainties, ISA Trans., Vol.93,
pp.145-155, 2019.
doi: 10.1016/j.isatra.2019.03.007.
[3] N. Wang, S. F. Su, X. Pan, X. Yu, and G. Xie, Yawguided trajectory tracking control of an asymmetric
underactuated surface vehicle, IEEE Trans. Ind.
Informatics, Vol.15, No.6, pp.3502-3513, 2019.
doi: 10.1109/TII.2018.2877046.
[4] B. S. Park, J. W. Kwon, and H. Kim, Neural networkbased output feedback control for reference tracking of
Hình 7. Đáp ứng chuyển động quay hướng

underactuated surface vessels, Automatica, Vol.77,
pp.353-359, 2017.
doi: 10.1016/j.automatica.2016.11.024.
[5] N. Wang, G. Xie, X. Pan, and S. F. Su, Full-State
Regulation Control of Asymmetric Underactuated
Surface Vehicles, IEEE Trans. Ind. Electron., Vol.66,
No.11, pp.8741-8750, 2019.
doi: 10.1109/TIE.2018.2890500.
[6] J. Zhang, S. Yu, and Y. Yan, Fixed-time velocity-free
sliding mode tracking control for marine surface
vessels with uncertainties and unknown actuator
faults, Ocean Eng., Vol.201, No.January, 107107,

Hình 8. Quỹ đạo tàu thủy

5. Kết luận
Qua nghiên cứu này, nhóm tác giả đã trình bày
được một cấu trúc điều khiển bền vững để đối phó với
những thành phần bất định của hệ thống. Kết quả mô
phỏng giữa 2 cấu trúc điều khiển bền vững đã cho thấy
ưu điểm về thời gian đáp ứng và độ quá điều chỉnh
trong bộ điều khiển của chúng tôi. Trong những
nghiên cứu tới, chúng tôi sẽ xem xét đến cả những
thành phần nhiễu bên ngoài và sử dụng các phương
pháp điều khiển hiện đại (lý thuyết mờ, mạng nơ-ron
nhân tạo,…). Ngoài ra, việc nghiên cứu thực nghiệm
sẽ được áp dụng để xác nhận kết quả mô phỏng.

20

2020.
doi: 10.1016/j.oceaneng.2020.107107.
[7] H. Qin, C. Li, Y. Sun, X. Li, Y. Du, and Z. Deng, Finitetime trajectory tracking control of unmanned surface
vessel with error constraints and input saturations, J.
Franklin Inst., Vol.357, No.16, pp.11472-11495, 2020.
doi: 10.1016/j.jfranklin.2019.07.019.
[8] R. Skjetne, T. I. Fossen, and P. V. Kokotović, Adaptive
maneuvering, with experiments, for a model ship in a
marine control laboratory, Automatica, Vol.41, No.2,
pp.289-298, 2005.
doi: 10.1016/j.automatica.2004.10.006.

SỐ 69 (01-2022)

TẠP CHÍ

ISSN: 1859-316X

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY

[9] J. Van Amerongen and A. J. Udink Ten Cate, Model

[14] H. Thi Tu Uyen, P. Duc Tuan, L. Viet Anh, and P. Xuan

reference adaptive autopilots for ships, Automatica,

Minh, Adaptive Neural Networks Sliding Mode

Vol.11, No.5, pp.441-449, 1975.

Backstepping Control for 3DOF Surface Ship with

doi: 10.1016/0005-1098(75)90020-5.

Uncertain Model, 2018 Int. Conf. Syst. Sci. Eng. ICSSE

[10] G. Xia, C. Sun, B. Zhao, and J. Xue, Cooperative
Control of Multiple Dynamic Positioning Vessels with

2018, pp.1-6, 2018.
doi: 10.1109/ICSSE.2018.8520227.

Input Saturation Based on Finite-time Disturbance

[15] T. I. Fossen, Marine Control System-Guidance,

Observer, Int. J. Control. Autom. Syst., Vol.17, No.2,

Navigation and Control of Ships, Rigs and Underwater

pp.370-379, 2019.

Vehicles, Vol.53, No.9. 2002.

doi: 10.1007/s12555-018-0383-4.

[16] A. Chakrabortty and M. Arcak, Time-scale separation

[11] M. Van, An enhanced tracking control of marine

redesigns for stabilization and performance recovery of

surface vessels based on adaptive integral sliding mode

uncertain nonlinear systems, Automatica, Vol.45, No.1,

control and disturbance observer, ISA Trans., Vol.90,

pp.34-44, 2009.

pp.30-40, 2019.

doi: 10.1016/j.automatica.2008.06.004.

doi: 10.1016/j.isatra.2018.12.047.
[12] M. Van, Adaptive neural integral sliding-mode control

[17] J. Liu and X. Wang, Advanced Sliding Mode Control
for Mechanical Systems, Adv. Sliding Mode Control

for tracking control of fully actuated uncertain surface

Mech. Syst., 2011.

vessels, Int. J. Robust Nonlinear Control, Vol.29, No.5,

doi: 10.1007/978-3-642-20907-9.

pp.1537-1557, 2019.
doi: 10.1002/rnc.4455.
[13] L. J. Zhang, H. M. Jia, and X. Qi, NNFFC-adaptive
output feedback trajectory tracking control for a surface

Ngày nhận bài:
Ngày nhận bản sửa:
Ngày duyệt đăng:

29/12/2021
14/01/2022
20/01/2022

ship at high speed, Ocean Eng., Vol.38, No.13, pp.14301438, 2011.
doi: 10.1016/j.oceaneng.2011.07.006.

SỐ 69 (01-2022)

21

TẠP CHÍ

ISSN: 1859-316X

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY

CẢI TIẾN HẢI ĐỒ ĐIỆN TỬ NAVI-SAILOR 4000 THÀNH THIẾT BỊ
MÔ PHỎNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN
DEVELOPMENT THE NAVI-SAILOR 4000 ECDIS
INTO A TRAINING SIMULATOR EQUIPMENT
NGUYỄN CÔNG VỊNH
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Email liên hệ: vinhnc@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Bài viết giới thiệu việc cải tiến hải đồ điện tử
NAVI-SAILOR 4000 thật thành thiết bị mô phỏng
phục vụ huấn luyện bằng cách dùng máy tính mô
phỏng chuyển động của con tàu và giả lập các
thông tin cung cấp cho hải đồ. Trong bài viết cũng
đề cập đến kỹ thuật mô phỏng đơn giản chuyển
động của con tàu (vị trí, hướng mũi tàu), mô phỏng
máy lái tàu thủy (lái tay, lái tự động) cũng như kỹ
thuật chuyển đổi và truyền dữ liệu giữa máy tính và
thiết bị hải đồ theo chuẩn quy định.
Từ khóa: Mô phỏng, GPS, ECDIS, NAVI-SAILOR
4000.

Abstract
The article introduces the improvement of the real
NAVI-SAILOR 4000 electronic chart into a
training simulator by using a computer to
simulate the ship's movements and simulate the
information provided to the electronic chart. It is
also mention simple simulation techniques of
ship's motion (position, heading), autopilot device
simulation (manual steering, autopilot) as well as
data conversion and transmission data between
computer and electronic chart.
Keywords:
Simulator,
NAVI-SAILOR 4000.

GPS,

ECDIS,

1. Đặt vấn đề
Hiện tại Khoa Hàng hải được trang bị một Hải đồ
điện tử, nhãn hiệu NAVI-SAILOR 4000 ECDIS tại
phòng thực hành của khoa. Đây là một hải đồ điện tử
hiện đại, đang hoạt động tốt trên tàu biển nên rất phù
hợp với việc đào tạo, huấn luyện cho sinh viên.
Do nguyên lý hoạt động của hải đồ điện tử cần tín
hiệu đầu vào từ máy thu GPS để hiển thị vị trí tàu trên
hải đồ. Ngoài ra, hải đồ điện tử còn hiển thị các thông
số tốc độ tàu, hướng mũi tàu, thông tin gió, dòng,...
trên màn hình nên cần kết nối với nhiều thiết bị buồng
lái khác như tốc độ kế, máy đo gió, la bàn,... Để có thể
khai thác đầy đủ mọi tính năng của hải đồ điện tử
22

NAVI-SAILOR 4000 ECDIS đúng như trên tàu biển
thật phục vụ công tác huấn luyện cần phải cải tiến phù
hợp. Đó là hệ thống tạo ra các tín hiệu giả của các
thiết bị hỗ trợ hàng hải như máy thu GPS, la bàn, tốc
độ kế, máy đo gió với các thông số như thông số đo
được của một con tàu đang chạy trên biển để cung cấp
cho hải đồ NAVI-SAILOR 4000 ECDIS.
Bài viết này đề cập đến việc sử dụng máy tính để
tạo ra các tín hiệu nêu trên và kết nối với hải đồ
NAVI-SAILOR 4000 ECDIS để tạo thành hải đồ
điện tử mô phỏng.

2. Sơ đồ khối hệ thống
Sơ đồ khối hệ thống như trên Hình 1. Khối “Mô
phỏng chuyển động con tàu” sử dụng các thuật toán
mô phỏng chuyển động của một con tàu với sự dịch
chuyển vị trí, hướng mũi tàu dưới tác dụng của lực
đẩy chân vịt, bánh lái và gió, dòng chảy. Khối “Mô
phỏng chuyển động con tàu” sử dụng các thuật toán
với đầu vào là lực đẩy của máy chính, góc bẻ bánh
lái, tốc độ, hướng của gió và dòng và tính toán cho
kết quả gửi ra đầu ra là vị trí tàu, tốc độ tàu và hướng
mũi tàu.
Định dạng tín
hiệu máy đo
gió

Mô phỏng gió,
dòng chảy
Mô phỏng
chuyển động con
tàu
Máy lái

Định dạng
tín hiệu GPS
Định dạng dữ
liệu la bàn
NAVI-SAILOR
4000

Định dạng dữ
liệu tốc độ kế

Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống

Để hải đồ NAVI-SAILOR 4000 có thể tiếp nhận
được dữ liệu từ khối “Mô phỏng chuyển động con tàu”
cần có sự chuyển đổi tín hiệu cho đúng định dạng yêu
cầu. Các khối “Định dạng dữ liệu...” trong Hình 1 trên
có nhiệm vụ định dạng dữ liệu là kết quả tính được
của khối “Mô phỏng chuyển động con tàu” cho đúng
với định dạng mà hải đồ có thể tiếp nhận được. Với
hải đồ NAVI-SAILOR 4000 đó là tín hiệu gửi ra cổng
COM theo chuẩn NMEA0183.
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Khối “Máy lái” mô phỏng các chức năng cơ bản
của một máy lái tàu thủy bao gồm lái lặp và lái tự
động. Đầu vào của khối này là hướng mũi tàu và đầu
ra là góc bẻ của bánh lái. Khi hoạt động ở chế độ lái tự
động, người dùng cần nhập thêm hướng đi yêu cầu.

3. Mô phỏng chuyển động con tàu
Việc mô phỏng chuyển động con tàu để cung cấp
dữ liệu cho hải đồ điện tử không yêu cầu độ chính
xác cao, đầy đủ mọi thuộc tính như mô phỏng lái tàu.
Thông tin mà khối mô phỏng này cần tạo ra chỉ là
tọa độ, hướng mũi tàu và vận tốc của con tàu. Do vậy
thuật toán sử dụng chỉ cần mô tả chuyển động 3 bậc
tự do của con tàu bao gồm chuyển động trên đường
kinh tuyến, chuyển động trên đường vĩ tuyến và
chuyển động quay theo trục thẳng đứng của con tàu
(hướng đi của tàu).

Hình 2. Hệ tọa độ sử dụng

Để giải quyết bài toán mô phỏng này cần sử dụng
hai hệ tọa độ: Hệ tọa độ XOY gắn với con tàu và hệ
tọa độ XoOYo gắn với trái đất. Trong hệ tọa độ XOY,
phương trình chuyển động của con tàu như sau [3]:
𝑚(𝑢̇ − 𝑟𝑣) = 𝑋𝑇𝑂𝑇
𝑚(𝑢̇ − 𝑟𝑢) = 𝑌𝑇𝑂𝑇
𝐼𝑧 𝑟̇ = 𝑁𝑇𝑂𝑇

(1)
(2)
(3)

Trong đó: u là tốc độ tiến tới theo trục dọc tàu
(X); v là tốc độ dạt ngang theo trục ngang tàu (Y); r
là tốc độ quay trở của tàu m là khối lượng con tàu và
Iz là mô men quán tính trên trục Z của con tàu; Các
đại lượng XTOT, YTOT và NTOT là tổng hợp các lực tác
dụng trên các trục X, Y và mô men đối với trục Z của
con tàu. Các lực này được sinh ra bởi máy tàu 𝐸𝑛𝑔 ,
bánh lái con tàu  , lực cản của nước 𝑅 , lực tác
động của sóng 𝑠 , của gió 𝑤 ,... Các lực này có thể
được mô tả như sau:
 = {𝑋, 𝑌, 𝑁}
(4)
 𝑇𝑂𝑇 = 𝐸𝑛𝑔 + 𝑅 +  + 𝑠 + 𝑤
(5)
Trong hệ thống mô phỏng này, phần mềm sử
dụng số liệu từ mô hình một tàu chở hàng điển hình
về lực cản (𝑅 ), công suất/lực đẩy của máy chính
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(𝐸𝑛𝑔 ), mô men tạo ra khi bẻ lái bánh lái ( ). Các
yếu tố tác động của sóng, gió được tính toán theo các
công thức kinh nghiệm và đưa vào vế phải các công
thức (1), (2) và (3) để tính toán các yếu tố cần mô
phỏng như tốc độ tàu (u), tốc độ quay trở (𝑟) theo
các công thức từ (1) đến (5) nêu trên. Yếu tố dòng
chảy được đưa vào khi tính toán chuyển động của
con tàu so với đáy biển và thông qua đó tính ra được
tọa độ (kinh, vĩ độ) của con tàu.

Hình 3. Đồ thị biểu diễn một số đặc tính
động lực học của tàu được mô phỏng

Bảng 1 mô tả những thông số cơ bản của con tàu
mô phỏng nêu trên.
Bảng 1. Thông số cơ bản của con tàu được mô phỏng

Lượng dãn nước

3738 MT

Mớn nước

5,414m

Chiều dài

102.00m

Tốc độ hàng hải

15,25 knots

Công suất máy

4000 BHP x 200 RPM
3400 BHP x 189,5 RPM

Việc đánh giá kết quả mô phỏng chuyển động của
con tàu có thể dựa trên kết quả thực hiện các bài thử
tính năng điều động của tàu do IMO quy định. Đó là
các bài thử điều động quay phải, quay trái và thử
zigzag. Kết quả các bài thử với dữ liệu tàu mô phỏng
như trên Hình 4.
Qua so sánh, có thể thấy kết quả các bài điều
động thử tàu, quỹ đạo chuyển động của tàu mô
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phỏng có đặc tính hoàn toàn tương đồng với quỹ đạo
chuyển động của một con tàu hàng điển hình khi
thực hiện các bài thử này.

4. Máy lái
Máy lái trong hệ thống mô phỏng này có hai chế
độ lái: Lái tay và lái tự động. Máy lái tự động sử
dụng bộ điều khiển PID với thuật toán điều khiển cơ
bản như sau:
𝑀𝑉(𝑡) = 𝑃𝑜𝑢𝑡 + 𝐼𝑜𝑢𝑡 + 𝐷𝑜𝑢𝑡
(6)
Trong đó: Pout, Iout, Dout, là các thành phần đầu ra
từ ba khâu của bộ điều khiển PID, được xác định như
dưới đây.
𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡)
(7)
𝑡

(8)

𝑑
𝑒
𝑑𝑡 (𝑡)

(9)

𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝐾𝑖 ∫0 𝑒() 𝑑
𝐷𝑜𝑢𝑡 = 𝐾𝑑
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thống mô phỏng với nhiều tình huống khác nhau.
Trên Hình 5 là tình huống tàu đi ổn định trên hướng
90o với tốc độ tới hết máy và được đặt sang hướng đi
mới là 120o tại giây thứ 120. Các đồ thị cho thấy bộ
điều khiển đã bẻ tới 150 để nhanh chóng đưa hướng
mũi tàu tới hướng đi mới sau đó điều chỉnh giảm dần
để hướng mũi tàu ổn định tại hướng đi mới sau
khoảng thời gian 180 giây và giữ ổn định mũi tàu ở
hướng đi mới này với sai số ±30. Với kết quả hoạt
động của máy lái tự động như vậy hoàn toàn có thể
đáp ứng được nhiệm vụ mô phỏng chuyển động con
tàu để học viên thực hiện các thao tác trên hải đồ
điện tử.

Với: Kd, Ki, Kp là các hệ số đối với từng khâu
trong bộ điều khiển; e là sai số. Việc điều chỉnh các
hệ số Kd, Ki, Kp có tác động trực tiếp tới chất lượng
của máy lái tự động.

Hình 5. Kết quả thực nghiệm máy lái tự động

5. Kết nối máy tính mô phỏng và hải đồ điện tử
o

o

a) Quay trái, góc bẻ lái 20 ,

b) Quay phải, góc bẻ lái 20 ,

máy tới hết

máy tới hết

o

c) Thử Zigzag 20 , máy tới hết

Hình 4. Đặc tính điều động của con tàu được mô phỏng

Trong hệ thống mô phỏng này, máy lái tự động
có nhiệm vụ tự động giữ hướng đi của tàu theo
hướng đi đặt trước để học viên có thể thực hiện các
thao tác trên màn hình hải đồ giống như khi tàu hành
trình trên biển.
Máy lái tự động đã được thử nghiệm trên hệ
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Hải đồ điện tử NAVI-SAILOR 4000 ECDIS có 4
cổng COM vật lý cho phép kết nối với các thiết bị
khác trên buồng lái bao gồm máy thu GPS, la bàn
từ/la bàn điện, tốc độ kế, máy đo gió, AIS,... Chuẩn
giao tiếp hải đồ điện tử sử dụng là loại IEC 61162-1
hoặc/ và NMEA0183. Hệ thống mô phỏng lấy dữ liệu
sinh ra từ khối mô phỏng chuyển động con tàu định
dạng lại cho đúng cú pháp của chuẩn NMEA0183
hoặc IEC 61162-1 sau đó gửi qua cổng COM của máy
tính sang hải đồ. Định dạng dữ liệu đối với từng loại
thiết bị được sử dụng trong hệ thống như sau [1]:
GPS:

$--GLL, llll.ll, a, yyyyy.yy, a, hhmmss.ss,
A, a*hh<CR><LF>

La bàn: $--HDG, x.x, x.x, a, x.x, a*hh<CR><LF>
Máy đo gió: $--MWD, x.x, T, x.x, M, x.x, N, x.x,
M*hh<CR><LF>
Tốc độ kế: $--VBW, x.x, x.x, A, x.x, x.x, A, x.x,A,
x.x, A*hh<CR><LF>
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Các máy tính phổ thông hiện nay không có cổng
COM loại 9 chân nên để kết nối với hải đồ cần có bộ
chuyển đổi chuẩn kết nối từ cổng USB sang cổng
RS422 [2] (là chuẩn sử dụng trong hải đồ
NAVI-SAILOR 4000 ECDIS) như trên Hình 6.

Đối với hải đồ điện tử, học viên có thể thực hiện
mọi chức năng của hải đồ như khi tàu chạy trên biển.
Do đây là thiết bị thật nên học viên có được trải
nghiệm đúng như làm việc với thiết bị trên tàu thật.
Học viên có thể thực hiện các bài tập dẫn tàu trên
luồng với hải đồ này thông qua việc điều khiển con
tàu trên giao diện của máy tính. Hình 8 thể hiện việc
hiển thị con tàu trên màn hình hải đồ.

7. Kết luận

Hình 6. Thiết bị chuyển đổi cổng

6. Làm việc với hệ thống mô phỏng
Khi làm việc với thiết bị mô phòng, học viên sẽ
thao tác với hai thiết bị: Máy tính mô phỏng chuyển
động con tàu và hải đồ điện tử.

Hệ thống đã đáp ứng được yêu cầu đề ra, đã giúp
người dùng có thể sử dụng hải đồ điện tử
NAVI-SAILOR 4000 ECDIS như khi nó được lắp đặt
trên tàu biển. Trong quá trình sử dụng, người dùng có
thể thực hiện đầy đủ các hoạt động trên máy tính mô
phỏng như với tàu thật như thay đổi tốc độ tàu thay
đổi hướng đi, sử dụng lái tay hay tự động lái.
Hệ thống mô phỏng này có thể sử dụng phục vụ
huấn luyện cho sinh viên Khoa Hàng hải cũng như
những sĩ quan tàu biển muốn tìm hiểu, khai thác hải
đồ điện tử NAVI-SAILOR 4000 ECDIS.
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ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ CHỨC VẬT LIỆU ĐẾN CƠ TÍNH LỚP PHỦ Ni-Cr
TRONG NGHIÊN CỨU PHỤC HỒI TRỤC KHUỶU ĐỘNG CƠ TÀU THỦY
INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE ON MECHANICAL PROPERTIES OF
Ni-Cr THERMAL SPRAY COATING OF CRANK-SHAFT IN MARINE ENGINES
TRẦN THẾ NAM*1, PHẠM QUỐC VIỆT2, ĐỖ VĂN ĐOÀN2
1
Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
2
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: thenam@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Bài báo này trình bày những kết quả nghiên cứu về
ảnh hưởng của tổ chức đến cơ tính lớp phủ Ni-Cr
lên thép C45 khi phun phủ phục hồi chi tiết trục
khuỷu động cơ tàu thủy. Những kết quả nghiên cứu
cho thấy rằng: Trước khi xử lý nhiệt, tổ chức tế vi
của lớp phủ có sự tách lớp so với kim loại nền. Sau
khi xử lý nhiệt bằng phương pháp ủ đồng đều hóa thì
đã có sự khuếch tán và hình thành lớp liên kết giữa
nền và lớp phủ. Chính sự thay đổi về tổ chức này đã
ảnh hưởng đến cơ tính của lớp phủ và nâng cao hiệu
quả công tác sửa chữa phục hồi trục khuỷu của các
động cơ. Giá trị độ cứng của lớp phủ tăng lên đến
300HV; mức độ bám dính của lớp phủ lên đến xấp xỉ
30MPa; mức độ mài mòn giảm xuống còn khoảng
1,1.109kg/N.m
Từ khóa: Phun phủ, công nghệ sửa chữa, trục
khuỷu, cơ tính, lớp liên kết, pha liên kim.

Abstract
This article presents about influence of
microstructure on the mechanical properties of
Ni-Cr thermal spray coating on C45 steel applied
for reparing the crankshaft of marine engines. The
research results show that: Before heat treatment,
the microstructure of the coating has separation
compared to the base metal. After heat treatment
by full annealing, there were diffusion and
formation of a bond layer between the matrix and
coating layer. It is this changing about
microstructure that affects the mechanical
properties of the coating, resulting to improve the
effectiveness of maintenance of marine engine’s
crankshaft. The hardness value of the coating
increases up to 300HV; the adhesion of the
coating is up to approximately 30MPa; the value
of wearing is reduced to about 1.1,109kg/N.m
Keywords: Spray coating, repaire engineering,
crankshaft, mechanical properties, intermetallic
phases, bond layer.
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1. Mở đầu
Phun phủ kim loại được phát hiện ra từ rất sớm.
Ban đầu nó chỉ dùng với mục đích trang trí, nhưng
về sau nó càng được sử dụng rộng rãi trong công
nghiệp như sử dụng để chống gỉ cho vật liệu, chi tiết,
vừa làm tăng khả năng làm việc vừa đem lại tuổi thọ
cao cho sản phẩm. Một trong những công dụng quan
trọng của phương pháp này là xử lý và phục hồi các
chi tiết máy hỏng hóc do bị ăn mòn hoặc mất chính
xác. Nguyên liệu dùng trong phục hồi chỉ cần một
lượng nhỏ so với khối lượng toàn bộ chi tiết mới
phải sản xuất lại, ngoài ra công lao động cần thiết để
phục hồi cũng rất nhỏ. Trong một số trường hợp
phục hồi lại các chi tiết máy có chất lượng và tuổi
thọ cao hơn các chi tiết mới.
Trục khuỷu động cơ trên tàu thủy là chi tiết làm
việc trong điều kiện chịu tải trọng va đập do tải động
cơ thay đổi thường xuyên và không ổn định. Kiểm
tra, đánh giá độ mài mòn các cổ trục của trục khuỷu
là một trong những công việc bắt buộc trong các kỳ
bảo trì, sửa chữa động cơ. Khi mức độ mài mòn trục
khuỷu lớn hơn giới hạn cho phép, công nghệ sửa
chữa truyền thống áp dụng chủ yếu là hàn đắp đối
với mức độ mài mòn lớn hoặc mạ đối với mài mòn
nhỏ. Tuy nhiên, công nghệ hàn đắp có hạn chế rất
lớn khi không xử lý được cấu trúc vật liệu tại ranh
giới lớp hàn, dẫn đến sự bong tróc và không ổn định
của lớp vật liệu hàn, đặc biệt đối với các trục khuỷu
có đường kính nhỏ của các động cơ cao tốc. Do đó,
công nghệ sửa chữa cho các dạng trục khuỷu này
thường là thay thế mới, kéo theo tăng chi phí và kéo
dài thời gian sửa chữa. Chính vì vậy việc nghiên cứu
ứng dụng công nghệ phun phủ, trong đó nghiên cứu
đánh giá ảnh hưởng tổ chức lớp vật liệu đến cơ tính
lớp phủ là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan
trọng trước khi triển khai thử nghiệm trên trục khuỷu
thực tế.
Lớp phủ bằng kim loại có tính chất và thành phần
khác hẳn với kim loại ban đầu. Đặc trưng cơ sở của
cấu trúc này là những tấm kim loại với kích thước
0,1-0,2 (mm) và chiều dày 0,005-0,01 (mm). Các
SỐ 69 (01-2022)
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phân tử này có độ biến dạng khác nhau và bị phân
cách bằng một lớp oxit mỏng với chiều dày 0,001
mm. Đặc điểm của phun phủ sẽ cải thiện được tính
chất của vật liệu nền như cải thiện khả năng chống
ăn mòn; khả năng chống mài mòn và một số tính
chất khác của vật liệu nền. Hiện có nhiều phương
pháp phun phủ khác nhau nhưng phương pháp phun
nhiệt là một trong số phương pháp phổ biến hơn cả
[1]-[3].
Trong các nhóm của phương pháp phun nhiệt có
phương pháp phun bằng ngọn lửa thông thường;
phun bằng hồ quang điện và phun bằng dòng plasma.
Tuy nhiên, đối với nhóm chi tiết trục khuỷu là chi
tiết có kích thước lớn và phức tạp nên phương pháp
phổ biến là phương pháp phun phủ bằng dòng khí
cháy [4], [5].

2. Thực nghiệm
Thép dùng để nghiên cứu thực hiện quá trình
phun phủ là thép C45, cùng vật liệu với thép chế tạo
trục khuỷu.
Vật liệu phun phủ là vật liệu dạng bột được trộn
với thành phần như bảng sau:
Bảng 1. Thành phần hóa học của bột phun phủ
Bột
Ni-20Cr

Thành phần hóa học
Ni

Cr

C

75-68

22-23

< 0,15

Bột phun phải được chuẩn bị trước. Công đoạn
chuẩn bị bột phun phủ bao gồm các bước: Sấy bột và
phân cấp hạt.
- Sấy hạt: Thông thường bột kim loại phun
thường được sấy ở nhiệt độ 120oC-150oC trong
khoảng thời gian từ 1-3 (giờ). Đối với bột gốm, nhiệt
độ sấy cao hơn 700 oC-800oC và thời gian sấy từ 4-5
(giờ);
- Phân cấp hạt của bột phun thường dùng bộ dây
sàng có kích thước nhỏ hơn 100mm.
Thiết bị phun phủ là thiết bị MARK-61.

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý về phun phủ bằng khí cháy

Hiện nay có rất nhiều công trình nghiên cứu về
công nghệ phun phủ; các biện pháp xử lý trước khi
phun phủ cũng như ảnh hưởng của các thông số công
nghệ đến chất lượng lớp phun phủ. Ngoài ra, còn
một số các công trình nghiên cứu ảnh hưởng về
thành phần lớp phun phủ cũng như ảnh hưởng của
các pha liên kim đến tổ chức và tính chất của lớp
phun phủ. Như công trình nghiên cứu của Nuria
Cinca [3] nghiên cứu đã chỉ ra ảnh hưởng của pha
liên kim NiTi đến tổ chức và cơ tính của lớp phun
phủ. Kumar [6] và Dejang [7] đã chỉ ra ảnh hưởng
của công nghệ phun phủ đến tổ chức và tính chất của
lớp phủ Ni-Cr.
Tuy nhiên, những nghiên cứu về cấu trúc lớp
phun phủ để từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao
chất lượng lớp phun phủ thì chưa được nghiên cứu.
Trong công trình này, trình bày những nghiên cứu
về đặc điểm cấu trúc lớp phun phủ; tính chất của lớp
phun phủ cũng như đưa ra những giải pháp nâng cao
chất lượng lớp phun phủ khí cháy lên vật liệu chế tạo
trục khuỷu. Ngoài ra, nguồn nguyên liệu để phun
phủ lên chi tiết là là các hạt Niken có kích thước cỡ
micro được chế tạo từ trong nước với mục đích tăng
chất lượng của lớp phủ.
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Mẫu sau phun phủ được chia thành hai nhóm:
Nhóm thứ nhất được tiến hành phân tích tổ chức
và cơ tính sau khi phun phủ.
Nhóm thứ hai được tiến hành ủ khuếch tán ở
1000oC để đảm bảo các nguyên tố có thể khuếch tán
và hình thành lớp liên kết giữa lớp phủ và kim loại
nền. Sau đó, các mẫu được tiến hành phân tích tổ
chức và cơ tính.
Về phân tích tổ chức được thực hiện trên kính
hiển vi quang học Axiovert 25A; hiển vi điện tử quét
FESEM - Jeol 7600. Chiều dày lớp phủ được xác
định bằng phần mềm Image-Plus.
Về độ cứng được tiến hành bằng phương pháp đo
độ cứng Vicker trên thiết bị của Duramin-Struers; độ
mài mòn được xác định trên thiết bị của hãng
Tribotech. Để xác định mức độ bám dính của lớp phủ
được xác định bằng thiết bị DLR.

3. Kết quả và bàn luận
3.1. Phân tích tổ chức
Mặc dù quá trình phun phủ với nhiệt độ nóng
chảy cao, lớp bề mặt thép đã được tạo độ nhám để
tăng mức độ bám dính cho quá trình phun phủ nhưng
giữa bề mặt lớp nền và lớp phun phủ dường như
không có sự liên kết chặt chẽ về mặt tổ chức. Chiều
dày lớp phun phủ tối đa đạt được trong điều kiện
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chưa xử lý nhiệt là khoảng 180µm. Tổ chức tại vùng
ranh giới cho thấy giữa lớp phủ và nền ở đây chỉ có
sự liên kết về mặt cơ học. Chính chỉ có sự bám dính
về mặt cơ học mà không có sự khuếch tán giữa lớp
phủ và kim loại cơ bản do vậy giá trị độ cứng có thể
cao nhưng độ bám dính sẽ kém. Ngoài ra, trong tổ
chức còn xuất hiện các lỗ xốp do quá trình phun phủ
mang lại. Việc xuất hiện các lỗ xốp sẽ giảm mức độ
liên kết trong vật liệu phủ cũng như liên kết giữa vật
liệu phủ và nền.
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giữa lớp phủ kim loại và kim loại nền. Các nguyên tố
lớp phủ tập trung toàn bộ phía phủ không hình thành
lớp khuếch tán giữa lớp phủ và kim loại nền.

a) Tổ chức tế vi

a) Tổ chức tế vi lớp phủ

b) Chiều dày lớp phủ sau xử lý nhiệt
Hình 4. Tổ chức tế vi lớp phun phủ sau khi xử lý nhiệt

b) Chiều dày lớp phun phủ
Hình 2. Tổ chức tế vi lớp phun phủ trước khi xử lý nhiệt

Rỗ

Biên giới lớp phủ

Hình 3. Ảnh SEM lớp phủ trước khi xử lý nhiệt

Mẫu chưa xử lý nhiệt có sự phân tách một cách rõ
ràng giữa lớp phủ và kim loại nền. Chính sự phân tách
này sẽ dẫn đến lớp phun phủ bị bong tróc khi làm việc.
Như vậy cho thấy một cách rõ ràng về sự phân tách
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Các mẫu sau khi xử lý nhiệt chiều sâu lớp phủ
đều tăng lên. Chiều dày lớp phủ khuếch tán có thể
đạt tới 750µm. Điều này có thể giải thích là do đã có
sự khuếch tán tạo ra sự liên kết về mặt tổ chức của
lớp phủ với lớp kim loại nền. Hơn thế nữa. phân tích
chiều sâu lớp phủ cho thấy đã có sự tăng lên so với
mẫu khi chưa thực hiện quá trình xử lý nhiệt.
Khi thực hiện ủ khuếch tán phân tích ảnh tổ chức
tế vi cho thấy (Hình 5a và b) hình thành lớp liên kết
giữa kim loại nền và lớp phủ. Lớp liên kết được chỉ ra
trên Hình 5b; theo phân tích thì chiều dày lớp liên kết
là khoảng 15µm. Các nguyên tố được khuếch tán đều
từ phía lớp phủ sang đến bên kim loại liên kết và
ngược lại. Nguyên lý chung của quá trình khuếch tán
được giải thích dựa vào định luật Fick II về khuếch
tán các nguyên tố khi ủ khuếch tán. Chính sự khuếch
tán này sẽ góp phần hình thành lớp liên kết và tránh
được sự bong tróc trong quá trình làm việc của chi tiết.
Ngoài ra, nhờ sự khuếch tán này dẫn đến hình thành
các pha liên kim của vật liệu phủ với kim loại nền;
điều này dẫn đến giá trị độ cứng của mẫu sau xử lý
nhiệt tăng lên. Các pha liên kim hình thành là của các
nguyên tố kim loại; ngoài ra có sự kết hợp của cacbon
với Cr để tạo cacbit tăng khả năng chống mài mòn cho
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chi tiết. Điều này đúng với những phân tích về sự hình
thành pha liên kim loại của tác giả Cinca [3].

b. Phân tích mức độ bám dính

Phân tích mức độ bám dính cho thấy: Mẫu sau
khi xử lý nhiệt có độ bám dính cao hơn so với mẫu
không xử lý nhiệt ở tất cả các lần đo. Kết quả này
hoàn toàn phù hợp với kết quả phân tích về mặt tổ
chức; trước khi xử lý nhiệt không xuất hiện lớp liên
kết về tổ chức giữa lớp phủ và kim loại nền mà chỉ
có lớp liên kết cơ học.
Bảng 3. Độ bám dính của lớp phủ

a) Lớp phủ sau khi xử lý nhiệt (x200)

Trước xử lý nhiệt

Sau xử lý nhiệt

K, MPa

K, MPa

L1

23,15

26,82

L2

24,28

27,92

L3

24,81

28,98

Như vậy với phương pháp xử lý nhiệt sau phun
phủ sẽ tạo được một lớp liên kết hoàn chỉnh giúp
tăng khả năng làm việc cho chi tiết. Kết quả này
phản ánh đúng tổ chức của mẫu mà đã có sự khuếch
tán tạo nên một lớp phun phủ hoàn chỉnh tăng khả
năng bám dính trên chi tiết. Do đó, về mặt cơ tính và
tổ chức của mẫu trước vào sau khi xử lý nhiệt có sự
tương đồng về tổ chức và cơ tính của chi tiết.

Lớp liên kết

c. Phân tích độ mòn
b) Lớp phủ sau khi xử lý nhiệt (x1000)
Hình 5. Ảnh SEM lớp phủ sau khi xử lý nhiệt

3.2. Phân tích cơ tính
a. Phân tích độ cứng

Phân tích độ cứng nhận thấy: Giá trị độ cứng lớp
phủ trước khi xử lý nhiệt là thấp. Giá trị này thấp
được giải thích do chưa thực sự tạo được các pha liên
kim của Fe với Cr và Ni của lớp này nên giá trị độ
cứng thấp. Tuy nhiên, sau khi xử lý nhiệt do có sự
khuếch tán hình thành các pha ở lớp phủ nên giá trị
độ cứng của mẫu được tăng lên; các pha liên kim của
Fe với Cr và Ni; ngoài ra có sự hình thành của cacbit
Cr. Điều này được phân tích thông qua các kết quả
về tổ chức của lớp phủ trước và sau khi xử lý nhiệt.
Bảng 2. Giá trị độ cứng lớp phun phủ
Độ cứng

Trước khi xử lý

Sau khi xử lý

(HV 0,05)

nhiệt

nhiệt

Lần 1

162

302

Lần 2

140

290

Lần 3

191

292
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Từ kết quả phân tích về cường độ mòn cho thấy
cùng một chế độ thử mài mòn mẫu trước khi xử lý
nhiệt cường độ mòn trung bình lớn hơn rất nhiều so
với mẫu sau khi xử lý nhiệt. Điều này được giải thích
là: Do trước khi xử lý nhiệt mức độ liên kết giữa lớp
phủ và kim loại nền kém nên lớp phủ dễ bong ra mức
độ hao mòn nhanh (sau khi thử nghiệm lớp phủ có
hiện tượng bong). Khi thực hiện xử lý nhiệt đã có sự
khuếch tán nguyên tố từ lớp phủ vào bên trong nền
tạo lớp liên kết chặt chẽ giữa kim loại nền và lớp phủ
nên cải thiện đáng kể chất lượng chống mài mòn.
Bảng 4. Cường độ mòn trung bình của mẫu tính theo
khối lượng
Kết quả (kg/N.m)
Mẫu trước xử lý nhiệt

6,21.109

Mẫu sau khi xử lý nhiêt

1,81.109

5. Kết luận
Các kết quả phân tích cho thấy sự ảnh hưởng về
tổ chức đến cơ tính của mẫu khi thực hiện phun phủ
Ni-Cr lên thép C45, vật liệu tương đồng với thép chế
tạo trục khuỷu động cơ diesel tàu thủy là khá rõ rệt.
Sau khi phun phủ, lớp phủ chỉ hình thành liên kết về
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mặt cơ học với nền và quá trình hình thành lớp liên
kết về mặt tổ chức chỉ hình thành sau khi ủ khuếch
tán, tổ chức tế vi hình thành pha liên kim ở trong lớp
phủ. Quá trình này ảnh hưởng lớn đến cơ tính của
lớp phủ: Giá trị độ cứng tế vi; mức độ bám dính của
lớp phủ được tăng lên trong khi đó cường độ mòn
của lớp phủ giảm đi đáng kể. Những kết quả nghiên
cứu trên đây là cơ sở để tiến hành nghiên cứu thử
nghiệm lớp phủ trên trục khuỷu động cơ diesel tàu
thủy trong giai đoạn kế tiếp của nghiên cứu.
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐO GIÁM SÁT CÁC THÔNG SỐ
NƯỚC THẢI TỪ XA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IoT
RESEARCH EQUIPMENT TO MEASURE AND MONITOR WASTEWATER
PARAMETERS REMOTELY USING IoT TECHNOLOGY
VŨ XUÂN HẬU*, VŨ VĂN MỪNG, VŨ ĐỨC ANH
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: hauvx@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Bài báo nghiên cứu chế tạo thiết bị đo và giám sát
các thông số nước thải từ xa ứng dụng công nghệ
vi xử lý và IoT (Internet of Things) áp dụng cho
các nhà máy, khu công nghiệp, trên tàu thủy. Thiết
bị được chế tạo có khả năng đo và giám sát từ xa
hai thông số quan trọng của nước thải là độ pH
(potential of hydrogen) và độ đục TDS (Total
Dissolved Solids) dựa vào việc tính toán xử lý tín
hiệu đo từ hai cảm biến đo pH và TDS. Thiết bị
được chế tạo có chức năng hiển thị hai thông số
đo nước thải pH và TDS trực tiếp trên màn hình
LCD 2.8 inches (Liquid Crystal Display) và đồng
thời dữ liệu hai thông số được đóng gói theo giao
thức HTTP (HyperText Transfer Protocol) truyền
tới máy chủ Server để thực hiện chức năng đo
lường và giám sát từ xa qua mạng internet. Thiết
bị nhỏ gọn nên có thể trang bị để quan trắc di
động các thông số nước thải cho các nhà máy, khu
công nghiệp và trên tàu thủy. Một số kết quả thực
nghiệm cũng được đề cập trong bài báo.
Từ khóa: Công nghệ IoT, cảm biến đo pH, cảm
biến đo TDS, Bộ lọc Kalman, vi điều khiển, Web
Server, giao thức HTTP, mạng internet.

Abstract
The article researches equipment to measure and
monitor wastewater parameters remotely,
applying microprocessor technology and IoT to
factories, industrial parks, and ships. The device
is built with the ability to remotely measure and
monitor two important parameters of wastewater,
namely pH and turbidity TDS, based on the
calculation and processing of measured signals
from two pH and TDS measuring sensors. The
device is built with the function of displaying two
parameters of wastewater measurement, pH and
TDS directly on the 2.8 inch LCD screen and at
the same time, the data of the two parameters is
encapsulated by the HTTP protocol transmitted to
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the host computer server to perform remote
measurement and monitoring functions over the
internet. The device is compact, so it can be
equipped for mobile monitoring of wastewater
parameters for factories, industrial parks and
ships. Some experimental results are also
mentioned in the paper.
Keywords: IoT Technology, pH Sensor, TDS
Sensor, Kalman Filter, Microcontroller, Web
Server, HTTP Protocol, Internet Network.

1. Giới thiệu
Trong những năm gần đây, Việt Nam đang được
các nhà đầu tư nước ngoài xây dựng rất nhiều các khu
công nghiệp, và hiện tại đội tàu biển của Việt Nam là
tương đối nhiều (1516 tàu tính đến tháng 12/2020) [1].
Trong quá trình các nhà máy, khu công nghiệp, tàu
thủy hoạt động, vận hành thì luôn phải xả thải ra môi
trường một lượng nước thải rất lớn, nếu không có biện
pháp đo lường giám sát và xử lý nguồn nước trước khi
xả thải đó sẽ gây ra hiện tượng ô nhiễm môi trường
nước và đất nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất
lượng sống của con người. Hệ quả của vấn đề ô nhiễm
môi trường do nước thải gây ra đó đã đề ra một nhiệm
vụ cần giải quyết là đo lường, giám sát và xử ô nhiễm
môi trường, nhiệm vụ này không chỉ áp dụng ở Việt
Nam mà còn trên toàn thế giới. Theo Thông tư số
08/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên & Môi
trường đã ban hành, tất cả các khu kinh tế, khu công
nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp và
Nhà máy nằm ngoài khu công nghiệp xả thải trực tiếp
ra môi trường (có công suất xả thải trên 1,000m3/ngày
đêm) phải “Lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải tự
động, liên tục“ [2].
Cho đến thời điểm hiện tại cũng đã có rất nhiều hệ
thống, thiết bị quan trắc nước thải theo công nghệ IoT
của các hãng sản xuất trên thế giới đã có mặt trên thị
trường với công nghệ sản xuất được bảo mật, điều này
dẫn tới giá thành hệ thống thiết bị của các hãng đưa ra
là cao và bên mua phải phụ thuộc vào công nghệ sản
xuất của các hãng sản xuất đó. Ở Việt Nam hiện tại
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cũng đã có nhiều công ty đã thực hiện việc nghiên cứu
sản xuất thiết bị đo các thông số nước thải, ví dụ như
thiết bị đo pH TP-0161 của Công ty TNHH Hóa chất
Thịnh Phát. Ưu điểm thiết bị đo pH TP-0161 là có độ
sai số thấp, hoạt động tin cậy nhưng nhược điểm của
thiết bị là chỉ dừng lại ở việc đo duy nhất thông số pH,
chưa có khả năng kết nối với nhiều cảm biến để có thể
tích hợp đo thêm nhiều các thông số cho thiết bị.
Chính vì các lý do như trên, với mục tiêu chế tạo một
thiết bị quan trắc nước thải theo công nghệ IoT với
linh kiện phổ biến, giá thành hạ và có khả năng tích
hợp đo nhiều cảm biến nước thải, sử dụng đơn giản đã
được nhóm tác giả nghiên cứu. Nguyên tắc đo lường,
giám sát nguồn nước thải của các nhà máy, khu công
nghiệp là phải đo rất nhiều thông số khác nhau nhưng
ở thiết bị được nghiên cứu sẽ sử dụng hai cảm biến đo
thông số nước thải điển hình là pH và TDS. Việc kết
nối, tính toán, xử lý tín hiệu từ nhiều cảm biến nước
thải khác ghép nối với thiết bị này cũng tương tự như
hai cảm biến pH và TDS. Bằng cách thu thập dữ liệu
và tính toán giá trị thực 2 thông số pH và TDS từ
nguồn nước thải, hai thông số này được hiển thị trực
tiếp trên màn hình LCD 2.8 inches của thiết bị và đồng
thời cũng liên tục được gửi lên web server thông qua
hai module wifi ESP8266 và Simcom900a bên trong
thiết bị nhằm mục đích giám sát được các thông số
nước thải từ xa qua mạng internet. Người kiểm tra
theo dõi có thể truy cập vào server bằng các trình
duyệt web trên máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị
có kết nối mạng internet [3-5]. Server kết nối với thiết
bị được thiết kế sử dụng cơ sở dữ liệu (Database)
nhằm mục đích lưu trữ các thông số nước thải theo
chu kỳ để thuận tiện việc theo dõi lịch sử hai thông số
pH và TDS.
Bài báo gồm 4 phần. Phần 1 là giới thiệu chung.
Phần 2 trình bày thiết kế phần cứng thiết bị đo và
phương pháp tính toán xác định 2 thông số pH và
TDS dựa trên việc xử lý các tín hiệu từ 2 cảm biến.
Phần 3 đưa ra một số thử nghiệm đối với thiết bị.
Web
Server
hiÓn thÞ
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Phần 4 là một số kết luận.

2. Thiết kế phần cứng cho thiết bị
2.1. Cấu trúc của thiết bị đo, giám sát
Thiết bị đo bao gồm các cảm biến và khối xử lý,
khối nguồn điện (Pin Lithium), khối hiển thị LCD và
các module giao tiếp mạng internet. Sơ đồ cấu trúc
thiết bị đo thể hiện như Hình 1.

2.2. Các thành phần thiết bị
Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại cảm biến
đo thông số pH nước thải trên thị trường như
HI6100410 của hãng sản xuất Hanna (Rumani), cảm
biến PH-X-420-I 4-20MA của hãng sản xuất
ECOSENSE (Đức). Ưu điểm của các loại cảm biến này
là có độ chính xác rất cao, rất phù hợp với các dự án
quy mô lớn, nhưng nhược điểm là giá thành rất cao, khó
tiếp cận trang bị. Chính vì vậy trong nghiên cứu sử
dụng cảm biến đo thông số pH nước thải của hãng
DFROBOT có dạng như Hình 2. Cảm biến đo pH của
hãng DRFROBOT là cảm biến chuyên nghiệp với công
nghệ dạng điện cực được thiết kế theo chuẩn công
nghiệp, giá thành vừa phải và mức độ sai số nhỏ, phù
hợp với các nghiên cứu nhỏ. Điện cực pH công nghiệp
này được làm bằng màng thủy tinh nhạy cảm với trở
kháng thấp. Nó có thể được sử dụng trong nhiều phép
đo pH với phản ứng nhanh và độ ổn định nhiệt tuyệt
vời. Nó có khả năng tái sản xuất tốt, khó thủy phân và
có thể loại bỏ lỗi kiềm cơ bản. Trong phạm vi từ 0 đến
14pH, điện áp đầu ra là tuyến tính. Các thông số kỹ
thuật của cảm biến được cho trong Bảng 1.
Trong quá trình hoạt động, vi điều khiển thực hiện
tính toán giá trị thông số (pH) của nước thải theo công
thức [6]:
(1)
pH = 2  Milivolt _output + 0.7
Trong đó: pH - Là giá trị tham số pH được tính
toán dựa trên tín hiệu đầu ra cảm biến; Milivolt_output
- Là giá trị điện áp đầu ra của cảm biến, tính theo đơn
vị milivolt.

D÷ liÖu
GPRS

Module
SIM900a
C¶m biÕn
®o pH

0-5V

C¶m biÕn
®o TDS

0-5V

Bo m¹ch chñ
sö dông vi
®iÒu khiÓn
STM32F103C8T6

TÝn hiÖu
Wifi
UART Module Wifi
ESP8266
2.8 inches
TFT LCD

Pin Lithium
5V-10000mAh

Hình 1. Cấu trúc của thiết bị đo và giám sát
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Bảng 1. Thông số kỹ thuật cảm biến đo pH của hãng
DFROBOT
Điện áp hoạt động

5V

Dải đo chỉ số pH

0 - 14 pH

Dữ liệu đầu ra

Analog

Nhiệt độ làm việc

0 - 60oC

Độ chính xác

± 0,1pH (25oC)

Thời gian đáp ứng

≤ 1 phút

Nguyên lý công nghệ

Hình 3. Cảm biến đo thông số TDS của hãng
DFROBOT

Sử dụng điện cực công nghiệp
với kết nối chuẩn BNC

Đèn báo

Tích hợp Led chỉ thị nguồn

Kết nối đầu ra

pH2,0 3 chân

Kích thước

43mm * 32mm

Bảng 2. Thông số kỹ thuật cảm biến đo TDS của hãng
DFROBOT
Điện áp hoạt động
Tín hiệu đầu ra
Dòng điện làm việc

3,3V - 5V
Analog 0V – 2,3V tương ứng
dải đo TDS: 0 - 1000ppm
3mA - 6mA
+-10% FS (ở

Đầu đo

chống nước

Kích thước

42mm * 32mm

Module Wifi
ESP8266

TXD

TXD

RXD

RXD

GND

GND

Hình 5. Kết nối giữa vi điều khiển với Module Wifi
ESP8266

Cảm biến đo thông số TDS nước thải trong nghiên
cứu cũng được lựa chọn của hãng DFROBOT vì có giá
thành vừa phải và mức độ sai số nhỏ, hình ảnh cảm biến
đo TDS của hãng DFROBOT có dạng như Hình 3. Các
thông số kỹ thuật của cảm biến đo TDS được cho ở
Bảng 2.
Cảm biến đo thông số TDS thực chất là đo độ đục
của nước thải tức là đo tổng lượng chất rắn hòa tan
trong nước (đơn vị đo là mg/L hoặc ppm). Thông số
TDS có liên quan trực tiếp đến độ tinh khiết, chất
lượng của nước và ảnh hưởng trực tiếp đến mọi thứ
khi sử dụng nước. Thiết bị có sử dụng cảm biến đo
TDS của hãng DFROBOT với dạng điện cực giúp đo
độ dẫn điện của nước để xác định chỉ số TDS và trả ra
giá trị điện áp Analog. Cảm biến đo thông số TDS của
thiết bị phụ thuộc vào nhiệt độ thời điểm đo của nước
thải. Vi điều khiển tính toán thông số (TDS, đơn vị
ppm) của nước thải dựa vào tín hiệu ra của cảm biến
(Volt_output) và nhiệt độ tại thời điểm đo (T) được
tính toán theo các công thức [7]:

SỐ 69 (01-2022)

Vi ®iÒu khiÓn
STMF103C8T6

25oC)

Độ chính xác

K _T = 1 + 0.02  (T − 25)

Hình 4. Module wifi ESP8266

(2)

U _T = Volt _output / K _T
TDS=(133.42×U_T3 -255.86

(3)
(4)

×U_T2 +857.39×U_T)/2

Trong đó: K_T - Là hệ số tính toán phụ thuộc vào
nhiệt độ của nước thải (T) tại thời điểm đo; U_T - Là
hệ số liên quan giữa điện áp (Volt_output) đầu ra cảm
biến theo nhiệt độ; Volt_output - Là giá trị điện áp đầu
ra của cảm biến TDS, tính theo đơn vị Volt.
Thiết bị được thiết kế sử dụng module ESP8266
để kết nối truyền thông với mạng internet. Hình ảnh
và sơ đồ chân của module wifi ESP8266 như Hình 4.
Module ESP8266 cung cấp giải pháp WiFi tích hợp
cao đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng IoT như chi phí
thấp, sử dụng năng lượng hiệu quả, hiệu suất đáng tin
cậy và thiết kế nhỏ gọn [8]. Trên thiết bị module được
thiết kế sử dụng 2 cổng nối tiếp, cổng UART0 có chức
năng nhận gói dữ liệu chứa 2 thông số pH và TDS từ vi
điều khiển và cổng UART1 có chức năng giao tiếp với
màn hình hiển thị 2 thông số LCD. Sơ đồ kết nối ESP
8266 với vi điều khiển như Hình 5.
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Hình 6. Module SIM900a và mô hình kết nối internet

Thiết bị sử dụng Module GPRS SIM900a mini để
tạo mạng 4G và truyền dẫn dữ liệu lên server. Mục
đích sử dụng module GPRS SIM90a là khi để thiết bị
sử dụng ở bất kỳ chỗ nào cũng đều có khả năng truyền
dữ liệu tới mạng internet bằng mạng 4G. Trong quá
trình hoạt động module Sim900a mini liên tục thu tín
hiệu 2 thông số PH và TDS từ Module wifi ESP8266,
sau đó thực hiện đóng gói theo chuẩn GPRS và truyền
đến server bằng mạng 4G. Hình ảnh module Module
SIM900a mini và mô hình kết nối qua mạng internet
được sử dụng như Hình 6.

2.3. Nguyên lý hoạt động của thiết bị
Bắt đầu
Khởi tạo giao diện người dùng

Thu và số hóa tín hiệu từ 2 cảm biến
đo pH và TDS
Tính toán giá trị 2 thông số pH và
TDS theo (1), (2), (3), (4)
Sai

Lọc Kalman số

Hiển thị 2 thông số pH, TDS lên
màn hình LCD 2,8 inches
Truyền dữ liệu 2 thông số pH, TDS
lên sever theo giao thức gói GPRS
Dừng chương trình

Hình 7. Màn hình hiển thị TFT LCD 1.8 inches

thải. Độ phân giải bộ biến đổi tương tự số ADC của
STM32F103C8T6 là 12 bit vì vậy tín hiệu tương tự từ
2 cảm biến được chuyển đổi sang dạng số có độ chính
xác rất cao. Hai thông số pH và TDS sau khi lọc
Kalman được truyền đến module wifi ESP8266.
Module ESP8266 thực hiện chức năng xử lý dữ liệu
và hiển thị 2 thông số pH và TDS tại chỗ lên màn hình
LCD 2.8 inches của thiết bị như Hình 7.
Thông số pH và TDS cũng được module ESP8266
truyền dẫn lên web server bằng mạng 4G sử dụng dịch
vụ dữ liệu di động dạng gói GPRS bằng giao thức
truyền tải siêu văn bản (HTTP: Hypertext Transfer
Protocol) thông qua module SIM900a. Giá trị của 2
tham số này được hiển thị trên web server và cập nhật
theo chu kỳ 15s một lần. Ở server được thiết kế có sử
dụng cơ sở dữ liệu (Database) nhằm mục đích lưu trữ
nhật ký quá trình đo 2 thông số của thiết bị, thông qua
việc liên tục lưu trữ 2 thông số pH và TDS vào bộ nhớ
server theo chu kỳ được cài đặt sẵn. Thiết bị được
cung cấp bởi nguồn năng lượng là pin lithium. Thuật
toán tính toán, xử lý và hiển thị 2 thông số pH và TDS
như Hình 8.

2.4. Kết quả thiết kế chế tạo thiết bị
Sơ đồ nguyên lý và mạch in của thiết bị được thiết
kế dựa trên phần mềm Orcad 10.5 có dạng như trên
Hình 9, mô hình thiết bị hoàn chỉnh sau thiết kế như
Hình 10.
Các thông số kỹ thuật của thiết bị sau hoàn thiện
chế tạo và thử nghiệm được cho trong Bảng 3.
Bảng 3. Thông số kỹ thuật của thiết bị
Dải đo chỉ số pH
Dải đo chỉ số TDS

Đúng

Kết thúc

Thiết
sửđồ
dụng
2 cảm
đotoán
2 thông
số nước
Hình
8. bị
Lưu
thuật
toán biến
xử lý,để
tính
và hiển
thị
thải là pH và TDS. Mạch điện tử của thiết bị sử dụng
vi điều khiển STM32F103C8T6 có nhiệm vụ thu tín
hiệu từ 2 cảm biến, tiến hành số hóa và tính toán 2
thông số pH và TDS theo các công thức (1), (2), (3),
(4) tiếp theo đưa qua bộ lọc số Kalman loại bỏ nhiễu
để đưa ra các giá trị chính xác của từng tham số nước
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Độ phân giải ADC của thiết bị

0 - 14pH
0 - 1000ppm
12 bit

Sai số đo pH

± 0.5pH

Sai số đo TDS

±2ppm

Chu kỳ truyền dữ liệu lên server
Nguồn điện sử dụng
Kích thước
Thời gian sử dụng

15s
5VDC±2%
10cm * 20cm
5 năm
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U6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

+

R68
10K

10uF
J30

X1
X2
RESET
VSSA
VDDA
LM35
PH
TDS

RESET
6
5
4
3
2
1

R207 2K

SW2
RESET

PH
R206 100
LM35

PH

R208
3K

C43
10uF

C45
104

R69

10K

BOOT1

C42
104

R71 470
TXD_STM
+3.3V

C109

J20
+5V

+

J31
3
2
1

+3.3V

BOOT0

10uF

1
3
5

2
4
6

R72 470
RXD_STM
+3.3V

BOOT1

+3.3V

VBAT
VDD_3
PC13-ANTI_TAMP
VSS_3
PC14-OSC32_IN
PB9/TIM4_CH4
PC15-OSC32_OUT
PB8/TIM4_CH3
PD0/OSC_IN
BOOT0
PD1/OSC_OUT
PB7/I2C1_SDA/ TIM4_CH2
NRST
PB6/I2C1_SCL/ TIM4_CH1
VSSA
PB5/I2C1_SMBAl
VDDA
PB4/JNTRST
PA0 - WKUP/USART2_CTS/ADC_IN0/TIM2_CH1_ETR
PB3/JTDO/TRACESWO
PA1/USART2_RTS/ADC_IN1/TIM2_CH2
PA15/JTDI
PA2/USART2_TX/ADC_IN2/ TIM2_CH3
PA14/JTCK/SWCLK
PA3/USART2_RX/ADC_IN3/TIM2_CH4
VDD_2
PA4/SPI1_NSS/USART2_CK/ADC_IN4
VSS_2
PA5/SPI1_SCK/ ADC_IN5
PA13/JTMS/SWDIO
PA6/SPI1_MISO/ADC_IN6/TIM3_CH1 PA12 / USART1_RTS/CANTX / USBDP/TIM1_ETR
PA7/SPI1_MOSI/ADC_IN7/TIM3_CH2PA11 / USART1_CTS/CANRX / USBDM/TIM1_CH4
PB0/ADC_IN8/ TIM3_CH3
PA10/USART1_RX/TIM1_CH3
PB1/ADC_IN9/ TIM3_CH4
PA9/USART1_TX/TIM1_CH2
PB2 / BOOT1
PA8/USART1_CK/TIM1_CH1/MCO
PB10/I2C2_SCL/USART3_TX
PB15/SPI2_MOSI/TIM1_CH3N
PB11/I2C2_SDA / USART3_RX
PB14/SPI2_MISO /USART3_RTS /TIM1_CH2N
VSS_1
PB13/SPI2_SCK /USART3_CTS / TIM1_CH1N
VDD_1
PB12/SPI2_NSS /I2C2_SMBAl/ USART3_CK /TIM1_BKIN

+3.3V

48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

R70
BOOT0
R212
10K

10K

SWDCLK

+3.3V

SW3
RES

SWDIO

+

+3.3V

R213
10K

C96
1uF
RXD_STM
TXD_STM
+3.3V

1
2
3
4
5
6
7
8

RST
ADC
EN
IO16
IO14
IO12
IO13
VCC

C100
+ 10uF

C11
101

nodeMCU
U7

CS0
MISO
IO9
IO10
MOSI
SCLK

+3.3V

C108

TXD0
RXD0
IO5
IO4
IO0
IO2
IO15
GND

22
21
20
19
18
17
16
15

TXD_P
RXD_P
SCL_D
SDA_D

R211
10K

J9

1

2
BOOT

9
10
11
12
13
14

+5V

STM32F-48 pin
R209 2K
TDS

TDS

BOOT SEL

R210
3K
C46
104

L8

+3.3V

+3.3V
VDDA

X2
C38
15p

100uH

X1
Y2 8M

C60
104

L9

C37
15p

C97
104
VSSA

C39
100n

C62
104

C40
100n

C44
100n

C41
100n

C48
100n

C49
100n

C51
100n

C52
100n

C55
100n

100uH
J32

+3.3V
+5V

SCL_D
SDA_D

+5V

2
1

100

+ 10uF
C103

C104
104

C107
104

C89
104

C90
104

VIN

LM1117
GND

3

VOUT

+3.3V

L10

R40
10k

D14

2

RXD_P
TXD_P

R41
10k

J29

C61
+

1

U10

L11
J8

C105
104

100uF

100

C59
+
100uF

C99
104

POWER

R205
1k

1
2
3
4

SWDIO
SWDCLK

1
2
3
4
5
6
CON6

POWER
SWD

Hình 9. Sơ đồ mạch nguyên lý và mạch in điều khiển của thiết bị

Hình 10. Mô hình thiết bị đo lường và giám sát thông số nước thải dựa
trên công nghệ IoT

3. Kết quả thực nghiệm
Mô hình thiết bị đo và giám sát 2 thông số nước
thải pH và TDS hoàn chỉnh được mô tả như trong
Hình 11. Sau quá trình nghiên cứu chúng tôi đã xây
dựng được mô hình thiết bị hoàn chỉnh có chức năng
đo, hiển thị tại chỗ 2 thông số pH và TDS của nước
thải trên thiết bị và đồng thời 2 thông số được cập nhật
liên tục gửi lên web server để thực hiện chức năng
theo dõi giám sát từ xa. Dữ liệu của 2 cảm biến đo pH
và TDS được theo dõi trên web server như Hình 11.
Để kiểm tra độ chính xác trong kết quả đo 2 thông
số, kết quả đo thông số pH của thiết bị được so sánh
với kết quả đo một thiết bị thương mại là DWA3000B-pH có độ chính xác ± 0,02pH [9], kết quả đo
thông số TDS của thiết bị được so sánh giá trị đo với
một bút đo TDS thương mại là HM-TDS3 có độ
chính xác ±2% [10]. Hai biểu đồ Hình 12 mô tả các
đường đặc tính thử nghiệm đo pH và TDS khi áp
dụng bộ lọc số Kalman cho thiết bị. Ở hai biểu đồ
các đường đặc tính màu xanh biểu thị giá trị đo thu
được từ cảm biến khi chưa sử dụng lọc Kalman (chịu
tác động nhiễu), các đường đặc tính màu đỏ thể hiện
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Hình 11. Dữ liệu của 2 cảm biến pH
và TDS được theo dõi trên web server

cho kết quả đo thu được sau khi sử dụng phương
pháp lọc Kalman số (Đã lọc và loại bỏ nhiễu), các
đường màu đen là các giá trị thông số thực tế (Giá trị
đo từ các thiết bị thương mại chuẩn). Căn cứ vào kết
quả thực nghiệm trên biểu đồ thấy rằng khi sử dụng
phương pháp lọc Kalman số thì kết quả thu được
tương đối chính xác (Các đường đặc tính màu đỏ
luôn bám sát với đường giá trị thực tế màu đen).
Trong quá trình thử nghiệm nhóm tác giả đã thực
hiện 10 lần đo trong 10 ngày ở các thời điểm khác
nhau với mục đích đánh giá kết quả đo phụ thuộc vào
sự thay đổi nhiệt độ của từng ngày khác nhau. Trong
1 ngày đo các mẫu thử nước được thay đổi thông số 5
lần bằng cách pha chế thêm 1 lượng hóa chất, bột
thạch cao vào cốc chứa nước sau từng phép đo nhằm
mục đích thay đổi 2 thông số pH và TDS và thực hiện
5 phép đo đối với 5 mẫu nước khác nhau. Trong Bảng
4 và 5 đưa ra kết quả của 7 phép đo của 7 mẫu thử
nước thải khác nhau mà ở đó mức độ sai số là lớn nhất
trong các ngày đo.
Ở hàng trên trong các bảng là giá trị đo được từ thiết
bị thương mại và hàng dưới thể hiện giá trị đo được từ
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Hình 12. Đặc tính thực nghiệm đo pH và TDS
Bảng 4. Thực nghiệm so sánh độ chính xác đo pH
Giá trị đo pH
DWA-3000B-pH
Thiết bị

6

7

7.5

8

8,5

10

11

6,1

6,9

7,5

8,5

8,5

10,1

11,1

Bảng 5. Thực nghiệm so sánh độ chính xác đo TDS
Giá trị đo TDS(ppm)
HM-TDS3

100

70

200

240

300

350

400

Thiết bị

99.8

69.7

199.7

242

299.8

351

402

thiết bị được nghiên cứu và chế tạo. Căn cứ vào một
số kết quả thực nghiệm nhận thấy rằng, thiết bị được
chế tạo hoạt động tương đối chính xác so với thiết bị
thương mại với sai số lớn nhất là 0.5 đối với phép đo
pH. Với phép đo thông số TDS thì qua kết quả thực
nghiệm thấy rằng sai số kết quả đo lớn nhất là 2 (ppm).
Dải đo thông số TDS là từ 0 đến 1000 (ppm) lên độ
sai số lớn nhất của phép đo thông số TDS như vậy coi
như là nhỏ so với toàn dải giá trị đo.

(database) có chức năng như một bộ nhật kí hành trình
do có khả năng xác định và lưu trữ các thông số nước
thải. Một số kết quả bước đầu của thực nghiệm đã cho
thấy được khả năng làm việc của thiết bị là khá tốt.
Tuy nhiên để sử dụng rộng rãi cho các nhà máy, khu
công nghiệp thì thiết bị cần được phát triển tích hợp
đo thêm nhiều hơn nữa các thông số từ các cảm biến
nước thải và cần có thêm thời gian thử nghiệm để đánh
giá sự ổn định của thiết bị.

4. Kết luận

Lời cảm ơn

Bài báo đã trình bày việc thiết kế, chế tạo thành
công một thiết bị đo hai thông số nước thải là pH và
TDS tích hợp chức năng giám sát hai thông số theo
chế độ thời gian thực qua web server dựa trên công
nghệ IoT. Bên cạnh đó trong bài báo cũng đã trình bày
phương pháp tính toán xử lý tín hiệu từ hai cảm biến
đo pH và TDS, giới thiệu về web server để giám sát
từ xa hai thông số của thiết bị, trình bày chi tiết cấu
trúc của thiết bị đã chế tạo. Thiết bị do nhóm tác giả
chế tạo có ưu điểm là sử dụng đơn giản, nhỏ gọn nên
có thể trang bị để quan trắc di động chất lượng nước
thải trong các nhà máy, khu công nghiệp, tàu thủy,...
Ngoài ra thiết bị còn có khả năng truyền dữ liệu hai
thông số pH và TDS lên web server để giám sát từ xa,
trên server được thiết kế sử dụng cơ sở dữ liệu

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Đại học
Hàng hải Việt Nam trong đề tài mã số: DT21-22.16.
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THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT VỚI CÁCH TIẾP CẬN HÀM MŨ
CHO CẦU TRỤC 3D
SLIDING MODE CONTROL DESIGN WITH EXPONENTIAL REACHING LAW
OF A THREE-DIMENSIONAL OVERHEAD CRANE
PHẠM VĂN TRIỆU1*, MAI THẾ TRỌNG1, ĐẶNG VĂN TRỌNG2
1
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
2
Viện Điện, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
*Email liên hệ: phamvantrieu@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Trong nghiên cứu này, bộ điều khiển trượt được áp
dụng trên đối tượng cầu trục 3D - một hệ thống phi
tuyến nhiều đầu vào, đầu ra. Một cách tiếp cận mới
được đề xuất cho phép giảm hiện tượng rung trên
đầu vào điều khiển, đồng thời đảm bảo hiệu suất
bám của bộ điều khiển ở chế độ trạng thái ổn định.
Cách tiếp cận này bao gồm việc thiết kế luật phi
tuyến bằng cách sử dụng một hàm số mũ giúp hệ
cầu trục tiến đến vị trí mong muốn và đồng thời loại
bỏ rung lắc của tải trong quá trình vận chuyển. Các
kết quả mô phỏng chứng minh tính hiệu quả của bộ
điều khiển được đề xuất và so sánh với bộ điều
khiển trượt với hàm khuếch đại bão hòa. Ngoài ra,
tính bền vững của bộ điều khiển đối với sự không
chắc chắn trong các thông số của cầu trục cũng
được khảo sát thông qua mô phỏng.
Từ khóa: Cầu trục 3D, bộ điều khiển trượt, luật
tiếp cận hàm mũ, Hàm Lyapunov.

Abstract
In this study, Sliding Mode Control (SMC) is
applied on a three-dimensional (3D) overhead
crane - a multi-input, multi-output nonlinear
system. A novel approach is proposed that allows
chattering reduction on control input, while
keeping high tracking performance of the
controller in a steady-state regime. This approach
involves designing a nonlinear law using an
exponential function that helps to effectively
control the tower crane system to desired
positions and eliminate cargo swings during the
transport process. The simulation results
demonstrate the efficiency of the proposed
controller and compare it with a sliding controller
with a saturation gain function. In addition, the
certainty of the controller against the uncertainty
in the crane parameters is also investigated
through simulation.

38

Keywords: Three-dimensional (3D) overhead
crane, Sliding Mode Control (SMC), Exponential
Reaching Law (ERL), Lyapunov function.

1. Giới thiệu
Cầu trục có vai trò quan trọng trong việc thực hiện
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nó giúp nâng cao năng
lực bốc xếp và vận chuyển. Ngày nay, trong các ngành
xây dựng công nghiệp, cơ khí, đóng tàu, vận tải, vật
liệu xây dựng, cầu cảng..., các thiết bị nâng chuyển
như cầu trục có vai trò rất quan trọng trong việc tăng
năng suất lao động. Một trong những vấn đề cơ bản
trong nghiên cứu tính toán, thiết kế và điều khiển để
nâng cao hiệu quả làm việc của cầu trục là phải xây
dựng các mô hình động lực học hệ thống cầu trục sát
với mô hình thực. Tùy theo mục tiêu nghiên cứu,
nhiều mô hình động lực học chuyển động của tháp cầu
trục đã được xây dựng, cụ thể: Mô hình 2 bậc tự do
trong [1], [2], [3]; mô hình ba bậc tự do trong [4], [5];
mô hình bốn bậc tự do trong [6], [7] và mô hình năm
bậc tự do trong [8], [9]. Hệ thống cầu trục hiện đại
thường được trang bị các bộ điều khiển chất lượng cao
để giảm sự lắc của hàng hóa và tăng độ chính xác các
chuyển động. Trong [10] đề xuất cấu trục hệ thống
điều khiển phản hồi vòng kín sử dụng bộ điều khiển
PD để điều khiển cả vị trí xe con và giảm góc lắc. Kết
quả cho thấy hiệu suất điều khiển tốt, đáp ứng nhanh
nhưng bộ điều khiển PID truyền thống dễ mất điều
khiển khi xuất hiện nhiễu, việc chỉnh định lại phụ
thuộc vào người kỹ sư vận hành. Trong hai nghiên cứu
[8] và [11] đã sử dụng kỹ thuật nắn tín hiệu vào (input
shaping) cho vòng điều khiển hở. Tuy nhiên, phương
pháp này có hiệu quả không cao trong việc giảm góc
lắc ngược của khối lượng hàng. Một đề xuất hệ thống
điều khiển phản hồi vòng kín sử dụng logic mờ được
trình bày trong [12]. Một phương pháp điều khiển bền
vững dựa trên điều khiển trượt cũng thường được áp
dụng cho hệ phi tuyến, phương pháp này rất hữu dụng
cho hệ hụt dẫn động như hệ cầu trục. Lý thuyết chung
của phương pháp điều khiển trượt đối với hệ hụt dẫn
động lần đầu được giới thiệu trong [13], sau đó được
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phát triển tiếp bởi nghiên cứu [14] và được hoàn thiện
trong [15]. Mặc dù, lý thuyết điều khiển trượt có ưu
điểm là khả năng bền vững với bất định nhưng lại có
một nhược điểm lớn gây ra bởi hiện tượng rung, nó
ảnh hưởng đến hiệu suất đáp ứng đầu ra cũng như
giảm tuổi thọ của các thiết bị. Vì vậy, chúng tôi đề
xuất thuật toán nhằm xử lý hiện tượng rung trong bộ
điều khiển trượt nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất điều
khiển và khả năng bền vững.
Trong bài báo này, tác giả trình bày thuật toán điều
khiển trượt kết hợp kỹ thuật chống rung dựa trên luật
tiếp cận hàm mũ cho hệ cầu trục năm bậc tự do. Ngoài
ra, việc kiểm chứng hiệu suất của bộ điều khiển đề
xuất được thực hiện trên phần mềm mô phỏng. Cấu
trúc của nghiên cứu bao gồm các nội dung như sau:
trong Phần 2, phân tích mô hình động lực học của hệ
cầu trục; thuật toán điều khiển được trình bày trong
trong Phần 3, trong Phần 4, thể hiện kết quả mô
phỏng; cuối cùng, kết luận về nghiên cứu.

2. Mô hình động lực học hệ cầu trục
Cầu trục thông thường gồm ba bộ phận chính: Cơ
cấu nâng hạ thực hiện nhiệm vụ nâng và hạ hàng; xe
con cùng với cơ cấu di chuyển xe con thực hiện nhiệm
vụ di chuyển xe con và hàng hóa theo trục ngang; và
xe cầu cùng với cơ cấu di chuyển cầu thực hiện nhiệm
vụ di chuyển cả cầu trục và tải chạy theo trục dọc.
Trong quá trình làm việc, cầu trục 3D thực hiện năm
chuyển động chính gồm chuyển động của xe cầu,
chuyển động của xe con, chuyển động nâng hạ hàng
và hai chuyển động lắc của hàng. Theo Hình 1, vị trí
của hệ cầu trục và tải trọng trong trường hợp tổng quát
được mô tả với năm tọa độ suy rộng. Các tọa độ này
được định nghĩa như sau: 𝑥 là khoảng cách từ xe con
đến tải trọng nâng; 𝑦 là dịch chuyển của xe cầu theo
trục Oy; 𝑙 là khoảng cách từ xe con đến tải trọng
nâng; 𝛼 là góc lắc của dây cáp trong mặt phẳng đứng
ABC song song Oxz; là góc lắc của dây cáp trong mặt
phẳng ACD.

Trong các tọa độ suy rộng trên x, y, l là các chuyển
động được dẫn động, còn  ,  là các chuyển động tự
phát. Ngoài ra, mb , mt , m p lần lượt là khối lượng của
xe cầu, xe con và hàng hóa; b1 , b2 lần lượt là hệ số cản
di chuyển của xe cầu và xe con; F1 , F2 , F3 lần lượt là
lực tác dụng lên xe cầu, xe con và cáp [17].
Sử dụng phương trình Lagrange và sau các bước
tính toán, mô hình toán học của cầu trục thu được ở
dạng ma trận như sau:

M(q)q + C(q, q)q + Dq + G(q) = F

(1)

trong đó M(q) là ma trận quán tính, C(q, q) liên quan
đến lực Coriolis và lực ly tâm, D là ma trận cản,
G(q) là véc tơ trọng lực, F là véc tơ chứa các biến
điều khiển. Các thành phần này biểu diễn dưới dạng
ma trận như sau:
 m11
 0

M(q) =  m31

 0
 m51

0
m22
m32
m42
m52

0
0

C(q, q) = 0

0
0

m13
m23
m33
0
0

0
m24
0
m44
0

c13
c23
0
c43
c53

0
c24
c34
c44
c54

0
0
0
0
0

D = diag ( b1 , b2 ,0,0,0 ) .

m15 
0
0
m25 

 
0  ; G(q) =  g1  ;

 
0 
 g2 
m55 
 g 3 

c15 
c25 
 F1 

c35  ; F =  F2  ;
 

 F3 
c45 
c55 

Các thành phần của ma trận quán tính được xác
định bởi:
m11 = mb + mt + m p ; m13 = m p sin(  ); m15 = m p l cos(  );
m22 = mt + m p ;
m24 = m p l cos( ) cos(  );
m31 = m p sin(  );
m42 = m24 ;

m23 = m p sin( ) cos(  );
m25 = −m p l sin( )sin(  );

m32 = m p sin( ) cos(  ); m33 = m p ;

m44 = m p l 2 cos2 (  );

m51 = m p l cos(  );

m52 = m25 ; m55 = m p l .
2

Các hệ số của ma trận C(q, q) được mô tả như sau:
c13 = m p  cos(  ); c15 = m p l cos(  ) − m p l  sin(  );
c23 = m p cos( ) cos(  ) − m p  sin( ) sin(  );
c24 = m p l cos( ) cos(  ) − m p l sin( ) cos(  )
− m p l  cos( ) sin(  );
c25 = − m p l sin( ) sin(  ) − m p l cos( ) sin(  )
− m p l  sin( ) cos(  );
c34 = − m p l cos2 (  ); c35 = − m p l  ; c43 = m p l cos 2 (  );
c44 = m p ll cos2 (  ) − m p l 2  cos(  ) sin(  );
c45 = − m p l 2 cos(  ) sin(  ); c53 = m p l  ;

Hình 1. Mô hình cầu trục 3D
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c54 = m p l cos(  ) sin(  );

c55 = m p ll ;
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và các thành phần khác không được biểu diễn dưới
dạng:
g1 = −m p g cos( ) cos(  ); g 2 = m p gl sin( ) cos(  );
g3 = m p gl cos( ) sin(  ).

Hệ cầu trục 3D có năm biến trạng thái cần được
kiểm soát, nhưng chúng ta chỉ có ba đầu vào điều
khiển. Do đó, phương trình động lực học của hệ thống
(1) được phân tích thành hai hệ thống con với các biến
T
trạng thái lần lượt là: qa =  x y l 
và
T
qu =    , được biểu diễn như sau:
M11 ( q ) q a + M12 ( q ) q u + C11 ( q, q ) q a
+ C12 ( q, q ) q u + D11q a + G1 ( q ) = F
M 21 ( q ) q a + M 22 ( q ) q u + C 21 ( q, q ) q a
+ C22 ( q, q ) q u + G 2 ( q ) = 0

(2)

(3)

 F - M12 ( q ) qu - C11 ( q, q ) qa

-1
qa = M11
( q ) 
 (4)
 - C12 ( q, q ) qu - D11qa - G1 (q ) 
 -M21 ( q ) qa - C21 ( q, q ) qa

qu = M-122 ( q ) 
 (5)

- C22 ( q, q ) qu - G2 ( q ) 

Thay phương trình (5) vào phương trình (2) và
phương trình (4) vào phương trình (3), ta thu được hệ
thống con như sau:
M1 ( q ) q a + C11 ( q, q ) q a + C12 ( q, q ) q u
+ G1 ( q ) = Fa
M 2 ( q ) q u + C21 ( q, q ) q a + C 22 ( q, q ) q u
+ G 2 ( q ) = Fu

Trong đó:
M1 ( q ) = M11 ( q ) - M12 ( q ) M -1
22 ( q ) M 21 ( q ) ;
C11 ( q, q ) = D11 + C11 ( q, q )
- M12 ( q ) M -1
22 ( q ) C 21 ( q, q ) ;
C12 ( q, q ) = C12 ( q, q )
- M12 ( q ) M -1
22 ( q ) C 22 ( q, q ) ;
G1 ( q ) = G1 ( q ) - M12 ( q ) M -1
22 ( q ) G 2 ( q ) ;
-1
Fa = F; Fu = -M 21 ( q ) M 11
( q ) Fa ;
-1
M 2 ( q ) = M 22 ( q ) - M 21 ( q ) M 11
( q ) M12 ( q ) ;

C21 ( q, q ) = C21 ( q, q )
-1
- M 21 ( q ) M11
( q ) ( D11 + C11 ( q, q ) ) ;

C22 ( q, q ) = C22 ( q, q )
- M 21 ( q ) M

( q ) C12 ( q, q ) ;

-1
G 2 ( q ) = G 2 ( q ) - M 21 ( q ) M11
( q ) G1 ( q ) ;
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Phương trình (6) và (7) là một dạng khác để mô tả
hệ cầu trục 3D trong biểu thị rõ ràng mối quan hệ của
biến ràng buộc với tín hiệu điều khiển. Dựa trên
phương pháp điều khiển trượt, mô hình động lực học
này sẽ được sử dụng để thiết kế điều khiển trong phần
tiếp theo.

3. Thiết kế điều khiển bền vững
Mục tiêu chính của bộ điều khiển được thiết kế là
đạt được vị trí mong muốn của ba biến trạng thái
x, y, l và dập tắt được các dao động góc tải. Ngoài ra,
việc xử lý hiện tượng rung trong bộ điều khiển trượt
truyền thống cũng được xem xét trong phần này thông
qua cách tiếp cận bởi hàm mũ. Gọi xd , yd , ld lần lượt
là các giá trị mong muốn của x, y, l và các giá trị
mong muốn của  ,  là không. Do đó,
T
qad =  xd yd ld  và q u = 0 .
Đầu tiên, hai véc tơ sai lệch được định nghĩa như
sau:

Phương trình (2) và (3) được viết lại như sau:

-1
11
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(6)

(7)

 x − xd 
 
e a = q a - q ad =  y − yd  ; e u = q u - q ud =  


 
 l − ld 

Mặt trượt được chúng tôi chọn như sau:

s = ea + k1ea + k 2e u + k 3e u

(8)

Trong đó:

s = s1 s2 s3  , k1  R 3x3 , k 2  R 3x2 ,
k 3  R 3x2 là các thông số thiết kế được mô tả như sau:
T

k 1 = diag ( k11 , k12 , k13 )

 k21
k2 =  0

 0

0
 k31
k22  ; k 3 =  0


 0
0 

0
k33  .

0 

Thực hiện đạo hàm mặt trượt trong phương trình
(8), chúng ta viết lại như sau:
s = ( q a - q ad ) + k 1 ( q a - q ad )
+ k 2 ( q u - q ud ) + k 3 ( q u - q ud )

(9)

Tiếp theo, việc thiết kế tín hiệu điều khiển F1
dựa trên bộ điều khiển trượt bao gồm hai thành phần:
tín hiệu điều khiển F1sw giúp trạng thái tiến về mặt
trượt và tín hiệu điều khiển F1eq giữ cho biến trạng
thái ở lại trên mặt trượt.

F1 = F1eq + F1sw

(10)

Tín hiệu điều khiển giữ cho biến trạng thái ở lại
trên mặt trượt sẽ phải tạo ra s = 0 , vì vậy thay
phương trình (4) và (5) vào (9), ta có:
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(

F1eq = C11q a + C12q u + G1 - ( I 3 - k 2 M -122 M 21 ) M1-1

)

 ( k 1 - k 2 M -122C21 ) q a
 (11)


 + ( k 3 - k 2 M -122C22 ) q u - k 2 M -122G 2 



Đối với tín hiệu điều khiển F1sw , chúng tôi đề xuất
một tín hiệu dựa trên hàm sign như sau:
(12)

F1sw = -k 4sign(s)

trong đó k 4 = diag ( k41 , k42 , k42 ) với k41 , k42 , k43 là
các giá trị dương.
Tuy nhiên, việc sử dụng tín hiệu điều khiển trong
phương trình (12) lại gây ra hiện tượng rung, ảnh
hưởng xấu đến tuổi thọ của thiết bị. Do đó, trong bài
báo này, luật cập nhật theo hàm mũ trong [16] được
sử dụng để giải quyết hiện tượng rung mà vẫn duy trì
được hiệu suất bám của bộ điều khiển trượt. Tín hiệu
điều khiển F1sw được thiết kế lại như sau:

F1sw = -N −1 (s)k 4sign(s)

(13)

điều khiển trượt dựa trên cách tiếp cận theo hàm mũ
cũng đã được xem xét tổng quát trong nghiên cứu [16].
Mặt khác, theo tài liệu [5], các trạng thái ràng buộc
xuất hiện trên mặt trượt sẽ hội tụ về giá trị mong muốn
nếu các điều kiện thích hợp được thỏa mãn. Các điều
kiện đủ được phân tích bằng cách xem xét động lực
học bề mặt trượt s = 0 . Viết lại phương trình (8) với
qad = 0; q ud = 0 cho kết quả:

qa + k1 (qa - qad ) + k 2qu + k 3qu = 0

(18)

qa = -k1 (qa - qad ) - k 2qu - k 3qu

(19)

hoặc:

Bằng cách xác định các biến trạng thái
T
x = qu qu qa - qad  và sử dụng định lý tuyến tính
hóa của Lyapunov như trong nghiên cứu [5], chúng ta
nhận được các điều kiện đủ sau:
k21  ld ; k22  ld ;

(20)

k31  ( ld − 1) k11 ; k32  ( ld − 1) k12 .

4. Mô phỏng

với:
N(s) = diag ( N1 , N 2 , N 3 )

 N i = ri + (1 − ri ) e−q s
i

i

pi

, qi , pi  0, ri  (0,1)

Cuối cùng, tín hiệu điều khiển được viết lại như
sau:

(

F1 = C11q a + C12q u + G1 - ( I 3 - k 2M -122M 21 ) M 1-1

)

 ( k 1 - k 2 M -122C21 ) q a
 k

 - 4 sign(s)
 + ( k 3 - k 2 M -122C22 ) q u - k 2M -122G 2  N(s)


(14)
Để xem xét tính ổn định, một hàm Lyapunov được
xem xét như sau:
1
V = sT s
(15)
2
Thực hiện đạo hàm công thức (15), ta có:
T

V=s s

(16)

Thay các phương trình (4), (5) và (14) vào (16),
đạo hàm của hàm Lyapunov được viết lại như sau:

k4
V = −s
sign(s)
N(s)
T

(17)

Rõ ràng N ( s ) luôn xác định dương, vì vậy hệ
thống sẽ ổn định với mọi k 4 xác định dương, điều
này đảm bảo sự hội tụ của quỹ đạo trạng thái đối với
mặt trượt. Ngoài ra, vấn đề thời gian hữu hạn trong bộ
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Trong phần này, kết quả mô phỏng dựa trên phần
mềm Matlab-Simulink với thời gian trích mẫu 0,01s
sẽ được đưa ra để kiểm chứng hiệu quả của thuật toán
điều khiển. Thông số của mô hình cầu trục 3D và
thông số của bộ điều khiển được đưa ra trong Bảng 1.
Đầu tiên, chúng tôi thực hiện mô phỏng kiểm
chứng khả năng đáp ứng của bộ điều khiển trượt kết
hợp với cách tiếp cận theo hàm mũ, đồng thời so sánh
với bộ điều khiển trượt sử dụng hàm khuếch đại bão
hòa trong phương trình (21) để cho thấy khả năng xử
lý hiện tượng rung của chúng.
Bảng 1. Thông số hệ thống và thông số điều khiển
Tham số

Giá trị

Đơn vị

mb
mt
mp
b1
b2
k11=k12
k13
k21=k22
k31=k32
k41=k42
k43
p1=p2=p3
q1=q2=q3
r1=r2=r3

5
2
5
18,35
12,68
2
10

kg
kg
kg
Ns/m
Ns/m

0.1

-5
1000
800
10
2
0.2
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Các kết quả trong Hình 2 đến Hình 6 so sánh hiệu
suất bám của bộ điều khiển chế độ trượt bằng cách sử
dụng luật tiếp cận hàm mũ (ERL) và hàm khuếch đại
bão hòa (SAT) với giá trị tham chiếu (SP). Bằng cách
sử dụng luật tiếp cận hàm mũ, bộ điều khiển đạt được
kết quả tốt hơn so với sử dụng hàm khuếch đại bão
hòa do thời gian đáp ứng và độ quá điều chỉnh được
giảm xuống.

Hình 2. Vị trí xe con

Hình 6. Góc lắc của dây cáp trong mặt phẳng ACD

Tóm lại, các bộ điều khiển được đề xuất ổn định
tất cả các đáp ứng của hệ cầu trục 3D với hiệu suất
điều khiển tốt. Các đáp ứng về vị trí của xe con, xe
cầu và chiều dài dây bám theo quỹ đạo đặt với khoảng
thời gian đáp ứng ngắn. Hai đáp ứng góc lắc của dây
cáp luôn được giữ nhỏ và hoàn toàn biến mất ở trạng
thái ổn định.
Tiếp theo, khả năng bền vững của bộ điều khiển
được nghiên cứu liên quan đến sự thay đổi trong thông
số hoạt động của cầu trục 3D cũng được xem xét trong
phần này.
Thông thường, khối lượng tải trọng rất đa dạng và
tùy thuộc vào từng điều kiện hoạt động riêng. Bằng
cách thay đổi về khối lượng của hàng hóa, với các giá
trị 7.5 kg, 10 kg, 15 kg ta có thể nhận được các đáp
ứng của hệ thống như trong Hình 7 đến Hình 11. Lưu
ý rằng các thông số bộ điều khiển vẫn hoàn toàn giống
như trong phần Bảng 1.

Hình 3. Vị trí xe cầu

Hình 7. Vị trí xe con với bất định
Hình 4. Độ dài dây cáp

Hình 5. Góc lắc của dây cáp trong mặt phẳng đứng ABC

42

Hình 8. Vị trí xe cầu với bất định
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trong nghiên cứu này lại yêu cầu tất cả thông tin của
mô hình, nhưng một số thông số của cầu trục không
thể biết trong thực tế. Vì vậy, để giải quyết trường hợp
một số thông số cần trục 3D không được biết, một bộ
điều khiển có khả năng thích nghi sẽ được xem xét
trong nghiên cứu trong tương lai. Ngoài ra, việc
nghiên cứu thực nghiệm sẽ được áp dụng để xác nhận
kết quả mô phỏng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Hình 9. Độ đài dây cáp với bất định

Hình 10. Góc lắc của dây cáp trong mặt phẳng đứng
ABC khi xuất hiện bất định

Hình 11. Góc lắc của dây cáp trong mặt phẳng ACD khi
xuất hiện bất định

Các kết quả mô phỏng trong trường hợp có sự thay
đổi trong các tham số hệ thống cho thấy khả năng bền
vững của các bộ điều khiển trượt với luật tiếp cận theo
hàm số mũ được đề xuất. Hệ thống cần trục luôn ổn
định ngay cả khi khối lượng hàng hóa khác nhau, tuy
nhiên, khi khối lượng càng lớn thì thời gian đáp ứng
của đối tượng càng tăng.

5. Kết luận
Qua nghiên cứu này, nhóm tác giả đã đưa ra và
biến đổi phương trình động lực học của hệ cầu trục 3D
để phù hợp với phương pháp thiết kế điều khiển đề
xuất. Bộ điều khiển được đề xuất ổn định tiệm cận với
tất cả các đầu ra của hệ thống: các vị trí xe con, xe cầu
và chiều dài dây cáp theo dõi chính xác giá trị mong
muốn, dao động của hàng hóa được triệt tiêu hoàn
toàn. Tính bền vững của bộ điều khiển được đảm bảo
trong trường hợp có sự thay đổi trong tham số của hệ
thống. Tuy nhiên, cấu trúc điều khiển được đề xuất
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MÔ HÌNH TOÁN HỌC VÀ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN BÁM QUỸ ĐẠO
CHO ROBOT DI ĐỘNG SỬ DỤNG CƠ CẤU LÁI VỚI 3 BÁNH XE
ĐA HƯỚNG
MATHEMATICAL MODEL AND TRAJECTORY TRACKING CONTROL
DESIGN FOR MOBILE ROBOTS USING A DRIVE MECHANISM
WITH 3 OMNIDIRECTIONAL WHEELS
PHẠM ĐÌNH BÁ*, PHAN VĂN DƯƠNG
Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: bapd.vck@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Trong nghiên cứu này, chúng tôi giới thiệu cơ chế
dẫn động ba bánh đa hướng (3OWDM) cho robot
di động đa hướng. Cấu trúc và cách điều hướng
chuyển động của robot 3OWDM với ba bánh xe
đa hướng được trình bày. Mô hình toán học được
thiết lập để mô tả chuyển động của robot. Một hệ
thống điều khiển được đề xuất để điều khiển
chuyển động của robot trên sàn. Kết quả mô
phỏng số chứng minh khả năng của 3OWMD. Một
số hình ảnh thí nghiệm cũng được thể hiện để
minh chứng đáp ứng điều khiển của robot.
Từ khóa: Bánh xe đa hướng, Mô hình động học,
Mô hình động lực học, Robot chuyển động đa
hướng, điều khiển bám quỹ đạo.

Abstract
In this study, we propose a three-omnidirectionalwheel drive mechanism (3OWDM) for an
omnidirectional mobile robot. The structure and
way of navigating the robot motion of the
3OWDM with the three omnidirectional wheels
are presented. A mathematical model is
established to describe the robot's motion. A
control system is proposed to control the motion
of the robot on the floor. Simulation results
demonstrate the capabilities of 3OWMD. Some
experimental images are also shown to
demonstrate the control response of the robot.
Keywords: Omnidirectional wheel, Kinematic
model, Dynamic model, Tracking trajectory
control.

1. Giới thiệu chung
Robot di chuyển đa hướng là một loại robot có thể
di chuyển đồng thời chuyển động tịnh tiến và chuyển
động quay [1]. Khác với những robot [2] sử dụng
những bánh xe thông thường không thể di chuyển theo
hướng khác khi cơ cấu lái chưa đổi hướng. Bằng việc
khai thác robot di động đa hướng [3, 4], nó làm tăng
tính cơ động trong môi trường di chuyển nhất là trong
những khu vực hẹp ví dụ như khu vực với đông người,
SỐ 69 (01-2022)

hay những khu vực kín và khó di chuyển. Robot di
động đa hướng đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng
rãi bởi khả năng cơ động [5, 6]. Tính cơ động này là
được tạo lên bởi các bánh xe đa hướng. Các bánh xe
đa hướng này được cấu thành từ các con lăn. Như vậy,
các con lăn sẽ chuyển động một cách riêng lẻ so với
chuyển động của bánh xe. Điều này tạo ra tính cơ động
cao so với bánh xe truyền thống khác.
Trong hệ thống robot, điều khiển bám quỹ đạo là
một chủ đề nóng. Một số lượng lớn các phương pháp
tiếp cận để thực hiện việc kiểm soát bám quỹ đạo đã
được đưa ra trong các báo cáo [7-9]. Trong quá trình
điều khiển bám quỹ đạo, sai số của quỹ đạo và tín hiệu
phản hồi được sử dụng để bộ điều khiển đưa ra tín hiệu
điều khiển phù hợp.
Robot sử dụng trong nghiên cứu này là một
robot di động sử dụng một cơ cấu lái với ba bánh
xe đa hướng (3OWDM). Robot có thể được điều
khiển để bám quỹ đạo cho trước thông qua bộ điều
khiển PID.
Những nội dung chính của nghiên cứu này được
liệt kê như sau. Xây dựng mô hình toán của 3OWDM;
Bộ điều khiển PID được khai thác để điều khiển bám
quỹ đạo của 3OWDM. Dựa trên phương pháp ZieglerNichols 2 các thông số của bộ điều khiển được thiết
lập. Sau đó, hệ thống điều khiển vòng kín được mô
phỏng trong môi trường MATLAB/ Simulink để đánh
giá đáp ứng của bộ điều khiển. Từ kết quả mô phỏng
cho thấy 3OWDM có thể bám quỹ đạo. Một số hình
ảnh thí nghiệm cũng được thể hiện để minh chứng đáp
ứng điều khiển của robot.

2. Phương thức di chuyển của cơ cấu lái ba
bánh xe đa hướng
Trong phần này chúng tôi giới thiệu cách thức mà
3OWDM di chuyển. Như đã đề cập ở trên, Robot
3OWDM có cấu trúc bao gồm một thân và một cơ
cấu lái gồm 3 bánh xe đa hướng đặt đều nhau một
góc 120°.
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Trong chuyển động tịnh tiến trên mặt sàn chuyển
động của ba bánh được phối hợp như trong Hình 1 để
tạo ra chuyển động tịnh tiến theo trục 𝑥 (Hình 1(a)) và
chuyển động tịnh tiến theo trục 𝑦 (Hình 1(b)). Trong
khi đó để tạo ra chuyển động quay cho robot quanh
trục thẳng đứng, các bánh xe đa hướng quay cùng tốc
độ và cùng chiều quay như mô tả trong Hình 2. Chiều
quay của các bánh xe thay đổi sẽ thay đổi được chiều
quay của robot.

3. Mô hình toán của 3OWDM

Hình 3. Phác thảo 3OWDM

3.1. Mô hình động học
Hình 3 thể hiện bản vẽ phác thảo 3OWDM, trong đó
𝑚 là khối lượng của robot, 𝑟 là bán kính của bánh xe đa
hướng, 𝐿 là khoảng cách từ tâm robot đến tâm bánh xe.
𝛏 = [𝑥 𝑦 𝜃]𝑇 véc tơ vị trí của robot trong hệ trục tọa
độ quán tính 𝑂𝑋𝑌, trong đó 𝑥 và 𝑦 tương ứng là vị trí
của điểm P trong hệ trục quán tính 𝑂𝑋𝑌; 𝜃 là góc quay
quanh trục thẳng đứng. 𝛏̇𝒓 = [𝑣 𝑣𝑛 𝑤 ]𝑇 là véc tơ
vận tốc trong hệ trục tọa độ của robot, nó mô tả vận tốc
tuyến tính của robot tại điểm P, trong đó, 𝑣 và 𝑣𝑛 là các
thành phần vận tốc vuông góc, và w là vận tốc góc của
thân robot.
F1 F2t
F1n

F1t

F2

F2

F1t
F2n

F2n

F2t
F3n

F3n

F3

Hình 4. Lực tổng hợp trên các bánh xe đa hướng

Động học nghịch của robot
Bài toán động học nghịch là thể hiện mối quan hệ
giữa véc tơ vận tốc của các bánh vào véc tơ vận tốc
của robot trong hệ trục tọa độ quán tính. Từ Hình 3,
mối liên hệ giữa tốc độ của robot trong hệ trục quán
tính và tốc độ của robot trong hệ trục tọa độ gắn trên
robot là:
𝑥̇ = 𝑣cos𝜃 − 𝑣𝑛 sin𝜃,
𝑦̇ = 𝑣sin𝜃 + 𝑣𝑛 cos𝜃,

F3t

(1)
(2)

và vận tốc góc của robot:
𝜔 = 𝜃̇.
(a) Di chuyển theo trục x. (b) Di chuyển theo trục y.
(Fi là lực tổn hợp tại mỗi bánh từ thành phần pháp Fin và
tiếp tuyến Fit)
Hình 1. Chuyển động tịnh tiến

cos𝜃
sau: 𝐑 = [−sin𝜃
0

Τ1
Τ2

Τ3

(T1, T2, T3 là mô men trên các bánh xe đa hướng)
Hình 2. Chuyển động quay

46

(3)

Viết lại các phương trình từ (1) tới (3) dạng ma
trận như sau:
𝛏̇ = 𝐑𝑇 𝛏̇𝒓 ,
(4)
trong đó 𝐑 là ma trận chuyển và được xác định như
sin𝜃
cos𝜃
0

0
0].
1

Trong hệ trục tọa độ của robot, mối quan hệ về
vận tốc của robot và vận tốc của các bánh, 𝑣𝑖 , với
𝑖 = 1, 2, 3, là [1].
[𝑣1 𝑣2 𝑣3 ]𝑇 = 𝐇𝛏̇𝒓 ,
(5)
0
trong đó 𝐇 = [−sin𝜙
sin𝜙

1
−cos𝜙
−cos𝜙

𝐿
𝐿].
𝐿

Từ (4) và (5), mối quan hệ giữa vận tốc bánh và
vận tốc của 3OWDM là
[𝑣1 𝑣2 𝑣3 ]𝑇 = 𝐇𝐑𝛏̇,
(6)
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−sin𝜃
trong đó 𝐇𝐑 = [sin(𝜃 − 𝜙)
sin(𝜃 + 𝜙)

cos𝜃
−cos(𝜃 − 𝜙)
−cos(𝜃 + 𝜙)

𝐿
𝐿] .
𝐿

cos𝜃
𝐮 = [−sin𝜃
𝐿

−cos(𝜃 + 𝜑) 𝐹1
sin(𝜃 + 𝜑) ] [𝐹2 ].
𝐹3
𝐿

−cos(𝜃 − 𝜙)
sin(𝜃 − 𝜙)
𝐿

Động học thuận của robot

4. Thiết kế bộ điều khiển

Để dự báo được chuyển động của 3OWDM, động
học thuận của robot là được sử dụng. Động học thuận
thể hiện mối quan hệ của vận tốc robot trong hệ trục
tọa độ quán tính (𝑂𝑋𝑌) vào vận tốc của các bánh xe
đa hướng. Sự biến đổi từ vận tốc tịnh tiến của ba bánh
xe đa hướng (𝑣𝑖 , với 𝑖 = 1, 2, 3 ) sang vận tốc của
3OWDM.
𝛏̇𝒓 = 𝐇 −1 [𝑣1 𝑣2 𝑣3 ]𝑇 .
(7)

Bộ điều khiển PID đã được sử dụng rộng rãi trong
rất nhiều lĩnh vực khác nhau bởi vì tính đơn giản và
hiệu quả cao của bộ điều khiển này. Trong nghiên cứu
này, chúng tôi khai thác bộ điều khiển PID cho
3OWDM để bám quỹ đạo. Hình 5 thể hiện sơ đồ của
bộ điều khiển PID. Biểu thức của bộ điều khiển PID
được mô tả như sau:

Vận tốc trong tọa độ của 3OWDM được chuyển
sang tọa độ quán tính như sau:
𝛏̇ = 𝐑−1 𝛏̇𝒓 .
(8)
Từ công thức (7) và (8), chúng ta có:
𝛏̇ = 𝐑−1 𝐇 −1 [𝑣1 𝑣2 𝑣3 ]𝑇
,
= 𝑟𝐑−1 𝐇 −1 [𝜔1 𝜔2 𝜔3 ]𝑇

(9)

trong đó 𝜔𝑖 (i = 1, 2, 3) là vận tốc góc của bánh i và
𝐑−1 𝐇 −1 =

2
3

𝜋

𝜋

−sin𝜃

−cos ( + 𝜃)

sin ( + 𝜃)

cos𝜃

−cos ( − 𝜃)

−cos ( + 𝜃) .

1

1

1

2𝐿

2𝐿

[2𝐿

6
𝜋
3

𝜋
3

]

Trong trường hợp lăn thuần túy giữa mỗi bánh xe
và mặt sàn, tổng mô-men ngoại lực của 3OWDM
được tạo ra bởi ba bánh xe đa hướng (xem Hình 4):
𝐼𝜃̈ = (𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 )𝐿,
(10)
trong đó 𝐹𝑖 (𝑖 = 1, 2, 3) là lực tổng hợp tác dụng lên
bánh xe đa hướng thứ 𝑖 (bao gồm lực do mô tơ sinh ra,
lực ma sát, và lực quán tính).
Bằng việc áp dụng định luật II Newton, phương
trình động lực học của robot được xác định như sau:
𝑚𝑥̈ = 𝐹1 cos𝜃 − 𝐹2 cos(𝜃 − 𝜙) − 𝐹3 cos(𝜃 + 𝜙)
{
. (11)
𝑚𝑦̈ = −𝐹1 sin𝜃 + 𝐹2 sin(𝜃 − 𝜙) + 𝐹3 sin(𝜃 + 𝜙)

Sau đó các phương trình động lực học được viết
lại dưới dạng ma trận như sau:
0
𝑚
0

𝐹𝑥
0 𝑥̈
0] [𝑦̈ ] = [𝐹𝑦 ] = 𝐮,
𝐹𝜃
𝐼 𝜃̈

𝑑𝑡

, (13)

trong đó 𝐊 𝑝 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑘𝑝𝑥 , 𝑘𝑝𝑦 , 𝑘𝑝𝜃 ) , 𝐊 𝑑 =
𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑘𝑑𝑥 , 𝑘𝑑𝑦 , 𝑘𝑑𝜃 ), và 𝐊 𝑖 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑘𝑖𝑥 , 𝑘𝑖𝑦 , 𝑘𝑖𝜃 ) là
các thông số của bộ điều khiển, 𝐞(𝑡) là sai số và được
định nghĩa như sau:
𝒆(𝑡) = 𝛏𝑑 (𝑡) − 𝛏(𝑡) ,
(14)
𝑇
trong đó 𝛏𝑑 (𝑡) = [𝑥𝑑 𝑦𝑑 𝑑 ] với 𝑥𝑑 , 𝑦𝑑 là vị trí
tham khảo theo trục OX và OY, 𝑑 là góc quay tham
khảo.
Mô phỏng được thực hiện cho robot như thể hiện
trong Hình 6 với các thông số như sau: 𝐿 = 180𝑚𝑚,
𝑟 = 50𝑚𝑚, 𝑚 = 5𝑘𝑔, và 𝐼 = 0,16𝑘𝑔𝑚2 . Các thí
nghiệm mô phỏng thực hiện trên MATLAB/ Simulink
với khoảng thời gian lấy mẫu 𝑇𝑠 = 0,01s.
Mô phỏng sẽ được thực hiện thông qua hai thí
nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất thể hiện khả năng bám
quỹ đạo tròn, trong khi đó thí nghiệm thứ hai mô tả
khả năng bám quỹ đạo cong bất kỳ.

(12)

P

K p e(t)

I

K i e(  )d 

D

K d de(t)
dt

t

e(t)

0

u(t)



(a) Cấu trúc của bộ điều khiển PID
xr

x

ex

+_

ey

yr

r

trong đó I làm mô men quán tính khối lượng của robot
quanh trục thẳng đứng, u tín hiệu điều khiển được xác
định thông qua lực tổng hợp 𝐹𝑖 (𝑖 = 1, 2, 3).
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𝑑𝐞(𝑡)

5. Kết quả mô phỏng số

3

3.2. Động lực học của robot

𝑚
[0
0

𝑡

𝐮(𝑡) = 𝐊 𝑝 𝐞(𝑡) + 𝐊 𝑖 ∫0 𝐞(𝜏)𝑑𝜏 + 𝐊 𝑑

+_
+_

u(t)

y



e

(b) Sơ đồ điều khiển của bài toán bám quỹ đạo
Hình 5. Sơ đồ hệ thống điều khiển cho bài toán bám
quỹ đạo
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Bước tiếp theo là kiểm tra lại tính ổn định của hệ
thống dựa vào kết quả của các hệ số 𝑘𝑝 , 𝑘𝑑 và 𝑘𝑖 của
bộ điều khiển đã được thiết lập ở trên.

Bánh xe đa hướng

Sau các bước biến đổi, tính toán hàm truyền, với
hệ thống điều khiển vòng kín vị trí (theo phương x và
phương y) có hàm truyền hệ đóng, 𝐺𝑥𝑦𝑑 , là:
𝐺𝑥𝑦𝑑 =

5𝑠 2 + 20𝑠 + 0.1
5𝑠 3 + 5𝑠 2 + 20𝑠 + 0.1
(18)

Xác định các điểm cực của (18) như sau:
𝑠1 = −0.4975 + 1.9359𝑖,
𝑠2 = −0.4975 − 1.9359𝑖,
𝑠3 = −0.0050 + 0.0000𝑖.
Hình 6. Mô hình robot sử dụng cơ cấu lái với ba bánh xe
đa hướng

Trước khi tiến hành mô phỏng số cho robot, các
thông số của bộ điều khiển cần được thiết lập. Công
việc này được thực hiện và trình bày trong mục 4.1.

Kết quả này cho thấy tất cả các điểm cực trên đều
nằm bên trái mặt phẳng phức.
Cuối cùng chuyển sang hệ thống điều khiển vòng
kín với hệ thống điều khiển góc quay quanh trục thẳng
đứng của robot, hàm truyền đóng 𝐺𝜃𝑑 là
𝐺𝜃𝑑 =

5.1. Thiết lập các thông số của bộ điều khiển
PID bằng phương pháp Ziegler-Nichols
Từ phương trình (13), lấp biến đổi Laplace với các
điều kiện ban đầu đều bằng không cho từng chuyển
động theo phương OX, OY, (𝑥(0) = 𝑦(0) = 𝑥̇ (0) =
𝑦̇ (0) = 0) và quay quanh trục thẳng đứng (𝜃(0) =
𝜃̇(0) = 0) của robot lần lượt như sau:
𝑋
𝑈𝑥

{Θ

𝑈𝜃

=
=

𝑌
𝑈𝑦

=

1
𝑚𝑠 2

1

,

(15)

𝐼𝑠 2

trong đó X, Y, 𝛩 là biến đổi Laplace của x, y và 𝜃; Ux,
Uy, và 𝑈𝜃 là biên đổi Laplace của tín hiệu điều khiển.
Từ (15) cho thấy rằng đối tượng điều khiển có
dạng hàm truyền:
𝐺(𝑠) =

1
𝐴𝑠

2,

(16)

30s 2 + 1000s + 5
+ 30s 2 + 1000s + 5

16s 3

(19)
Xác định các điểm cực của (19) như sau:
𝑠1 = −0.9350 + 7.8496𝑖,
𝑠2 = −0.9350 − 7.8496𝑖,
𝑠3 = −0.0050 + 0.0000𝑖.
Kết quả này cho thấy các điểm cực trên đều nằm
bên trái của mặt phẳng phức.
Như vậy, tất cả các điểm cực của hệ thống kín đều
nằm bên trái của mặt phẳng phức, do đó hệ thống điều
khiển vòng kín với bộ điều khiển PID là ổn định được
tất cả các thông số của robot [10].

5.2. Điều khiển bám quỹ đạo hình tròn
[𝑥𝑑

Trong thí nghiệm này, quỹ đạo mong đợi 𝛏𝑑 =
𝑦𝑑 𝜃𝑑 ]𝑇 yêu cầu 3OWDM bám theo có dạng:

trong đó 𝐴 = 𝑚 hoặc 𝐴 = 𝐼.

𝑥𝑑 = 0.5cos (

Tiếp tục, lấy biến đổi Laplace cho bộ điều khiển
PID (13) và biến đổi dưới dạng sau:

𝑦𝑑 = 0.5sin (

𝐺𝑐𝑖 (𝑠) = 𝑘𝑝𝑗 (1 +

1
𝑇𝑖𝑗𝑠

+ 𝑇𝑑𝑗 𝑠), 𝑗 = 𝑥, 𝑦, 𝜃

(17)

trong đó 𝑘𝑖𝑗 = 𝑘𝑝𝑗 /𝑇𝑖𝑗 và 𝑘𝑑𝑗 = 𝑘𝑝𝑗 𝑇𝑑𝑗 .
Sử dụng phương pháp Ziegler-Nichol thứ 2 và
tiêu chuẩn ổn định đại số [10] để hệ thống vòng kín
ổn định cho phép xác định các thông số của hệ
thống điều khiển. Các thông số của bộ điều khiển
như sau:
𝐊 𝑝 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(20,20, 10) , 𝐊 𝑑 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(5,5, 3), và
𝐊 𝑖 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(0.1,0.1, 0.05).
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2𝜋

20
2𝜋
20

𝑡) , 𝑚
𝑡) , 𝑚 .

(20)

{𝜃𝑑 = 0.315𝑡, 𝑟𝑎𝑑
Đáp ứng điều khiển được thể hiện trong các Hình
7, 8. Vị trí của robot bám quỹ đạo như mô tả trong
Hình 7. Sai số giữa quỹ đạo thực tế và quỹ đạo mong
đợi là khá nhỏ và đường cong sai số này được thể hiện
như trong Hình 9. Ngoài ra, hướng của robot cũng
được kiểm soát và đáp ứng về hướng của robot được
thể hiện trong Hình 8 trong khi đó đường cong sai số
giữa hướng thực tế và hướng mong đợi như mô tả
trong Hình 9.
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(đường mầu đỏ chấm mô tả quỹ đạo thực tế của robot; đường màu
xanh liền là quỹ đạo mong đợi)

Hình 10. Điều khiển bám quỹ đạo bất kỳ

Hình 7. Điều khiển bám quỹ đạo tròn

Hình 8. Hướng của robot trong điều khiển
bám quỹ đạo tròn

Hình 11. Hướng của robot trong điều khiển bám quỹ đạo
bất kỳ

Hình 12. Sai số vị trí và hướng trong điều khiển bám quỹ
Hình 9. Sai số vị trí và hướng trong điều khiển bám quỹ
đạo tròn

5.3. Điều khiển bám quỹ đạo cong bất kỳ
Trong thí nghiệm thứ hai, chúng tôi đưa ra một quỹ
đạo cong như thể hiện (màu tím than) trong Hình 10
với thời gian di chuyển bằng 20 giây. Còn hướng
mong đợi của robot là như trong thí nghiệm thứ nhất.
Quỹ đạo tham khảo trong Hình 10 được đưa ra theo
thứ tự các điểm (xi, yi) với đơn vị là mét như sau:
(0,583; 0,811), (0; 2,291), (-0,960; 2,841), (-2,085;
2,807), (-3,396; 2,08), (-4,365; 0,899), (-4,787; 0),
(-5,096; -0,917), (-6,276; -2,699), (-5,694; -4,133),
(-2,605; -3,818), (-0,39; -2,031), (0; -1,477),
(0,332; -0,718).
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đạo bất kỳ

Kết quả thí nghiệm được mô tả trong các Hình từ
10 đến 12. Hình 10 thể hiện quỹ đạo của robot. Hướng
của robot thể hiện trong Hình 11.
Từ kết quả sai số trong Hình 12 cho thấy sai số lớn
nhất theo phương 𝑥 và 𝑦 tương ứng khoảng 7cm và
5cm.

6. Một số hình ảnh thí nghiệm chuyển động
của 3OWDM
Ngữ cảnh thí nghiệm như mô tả trong Hình 13.
Cho phép 3OWDM di chuyển dọc theo đường hình số
8 (đường hình số 8 như trong thi sát hạch lái xe máy).
3OWDM xuất phát từ vị trí vào hình số 8 sau đó bám
theo quỹ đạo cong của hình số 8 để thực hiện chuyển
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động. Quá trình bám quỹ đạo này, 3OWDM thực hiện
cả ba chuyển động (bao gồm chuyển động theo
phương x, y, và quay quanh trục thẳng đứng). Chi tiết
về khả năng quay và di chuyển của 3OWDM bám theo
một quỹ đạo hình số 8 được thể hiện trong video với
đường link:
https://www.youtube.com/watch?v=ilPtFAB3fQE
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[2] R. Tomorrow, How Kiva system and warehouse
Management system interact,
https://www.roboticstomorrow.com/article/2011/1
2/how-kiva-systems-and-warehousemanagement-systems-interact/23/, 2011.
[3] L. Yuan Ping, T. Zielinska, M. H. Ang et al.,
Wheel-ground interaction modelling and torque
distribution for a redundant mobile robot. pp.
3362-3367, 2006.
[4] E. C. Orozco-Magdaleno, F. Gómez-Bravo, E.
Castillo-Castañeda et al., Evaluation of
Locomotion Performances for a MecanumWheeled Hybrid Hexapod Robot, IEEE/ASME
Transactions on Mechatronics, Vol.26, No.3, pp.
1657-1667, 2021.

Hình 13. Hình ảnh phần cứng và thí nghiệm với
3OWDM

7. Kết luận và kiến nghị
Phân tích mô hình toán học chuyển động của một
robot di động sử dụng ba bánh xe đa hướng đã được
đưa ra trong nghiên cứu này. Chuyển động của
3OWDM bao gồm hai chuyển động tịnh tiến dọc theo
các phương 𝑥 và 𝑦, và chuyển động quay quanh trục
thẳng đứng. Bộ điều khiển PID được thiết kế để giải
quyết bài toán bám quỹ đạo của robot, nó cho phép
robot bám được quỹ đạo và hướng cho trước. Mô
phỏng đã được thực hiện để minh chứng khả năng của
bộ điều khiển trong việc giải quyết bài toán bám quỹ
đạo. Các hình ảnh phần cứng và thực nghiệm thể hiện
khả năng di chuyển đa hướng của robot.
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOÀNH ĐỘ TÂM NỔI ĐẾN LỰC CẢN
TÀU HÀNG RỜI 22000DWT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CFD
NUMERICAL STUDY ON THE EFFECT OF LCB POSITION ON RESISTANCE
OF BULK CARRIER 22000DWT BY CFD METHOD
TRẦN NGỌC TÚ*, LÊ THANH BÌNH, NGUYỄN THỊ THU QUỲNH
Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: tutn.dt@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng
của hoành độ tâm nổi (LCB) đến lực cản tàu hàng
rời 22000 DWT tại các tốc độ khác nhau bằng
phương pháp CFD. Phương pháp Lackenby trong
mô-đun mô hình hóa của phần mềm MAXSURF
được sử dụng để tạo ra các hình dáng thân tàu
khác nhau với sự thay đổi LCB. Kết quả tính toán
mô phỏng chỉ ra rằng, xu hướng và mức độ thay
đổi lực cản tàu phụ thuộc vào LCB và tốc độ tàu.
Trên cơ sở đó, bài báo đưa ra khuyến nghị trong
việc lựa chọn LCB tối ưu cho tàu. Bên cạnh đó,
bài báo còn tiến hành phân tích sự khác nhau về
hình dáng đường dòng bao quanh thân tàu ở các
phương án LCB khác nhau để giải thích chi tiết
bản chất vật lý dẫn đến sự khác nhau về lực cản
tàu khi thay đổi LCB.
Từ khóa: Lực cản tàu, hoành độ tâm nổi, CFD.
Abstract

The paper presents the results of investigation on
the influence of longitudinal centre of buoyancy
(LCB) on resistance of bulk carrier 22000 DWT at
different ship speeds using CFD method. The ship
hull form with different LCB were produced from
the initial one by using Lackenby method in
MAXSURF modeler’s parametric transformation
tool. Numerical obtained results indicates that
changing trends and levels in ship resistance
depend on LCB position and ship speeds. Finally,
the paper conduct analyzing the differences in
flow field around the ship hull form with variation
of LCB position to fully explain the physical
phenomenon in change flow around the ship with
variations of LCB position.
Keywords: Resistance, longitudinal centre of
buoyancy, CFD.

1. Mở đầu
Ngày nay, việc nghiên cứu các giải pháp thiết kế
nhằm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng cho tàu
là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các
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nhà thiết kế cũng như chủ tàu bởi điều này liên quan
đến hiệu quả kinh tế trong khai thác tàu và việc thỏa
mãn các yêu cầu của Công ước quốc tế trong việc sử
dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm trên tàu.
Một trong các giải pháp thiết kế đã và đang được
các nhà thiết kế áp dụng rộng rãi là nghiên cứu tối
ưu hóa hình dáng thân tàu nhằm giảm lực cản từ đó
giảm được mức tiêu hao nhiên liệu cho tàu. Để có
được một tuyến hình tàu tốt khi cho trước các kích
thước chủ yếu của tàu và lượng chiếm nước, người
thiết kế cần phân tích các thông số hình dáng thân
tàu ảnh hưởng đến lực cản tàu gồm [1, 2]: Hoành độ
tâm nổi theo chiều dài tàu, hình dáng mũi và đuôi tàu,
chiều dài đoạn thân ống, hình dáng đường nước và
đường sườn,... Trên cơ sở kết quả thu được, người
thiết kế sẽ lựa chọn ra được các thông số hình dáng
tối ưu cho tàu.
Việc nghiên cứu ảnh hưởng của hoành độ tâm nổi
(LCB) đến lực cản tàu đã được nhiều các tác giả khác
nhau thực hiện. Các nghiên cứu định tính chỉ ra rằng
vị trí LCB tối ưu của tàu dưới góc độ tối thiểu hóa lực
cản phụ thuộc vào hệ số béo thể tích, số Froude, hệ số
béo dọc chung thân tàu và hình dáng đường sườn [1,
4]. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chưa đề cập đến
mức độ ảnh hưởng của LCB đến lực cản tàu. Đối với
các nghiên cứu định lượng về ảnh hưởng của LCB đến
lực cản tàu có thể kể đến các công trình nghiên cứu
được thực hiện bởi nhóm các tác giả: Banawan và
Ahmed [5]; tác giả Luu và các cộng sự [6]; tác giả
Szelangiewicz và Abramowski [7]. Trong các nghiên
cứu này, các tác giả đã chỉ ra mức độ ảnh hưởng của
LCB đối với từng mô hình tàu cụ thể, giải thích được
một phần bản chất vật lý sự thay đổi lực cản tàu khi
thay đổi vị trí LCB bằng việc phân tích sự khác nhau
về đường dòng bao quanh thân tàu. Phương pháp
nghiên cứu mà các tác giả sử dụng trong nghiên cứu
là CFD. Đối tượng nghiên cứu mà các tác giả sử dụng
là tàu ở dạng tỷ lệ mô hình.
Nghiên cứu này, trên cơ sở kế thừa kết quả của
các nghiên cứu đi trước sẽ tiến hành mô phỏng tính
toán ảnh hưởng hưởng của LCB đến lực cản tàu hàng
rời trọng tải 22000DWT ở dạng tỷ lệ thực bằng
phương pháp CFD với sự hỗ trợ của phần mềm

51

TẠP CHÍ

ISSN: 1859-316X

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY

thương mại Star-CCM+ do hãng Siemens phát triển.
Sự khác nhau về đường dòng bao quanh thân tàu ở
các phương án LCB khác nhau sẽ được phân tích chi
tiết để người đọc có thể hiểu được một cách tường
tận bản chất vật lý dẫn đến sự thay đổi lực cản tàu
khi thay đổi vị trí LCB.

lớn, đạt đến 0,921 và sử dụng hai chong chóng. Điều
đặc biệt này làm cho nó vượt ra ngoài dải có thể áp
dụng các khuyến nghị của các tác giả [1-4] về việc lựa
chọn hoành độ tâm nổi tối ưu cho tàu.

2.2. Các trường hợp nghiên cứu

LPP

[m]

139,98

Chiều rộng tàu

B

[m]

22,00

Chiều cao mạn

D

[m]

10,50

Để nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí LCB đến lực
cản tàu, phương án đưa ra là giữ nguyên các kích
thước chủ yếu của tàu, lượng chiếm nước, hệ số béo
thể tích, hệ số béo lăng trụ, chỉ thay đổi vị trí LCB.
Việc thay đổi vị trí LCB được thực hiện dựa trên
phương pháp Lackenby [8, 9] trong mô-đun mô hình
hóa của phần mềm MAXSURF. Trong nghiên cứu này
sẽ tiến hành nghiên cứu với 05 phương án thay đổi
LCB khác nhau so với phương án LCB ban đầu của
tàu trọng tải 22000DWT. Các thông số hình dáng của
06 mô hình tàu này được trình bày trên Bảng 2 và
Hình 2.

Chiều chìm

T

[m]

9,00

Bảng 2. Các thông số kỹ thuật về hình dáng



[m3]

25.530

2. Mô phỏng số
2.1. Đặc điểm của mô hình tàu nghiên cứu
Bảng 1. Các thông số kích thước chủ yếu của tàu
Các thông số

Ký hiệu Đơn vị

Chiều dài hai đường
vuông góc

Lượng chiếm nước thể
tích
Diện tích mặt ướt

Giá trị

của các phương án khi thay đổi LCB

S

[m2]

5.483

Vị trí hoành độ tâm nổi
theo chiều dài tàu (tính từ

LCB /LPP

[%]

+0,365

vị trí sườn giữa)
Hệ số béo thể tích

CB

[-]

0,921

Hệ số béo đường nước

CWP

[-]

0,974

Hình 1. Hình dáng tàu hàng rời trọng tải
22000DWT

Mô hình tàu được lấy làm đối tượng nghiên cứu
trong bài báo này là tàu hàng rời trọng tải 22000DWT,
đây là mẫu tàu đã và đang được đóng rất nhiều ở Việt
Nam. Các thông số hình học và hình dáng tàu này
được trình bày trên Bảng 1 và Hình 1. Mô hình tàu
này có điểm đặc trưng là hệ số béo thể tích (CB) rất
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STT

Ký hiệu
phương án

LCB (%LPP), fwd+

Ban đầu

R0

0,365

1

R1

0,556

2

R2

0,816

3

R3

-0,082

4

R4

-0,196

5

R5

0,141

Hình 2. Các phương án hình dáng thân tàu khác
nhau khi thay đổi LCB

Việc tính toán lực cản tàu ở các phương án hình
dáng khác nhau được thực hiện trong các điều kiện
sau: Tính toán trên nước tĩnh; khối lượng riêng của
nước được lấy là: 1.025 tấn/m3; độ nhớt động học
được lấy ứng với nhiệt độ môi trường nước là 25oC;
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Độ nhám thân tàu lấy giá trị 150.10-6m (theo đề xuất
của ITTC ứng với thân tàu đóng mới).

2.3. Thiết lập mô phỏng
2.3.1. Lựa chọn kích thước bể thử ảo và điều kiện biên
Trong bài toán tính toán lực cản tàu bằng phương
pháp CFD, do tàu có tính chất đối xứng qua mặt phẳng
dọc tâm nên để giảm số lượng phần tử lưới từ đó giảm
thời gian tính toán, ta chỉ cần thực hiện việc mô phỏng
cho một nửa thân tàu. Kích thước của miền không gian
tính toán bao quanh thân tàu (bể thử ảo) được lựa chọn
theo hướng dẫn của [8, 9]. Cụ thể, miền không gian
phía trước tàu nằm cách đường vuông góc mũi tàu một
đoạn 1,5L, miền không gian phía sau tàu nằm cách
đường vuông góc đuôi tàu một đoạn 2,5L, phía đáy và
phía trên bể thử ảo cách mặt thoáng chất lỏng một
đoạn tương ứng là 2,5L và 1,5L. Cạnh bên của bể thử
ảo cách mặt phẳng dọc tâm tàu một đoạn bằng 2,5L.
Loại điều kiện biên được sử dụng trong bài toán
này được lựa chọn như sau [8, 9]: Miền chất lỏng phía
trước, phía đáy và phía trên là velocity inlet, dòng
chảy phía sau thân tàu pressure outlet, hai mặt cạnh
của miền chất lỏng tính toán là symmetry plane, điều
kiện biên áp dụng tàu là No-slip wall.
2.3.2. Chia lưới và lựa chọn mô hình vật lý

Trong tính toán lực cản tàu bằng CFD, loại lưới
khối được sử dụng để chia miền chất lỏng bao quanh
thân tàu ra thành các thể tích hữu hạn là lưới hình lục
diện và lưới lăng trụ được sử dụng để giải lớp biên bao
quanh thân tàu. Để số lượng phần tử lưới sử dụng là ít
nhất trong khi vẫn đảm bảo được độ chính xác trong
mô phỏng, lưới sẽ được làm mịn tại khu vực gần tàu,
đặc biệt là khu vực mũi và đuôi tàu, tại bề mặt thoáng
của chất lỏng (để có thể mô phỏng được chính xác
sóng kelvin). Tổng số phần tử lưới được sử dụng trong
nghiên cứu là 4,20 triệu phần tử lưới. Kết quả chia
lưới được trình bày trên Hình 3.
Mô hình vật lý được sử dụng trong tính toán lực
cản tàu là mô hình chất lỏng thực với việc sử dụng
phương trình Unsteady Reynolds Averaged NavierStokes equations (RANSE). Mô hình dòng rối SST
K-Omega được sử dụng để đóng kín phương trình
RANSE bởi theo [10] việc sử dụng mô hình dòng rối
SST K-Omega mang lại kết quả tương đối chính xác
trong việc tính toán lực cản tàu nói riêng. Phương
pháp thể tích chất lỏng VOF được sử dụng để mô
phỏng mặt thoáng chất lỏng.

3. Kết quả tính toán
Trên Hình 4 trình bày kết quả tính toán lực cản tàu
ứng với 6 phương án LCB khác nhau tại 3 tốc độ 7, 8
và 10 knots. Kết quả tính toán so sánh lực cản tàu giữa
các phương án LCB khác nhau được thể hiện Hình 5.
Các Hình 6, 7, 8 biểu diễn phần trăm thay đổi các
thành phần lực cản của tàu khi thay đổi LCB (ở đây
các ký hiệu RT, RP và RF tương ứng là các thành phần
lực cản tổng, lực cản áp suất và lực cản ma sát). Ở đây,
sẽ lấy phương án R0 (phương án ban đầu) làm phương
án chuẩn để so sánh với các phương án lực cản khác,
nghĩa là sự thay đổi về lực cản tàu giữa các phương án
được xác định theo biểu thức:
R,% =

Rvar − Roriginal
Roriginal

 100%

(1)

Trong đó: Roriginal - Là lực cản tàu tương ứng với
phương án ban đầu; Rvar - Là lực cản tàu tương ứng
với các phương án thay đổi LCB.
Từ kết quả mô phỏng tính toán thu được trên các
Hình từ 4 đến 8, ta có thể đưa ra một số kết luận và
nhận xét sau:

Hình 3. Kết quả chia lưới
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- Khi tàu chạy với tốc độ dưới 9,0knots, LCB tối
ưu của tàu dưới góc độ lực cản tàu là phương án R5
(xem Hình 5). Lực cản tàu trong trường hợp này có
thể giảm được 3,08% khi tàu chạy ở tốc độ 7,0knots;
5,36% khi tàu chạy ở tốc độ 8,0knots, và tăng lên
11,22% khi tàu chạy ở tốc độ 10,0knots (xem Hình 6,
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7 và 8). Nghĩa là mức giảm sẽ tăng lên khi ta tăng tốc
độ tàu.
- Sự thay đổi về lực cản tàu giữa các phương án
chủ yếu là do sự thay đổi về thành phần lực cản áp
suất của tàu (Đây là thành phần lực cản phụ thuộc rất
lớn vào hình dáng thân tàu).
- Khi tăng tốc độ tàu LCB tối ưu dịch về phía đuôi
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tàu (xem Hình 6, 7 và 8). Phương án R3 có mức giảm
lực cản lớn hơn so với phương án R5 khi tàu chạy ở
tốc độ trên 9,0knots (tại tốc độ 10knots, R3 giảm được
13,5% lực cản so với phương án R0, trong khi phương
án R5 chỉ giảm được 11,22%). Các kết quả thu được
này hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu định tính
liên quan đến việc xác định LCB tối ưu cho tàu [1-4].

các phương án LCB khác nhau

Hình 5. Phần trăm thay đổi lực cản tàu ở các phương án
LCB khác nhau so với phương án ban đầu

Hình 6. Phần trăm thay đổi các thành phần lực cản tàu
tại tốc độ V=7knots ở các phương án LCB khác nhau

Hình 7. Phần trăm thay đổi các thành phần lực cản tàu tại
tốc độ V=8knots ở các phương án LCB khác nhau

Hình 8. Phần trăm thay đổi các thành phần lực cản tàu
tại tốc độ V=10knots ở các phương án LCB khác nhau

Hình 9. Profile sóng dọc thân tàu tại các phương án LCB
khác nhau khi tàu chạy tại tốc độ 8,0knots

Hình 4. Quan hệ giữa lực cản với tốc độ tàu ở
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Việc thay đổi lực cản tàu khi thay đổi LCB có thể
được giải thích thông qua việc phân tích đường dòng
bao quanh thân tàu ở các phương án thân tàu khác
nhau.

nhưng nó lại có đến hai đáy sóng. Từ kết quả phân bố
áp suất động trên Hình 10, ta thấy rằng, phần áp suất
động âm (màu xanh đậm) ở phương án R5 đã giảm đi
rất nhiều so với các phương án còn lại. Ví dụ, tại vị trí
Z=7,0m tính từ mặt phẳng cơ bản, phần áp suất động
âm tại vị trí X/L=0,90 ở phương án R5 nhỏ hơn
khoảng 2000Pa so với phương án R0 (xem Hình 11).

4. Kết luận
Bài báo đã áp dụng thành công phương pháp CFD
vào trong nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí LCB đến
lực cản tàu. Cụ thể như sau:
- Kết quả nghiên cứu phản ánh đúng quy luật đó là
khi tăng tốc độ tàu thì vị trí LCB tối ưu dịch chuyển
về phía đuôi tàu và ngược lại [1, 3];
- Kết quả nghiên cứu đã đưa ra được các con số
định lượng ảnh hưởng của LCB đến lực cản tàu. Từ
đó ta thấy rằng, đây là một trong những thông số hình
dáng có ảnh hưởng khá lớn đến lực cản tàu;
- Thay đổi vị trí LCB từ 0,365% LPP (phương án
ban đầu) về 0.141 LPP (phương án 5) sẽ cho phép ta
giảm được 3,08%, 5,36% và 11,22% lực cản tàu khi
tàu chạy ở các tốc độ lần lượt là 7, 8 và 10knots;
Hình 10. Sự khác nhau về phân bố áp suất động dọc
thân tàu tại tốc độ 8,0knots ở các phương án LCB
khác nhau

- Đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về
lực cản tàu khi thay đổi LCB thông qua việc phân tích
sự khác nhau về profile sóng dọc thân tàu và phân bố
áp suất động trên bề mặt thân tàu.
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MÔ HÌNH DÒNG CHẢY BA CHIỀU: CÔNG CỤ VAN KHÍ VÀ ỨNG DỤNG
ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG XẢ NƯỚC ĐẬP TRÀN XI PHÔNG
FLOW-3D MODEL: AIR VALVE TOOL AND APPLICATION TO CONTROL
THE OUTFLOW DISCHARGE OF SIPHON SPILLWAYS
PHẠM VĂN KHÔI*, PHẠM THỊ NGÀ, ĐOÀN THỊ HỒNG NGỌC
Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: khoipv.ctt@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Bài báo giới thiệu công cụ van khí trong mô hình
dòng chảy ba chiều (Flow - 3D) và ứng dụng mô
phỏng điều chỉnh lưu lượng xả nước trong đập
tràn kiểu xi phông cho hồ chứa. Van khí trong mô
hình dòng chảy ba chiều có cấu tạo như một lỗ
cho dòng không khí đi qua bằng cách thiết lập áp
suất bên ngoài có giá trị bằng áp suất không khí.
Van khí đặt trong ống thông khí tại vị trí đỉnh đập
tràn xi phông - nơi có áp suất âm. Khi van khí mở
sẽ bổ sung áp suất không khí cho áp suất âm tại
đỉnh đập tràn xi phông, làm tăng áp suất và giảm
vận tốc trong ống xi phông. Do đó, lưu lượng qua
đập tràn xi phông giảm đi khi van khí mở. Ngược
lại, muốn tăng lưu lượng qua đập tràn xi phông
thì điều khiển đóng van khí trở lại. Kỹ thuật này
tuy đơn giản nhưng có hiệu quả lớn trong việc
điều khiển dòng chảy qua đập tràn xi phông, tránh
lũ lụt xảy ra khi việc xả lũ đập tràn ngoài tầm kiểm
soát.
Từ khóa: Mô hình dòng chảy ba chiều, mô phỏng
dòng chảy, đập tràn kiểu xi phông, tính toán động
lực học chất lỏng, van khí.

controlling the outflow discharge of siphon
spillways. Finally, the flood disaster may be
avoided by this efficient controlling technique.
Keywords: Flow-3D model, flow simulation,
siphon spillways, computational fluid dynamics,
air valve.

1. Giới thiệu
Mô hình dòng chảy ba chiều được sử dụng rộng rãi
tại Việt Nam và trên Thế giới khi mô phỏng dòng chảy
qua các kết cấu công trình thuỷ lợi [1]-[6], công trình
bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng [7], [8]. Đập tràn kiểu
xi phông là một loại kết cấu công trình thuỷ lợi được sử
dụng phổ biến trên Thế giới [6]-[13], nhưng số ít các
tác giả đề cập đến trong nghiên cứu ứng dụng tại Việt
Nam [6]. Trong thực tế, đập tràn kiểu xi phông có ưu
điểm là kết cấu đơn giản, lưu lượng xả tương đối lớn
nhưng cũng có nhược điểm là khó điều khiển lưu lượng
khi xả lũ. Chính vì vậy mà trong quá trình xả nước đã
gây lũ lụt phía hạ lưu, điển hình là sự kiện lũ lụt khi đập
tràn xi phông hồ Brent xả lũ năm 1992 [10] và tại tỉnh
Nam Jeolla năm 2003 như Hình 1.

Abstract
This paper introduces the air valve tool in the
Flow-3D model and application to control the
outflow discharge of siphon spillways in
reservoirs. The air valve in the Flow-3D model is
the orifice in which the airflow can pass through
by setting up the external pressure as the
atmospheric pressure. The air valve tool is located
in the air vent at the siphon crest where the
negative pressure occurs. When the air valve
opens, the atmospheric pressure will contribute to
the negative pressure at the siphon crest, then the
pressure is increased and the velocity is decreased
in the siphon. Therefore, the outflow discharge of
siphon spillways may be reduced when the air
valve opens. Contrarily, the outflow discharge
may be increased when the air valve closes. This
technique is simple but efficient in the purpose of
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Hình 1. Lũ lụt tạo ra bởi quá trình xả nước đập tràn
xi phông tại tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc năm 2003

Nghiên cứu [9], [10] đưa ra kỹ thuật để điều khiển
lưu lượng xả trong đập tràn xi phông bằng cách đặt
ống thông khí để lấy một lượng không khí vào trong
ống xi phông. Tuy nhiên, kỹ thuật điều khiển trên chỉ
được tiến hành thí nghiệm trên mô hình vật lý mà chưa
có nghiên cứu mô phỏng bằng mô hình toán. Gần đây,
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nghiên cứu [6] mô phỏng đập tràn xi phông bằng mô
hình dòng chảy ba chiều, nhưng kỹ thuật đặt ống
thông khí chưa được đề cập tới.
Trong nghiên cứu này, các tác giả sử dụng công cụ
van khí trong mô hình dòng chảy ba chiều, đặt trong
ống thông khí tại vị trí thích hợp để đưa không khí vào
trong ống xi phông. Từ đó, tuỳ thuộc trạng thái van mởđóng mà lưu lượng dòng chảy qua đập tràn được điều
khiển, đáp ứng yêu cầu tháo nước và điều tiết xả lũ cho
hồ chứa.

2. Mô hình dòng chảy ba chiều và ứng dụng
mô phỏng đập tràn kiểu xi phông
Mô hình dòng chảy ba chiều (Flow-3D) là mô hình
giải hệ phương trình Navier-Stokes nổi tiếng trong mô
phỏng dòng chảy. Trong nghiên cứu [6], mô hình dòng
chảy ba chiều đã được kiểm chuẩn với số liệu thí
nghiệm của mô hình vật lý khi mô phỏng dòng chảy
qua đập tràn xi phông (Hình 2). Trong nghiên cứu này,
mô hình đập tràn xi phông tiếp tục được kiểm chuẩn
với lời giải giải tích để thấy được độ tin cậy của kết quả
mô phỏng cho bài toán này. Từ kết quả mô phỏng trong
nghiên cứu [6], ứng với chênh lệch mực nước thượnghạ lưu H=0,75m ta thu được giá trị lưu lượng dòng chảy
qua đập tràn xi phông là 73,44m3/giờ.

dòng chảy trong ống xi phông (= 2,44m). Thay số
tính được giá trị lưu lượng dòng chảy là
Q=73,39m3/giờ. Như vậy, kết quả kiểm chuẩn cho
thấy giá trị lưu lượng dòng chảy của mô hình dòng
chảy ba chiều hoàn toàn phù hợp với giá trị lưu
lượng trong lời giải giải tích với sai số 0,07%.

3. Công cụ van khí và ứng dụng điều chỉnh lưu
lượng đập tràn xi phông
3.1. Công cụ van khí
Hình 3 mô tả vị trí của van khí được thiết lập trong
kết cấu đập tràn xi phông. Van khí được đặt ở vị trí
cao nhất trong ống thông khí, thể hiện khi van mở
đồng nghĩa với việc ống thông khí tiếp xúc với không
khí. Theo nghiên cứu [6], khi đập tràn xi phông ở trạng
thái làm việc, áp suất âm sẽ xuất hiện ở đỉnh đập - nơi
có cột nước vị trí cao nhất. Vì vậy, ống thông khí được
đặt tại đỉnh đập tràn xi phông để nhằm mục đích bổ
sung áp suất không khí cho áp suất âm tại đỉnh đập,
do đó làm giảm vận tốc cũng như lưu lượng xả nước
của đập tràn xi phông.
van khí

ống thông khí
ống xi phông

Hình 2. Cấu tạo đập tràn xi phông sử dụng trong mô
hình kiểm chuẩn [6]

Hình 3. Vị trí van trong đập tràn xi phông được mô phỏng

Áp dụng phương trình Béc-nu-li, lưu lượng dòng
chảy qua đập tràn xi phông được tính theo công thức:

Q=

 D2
4

2 gH
l
fv +  + f r + fc
D

(1)

Trong đó: H là chênh lệch mực nước thượng-hạ
lưu (= 0,75m); D là đường kính trong ống xi phông
(= 0,1m); f v là hệ số tổn thất cửa vào (= 0,5); f r

trong mô hình dòng chảy ba chiều

Trên đỉnh đập tràn xi phông, một ống thông khí
được kéo dài theo phương đứng có đường kính 0,03m.
Ống thông khí này được điều khiển việc mở lấy không
khí vào trong ống xi phông qua kết cấu van khí. Vị trí
van được thiết lập qua tọa độ không gian (x, y, z) trong
mô hình và phải được đặt trong ống thông khí. Kết cấu
van trong mô hình tương tự kết cấu lỗ như Hình 4.
Lưu lượng không khí qua kết cấu van được tính
theo công thức:

là hệ số tổn thất cửa ra (= 1); f c là tổng các hệ số
tổn thất của các đoạn bẻ cong ( f c =  f ci = 0,318);

 là hệ số Đắc-xy (= 0,015); l là tổng chiều dài
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Qair =  C0 A

2 ( p1 − p2 )



(2)

Trong đó: A là diện tích mặt cắt ngang lỗ;  là
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khối lượng riêng của không khí;  là hệ số nén
của không khí. p1 và p 2 tương ứng là áp suất không
khí bên ngoài và bên trong vị trí van. Giá trị áp suất
bên ngoài trong nghiên cứu này là áp suất không
khí (p1= 101.325Pa), giá trị áp suất bên trong được
tự động tính theo kết quả mô phỏng. C0 là hệ số tổn
thất dòng không khí qua lỗ (hay hệ số lưu lượng).
Vì các giá trị trong công thức trên đều là hằng số
nên lưu lượng dòng không khí qua van được điều
khiển qua hệ số lưu lượng C0. Có nghĩa là hệ số C0
nhỏ đồng nghĩa với lưu lượng không khí vào van ít
và ngược lại. Trong nghiên cứu này, giá trị C0 được
lấy lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1.

Hình 4. Cấu tạo van khí trong mô hình dòng chảy
ba chiều

3.2. Ứng dụng điều chỉnh lưu lượng đập tràn xi
phông

Hình 5. Thiết lập điều chỉnh thời gian
van không khí mở - đóng trong mô hình

Trong thực tế, xi phông làm việc bình thường khi
van khí đóng. Việc tác động mở - đóng van khí tại thời
điểm bất kỳ được điều khiển bởi người sử dụng. Trong
nghiên cứu này, giả sử người sử dụng tiến hành thiết
lập thời gian van khí mở-đóng bằng cách đưa giá trị
áp suất ngoài van khí bằng giá trị áp suất không khí
(101.325Pa) như Hình 5. Theo đó, từ thời điểm ban
đầu t=0s đến t=5s van đóng, sau đó van sẽ mở lấy
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không khí vào ống xi phông từ 5,1s đến 15s. Sau 15s
thì van sẽ đóng trở lại và xi phông làm việc bình
thường. Do tính nhạy khi tiến hành mô phỏng thí
nghiệm tỷ lệ nhỏ, giá trị hệ số lưu lượng C0=0,9 được
thiết lập cho thí nghiệm này.
Kết quả mô phỏng cho việc điều khiển van mởđóng để lấy không khí vào được thể hiện trên Hình 6.
Trong Hình 6, trục hoành x và trục tung z có đơn vị là
mét (m), thang chia màu áp suất có đơn vị là pascal
(Pa) với dải chia từ 98.000 Pa đến 112.000 Pa.
Tại thời điểm ban đầu (Hình 6.a), mực nước thượng
lưu được lấy sao cho chiều sâu cột nước tràn qua đỉnh
đập xi phông là 7,5cm (ống xi phông có đường kính
10cm). Nước sẽ chảy tràn qua đỉnh đập và dần làm cho
xi phông ở trạng thái làm việc (trạng thái áp suất âm ở
đỉnh đập tràn, vận tốc dòng chảy đạt giá trị lớn nhất)
như Hình 6.b sau thời gian t=5s. Tại t=6s (Hình 6.c),
van khí đã mở, áp suất không khí tràn vào làm tăng áp
suất phần đỉnh đập tràn. Theo phương trình Béc-nu-li,
áp suất tăng thì đồng thời vận tốc dòng chảy sẽ giảm,
dòng chảy trong đập tràn xi phông dần đến trạng thái
ổn định tại t=15s như thể hiện trên Hình 6.d. Ngược lại,
khi van khí đóng lại tại thời điểm t=15,1s, ngay lập tức
áp suất tại đỉnh đập sẽ giảm làm vận tốc dòng chảy tăng
trở lại như trên Hình 6.e tại t=16s. Cuối cùng, áp suất
tại đỉnh đập sẽ ổn định với giá trị âm (màu xanh đậm
trên Hình 6.f), vận tốc dòng chảy lại đạt giá trị lớn nhất,
đập tràn xi phông lại trở về trạng thái làm việc lúc đầu
khi van khí chưa mở.
Dựa vào màu sắc trên thang chia áp suất ở Hình 6,
ta có thể thấy được giá trị áp suất trong đập tràn xi
phông thay đổi tùy theo vị trí và trạng thái hoạt động
khi mở - đóng van khí. Giá trị vận tốc của kết quả mô
phỏng cũng được thể hiện tương tự như giá trị áp suất.
Tuy nhiên, do khuôn khổ nội dung trình bày bài báo
có giới hạn nên nhóm tác giả thể hiện tóm tắt quá trình
này qua giá trị lưu lượng dòng chảy thay đổi theo thời
gian tại mặt cắt giữa đỉnh đập tràn (ngay sau ống thông
khí) như Hình 7. Trong Hình 7, trục hoành là thời gian
mô phỏng có đơn vị là giây (s), trục tung là lưu lượng
tràn có đơn vị mét khối/giây (m3/s).
Theo đó, giá trị lưu lượng tăng đột ngột từ 0 đến
0,015m3/s (54m3/giờ) tương ứng khi thời gian tăng từ
0s đến 5s. Đập tràn xi phông bắt đầu vào trạng thái
làm việc. Từ 5,1s đến 15s, sau khi van khí mở, lưu
lượng giảm đột ngột và dần ổn định ở giá trị rất nhỏ
0,004m3/s (14,4m3/giờ). Sau thời điểm t=15,1s, van
khí đóng làm áp suất giảm và lưu lượng tăng đạt giá
trị ổn định 0,019m3/s (68,4 m3/giờ) từ thời điểm t=18s.
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a) t = 0s

b) t = 5s

c) t = 6s

d) t = 15s

f) t = 18s

e) t = 16s

Hình 6. Áp suất trong ống xi phông đóng mở theo thời gian

Tại thời điểm này, đập tràn xi phông ở trạng thái làm
việc hoàn toàn. Như vậy, với việc điều chỉnh van khí
mở - đóng, lưu lượng trong đập tràn xi phông được
điều khiển một cách đơn giản và chủ động.

4. Kết luận

Hình 7. Lưu lượng xả trong ống xi phông
thay đổi theo thời gian
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Bài báo đã giới thiệu công cụ van khí trong mô hình
dòng chảy ba chiều và ứng dụng điều khiển lưu lượng
xả nước đập tràn xi phông. Thí nghiệm mô phỏng trên
mô hình tỷ lệ nhỏ được thiết lập, kiểm chuẩn với lời
giải giải tích cho thấy kết quả chính xác của mô hình.
Van khí được thiết lập cùng với ống thông khí đặt trên
đỉnh đập tràn xi phông để điều khiển việc lấy không khí
vào trong ống xi phông. Kết quả thí nghiệm mô phỏng
của mô hình cho thấy lưu lượng trong đập tràn xi phông
được điều khiển qua việc điều khiển mở - đóng van khí
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tại các thời điểm khác nhau. Trong những nghiên cứu
tiếp theo, lưu lượng dòng chảy trong đập tràn xi phông
cần được điều khiển qua việc điều chỉnh lưu lượng
không khí thông qua van khí. Đồng thời, ống thông khí
trong đặt trong xi phông tại vị trí nào là tối ưu cũng cần
được nghiên cứu sâu hơn.
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MÔ HÌNH SỐ TÍCH HỢP MÔ PHỎNG SẠT LỞ ĐẤT NGẦM
TẠO SÓNG THẦN: KIỂM CHUẨN CHO BÀI TOÁN MỘT CHIỀU
INTEGRATED NUMERICAL MODEL OF SUBMARINE LANDSLIDEINDUCED TSUNAMI: VERIFICATION TO ONE - DIMENSIONAL DOMAIN
PHẠM VĂN KHÔI
Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Email liên hệ: khoipv.ctt@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Do động đất hoặc núi lửa hoạt động ngoài khơi,
đáy biển nơi có mái dốc lớn có thể bị sạt lở gây ra
sóng thần. Sóng thần tuy được hình thành ở vùng
nước sâu với biên độ ban đầu khá nhỏ nhưng nó
có thể lan truyền nhanh và không bị suy giảm
năng lượng. Đặc biệt khi gặp đường bờ dốc
ngược, chiều cao sóng thần sẽ tăng rất nhanh và
có thể gây ra thảm họa với đất liền. Sạt lở đất
ngầm tạo sóng thần là hiện tượng phức tạp chịu
sự tác động qua lại giữa năng lượng đáy biển và
năng lượng sóng. Trong nghiên cứu này, tác giả
giới thiệu mô hình số tích hợp mô phỏng hiện
tượng sạt lở đất ngầm bằng hệ phương trình phi
tuyến nước nông và hiện tượng tạo - lan truyền
sóng bằng hệ phương trình Boussinesq mở rộng
có xét tới điều kiện biên đáy biển thay đổi theo
thời gian - không gian. Kết quả mô phỏng bài toán
một chiều của mô hình tích hợp sạt lở đất ngầm
tạo sóng thần được kiểm chuẩn với kết quả thí
nghiệm của mô hình vật lý.
Từ khóa: Mô hình số, mô hình tích hợp, sạt lở đất
ngầm, sóng thần, bài toán một chiều.

Abstract
Due to the earthquake or the active vocalno at the
ocean, the seabed surface at the steep slope may
slide down that induces tsunami. Tsunami
generated in the deep water area has the initial
small amplitude, but it can propagate very
quickly, without energy loss. Especially when it
meets the shore line, the wave height may be
increased quickly then causes the disaster
problem. The submarine landslide-induced
tsunami is the complicated inter - connected
phenomenon between sedbed energy and water
wave energy. In this study, the integrated model is
introduced to simulate submarine landslide using
the nonlinear shallow water equations and
tsunami using the extended Boussinesq equations
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including the bottom - varying in time and space.
The result of one - dimensional integrated model
of submarine landslide - induced tsunami is
verified to the experimental data.
Keywords: Numerical model, integrated model,
submarine landslide, tsunami, one-dimensional
domain.

1. Giới thiệu
Sạt lở đất tạo sóng thần luôn là một đề tài thử thách
với các nhà khoa học đại dương từ trước tới nay [1] [7]. Năm 2011, trận động đất sóng thần hỗn hợp tại
Tohoku, Nhật Bản xảy ra đã làm khoảng 18.000 người
chết và thiệt hại hàng tỷ đô la. Trong một nghiên cứu
sau đó, các nhà khoa học đã chứng minh rằng sạt lở
đất ngầm dưới đáy biển do động đất đã góp phần làm
gia tăng chiều cao sóng thần lên đến 40 m khi vào đến
bờ biển [4]. Cuối năm 2018, núi lửa Anak Krakatau
hoạt động ngoài khơi Indonesia đã làm xuất hiện sóng
thần và làm chết hơn 400 người [6]. Tại Quảng Nam
cuối năm 2017 cũng đã xảy ra sạt lở đất tạo sóng thần
đã làm một người chết và phá hủy nhiều ngôi nhà ven
sông Trường như Hình 1 [7]. So với sóng thần tạo bởi
động đất, sóng thần tạo bởi sạt lở đất thường có biên
độ sóng cao hơn và chiều dài sóng ngắn hơn [8]. Do
đó, nhiều nhà khoa học đã dày công nghiên cứu để dự
báo hiện tượng kết hợp nguy hiểm này.

Hình 1. Sạt lở đất gây sóng thần
tại khu vực sông Trường, Quảng Nam [7]
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Đến nay, có hai cách tiếp cận để giải bài toán sạt
lở đất tạo sóng thần. Cách thứ nhất là giả sử bề mặt
đáy thay đổi như hình e-líp chuyển động trượt xuống
để tạo sóng dùng các hệ phương trình bán ba chiều (hệ
phương trình Boussinesq) [9]. Cách thứ hai là mô
phỏng sạt lở đất đồng thời với mô phỏng sóng đều
dùng hệ phương trình phi tuyến nước nông [10]. Cách
thứ nhất có ưu điểm là mô phỏng được sóng ngắn
nhưng lại không mô phỏng sạt lở đất mà chỉ giả sử
điều kiện biên đáy chuyển động. Cách thứ hai tuy mô
phỏng được sạt lở đất nhưng lại không mô phỏng được
sóng ngắn khi dùng hệ phương trình phi tuyến nước
nông [11].
Trong nghiên cứu này, tác giả mô phỏng sạt lở đất
ngầm và lấy đó làm giá trị đáy thay đổi để mô phỏng
sóng ngắn bằng hệ phương trình Boussinesq mở rộng.
Do đó, phương pháp này có thể khắc phục nhược điểm
của cả hai cách tiếp cận trên. Sạt lở đất ngầm được mô
phỏng chính xác với hiện tượng không liên tục của
điều kiện ban đầu bằng phương pháp thể tích hữu hạn.
Hơn nữa, hệ phương trình Boussinesq mở rộng với
thành phần phân tán có tính chính xác cao có thể mô
phỏng được sóng ngắn như đặc trưng của hiện tượng
sạt lở đất tạo sóng thần.

2. Mô hình tích hợp
Hình 2 thể hiện các biến và đại lượng chính của
mô hình tích hợp, trong đó hệ trục tọa độ (x, y, z) áp
dụng cho bài toán sạt lở đất ngầm và hệ trục tọa độ (x’,
y’, z’) áp dụng cho bài toán tạo sóng.

Hình 2. Miền tính toán cho mô hình tích hợp
sạt lở đất ngầm tạo sóng thần

2.1. Mô hình sạt lở đất ngầm
Hệ phương trình chủ đạo dùng để tính toán sạt lở
đất ngầm được là hệ phương trình phi tuyến nước
nông một chiều dưới dạng bảo toàn dùng hệ tọa độ
( b, s ) [12] như sau:
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U F (U )
+
= H (U )
t
x

( 1)

Trong đó U, F, H lần lượt là thành phần biến, thông
lượng và nguồn. Cụ thể:

 s 
U =

 ( s − b)u 
( s − b)u



F (U ) = 
 ( s − b)u 2 + 1 g ( s − b) 2 
2



( 2)

( 3)

0





H (U ) = 
n2u 2   (4)

4/3
 g ( s − b)  S0 −  cos −
( s − b ) 


Trong đó, s và b tương ứng là cao độ bề mặt sạt lở
và đáy sạt lở, u là vận tốc trung bình theo phương
đứng của phần tử đất bị sạt lở theo phương ngang Ox.
S 0 ( = −b x = tan  ) là độ dốc đáy không xói ( 
là góc dốc),  ( = tan  ) và n tương ứng là hệ số ma
sát trong (  là góc ma sát trong) và hệ số nhám
Manning thể hiện thành phần lực cản do ma sát. Các
biến s, u được thể hiện trên Hình 2. Vì hệ tọa độ (b, s)
được định nghĩa theo phương trục z thẳng đứng nên
có thể dễ dàng kết nối đáy thay đổi với hệ tọa độ
( h,  ) được định nghĩa theo chiều sâu nước của mô
hình sóng.
Để giải tích phân hệ phương trình (1) của mô hình
sạt lở đất ngầm theo thời gian, phương pháp tường
minh Runge-Kutta 3 bước bậc 3 được sử dụng [13].
Phương pháp này cho độ chính xác với bước thời gian
đủ nhỏ và được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực mô
phỏng dòng chảy. Để giải tích phân hệ phương trình
(1) theo không gian, phương pháp hỗn hợp thể tích
hữu hạn - sai phân hữu hạn được sử dụng. Phương
pháp này gần đây được sử dụng phổ biến như sự kết
hợp giữa bài toán có điều kiện ban đầu không liên tục
và liên tục [14]. Trong đó, phương pháp thể tích hữu
hạn áp dụng giải thành phần thông lượng (F(U)) cho
điều kiện bề mặt không liên tục, còn phương pháp sai
phân hữu hạn áp dụng giải thành phần nguồn có độ
dốc đáy liên tục. Phương pháp thể tích hữu hạn mới
được sử dụng trong khoảng 30 năm gần đây với thế
mạnh giải những bài toán điều kiện ban đầu không
liên tục. Phương pháp này khá phức tạp và sẽ được đề
cập chi tiết trong những nghiên cứu sau.
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2.2. Mô hình sóng thần
Hệ phương trình mô phỏng sóng thần được sử dụng
là hệ phương trình một chiều Boussinesq mở rộng với
điều kiện biên đáy thay đổi theo thời gian [11], [15]:

 
h
+ ( h +  ) u  +
=0
t x
t
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dốc lớn 45o và được ngăn bởi một cánh cửa. Sau khi
cánh cửa đột ngột mở, đất cát sạt tự do xuống mái dốc
và mặt nước dao động tạo sóng (hay sóng thần).
Hình 4 thể hiện kết quả của mô hình tích hợp đối

(5)

u

u
+g
+u
t
x
x
+

2
h 2  3u  1
   u 
−
+

h
h 


2 
6 x 2 t  2
 x  t 

 2    h  3 h
− gh 2  h
=0
−
x  x  2 xt 2

Hình 3. Điều kiện ban đầu của thí nghiệm sạt lở đất ngầm
tạo sóng [17]

(6)

Trong đó u và  tương ứng là vận tốc phần tử
sóng trung bình theo chiều sâu theo phương Ox và
tung độ bề mặt sóng, h( x, t ) là độ sâu nước thay đổi
theo không gian và thời gian được thể hiện trên Hình
2,  (=1/15) là hệ số điều chỉnh mở rộng khả năng
tính toán của mô hình ra vùng nước sâu hơn.
Phương pháp sai phân hữu hạn được sử dụng để
giải hệ phương trình (5) và (6) tương tự như sử dụng
trong mô hình sóng nổi tiếng FUNWAVE 1.0. Để giải
tích phân theo thời gian, phương pháp dự đoán
Adams-Bashforth bậc ba và phương pháp hiệu chỉnh
Adams-Moulton bậc bốn được sử dụng. Để giải tích
phân theo không gian, thành phần đạo hàm bậc nhất
4
được rời rạc hóa với độ chính xác bậc 4 ( O ( x ) ) và
những thành phần đạo hàm bậc cao hơn được rời rạc
2
hóa chính xác bậc 2 ( O ( x ) ). Chi tiết về phương
pháp sai phân hữu hạn có thể được tham khảo trong
tài liệu [16].

với miền tính toán của thí nghiệm kiểm chuẩn tại các
thời điểm t=0,4s (Hình 4.a) và t=0,8s (Hình 4.b). Dưới
tác dụng đẩy nổi của nước, khối cát trượt xuống mái
dốc 45o với gia tốc đẩy nổi gđn = g(c- n)/c  0,5g
(trong đó g = 9,81m/s2 là gia tốc trọng trường).

a) t=0,4s

3. Kiểm chuẩn mô hình bài toán một chiều
Do tính phức tạp của mô hình sạt lở đất ngầm tạo
sóng thần, có rất ít thí nghiệm vật lý mô phỏng hiện
tượng này. Trong bài báo này, tác giả dùng thí nghiệm
vật lý tỷ lệ nhỏ sạt lở đất cát ngầm tạo sóng được trình
bày trong tài liệu [17] để kiểm chuẩn cho mô hình số
đề xuất. Đây cũng là thí nghiệm kiểm chuẩn cho nhiều
mô hình số ba chiều mô phỏng sạt lở đất ngầm tạo
sóng thần với độ chính xác cao [17], [18]. Miền tính
toán mô hình thí nghiệm dài 4m, từ hoành độ x = -1m
đến x = 3m như thể hiện trong Hình 3. Chiều sâu nước
là 0,1m phía trên (ở vùng nước nông) và tăng dần theo
mái dốc đáy đến 1,6m ở vùng nước sâu. Một hộp đất
cát khối lượng riêng c = 1.950kg/m3 với kích thước
hình chiếu đứng là 0,65m x 0,65m được đặt trên mái
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b) t=0,8s
Hình 4. Kết quả mô phỏng sạt lở đất ngầm và sóng thần
được tạo ra của mô hình: a) t=0,4s, b) t=0,8s.

Có thể nhận thấy, so với gia tốc sạt lở đất trong
không khí, gia tốc sạt lở đất ngầm dưới nước chỉ bằng
một nửa, cho nên khối đất sạt khá chậm. Điều này
được thể hiện sau khoảng thời gian 0,8s mà khối đất
có kích thước 0,65m x 0,65m chưa sạt đến chân mái
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dốc (Hình 4.b). Một nguyên nhân nữa làm cho khối đất
sạt xuống với tốc độ chậm là do thành phần lực cản
(thành phần nguồn thứ 2 và thứ 3 trong công thức (4))
chịu ảnh hưởng của hệ số ma sát trong của khối đất
ngập nước và hệ số nhám Manning của bề mặt mái dốc.
Các hệ số này khó xác định theo thực nghiệm trong điều
kiện khối đất cát làm việc thực tế dưới nước nên được
lấy theo giá trị kinh nghiệm lần lượt là hệ số ma sát
trong  = 1 và hệ số nhám Manning n=0,56m-1/3s.
Hình 5 thể hiện kết quả kiểm chuẩn trực tiếp tung
độ mặt sóng của mô hình số với số liệu thí nghiệm tại
các thời điểm t=0,4s (Hình 5.a) và t=0,8s (Hình 5.b).
Có thể thấy một cách tổng quát, kết quả mô phỏng của
mô hình số phù hợp với kết quả của thí nghiệm tại cả
hai thời điểm nêu trên. Tại thời điểm t=0,4s thì kết
quả mô hình số thể hiện được một chân - một đỉnh
sóng hình thành. Và tại thời điểm t=0,8s thì kết quả
mô hình số cũng thể hiện được hai chân - hai đỉnh
sóng lan truyền như số liệu thí nghiệm, tuy rằng pha
lan truyền có nhanh hơn một chút. Điều này hoàn toàn
có thể được giải thích do mô hình số giả sử vật liệu
đất cát là đồng nhất nên năng lượng sạt lở đất của mô
hình truyền cho năng lượng sóng là lớn hơn trong thí
nghiệm thực tế.

a) t=0,4s

b) t=0,8s
Hình 5. So sánh tung độ mặt sóng với số liệu thí
nghiệm kiểm chuẩn mô hình: a) t=0,4s; b) t=0,8s

4. Kết luận
Trong bài báo này, mô hình tích hợp sạt lở đất tạo
sóng thần được thiết lập bằng cách kết hợp giữa mô
hình sạt lở đất và mô hình sóng. Trong đó, mô hình sạt
lở đất sử dụng hệ phương trình phi tuyến nước nông,
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phương pháp Runge-Kutta và phương pháp hỗn hợp
thể tích hữu hạn - sai phân hữu hạn tương ứng được
dùng để giải tích phân theo thời gian và không gian.
Mô hình sóng sử dụng hệ phương trình Boussinesq
mở rộng có xét đến điều kiện biên đáy biến đổi theo
thời gian và không gian. Với mô hình sóng, phương
pháp sai phân hữu hạn bậc cao được dùng để giải tích
phân theo cả thời gian và không gian. Kết quả của mô
hình tích hợp được kiểm chuẩn với số liệu thí nghiệm
vật lý cho thấy sự phù hợp nhất định. Những nghiên
cứu tiếp theo, mô hình tích hợp có thể kể đến ảnh
hưởng ngược lại của sóng thần tới mô hình sạt lở đất
ngầm để có thể tăng độ chính xác khi mô phỏng bài
toán sạt lở đất ngầm tạo sóng thần trong thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] P. Heinrich, Nonlinear Water Waves Generated
by Submarine and Aerial Landslides, Journal of
Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering,
Vol.118, No.3, pp.249-266, May 1992, doi:
10.1061/(ASCE)0733-950X(1992)118:3(249).
[2] S. Assier-Rzadkiewicz, P. Heinrich, P. C. Sabatier,
B. Savoye, and J. F. Bourillet, Numerical
Modelling of a Landslide-generated Tsunami:
The 1979 Nice Event, Pure appl. geophys.,
Vol.157, No.10, pp.1707-1727, Oct. 2000, doi:
10.1007/PL00001057.
[3] D. Dutykh and H. Kalisch, Boussinesq modeling
of surface waves due to underwater landslides,
Nonlin. Processes Geophys., Vol.20, No.3,
pp.267-285, May 2013, doi: 10.5194/npg-20267-2013.
[4] D. R. Tappin et al., Did a submarine landslide
contribute to the 2011 Tohoku tsunami?, Marine
Geology, Vol.357, pp.344-361, Nov. 2014, doi:
10.1016/j.margeo.2014.09.043.
[5] S. T. Grilli et al., Modeling coastal tsunami
hazard from submarine mass failures: effect of
slide rheology, experimental validation, and case
studies off the US East Coast, Nat Hazards, Vol.
86, No.1, pp.353-391, Mar. 2017, doi:
10.1007/s11069-016-2692-3.
[6] A. Paris, P. Heinrich, R. Paris, C. Guerin, H.
Hebert, and A. Gailler, Numerical modeling of
the December 22, 2018 Anak Krakatau landslide
and the following tsunami in Sunda Strait,
Indonesia, in OCEANS 2019 - Marseille,
Marseille, France, Jun. 2019, pp.1-6. doi:
10.1109/OCEANSE.2019.8867270.
[7] D. M. Duc et al., Analysis and modeling of a

65

TẠP CHÍ

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
landslide-induced tsunami-like wave across the
Truong river in Quang Nam province, Vietnam,
Landslides, Vol.17, No.10, pp.2329-2341, Oct.
2020, doi: 10.1007/s10346-020-01434-2.
[8] S. Yavari-Ramshe and B. Ataie-Ashtiani,
Numerical modeling of subaerial and submarine
landslide-generated
tsunami
waves-recent
advances and future challenges, Landslides, Vol.
13, No.6, pp.1325-1368, Dec. 2016, doi:
10.1007/s10346-016-0734-2.
[9] P. Lynett and P. L.-F. Liu, A Numerical Study of
Submarine-Landslide-Generated Waves and
Run-Up, Proceedings: Mathematical, Physical
and Engineering Sciences, Vol.458, No.2028, pp.
2885-2910, 2002.
[10] K. Sassa, K. Dang, H. Yanagisawa, and B. He, A
new landslide-induced tsunami simulation model
and its application to the 1792 Unzen-Mayuyama
landslide-and-tsunami disaster, Landslides, Vol.
13, No.6, pp.1405-1419, Dec. 2016, doi:
10.1007/s10346-016-0691-9.
[11] V. K. Pham, V. N. Vu, and C. Lee, Numerical
simulation of tsunami due to submarine landslide
using
extended
Boussinesq
equations,
Proceedings of the 10th International Conference
on Asian and Pacific Coasts (APAC 2019) Hanoi,
Vietnam, September 25-28, 2019, 2020.
[12] V. K. Pham, C. Lee, and V. N. Vu, Numerical
Simulation of Subaerial and Submarine
Landslides Using the Finite Volume Method in
the Shallow Water Equations with (b, s)
Coordinate, J Korean Soc Coast Ocean Eng, Vol.
31, No.4, pp.229-239, Aug. 2019, doi:
10.9765/KSCOE.2019.31.4.229.

66

ISSN: 1859-316X

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

[13] D. Dutykh, T. Katsaounis, and D. Mitsotakis,
Finite volume schemes for Boussinesq type
equations, Proceedings of Colloque EDPNormandie, 2011.
[14] E. F. Toro, Shock-capturing methods for freesurface shallow flows. John Wiley & Sons, LTD,
2001.
[15] C. Lee and V. N. Vu, Development of extended
Boussinesq equations to simulate tsunami
generation and propagation, Proceedings of
Coastal and Ocean Engineering in Korea,
South Korea, pp.1-3, 2015.
[16] G. Wei and J. T. Kirby, Time-Dependent
Numerical Code for Extended Boussinesq
Equations, Journal of Waterway, Port, Coastal,
and Ocean Engineering, Vol.121, No. 5, pp.251261, Sep. 1995, doi: 10.1061/(ASCE)0733950X(1995)121:5(251).
[17] S. A. Rzadkiewicz, C. Mariotti, and P. Heinrich,
Numerical Simulation of Submarine Landslides
and Their Hydraulic Effects, Journal of
Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering,
Vol.123, No.4, pp.149-157, Jul. 1997, doi:
10.1061/(ASCE)0733-950X(1997)123:4(149).
[18] G. Ma, J. T. Kirby, and F. Shi, Numerical
simulation of tsunami waves generated by
deformable submarine landslides, Ocean
Modelling, Vol.69, pp.146-165, Sep. 2013, doi:
10.1016/j.ocemod.2013.07.001.
Ngày nhận bài:
Ngày nhận bản sửa:
Ngày duyệt đăng:

19/11/2021
09/12/2021
14/12/2021

SỐ 69 (01-2022)

TẠP CHÍ

ISSN: 1859-316X

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY

SỬ DỤNG MÔ HÌNH IHSDM ĐỂ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN GIAO THÔNG
TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG XUYÊN ĐẢO CÁT BÀ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
USING IHSDM MODEL TO ASSESS TRAFFIC SAFETY ON CATBA CROSS
ISLAND ROAD, HAIPHONG CITY
PHẠM THỊ LY*, NGUYỄN PHAN ANH
Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: lypt.ctt@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thành phố
Hải Phòng đang dần hoàn thiện hệ thống hạ tầng
giao thông kết nối ngoài đô thị. Đặc điểm của
những tuyến đường này là có địa hình phức tạp
như đường xuyên đảo Cát Hải - Cát Bà (TL356),
nơi tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao. Việc ứng
dụng mô hình tương tác thiết kế an toàn đường bộ
- IHSDM để phân tích, đánh giá ảnh hưởng của
các yếu tố hình học của tuyến đường xuyên đảo
Cát Bà đến an toàn giao thông là cần thiết. Kết
quả của nghiên cứu này đưa ra được biểu đồ dự
báo rủi ro tai nạn giao thông của tuyến đường,
trên cơ sở đó đề xuất các hướng tổ chức giao
thông trong quá trình khai thác tuyến đường.
Từ khóa: Đường xuyên đảo, IHSDM, an toàn
giao thông.

Abstract
With the aims of promoting of social and economic
development, Hai Phong city is completion of
transportation infrastructue connecting outside
urban areas. The roads with complicated
geometric feature such us the cross Cat Ba island
road (provincial road 356) has inherent risks in
traffic safety. Using model Interactive Highway
Safety Design Model - IHSDM to Analyze , assess
the effect of geometric factors cross Cat Ba island
road on traffic safety is necessary. The result
presents charts make predictions about the risks
of traffict accident on the road and. The output is
used in giving recommendations on traffic
ozganization in operation progress.
Keywords: Cross island road, IHSDM, traffic
safety.

1. Tổng quan về dự án
Xây dựng tuyến đường xuyên đảo Cát Hải - Cát
Bà để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của
du khách và cư dân trên quần đảo Cát Bà. Điều đó phù
hợp với định hướng phát triển du lịch của thành phố
và góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông
khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như an ninh
quốc phòng của địa phương.
Tuyến đường được thiết kế theo quy mô đường cấp
IV-MN, vận tốc thiết kế 40km/h theo tiêu chuẩn
TCVN 4054-05.
Bảng 1. Các thông số kỹ thuật của tuyến đường [1]
Tên chỉ tiêu

Đơn vị

Giá trị

km/h

40

isc max

%

7

Bán kính cong Rmin

m

60

Bán kính cong Rtt

m

125

Bán kính Rksc

m

600

Tầm nhìn S1

m

40

Độ dốc dọc idmax

%

10

Bán kính cong đứng lồi Rmin

m

700

Bán kính cong đứng lõm min

m

450

Độ dốc ngang phần xe chạy

%

2

Bề rộng lề

m

0,6

Vận tốc thiết kế Vtk

Theo tiêu chuẩn đường cấp IV-MN, tuyến đường
được thiết kế với các thông số kỹ thuật như sau [1] :
Bề rộng nền đường

: Bnền = 11,2m.

Bề rộng mặt đường

: Bmặt = 10,0m.

Bề rộng lề đất

: Blề đất

Độ dốc ngang mặt đường : imặt = 2%.
Độ dốc ngang lề đất
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= 2x0,6m.

: ilề = 0%.
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2020

2025

2030

2035

Xe con

121

242

475

862

mật thiết với tai nạn giao thông. Việc đánh giá mối
quan hệ này là rất cần thiết để đưa ra các tiêu chí về
an toàn giao thông nhằm có các thước đo định lượng
ngay từ khâu thiết kế mới, nâng cấp mở rộng tuyến
đường.

Xe bus nhỏ

87

176

345

625

2.2. Tổng quan về IHSDM

Xe bus lớn

169

340

666

1208

Tải nhỏ

296

718

1282

1796

Tải trung

336

843

1492

1625

Tải 3 trục

401

1062

1851

2103

Tải > 3 trục

227

698

1171

1213

IHSDM - mô hình tương tác thiết kế an toàn đường
bộ đã và đang được sử dụng rộng rãi trên các nước
tiên tiến như: Mỹ, Anh, Ý, New Zealand,… Tuy nhiên,
tại Việt Nam việc nghiên cứu, đánh giá mức độ an toàn
giao thông của các tuyến đường thiết kế mới, đang
được khai thác, sử dụng chưa được đề cập.

Xe máy

0

0

0

0

Xe đạp

0

0

0

0

1638

4080

7282

8219

Bảng 2. Lưu lượng xe trung bình năm (AADT) [2]
(Đơn vị: PCU/ngày đêm)

Loại xe

Tổng

IHSDM sử dụng các yếu tố hình học và yếu tố
quang học để đánh giá tổng thể tuyến đường với tiêu
chí đánh giá như: Dự báo tai nạn, độ an toàn, biểu đồ
vận tốc, những vị trí bất lợi về tầm nhìn,… Vì vậy, sử
dụng IHSDM để đánh giá mức độ an toàn giao thông
của đường này là cần thiết.

Hình 2. Cửa sổ nhập dữ liệu của IHSDM [3]
Hình 1. Mặt bằng tổng thể tuyến đường

2. Sử dụng IHSDM để đánh giá mức độ ATGT
của dự án
2.1. Mối quan hệ giữa các thông số kỹ thuật của
tuyến đường với tai nạn giao thông
Theo một số nghiên cứu khoa học trên thế giới cho
thấy, khuyết điểm trong thiết kế hình học tuyến đường
là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tai
nạn giao thông. Sản phẩm của thiết kế là các bộ phận
cơ bản của tuyến: bình đồ, trắc dọc, trắc ngang. Sự kết
hợp các yếu tố kỹ thuật của tuyến ảnh hưởng đến quá
trình khai thác, vận hành sau này.
Các yếu tố hình học điển hình như: vận tốc thiết
kế, đoạn thẳng quá dài, bán kính đường cong nằm, hệ
số ma sát ngang, độ dốc dọc của đường, tầm nhìn, sự
phối hợp giữa nội bộ tuyến, giữa các yếu tố tuyến
đường với môi trường xung quanh,… có mối quan hệ
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IHSDM gồm 6 mô đun để đánh giá các thiết kế
của đường ngoài đô thị:
• PRM - Mô đun đánh giá tiêu chuẩn thiết kế;
• CPM - Mô đun dự đoán rủi ro tai nạn;
• DCM - Mô đun Tính bền vững của thiết kế;
• TAM - Mô đun phân tích giao thông;
• IRM - Mô đun đánh giá nút giao cắt đồng mức;
• DVM - Mô đun người – xe;
Tùy thuộc vào các tiêu chí cần sử dụng, người
dùng có thể lựa chọn một trong các mô đun trên.
Trong bài báo này tác giả sử dụng mô đun CPM
để dự báo tai nạn giao thông. CPM xác định các vị trí
có tần số và tỷ lệ dự báo tai nạn cao nhất trên tổng thể
dọc tuyến và từng phân đoạn tuyến đường. Ngoài là
cơ sở để xác định “rủi ro”, mô đun này còn hỗ trợ xây
dựng thư viện số tai nạn lịch sử cho các tuyến đường
có quy mô tương tự trong tương lai.
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Thuật toán tính dự báo tai nạn gồm 3 thành phần:
cơ sở các mô hình, hệ số hiệu chuẩn, hệ số hiệu chỉnh
tai nạn (AMFs). [4]
Phương trình (1), (2) được sử dụng để dự báo số
lượng tai nạn phân đoạn đường ô tô trong mô đun
CPM.

N rs = Nbr .Cr . AMF1. AMF2 .....AMF9
N

br

= ( ADT ).( L ).(365).(10
n

−6

hành phân tích và trả các kết quả: Biểu đồ dự báo tai
nạn tổng thể dọc tuyến đường và dự báo tai nạn trên
đoạn thẳng, đoạn cong, đoạn chuyển tiếp của đường.
Những con số dự báo chi tiết và tổng số tai nạn, tỷ
lệ % hậu quả của tai nạn.
Kết quả thu được qua mô hình đánh giá IHSDM:

(1)

). exp(−0.4865) (2)

Trong đó:
𝑁𝑟𝑠 , 𝑁𝑏𝑟 : Tổng số dự báo tai nạn trên phân đoạn
đường, số tai nạn danh định trong điều kiện cơ bản
của đường;
𝐶𝑟 , 𝐴𝑀𝐹𝑖 ∶ Hệ số điều chỉnh chung, hệ số điều
chỉnh tai nạn cho từng phân đoạn;
(𝐴𝐷𝑇)𝑛 : Lưu lượng giao thông trung bình ngày
đêm cho năm dự kiến n;
L: Chiều dài phân đoạn đường;

2.3. Sử dụng IHSDM dự báo tai nạn của tuyến
đường xuyên đảo Cát Hải - Cát Bà
Trong cửa sổ nhập dữ liệu chứa nhiều tab: Tổng
quát, Bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, làn,... Mỗi tab dữ
liệu, người dùng nhập dữ liệu bắt buộc hoặc dữ liệu
lựa chọn.
Mô đun CPM cần các dữ liệu bắt buộc đó là:
• Đoạn thẳng, đoạn cong trên bình đồ;
• Đoạn chuyển đổi dốc trên trắc dọc tuyến đường;
• Vận tốc khai thác, địa hình,chức năng của tuyến
đường, lưu lượng xe dự báo năm tương lai;
• Các dữ liệu trong menu trắc ngang tuyến đường;
• Số lượng tai nạn lịch sử;

Hình 4. Biểu đồ tổng kết dư báo tai nạn tuyến đường

Kết quả được thống kê chi tiết qua Bảng 3,4:
Bảng 3. Bảng dự báo tần số và tỷ lệ tai nạn trên toàn
bộ tuyến đường

Năm thứ nhất đánh giá

2020

Năm thứ n đánh giá

2035

Chiều dài tuyến đường (km)

1,8017

AADT (vpd)

3,372

Số lượng tai nạn dự báo
Tổng số tai nạn

17,32

Số tai nạn gây tử vong và chấn thương

5,56

Số tai nạn gây tử cong và chấn thương
nghiêm trọng

3,05

Thiệt hại về tài sản

11,76

% tổng số tai nạn
Tử vong và chấn thương

32

Tử vong và chấn thương nghiêm trọng
(%)
% thiệt hại tài sản

18
68

Dự kiến tỷ lệ tai nạn

Hình 3. Cửa sổ dữ liệu bình đồ tuyến đường [3]

Với dữ liệu thu được từ hồ sơ thiết kế tổ chức thi
công tuyến đường xuyên đảo Cát Hải - Cát Bà. Sau
khi khai báo đầy đủ các cửa số dữ liệu, IHSDM tiến
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Tỷ lệ tai nạn (số tai nạn/km/năm)

1,6026

Tỷ lệ tử vong và chấn thương (số tai
nạn/km/năm)

0,5144

Tỷ lệ tử vong và chấn thương nghiêm
trọng (số tai nạn/km/năm)

0,2821

Tỷ lệ thiệt hại tài sản (số tai
nạn/km/năm)

1,0881
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Bảng 4. Bảng dự báo tần số và tỷ lệ tai nạn trên từng phân đoạn đường
Tỷ lệ tai nạn

Tỷ lệ tai nạn tính trên

(tai nạn/km/

phương tiện

năm)

(tai nạn/triệu phương tiện-

0,0372

0,15

km)
0,6573

211,5
228,7
302,68
444,22
559,46
603,07
639,08
734,41
804,06
834,89
884,91
904,37
953,37
1+034,22
1+139,69
1+247,06
1+317,14
1+361,42
1+528,02
1+584,24
1+628,01

0,1743
0,0172
0,0740
0,1415
0,1152
0,0436
0,0360
0,0953
0,0696
0,0308
0,0500
0,0195
0,0490
0,0808
0,1055
0,1074
0,0701
0,0443
0,1666
0,0562
0,0438

0,80
0,07
1,12
0,56
1,28
0,17
0,96
0,38
2,01
0,12
1,02
0,08
1,86
0,32
1,67
0,42
0,78
0,18
1,49
0,22
0,57

0,7699
0,6573
2,5203
0,6573
1,8589
0,6573
4,4677
0,6573
4,8167
0,6573
3,4052
0,6573
6,3315
0,6573
2,6344
0,6573
1,8475
0,6573
1,4933
0,6573
2,1818

1+697,92
1+762,64

0,0699
0,0647

0,28
0,66

0,6573
1,6906

1+762,64 1+801,722 1+801,722

0,0391

0,15

0,6573

Chiều dài Số tai nạn được dự báo với

Lý trình

Lý trình

đầu

cuối

(km)

chu trình đánh giá

0

37,19

37,19

37,19
211,5
228,7
302,68
444,22
559,46
603,07
639,08
734,41
804,06
834,89
884,91
904,37
953,37
1+034,22
1+139,69
1+247,06
1+317,14
1+361,42
1+528,02
1+584,24

211,5
228,7
302,68
444,22
559,46
603,07
639,08
734,41
804,06
834,89
884,91
904,37
953,37
1+034,22
1+139,69
1+247,06
1+317,14
1+361,42
1+528,02
1+584,24
1+628,01

1+628,01
1+697,92

1+697,92
1+762,64

3. Phân tích và đề xuất giải pháp
3.1. Phân tích kết quả thu được
Qua biểu đồ và bảng thống kê chi tiết dự báo tần
số và tỷ lệ tai nạn giao thông trên từng phân đoạn
đường, và thống kê số tai nạn dự báo trên toàn bộ
tuyến đường. Ta thấy tại các đường cong nằm sau có
tỷ lệ tai nạn được dự báo là lớn nhất và có nguy cơ trở
thành điểm đen giao thông khi khai thác tuyến đường.
Bảng 5. Phân đoạn đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn
giao thông cao

Phân đoạn
Km 0+603,07 - Km 0+639,08
Km 0+734,41 - Km 0+804,06
Km 0+834,89 - Km 0+884,91
Km 0+904,37 - Km 0+953,37

70

Tỷ lệ tai nạn
(số tai
nạn/km/năm)
4,4677
4,8167
3,4052
6,3315

Tại 4 đoạn cong trên được dự đoán tỷ lệ tai nạn
cao. Vì vậy, ta tiến hành đưa ra biện pháp xử lý các
yếu tố kỹ thuật kịp thời trong quá trình thiết kế hoặc
tiến hành cắm biển cảnh báo người lái xe trên các cung
đường đã khai thác, sử dụng.
Tại phân đoạn Km 0+603.07 - Km 0+639.08 thuộc
lý trình đường cong D4. Các yếu tố đường cong
A=163d29’29’, R=125m, Ln=35 m, isc=4%.
Tại phân đoạn Km 0+734,41 - Km 0+804,06 thuộc
lý trình đường cong D5. Các yếu tố kỹ thuật:
A=113d29’13’’, R=60m, Ln=35m, isc=6% .
Tại phân đoạn Km 0+834,89 - Km 0+884,91 thuộc
lý trình của đường cong D6. Các yếu tố đường cong
A=157d04’10’’, R=125m, Ln=20m, isc=7% .
Tại phân đoạn Km 0+904,37 - Km 0+953,37 thuộc
phạm vi lý trình của đường cong D7. Các yếu tố kỹ
thuật của đường cong: A=133d12’56’’, R=60m,
Ln=15m, isc=7% .
4 phân đoạn nằm trên 4 đường cong liên tiếp, trong
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đó đường cong D5, D6 là 2 đường cong cùng chiều và
rất gần nhau, đoạn nối giữa 2 đường cong rất ngắn
L=30,83m.
Theo TCVN4504 - 05, đường cấp IV-MN có thông
số: Bán kính cong nằm Rmin=60m, Rtt =125m. Trong
trường hợp này do yếu tố địa hình kỹ sư thiết kế đang
sử dụng các giá trị tới hạn cho 4 đường cong liền kề.
Điều này không vi phạm quy trình thiết kế, song nó
được khuyến cáo không thuận lợi trong quá trình khai
thác đường.

3.2. Đề xuất giải pháp xử lý
Các biện pháp xử lý các vị trí nguy cơ tai nạn giao
thông cần được đưa ra để cải thiện yếu tố hình học của
tuyến đường như sau:
Trong quá trình khai thác sử dụng, dựa trên kết quả
dự báo tai nạn này ta tiến hành cắm biển báo hiệu lệnh
243- đi chậm, kèm theo biển chỉ dẫn “chú ý quan sát”
tại cọc 38 - Km 0+ 579,46 cách cọc TD4 30m và cọc
60 - km 0+980,24 cách cọc TC7 30m. Việc cắm biển
báo này sẽ giúp nâng cao ý thức của lái xe để hạn chế
các va chạm giao thông tại cung đường này.
Trong quá trình sửa chữa, cải tạo tuyến đường để
cải thiện thông số kỹ thuật, chúng ta tiến hành chỉnh
tuyến bằng cách tăng bán kính đỉnh D4, D7. Với 2
đỉnh cùng chiều D5, D6: loại bỏ đỉnh D5 và tăng bán
kính đỉnh D6 để nâng cao các chỉ tiêu kỹ thuật của
tuyến đường.

4. Kết luận
Nghiên cứu đã tập trung sử dụng mô đun CPM
trong mô hình IHSDM để phân tích, đánh giá, dự báo
TNGT trên dự án thiết kế đường xuyên đảo Cát Bà,
thành phố Hải Phòng. Ta có kết quả dự báo tai nạn giao
thông trên toàn bộ tuyến đường, từng phân đoạn đường,
kết quả dự báo tai nạn giao thông chi tiết do các yếu tố
theo phương ngang.
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Với biểu đồ dự báo tai nạn giao thông ta thấy được
4 phân đoạn đường thể hiện trên Bảng 5 có tiềm ẩn
nguy cơ tai nạn giao thông cao. Vấn đề đặt ra cho kĩ
sư thiết kế phải đưa ra biện pháp hợp lý cải tiến các
yếu tố hình học của các đoạn tuyến đó để cải thiện
điều kiện đường, đảm bảo an toàn giao thông.
Qua bài báo bước đầu giúp người đọc có cái nhìn
tổng quát về phương pháp đánh giá, phân tích ảnh
hưởng của các yếu tố hình học đối với an toàn giao
thông đường bộ bằng phần mềm IHSDM. Có định
hướng đúng hỗ trợ các kỹ sư giao thông vận tải trong
việc xác định các vị trí dễ xảy ra tai nạn giao thông.
Xác định các “điểm nóng” tiền năng được chú ý đặc
biệt. Từ đó giúp cho họ kịp thời đưa ra các phương án
cải tiến các chỉ tiêu kỹ thuật của đường, tổ chức an
toàn giao thông khi khai thác, sử dụng đường.
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SONG SONG HÓA THUẬT TOÁN LAI GHÉP DAVIS' ORDER CROSSOVER
TRÊN FPGA SỬ DỤNG TRUE DUAL PORT RAM - MỘT CÁCH TIẾP CẬN
TRONG GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH
BẰNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
PARALLEL DAVIS'S ORDER CROSSOVER USING TRUE DUAL PORT RAM
OF FPGA - AN APPROACH TO SOLVE TRAVELLING SALESMAN PROBLEM
BY GENETIC ALGORITHM
NGUYỄN TRUNG QUÂN, NGUYỄN TRỌNG ĐỨC*
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: trong-duc.nguyen@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Bài toán Người du lịch (TSP - Travelling
Salesman Problem) được xem là một trong những
bài toán kinh điển của tối ưu hóa, đã và đang được
ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như lập kế
hoạch, thiết kế vi mạch, phân tích gen,.. TSP với
lời giải tổng quát thuộc lớp bài toán có độ phức
tạp không phái đa thức (NP - đầy đủ), vì vậy việc
tìm kiếm lời giải tối ưu cho bài toán là không khả
thi. Đã có nhiều nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu
năng cho TSP trong phạm vi vài chục ngàn thành
phố như sử dụng giải thuật tìm kiếm Tabu, mạng
Nơron nhân tạo, giải thuật Di truyền (GA Genetic Algorithm),.. Trong bài báo này, nhóm tác
giả đề xuất giải pháp tăng cường mức độ song
song hóa giải thuật GA nhằm cải thiện hiệu năng
của giải thuật này khi giải quyết bài toán TSP
bằng cách song song hóa thuật toán OX1 (Davis'
Order Crossover) trên nền tảng FPGA (FieldProgrammable Gate Array) với True Dual - Port
RAM (T2P-RAM).
Từ khóa: Bài toán Người du lịch, giải thuật di
truyền, Davis' Order Crossover, FPGA.

Abstract
Travelling Salesman Problem (TSP) is an
optimization problem. It has several applications,
such as scheduling, VLSI, logistics, supply chain
optimization. TSP is a NP-Hard problem, so it is
impossible to find an optimal solution in
polynomial time. There is much research that
improves TSP performance for thousands of
cities, such as Tabu algorithm, neural network,
genetic algorithm (GA). In this paper, we suggest
a proposed solution to improve parallelization of
GA in order to reduce processing time when
applied to solve TSP by parallel OX11 step using
True Dual Port RAM of the Field-Programmable
Gate Array (FPGA).
Keywords: Travelling Salesman Problem,
Genetic Algorithm, Davis' Order Crossover,
FPGA.
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1. Mở đầu
Bài toán Người du lịch (TSP - Travelling
Salesman Problem) được xem là một trong những bài
toán kinh điển của tối ưu hóa, đã và đang được ứng
dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như lập kế hoạch,
thiết kế vi mạch, phân tích gen,... [1]. Đã có nhiều
nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu năng cho TSP trong
phạm vi vài chục ngàn thành phố như sử dụng giải
thuật tìm kiếm Tabu [2], mạng Nơron nhân tạo [3],
giải thuật Di truyền [4],... Tuy nhiên, giải pháp đưa ra
hiện dừng lại ở các phương pháp tính toán và xử lý
tuần tự, chưa khai thác được thế mạnh của các giải
thuật tính toán song song cũng như sự phát triển của
kĩ thuật phần cứng.
Tính toán song song hiệu năng cao được xem là
một xu thế phát triển cho các hệ thống hiện nay. Lập
lịch và đồng bộ giữa các tác vụ là một trong các thách
thức để có thể song song hóa quá trình xử lý [5]. Một
số mô hình đã được đề xuất khi thực hiện song song
hóa các phần mềm trên nền tảng của CPU hoặc GPU
[6]. Tuy nhiên, việc song song hóa này tồn tại những
hạn chế nhất định về mặt thời gian khi thực hiện trao
đổi dữ liệu và đồng bộ giữa các tiến trình [7]. Khi đó,
giải pháp đề ra là triển khai song song hóa trực tiếp
trên các hệ thống phần cứng thông qua việc tối ưu thiết
kế cho các cơ chế giao tiếp của các đơn vị xử lý. Giải
pháp thực hiện song song hóa giải thuật GA trên nền
tảng FPGA cho bài toán TSP được đề xuất. Trong bài
báo này, nhóm tác giả đề xuất giải pháp tăng cường
mức độ song song hóa giải thuật GA nhằm cải thiện
hiệu năng của giải thuật này khi giải quyết bài toán
TSP bằng cách song song hóa thuật toán OX1 trên
FPGA với True Dual Port RAM (T2P-RAM).
Nội dung bài báo bao gồm: Mục 1 - Mở đầu;
mục 2 - Mô hình kiến trúc hệ thống; Mục 3 - Song
song hóa thuật toán OX1 sử dụng T2P- RAM và
cuối cùng là Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp
theo của nhóm.
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2. Mô hình kiến trúc hệ thống
Mô hình kiến trúc hệ thống được chỉ ra trong Hình 1.
Khối Core: Đảm nhiệm nhiệm vụ chính để tương
tác giữa các luồng dữ liệu, đồng thời chứa quần thể
khởi tạo ban đầu.
Khối Logger: Nhận dữ liệu về cá thể tốt nhất sau
mỗi thế hệ, lưu trữ vào bộ nhớ.
Khối RandSelection: Tạo ra 2 giá trị ngẫu nhiên là
vị trí trong quần thể nhằm lựa chọn hai cá thể ban đầu.
Khối Tournament: Kết hợp dữ liệu từ hai khối
RandSelection để lựa chọn ra cá thể đưa vào quá trình
lai ghép theo giải thuật 2-way tournament.
Khối Replacement: Xác định vị trí các cá thể bị
thay thế bới các cá thể mới.
Khối InvariantCtrl: Sinh hai giá trị ngẫu nhiên
theo thứ tự nhằm chọn ra hai điểm trên chuỗi gen phục
vụ cho quá trình trao đổi chéo và đột biến.

Cụm Computing: Bao gồm nhiều khối xử lý nhỏ
hoạt động theo cơ chế đường ống nhằm hỗ trợ việc tạo
ra cá thể mới thông qua việc trao đổi chéo và đột biến.
Trong đó:
Khối OX1: Thực hiện trao đổi chéo dựa theo giải
thuật OX1.
Khối Invert: Thực hiện đột biến chuỗi gen dựa
theo giải thuật đảo ngược.
Khối DnaSplitter: Nhân bản luồng dữ liệu Nhiễm
sắc thể (DNA) thành hai luồng giống nhau với một
luồng đưa ra ngoài và luồng còn lại đi tới khối
LookupDemux.
Khối LookupDemux: Phân tách chuỗi DNA mã
hóa chu trình thành các đoạn đường cần di chuyển và
phân loại chúng về các luồng tìm kiếm chi phí cho
đoạn đó.
Mỗi khối trong cụm được triển khai thành một đơn
vị xử lý độc lập trên FPGA, đồng thời chúng cũng

Hình 1. Mô hình kiến trúc hệ thống

Hình 2. Sơ đồ khối cụm Computing
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được lập lịch để hoạt động đồng bộ. Thêm vào đó, các
khối được kết nối với nhau thông qua một hoặc nhiều
kết nối AXI Stream nhằm chuyển dữ liệu theo một
chiều từ khối này sang khối khác. Từ đó, cho phép
việc xử lý của các khối này được song song ở mức tác
vụ theo cơ chế đường ống. Nhờ vậy, việc cân bằng tốc
độ xử lý của các tác vụ trong đường ống sẽ đảm bảo
hiệu quả khi không có tác vụ nào phải chờ đợi được
xử lý.

3. Song song hóa thuật toán OX1 sử dụng True
Dual port RAM
Lưu đồ thuật toán OX1 tuần tự như chỉ ra trong
Hình 3.
Hình 4. Lưu đồ thuật toán OX1 song song

Bước 3: Đọc giá trị gen hiện tại và gen kế tiếp;
Bước 4: Đánh dấu giá trị 2 gen vừa đọc đã xuất
hiện;
Bước 5: Chuyển sang gen ở vị trí kế tiếp và quay
về bước 2;

Hình 3. Lưu đồ thuật toán OX1 tuần tự

Bước 6: Kiểm tra số lượng gen trong đoạn được
chọn là chẵn thì chuyển sang bước 9, nếu sai thì thực
hiện bước 7;
Bước 7: Đọc giá trị gen hiện tại;

Với các bước:
Bước 1: Đánh dấu điểm bắt đầu xử lý là điểm đầu
trong đoạn gen được chọn;
Bước 2: Kiểm tra nếu điểm cần xử lý nằm trong
đoạn gen được chọn chuyển sang bước 3, nếu sai thì
chuyển sang bước 6;
Bước 3: Đọc giá trị gen hiện tại;
Bước 4: Đánh dấu giá trị gen hiện tại đã xuất hiện;
Bước 5: Chuyển sang gen ở vị trí kế tiếp và quay
về bước 2;
Bước 6: Chuyển dữ liệu sang phần xử lý kế tiếp.
Bộ nhớ hiện đang sử dụng trong khối OX1 có thể
cấu hình ở chế độ làm việc T2P-RAM. Điều này cho
phép việc đọc ghi có thể diễn ra đồng thời trên cả hai
cổng của bộ nhớ RAM. Để tận dụng được lợi thế này,
nhóm thực hiện song song hóa giải thuật OX1 trên nền
tảng FPGA, lưu đồ thuật toán song song hóa OX1
được chỉ ra trong Hình 4.
Với các bước:
Bước 1: Đánh dấu điểm bắt đầu xử lý là điểm đầu
trong đoạn gen được chọn;
Bước 2: Kiểm tra nếu điểm kế tiếp nằm trong đoạn
gen được chọn chuyển sang bước 3, nếu sai thì chuyển
sang bước 6;
74

Bước 8: Đánh dấu giá trị gen vừa đọc đã xuất hiện;
Bước 9: Chuyển dữ liệu sang phần xử lý tiếp theo.
Ở các bước 3 và bước 4 sẽ tận dụng bộ nhớ T2PRAM để thực hiện được thao tác đọc và ghi được 2 ô
nhớ một cách đồng thời. Điều này sẽ giúp giảm số chu
kỳ cần thực hiện đi khoảng một nửa. Tuy nhiên, cũng
cần bổ sung thêm bước xử lý bổ sung khi số lượng gen
trong đoạn cần chọn là lẻ.
Các phần còn lại trong các khối xử lý của OX1
được thiết kế lại theo phương pháp tương tự để có thể
tận dụng được lợi thế của T2P-RAM trên FPGA cho
phép đọc ghi đồng thời trên cả hai cổng của bộ nhớ
RAM.

4. Kết luận
Như đã trình bày trong mục trước, TSP tổng quát
là bài toán thuộc lớp NP-đầy đủ. Để tối ưu hóa bài
toán TSP tổng quát cho tới thời điểm hiện tại là không
khả thi. Để kiểm chứng cho đề xuất của mình, nhóm
tiến hành thử nghiệm cài đặt giải thuật OX1 song song
đã đề xuất (trong phạm vi 250 thành phố), so sánh tốc
độ tính toán và xử lý của giải thuật này với giải thuật
OX1 tuần tự. Dữ liệu cho mẫu thử được sinh ngẫu
nhiên cho các lần thử với 10000 nhiễm sắc thể trong
quần thể để đánh giá hiệu năng của đơn vị xử lý cho
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Hình 5. So sánh thời gian tính toán, xử lí bài toán TSP bởi OX1 song song và tuần tự

Hình 6. Thông số hệ thống khi chạy thử nghiệm

giả thuật OX1 được thiết kế trên phần cứng FPGA.
Hình 5 chỉ ra sự so sánh về thời gian thực hiện giải
thuật OX1 tuần tự (phiên bản v3.0.0-lite) và OX1 khi
được song song hóa.
Biểu đồ trên Hình 5 cho thấy, thời gian xử lý trên
OX1 song song chỉ chiếm khoảng 60% thời gian xử
lý so với giải thuật tuần tự. Điều này khẳng định giải
thuật OX1 sau khi tận dụng lợi thế của T2P-RAM đã
SỐ 69 (01-2022)

giảm thời gian xử lý được gần 2 lần. Đặc biệt, khi số
lượng các thành phố tăng lên, hiệu năng của giải thuật
được cải thiện rõ rệt.
Bên cạnh đó, các thông số hệ thống trong quá trinh
chạy thử nghiệm của phiên bản v3.1.0-lite (Hình 6)
cũng cho thấy tần số làm việc của đơn vị xử lý được
thiết kế trên FPGA (B0) và tốc độ truyền dữ liệu giữa
FPGA và máy tính (A0) hoàn toàn đồng bộ (227 MHz).
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Đồng thời, mức độ tiêu thụ năng lượng trung bình của
thiết kế trong quá trình thử nghiệm (~13W) thấp hơn
nhiều so với các bộ xử lý thông thường thiết kế cho
máy tính cá nhân (~45W). Điều này khẳng định sự kết
hợp giữa FPGA với các máy tính thông thường làm
gia tăng hiệu năng cho hệ thống, khi đó FPGA đóng
vai trò như một bộ đồng xử lý cho các hệ thống này.
Thêm vào đó, việc xử lý các tác vụ hay các bài toán
con (bài toán lai ghép trong GA, nhận dạng ảnh,...) có
thể được xử lý một cách độc lập trên các hệ FPGA
chuyên dụng là hoàn toàn khả thi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Lê Anh Vinh, Lý thuyết đồ thị, NXB ĐHQG Hà
Nội, 2020.
[2] C.N. Fiechter, A Parallel Tabu Search Algorithm
for Large Scale Traveling Salesman Problems,
Working Paper 90/1 Department of Mathematics,
École Polytechnique Fédérale de Lausanne,
Switzerland, 1990.
[3] V. Potvin, The Traveling Salesman Problem: A
Neural Network Perspective, INFORMS Journal
on Computing Vol.5, pp 328-348, 1993.

76

ISSN: 1859-316X

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

[4] J.V. Potvin, Genetic Algorithms for the Traveling
Salesman Problem, Annals of Operations
Research, Vol.63, pp.339-370, 1996.
[5] Nourah Al-Angari, Abdullatif ALAbdullatif,
Multiprocessor Scheduling Using Parallel
Genetic Algorithm, International Journal of
Computer Science Issues, Vol. 9, Issue 4, No 3,
pp.260-264, July 2012.
[6] ErickCantú-PazaDavid E.Goldbergb, Efficient
parallel genetic algorithms: theory and
practiceComputer,
Methods
in Applied
Mechanics and Engineering, Vol.186, Issues 2-4,
June 2000.
[7] John Runwei Cheng and Mitsuo Gen, Parallel
Genetic Algorithms with GPU Computing,
Intechopen, 2020.
Ngày nhận bài:
Ngày nhận bản sửa:
Ngày duyệt đăng:

22/12/2021
29/12/2021
02/01/2022

SỐ 69 (01-2022)

TẠP CHÍ

ISSN: 1859-316X

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI

KINH TẾ - XÃ HỘI

JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY

KINH TẾ - XÃ HỘI
NGHIÊN CỨU RỦI RO, ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM TRÊN
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
RESEARCH ON RISKS AND EFFECTS OF ENVIRONMENTAL INCIDENTS
BY DANGEROUS GOODS TRANSPORTATION IN INLAND WATERWAYS
1

NGUYỄN CAO HIẾN1*, ĐỒNG VĂN HƯỚNG2
NCS Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
2
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
*Email liên hệ: caohien1310@gmail.com

Tóm tắt
Trong những năm gần đây, hoạt động vận chuyển
hàng nguy hiểm (HNH) trên đường thủy nội địa
(ĐTNĐ) tại Việt Nam đã có sự phát triển đáng kể;
bên cạnh đó, hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều
rủi ro, sự cố gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù vậy,
đến nay chưa có nghiên cứu đánh giá toàn diện về
các sự cố môi trường phát sinh từ hoạt động vận
chuyển HNH trên ĐTNĐ và ảnh hưởng của nó đối
với môi trường. Có lẽ, đã đến lúc chúng ta phải
nhận thức đúng đắn về tác hại của sự cố môi
trường phát sinh từ hoạt động vận chuyển HNH
trên ĐTNĐ, từ đó có cách thức ứng xử phù hợp
nhằm tạo điều kiện cho phương thức vận tải này
phát triển bền vững..
Từ khóa: Vận chuyển, hàng nguy hiểm, đường
thủy nội địa, sự cố môi trường.

Abstract
In recent years, the dangerous goods
transportation in inland waterways in Vietnam
has developed; however, this activity has many
potential risks and incidents that cause
environmental pollution. Nevertheless, there has
not been a comprehensive assessment of
environmental incidents arising from the
dangerous goods transportation in inland
waterways and their impact on the environment. It
is on time for us to be properly aware of the
harmful effects of environmental incidents, which
arising from the transportation of this activity,
thereby taking appropriate actions to facilitate
this mode of development.
Keywords: Transportation, dangerous goods,
inland waterways, environmental incidents.
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1. Đặt vấn đề
Vận tải bằng đường thủy nội địa là phương thức
vận tải có những ưu điểm vượt trội như khối lượng
hàng hóa được vận chuyển lớn, hàng cồng kềnh, siêu
trường, siêu trọng; giá cước rẻ và ổn định; chi phí bảo
trì tuyến đường thấp,... Những năm qua, hoạt động
giao thông vận tải đường thủy đã có nhiều bước phát
triển với tốc độ tăng trưởng cao và đây đã trở thành
một phương thức vận tải an toàn có hiệu quả cho sự
phát triển đất nước. Cùng với việc tăng nhanh về lưu
lượng, tải trọng vận tải, hoạt động vận chuyển các chất
nguy hiểm, độc hại bằng các phương tiện thủy nội địa
tại Việt Nam cũng bắt đầu nảy sinh, phát triển. Việc
vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương thức này
cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, sự cố gây ô nhiễm môi
trường. Việc phát tán chất nguy hiểm, độc hại vào môi
trường tự nhiên có thể tạo thành những thảm họa môi
trường, gây thiệt hại lớn về người và ảnh hưởng không
nhỏ tới sự phát triển của nền kinh tế - xã hội.
Các sự cố môi trường phát sinh từ hoạt động vận
chuyển HNH chủ yếu gồm cháy nổ, tràn dầu và sự cố
liên quan đến hóa chất. Hậu quả của các sự cố nêu trên
làm cho con sông trở nên ô nhiễm, có lúc, có nơi đã
vượt quá giới hạn tự phục hồi của các dòng sông, gây
ra những biến đổi nghiêm trọng về chất lượng nước,
thay đổi luồng lạch, tôm cá bị chết, đe dọa sức khỏe
con người,... Điều đó đang và sẽ tạo nên những nguy
cơ to lớn đối với chính chúng ta. Tuy nhiên, về cả lý
luận và thực tiễn, chúng ta chưa có nghiên cứu chuyên
sâu, đánh giá toàn diện về các sự cố môi trường phát
sinh từ hoạt động vận chuyển HNH trên ĐTNĐ. Nếu
trong lĩnh vực hàng hải thì có vẻ rõ nét hơn, nhưng
trong lĩnh vực ĐTNĐ thì rất mờ nhạt, nếu không
muốn nói là bỏ ngỏ. Bài báo tập trung phân tích các
sự cố gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động vận
chuyển HNH và ảnh hưởng của sự cố này đối với môi
trường.
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Bảng 1. Danh mục hàng nguy hiểm theo Nghị định số 42/2020/NĐ-CP

Loại Nhóm
1

2

3
4

5

6

7
8
9

1.x.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.x.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.x.
4.1.
4.2.
4.3.
5.x.
5.1.
5.2.
6.x.
6.1.
6.2.

Hàng nguy hiểm
Chất nổ và vật phẩm dễ nổ
Chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng
Chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng
Chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc bắn tóe nhỏ hoặc cả hai, nhưng
không nổ rộng
Chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể
Chất rất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng
Vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng
Khí
Khí dễ cháy
Khí không dễ cháy, không độc hại
Khí độc hại
Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy
Chất rắn dễ cháy
Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy
Chất có khả năng tự bốc cháy
Chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy
Các chất oxi hóa và các chất peroxit hữu cơ
Chất ôxi hóa
Perôxít hữu cơ
Các chất độc và các chất nhiễm độc
Chất độc
Chất gây nhiễm bệnh
Các chất phóng xạ
Các chất ăn mòn
Chất và vật phẩm nguy hiểm khác

2. Tổng quan về HNH và vận chuyển HNH
Thuật ngữ HNH được nhắc tới trong nhiều tài liệu
tùy theo góc độ tiếp cận. Với tư cách là đối tượng của
hoạt động vận chuyển, Nghị định số 42/2020/NĐ-CP
ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định danh mục
hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận
chuyển hàng hóa nguy hiểm trên ĐTNĐ, khoản 2
Điều 3 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định: HNH
là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên
đường bộ hoặc đường thủy nội địa có khả năng gây
nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi
trường, an toàn và an ninh quốc gia. Theo tính chất
hóa, lý, hàng nguy hiểm được phân thành 9 loại và
nhóm loại được thể hiện tại Bảng 1.
Cùng với đó, pháp luật đã liệt kê danh mục cụ thể
2921 chất nguy hiểm làm căn cứ để ban hành quy chế
pháp lý ứng xử đối với từng loại, nhóm loại.
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Theo quy định trên, những hàng hóa trong quá
trình bảo quản, lưu kho, vận chuyển, xếp dỡ, giao
nhận,… Có thể phát sinh những nguy hiểm như bùng
cháy, bùng nổ, ăn mòn phá hủy phương tiện vận tải,
gây ngộ độc, phát tán phóng xạ, gây thiệt hại lớn đến
tính mạng, sức khoẻ con người và làm hư hỏng công
trình, phương tiện, hàng hóa và môi trường sống,…
đều được gọi là HNH. Thứ tự của loại, nhóm loại
HNH nêu trên không phản ánh mức độ nguy hiểm
tăng hay giảm dần của HNH mà đang tiệm cận với
cách phân loại và danh mục hàng nguy hiểm được
chuyên chở trên thế giới theo quy định của Bộ luật
quốc tế về vận chuyển HNH bằng đường biển [3].
HNH là nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất
kinh doanh hoặc phục vụ nhu cầu của con người. Do
đó, khi xã hội càng phát triển, nhu cầu mua bán, sử
dụng mặt hàng này tăng cao dẫn đến gia tăng nhu cầu
vận chuyển. Bảng 2 cho thấy HNH vận chuyển bằng
ĐTNĐ khá nhộn nhịp, chủ yếu là nhóm 3 (chất lỏng
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Bảng 2. Tình hình bốc xếp, lưu giữ HNH tại các cảng thủy nội địa [1]

Số cảng,
bến thủy
xếp dỡ,
lưu trữ
HNH
nhóm 2
(khí hóa
lỏng)

Số cảng,
bến thủy
xếp dỡ,
lưu trữ
HNH
nhóm 3
(xăng dầu)

Số cảng,
bến thủy
xếp dỡ,
lưu trữ
HNH
nhóm 4
(Lưu
huỳnh)

Số cảng,
bến thủy
xếp dỡ,
lưu trữ
HNH
nhóm 5+6
(phân bón,
thuốc trừ
sâu)

Số cảng,
bến thủy
xếp dỡ,
lưu trữ
HNH
khác,
nhóm 9

TT

Cảng vụ

Số cảng,
bến thủy
xếp dỡ,
lưu trữ
HNH
nhóm 1
(vật liệu
nổ)

1

Cảng vụ ĐTNĐ
khu vực I

0

0

12

2

0

0

2

Cảng vụ ĐTNĐ
khu vực II

4

0

18

0

0

0

3

Cảng vụ ĐTNĐ
khu vực III

0

0

4

0

0

0

4

Cảng vụ ĐTNĐ
khu vực IV

4

2

350

2

30

1

dễ cháy). Ngoài ra, cũng có số ít HNH nhóm 1 (chất
nổ) và nhóm 2 (chủ yếu là gas).
Việc vận chuyển HNH không bị giới hạn ở các sản
phẩm có độc tính cao, dễ nổ hoặc gây ô nhiễm mà liên
quan đến tất cả các sản phẩm mà chúng ta cần trong
cuộc sống của mình như nhiên liệu, khí đốt, phân bón
(rắn hoặc lỏng) có thể gây rủi ro cho người dân và môi
trường [2]. Trên thế giới, bất chấp tất cả các nỗ lực hài
hòa trên cơ sở quốc tế, không có bộ quy tắc và quy
định nhất quán nào cho việc vận chuyển HNH có thể
thành công cho đến nay [3]. Trong nước, các quy định
của pháp luật về vấn đề này còn khá mờ nhạt, chưa rõ
nét. Mặc dù Nghị định số 42/2020/NĐ-CP đã có một
số quy định về xếp dỡ, lưu kho bãi; yêu cầu đối với
phương tiện vận tải, người tham gia vận chuyển HNH.
Tuy nhiên, đến nay chưa có hệ thống quy định chung
đồng bộ, thống nhất về quy trình vận chuyển HNH
trên ĐTNĐ từ khâu đóng gói, lưu giữ, vận chuyển và
trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Các sự cố môi trường có thể phát sinh từ
hoạt động vận chuyển HNH
Sự cố môi trường là sự cố xảy ra trong quá trình
hoạt động của con người hoặc biến đổi của tự nhiên,
gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường
nghiêm trọng [4]. Nguyên nhân gây nên sự cố môi
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trường rất đa dạng: Do thiên nhiên gây ra; do con
người gây ra (xả chất thải ô nhiễm hoặc sự cố kỹ thuật
như cháy, nổ, rò rỉ hóa chất độc hại,…); do cả con
người và thiên nhiên gây ra (là hậu quả do các hoạt
động của con người và quá trình tự nhiên gây ra như
hiện tượng mưa acid,…).
Sự cố môi trường phát sinh từ hoạt động vận
chuyển HNH trên ĐTNĐ là các tai biến hoặc rủi ro
xảy ra trong quá trình xếp dỡ, lưu giữ HNH tại cảng,
bến thủy nội địa và trong quá trình vận chuyển, làm
biến đổi bất thường thiên nhiên, gây suy thoái môi
trường nghiêm trọng. Vận chuyển HNH ngoài việc
phải đối mặt với các sự cố môi trường như việc vận
chuyển hàng hóa thông thường (tai nạn giao thông,
mắc cạn, chìm đắm,…), còn có các sự cố khác gắn với
đặc tính của HNH là: Cháy nổ; tràn dầu; đổ tràn, phát
tán hóa chất độc hại; va chạm gây đổ tràn, rò rỉ, phát
tán HNH.

3.1. Cháy nổ
Cháy nổ có thể xảy ra từ hàng hóa là dầu mỏ và
các sản phẩm từ dầu mỏ; các hóa chất thuộc nhóm dễ
cháy nổ hoặc có thể tạo ra chất dễ cháy (chủ yếu là
nhóm 6.1 và loại 8). Loại sự cố này có thể tạo ra trong
quá trình lưu giữ trên tàu, lưu giữ tại cảng, trong quá
trình xếp dỡ và vận chuyển; cá biệt có trường hợp hóa
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chất tự bốc cháy khi tiếp xúc với nước hoặc với nhau.
Ví dụ: Phân bón Urê khi tác dụng với axit nitric
(HNO3) gây nổ; canxi cacbua (CaC2) có thể phản ứng
với nước và tạo ra acetylen (C2H2 - một chất khí đặc
biệt dễ cháy, nổ), nếu acetylen tiếp xúc với amoni
nitrat sẽ xảy ra phản ứng nổ lớn,... Hậu quả của sự cố
này là sản phẩm của quá trình cháy hoặc hóa chất bị
bốc hơi phát tán vào môi trường không khí hoặc theo
nước chữa cháy vào môi trường nước khu vực tiếp
nhận và ảnh hưởng đến trầm tích.
Nguyên nhân của sự cố này có thể xuất phát từ
hàng hóa phản ứng với nhau hoặc chính bản thân hàng
hóa phản ứng với môi trường. Ngoài ra cũng có thể
xảy ra khi hàng hóa tiếp xúc với nguồn nhiệt do va
chạm hay nguồn nhiệt trực tiếp hay chập điện do hệ
thống điện trong kho lưu giữ không bảo đảm.
Có thể kể đến một số sự cố điển hình như vụ nổ
tàu Hải An 16 trong lúc làm hàng tại cầu cảng K99,
quận Hải An, Hải Phòng ngày 21/9/2017. Lúc xảy ra
sự cố, tàu Hải An 16 đang chở 3.900m3 xăng A92.
Nguyên nhân gây nổ là khi tàu đang bơm hàng, tại
buồng bơm bị rò rỉ xăng và phát nổ. Vụ nổ khiến 03
thủy thủ bị thương, đe dọa an toàn tàu và hàng hóa đi
kèm [5]. Hay gần đây, ngày 23/3/2020 tại Đồng Nai
đã xảy ra vụ cháy tàu thủy chở xăng số hiệu LA073.86 tại Bến sông ICD thuộc Công ty Cổ phần xuất
nhập khẩu xăng, dầu Tín Nghĩa gây hậu quả đặc biệt
nghiêm trọng làm chết 03 người. Đây là một tiếng
chuông lớn cảnh báo về công tác phòng chống cháy,
nổ cho tàu, thuyền, đặc biệt là các tàu, thuyền chuyên
chở xăng, dầu, vật liệu nguy hiểm cháy, nổ [6].

3.2. Tràn dầu
Tràn dầu là sự cố môi trường điển hình nhất trong
vận chuyển HNH. Bởi chính bản thân dầu và các chế
phẩm từ dầu là loại HNH, do đó trong quá trình vận
chuyển xăng, dầu cũng có thể nảy sinh rủi ro gây ra
sự cố môi trường; ngoài ra, hậu quả của việc va chạm,
chìm đắm tàu thuyền có thể gây ra hiện tượng tràn dầu.
Dầu mỏ và các sản phẩm của dầu mỏ có thể tràn dầu
từ tàu vận chuyển hoặc tràn dầu trong quá trình bơm,
tràn từ kho lưu giữ hoặc bơm xả hỗn hợp dầu, nước
nhiễm từ tàu ra môi trường. Hậu quả là chất độc hại
phát tán vào môi trường nước hoặc ngấm vào đất.
Nguyên nhân của sự cố này có thể từ nhiều yếu tố:
Tàu va chạm, cháy nổ thân tàu gây bục vỡ két chứa,
thiết bị bơm chuyển bị hư hỏng (bơm, van, đường ống),
thiết bị lưu chứa quá tải hay bị sự cố gây rò rỉ hoặc hỗn
hợp dầu, nước nhiễm dầu không được bơm chuyển lên
bờ; hoặc cũng có thể do sự bất cẩn của yếu tố con người.
Trong các nguyên nhân trên, nguyên nhân liên quan đến
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hoạt động của tàu thuyền là rất lớn (chiếm từ 85- đến
87,7% lượng dầu tràn hàng năm) [7].
Vụ tràn dầu tại Nhà máy xi măng Chinfon Hải
Phòng ngày 10/11/2019 là ví dụ tiêu biểu cho sự cố
này. Khi thực hiện bơm dầu sấy lò tại phân xưởng lò
1 của Nhà máy, sự cố vỡ đầu nối của hệ thống đường
ống dẫn dầu FO cấp cho lò của nhà máy đã xảy ra,
khiến một lượng dầu tràn qua hệ thống máy. Mặc dù
đã có hệ thống bẫy dầu, nhưng hệ thống này chỉ chứa
được tối đa 1m3, lượng dầu bị bục ra khối qua hệ thống
thoát nước là hơn 7m3 và tràn xuống khu vực sông thải
qua hệ thống thoát nước của nhà máy [8].

3.3. Đổ tràn, phát tán hóa chất độc hại
Hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa
chất đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây, hầu
hết doanh nghiệp sản xuất trong các ngành công
nghiệp khai thác, chế biến thực phẩm và đồ uống,
thuốc lá, dệt, may mặc, da và giả da,… đều sử dụng
hóa chất. Đặc tính hóa chất chủ yếu mang tính cháy
nổ, kích ứng, độc và ăn mòn. Do đó, hoạt động hóa
chất luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, sự cố hóa chất
có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào và khi xảy ra, sự cố
hóa chất luôn tiềm ẩn khả năng phát triển thành sự cố
ở quy mô lớn, có tác động trên phạm vi rộng, ảnh
hưởng xấu đến sức khỏe người dân, nền kinh tế, tài
sản và môi trường xung quanh.
Các sự cố rò rỉ hóa chất đều gây ô nhiễm môi
trường cấp, cục bộ hoặc lâu dài; ở mức độ nghiêm
trọng có thể trở thành sự cố môi trường hoặc thảm họa
môi trường. Trên toàn thế giới, khoảng 2000 loại hóa
chất được vận chuyển bằng đường thủy hoặc với số
lượng lớn ở dạng đóng gói. Trong hoạt động vận
chuyển hóa chất độc hại, các sự cố này thường xảy
trong quá trình xếp dỡ, lưu giữ, đóng, mở gói. Nhiều
tai nạn liên quan đến hàng hóa chất độc hại trong quá
trình vận chuyển trên biển, trên sông và tại các cảng
gây suy thoái môi trường nghiêm trọng đã được ghi
nhận trong các hệ thống thống kê tai nạn hàng hải của
cơ quan an toàn hàng hải châu Âu (EMSA) hay cơ sở
dữ liệu tai nạn vật liệu nguy hiểm của Mỹ (FACTS).
Các tai nạn phát tán hóa chất thường gây hậu quá lớn
hơn nhiều so với tai nạn tràn dầu do nó có thể gây các
ảnh hưởng cấp tính, lâu dài và có thể không dễ phục
hồi như sự cố tràn dầu. Tại Việt Nam, các hóa chất
được vận chuyển bằng ĐTNĐ thông thường bao gồm:
Các loại phân bón hóa học, lưu huỳnh, clinker, xi
măng,…
Nguyên nhân của sự cố này ngoài các nguyên nhân
tương tự như đối với sự cố cháy nổ, tràn dầu còn có
nguyên nhân đặc thù như: Quá trình đóng, mở gói
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hàng không thực hiện đúng quy tắc an toàn hoặc nước
thải từ quá trình vệ sinh thiết bị vận chuyển, bao gói
hóa chất không được xử lý đúng quy định hoặc không
có kế hoạch và thiết bị ứng phó sự cố hóa chất. Vụ
tràn 300 tấn hóa chất Linear ankyl benzen (LAB) của
Công ty hóa chất Soft-SCC (ở phường Máy Chai,
quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) xảy ra vào ngày
19/11/2014 tại cảng Cửa Cấm (Hải Phòng) là ví dụ
điển hình về sự cố môi trường liên quan đến tràn đổ
hóa chất nguy hiểm. Nguyên nhân là do vỡ đường ống
dẫn ngầm, hậu quả là 300/625 tấn LAB đã phát tán ra
ngoài [9].

3.4. Va chạm

KINH TẾ - XÃ HỘI
hoại từ bên ngoài thì có thể sẽ gây thiệt hại cho tàu.
Điều này có thể dẫn đến việc tràn đổ, cháy nổ HNH
hoặc giải phóng hóa chất độc hại. Sự cố va chạm của
tàu thuyền với cầu diễn ra khá phổ biến.
- Mắc cạn gây va chạm: Khi phương tiện vận
chuyển HNH, bồn chứa, khoang hàng sẽ không bị
hỏng nếu được đặt trên boong. Ngược lại, nếu thiết kế
khoang chứa HNH nằm dưới boong, nguy cơ hư hỏng
nhỏ đối với bể (trường hợp tiếp đất, tác động vào thân
tàu quá 0,8m) [10] sẽ xảy ra. Nếu khoang hàng bị hỏng,
chất nguy hiểm có thể bị rò rỉ và tiếp xúc với nước.
Điều này có thể dẫn đến việc phát tán nhanh chóng
chất nguy hiểm trong nước.

Thực tế cho thấy, hậu quả của va chạm có thể dẫn
tới cháy nổ, tràn đổ hoặc phát tán HNH. Tuy nhiên,
việc va chạm xuất phát theo nhiều cách thức, mỗi cách
thức lại có một hậu quả gây sự cố môi trường khác
nhau. Dưới góc độ là phương thức gây rủi ro môi
trường, va chạm có thể xảy ra trong trường hợp tàu va
chạm với nhau, tàu va chạm với cầu cảng, va chạm
với cầu hoặc mắc cạn gây va chạm.

Hình 2. Vệt dầu loang trên sông

4. Tác động của các sự cố đối với môi trường

Hình 1. Va chạm giữa tàu chở LNG với cây cầu trên
sông Elbe, Đức [10]

- Va chạm của các tàu thuyền có thể dẫn đến vỡ
bồn chứa HNH, kéo theo đó sẽ giải phóng HNH (chủ
yếu dạng lỏng) vào phần ngăn cách (giữa bồn chứa và
vỏ tàu). Một lỗ thủng lớn có thể dẫn đến việc giải
phóng trực tiếp HNH vào nước và lan rộng ra sông
theo dòng chảy hoặc chiều gió.
- Va chạm với cầu cảng: Sự cố này có thể xảy ra
trong quá trình cập cảng, làm hàng, nhưng do vận tốc
thấp nên khả năng phát tán chất độc hại, hóa chất là
rất thấp. Kịch bản dễ xảy ra hơn là sự cố khi tàu chở
HNH trên bến bị tàu khác va vào.
- Va chạm với cầu: Các két chứa, bồn chứa nếu đặt
trên boong không được bảo vệ để chống lại sự phá

SỐ 69 (01-2022)

Ngoài việc tác động đến sức khỏe con người, kinh
tế - xã hội [11], sự cố phát sinh từ vận chuyển HNH
còn có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường tự nhiên.
Các sự cố này thường làm phát tán HNH ra môi
trường xung quanh, tạo ra các phản ứng cháy, nổ, tác
động trực tiếp đối với môi trường đất, nước, không khí
khu vực. Mức độ tác động có thể là tức thời, cũng có
thể để lại các hậu quả khắc phục lâu dài đối với các sự
cố lớn với các HNH có tính chất độc hại.

4.1. Ảnh hưởng đến môi trường nước
Sự cố HNH, đặc biệt là tràn dầu có nguy cơ gây ô
nhiễm vùng nước xung quanh và ven bờ. Hàm lượng
dầu trong nước cao, một phần lắng xuống thềm lục địa
tạo nên lớp trầm tích ô nhiễm gây ảnh hưởng lâu dài
đến môi trường sống của thủy sinh các tầng đáy. Ô
nhiễm nước do dầu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng
nguồn nước, do dầu khó phân hủy, nó phát tán dễ dàng
vì vậy nó rất dễ gây ô nhiễm trên diện rộng, làm tổn hại
rất lớn đến chất lượng nước nguồn tiếp nhận.
Bên cạnh đó, tràn dầu còn làm ảnh hưởng đến hoạt
động của các cảng cá, cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu
thuyền, ảnh hưởng đến hoạt động lấy nước phục vụ
tưới tiêu nông nghiệp. Tương tự như hoạt động bốc
xếp, lưu chứa và vận chuyển dầu, đối với các loại hóa
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chất nguy hiểm dễ cháy khác, nguy cơ cháy nổ dẫn tới
chìm tàu và dò rỉ hóa chất ra sông/kênh cũng luôn
thường trực.

4.2. Ảnh hưởng đến môi trường trầm tích đáy
Khi xảy ra sự cố từ HNH, một số chất nguy hiểm
có thể tràn đổ, phát tán và tồn tại với thời gian dài
trong môi trường trầm tích đáy, bao gồm các kim loại
nặng (Hg, Pb, Cu, S,…) và một số hợp chất hữu cơ
như thuốc trừ sâu và những chất khó bị phân hủy.
Các chất nguy hiểm như kim loại nặng, lưu huỳnh
và các thành phần khác sẽ lắng xuống và tích tụ dưới
tầng đáy gây ô nhiễm cho các loài thủy sinh ở tầng
đáy, các loại khác (động vật đáy không xương sống
khác như trai, sò, động vật da gai và loài giáp sát). Các
cặn dầu và các phần dầu nhẹ dễ tan trong nước hơn sẽ
làm các loài cá và động vật không xương sống bị
nhiễm bẩn (có mùi), đặc biệt là các loài sống bằng
cách ăn lọc.
Khi dầu xâm nhập vào tầng đất trong rừng ngập
mặn, ảnh hưởng của nó có thể kéo dài hàng chục năm.
Ngay cả đối với trường hợp rò rỉ dầu mức độ nhỏ cũng
có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven bờ. Chất nguy
hiểm, đặc biệt là dầu thấm vào cát, bùn ở ven biển có
thể ảnh hưởng trong một thời gian rất dài; đã có nhiều
trường hợp các loài sinh vật chết hàng loạt do tác động
của sự cố tràn dầu. Đối với hóa chất nguy hiểm, khi
vào trong đất một phần hóa chất trong đất được cây
hấp thụ, phần còn lại được keo đất giữ lại. Hóa chất
tồn tại trong đất dần dần được phân giải qua hoạt động
sinh học của đất và qua các tác động của các yếu tố lý,
hóa. Tuy nhiên tốc độ phân giải chậm nếu hóa chất tồn
tại trong môi trường đất với lượng lớn, nhất là trong
đất có hoạt tính sinh học kém. Lượng hóa chất, đặc
biệt là thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là nhóm Clo tồn
tại quá lớn trong đất mà lại khó phân hủy nên chúng
có thể tồn tại trong đất gây hại cho thực vật trong
nhiều năm. Sau một khoảng thời gian nó sinh ra một
hợp chất mới, thường có tính độc cao hơn bản thân nó.
Ví dụ: sản phẩm tồn lưu của DDT trong đất là DDE
cũng có tác dụng như thuốc trừ sâu nhưng tác hại đối
với sự phát triển của phôi bào trứng chim độc hơn
DDT từ 2-3 lần [12].

4.3. Ảnh hưởng đến môi trường không khí
Khi xảy ra các sự cố cháy nổ trong quá trình bốc,
xếp, lưu giữ, vận chuyển hàng dễ cháy, khói bụi sẽ
được tạo thành. Bên cạnh đó là hơi dầu, hơi hóa chất
sẽ lan truyền ra khu vực không khí xung quanh và có
thể ảnh hưởng trên phạm vi rộng lớn. Môi trường
không khí chịu sự ô nhiễm nặng và có khả năng xảy
ra sự cố cháy nổ nếu gặp phải các nguồn cháy (tia lửa
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điện). Ngoài ra, sự cố cháy nổ dễ lan rộng và gây cháy
các loại hàng hóa khác gây phát tán chất ô nhiễm ra
ngoài không khí có thể bao gồm cả kim loại nặng như
As, Hg, Pb,... nếu chất cháy có chứa hàm lượng các
kim loại trên. Khói bụi từ các đám cháy sẽ ảnh hưởng
trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng của họ. Tác động
này có thể tức thời hoặc tích tụ theo thời gian tùy theo
quy mô, tính chất chất của chất cháy nổ.

4.4. Ảnh hưởng đến hệ sinh thái
Trong trường hợp nơi xảy ra sự cố gần hệ thống
cây ngập mặn, loại cây này có bộ rễ mọc lên từ bề mặt
lớp bùn, nơi rất nghèo ôxi và giàu chất hữu cơ. Rừng
ngập mặn là môi trường thích hợp cho các loài thuỷ
sản như: cá, tôm, cua, sò, ốc,… Một số loại HNH
không hòa tan trong nước như các loại dầu, khi tiếp
xúc với lớp dầu ô rò rỉ, tầng rễ cây sẽ bị bịt kín, do đó
sự trao đổi chất đặc biệt là quá trình hô hấp của cây sẽ
bị cản trở, sự bốc hơi dầu trong không khí sẽ tác động
đến quá trình quang hợp của lá và quá trình cân bằng
muối trong cây gây nên sự rụng lá, dẫn đến chết cây.
Các sinh vật thường lọc nước để làm thức ăn,
chẳng hạn như nhuyễn thể hai mảnh vỏ (hàu và trai),
đặc biệt dễ bị tổn thương khi tiếp xúc. Sự gia tăng tuần
tự nồng độ của một chất tích lũy sinh học từ con mồi
đến động vật ăn thịt, cũng có thể xảy ra trong chuỗi
thức ăn. Do đó, nồng độ cao nhất của chất thường
được tìm thấy trong các mô của động vật ăn thịt cao
hơn, ví dụ, tăng từ số lượng nhỏ trong sinh vật phù du
đến nồng độ cao hơn ở cá và cuối cùng dẫn đến gánh
nặng đáng kể ở người.
Các sự cố HNH như tràn dầu ảnh hưởng nghiêm
trọng đến các hệ sinh thái. Đặc biệt là hệ sinh thái
vùng nước khu vực trước bến và khu vực thượng lưu,
hạ lưu dòng chảy. Ô nhiễm dầu làm giảm khả năng
sức chống đỡ, tính linh hoạt và khả năng khôi phục
của các hệ sinh thái. Do dầu nổi trên mặt nước làm
ánh sáng giảm khi xuyên vào trong nước, nó hạn chế
sự quang hợp của các thực vật biển và phytoplankton.
Điều này làm giảm lượng cá thể của hệ động vật cà
ảnh hưởng đến chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái.
Ngoài ra, một số HNH khi bị rò rỉ như: Amoniac,
các loại muối trong danh mục quy định HNH hoặc các
loại dầu sau khi bị rò rỉ tại khu vực mặt nước sẽ làm
tăng độ muối cục bộ tại khu vực. Điều này tác động
đến sinh vật theo các mức độ là kích thích, gây tai biến
nhẹ, gây chấn thương làm chết sinh vật hoặc bị chết
hoặc nhiễm độc trong một vài ngày đầu xảy ra sự cố.
Số lượng và thành phần các loài trong khu vực chịu
ảnh hưởng sẽ bị thay đổi và đa dạng sinh học sẽ bị
giảm đi. Năng suất sinh học sơ cấp giảm dẫn đến việc

SỐ 69 (01-2022)

TẠP CHÍ

ISSN: 1859-316X

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

cạn kiệt nguồn thức ăn cho các sinh vật sống dưới
nước cũng như thiếu hụt nguồn thức ăn cho các khu
nuôi trồng thuỷ sản.

5. Kết luận
Mặc dù được đánh giá là phương thức vận tải có
nhiều ưu thế nổi trội, nhưng phương thức vận chuyển
HNH trên ĐTNĐ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, sự cố gây
ô nhiễm môi trường. Bài báo tập trung phân tích các
rủi ro, sự cố môi trường và ảnh hưởng tiêu cực của
chúng; mặc dù mỗi loại, nhóm HNH khác nhau sẽ có
thể xảy ra các sự cố môi trường theo phương thức và
hậu quả đôi chút khác biệt, nhưng bài báo đã khái quát
chung thành các nhóm rủi ro, sự cố để từ đó đánh giá
các tác động tiêu cực của chúng đối với môi trường.
Các nghiên cứu trong bài báo này sẽ là cơ sở định
hướng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về
vận chuyển HNH trên ĐTNĐ trong thời gian tới. Khi
việc vận chuyển HNH được điều chỉnh bởi hệ thống
quy phạm đầy đủ, toàn diện thì phương thức này mới
thực sự an toàn và phát triển bền vững.
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DECOMPOSING PRODUCTIVITY OF MANUFACTURING FIRMS IN
HAI PHONG CITY
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Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm phân tích tăng trưởng năng
suất nhân tố tổng hợp (TFP) của các doanh
nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn thành phố
Hải Phòng trong giai đoạn 2015-2019. Bằng việc
áp dụng mô hình chỉ số năng suất Malmquist
(MPI) trên bộ dữ liệu tổng điều tra doanh nghiệp
của Tổng cục thống kê, kết quả ước lượng và
phân rã TFP cho thấy: Tăng trưởng TFP trung
bình của ngành chế biến, chế tạo của Hải Phòng
đạt 0,3% năm trong giai đoạn này. Đóng góp
chính cho sự tăng trưởng này là do sự cải tiến
công nghệ sản xuất (TC) của các doanh nghiệp,
với mức đóng góp trung bình vào TFP đạt 33,4%
năm. Trong khi đó thay đổi hiệu quả kỹ thuật
(TEC) là nguyên nhân kìm hãm tăng trưởng TFP
của các doanh nghiệp.
Từ khóa: Năng suất nhân tố tổng hợp, chỉ số
Malmquist TFP, phân tích bao dữ liệu, doanh
nghiệp chế biến chế tạo Hải Phòng.

Abstract
This study aims to analyze the growth of total
factor productivity (TFP) of manufacturing firms
in Hai Phong City in the years from 2015 to 2019.
By applying the Malmquist productivity index
(MPI) model on the enterprise census data of the
General Statistics Office of Vietnam, the TFP
estimation and decomposition results show that:
Average TFP growth of Hai Phong's
manufacturing industry reached 0.3% per year
during this period. The main contribution to this
growth is the technical progress change (TC) of
firms, with the average contribution to TFP
reaching 33.4% per year. Meanwhile, technical
efficiency change (TEC) is the cause of inhibiting
TFP growth of firms
Keywords: Total factor productivity, Malmquist
TFP index, data envelope analysis, Hai Phong’s
manufacturing firms.

1. Đặt vấn đề
Hải Phòng là thành phố có vị trí quan trọng trong
chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc
84

biệt trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Hải Phòng
đã trở thành trung tâm công nghiệp và thương mại của
khu vực đồng bằng Sông Hồng cũng như của cả nước.
Sản xuất công nghiệp của Hải Phòng có sự bứt phá
mạnh mẽ và đạt được những kết quả đáng khích lệ
trong những năm qua. Cụ thể, trong giai đoạn
2015-2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng
bình quân 20,64% năm (gấp hai lần tốc độ trung bình
của cả nước), đóng góp của ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo vào tổng sản phẩm quốc nội của thành
phố tăng từ 25,12% lên 38,97%, đặc biệt là sự tăng
trưởng mạnh mẽ của các doanh nghiệp chế biến, chế
tạo công nghệ cao.
Mặc dù đã đạt được những thành tựu nhất định
trong sản xuất công nghiệp trong những năm qua,
tuy nhiên sự phát triển của các doanh nghiệp chế
biến, chế tạo Hải Phòng chưa tương xứng với tiềm
năng. Giá trị gia tăng trong ngành chế biến chế tạo
chưa cao, năng suất lao động còn thấp, đặc biệt là
năng suất nhân tố tổng hợp. Trước thực trạng đó,
Nghị quyết 21/2013NQ-HĐND của hội đồng nhân
dân thành phố đã đặt mục tiêu nâng mức đóng góp
của TFP vào tổng sản phẩm quốc nội của thành phố
lên 40% vào năm 2020 và 45% vào năm 2025.
Với những lý do trên, nghiên cứu này hướng đến
việc đo lường và phân tích tốc độ thay đổi TFP, sự
thay đổi hiệu quả kỹ thuật (TEC) và đóng góp của
tiến bộ công nghệ (TC) vào tăng trưởng sản lượng
của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo Hải Phòng.

2. Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết
Năng suất hiểu theo nghĩa đơn giản nó là tỷ lệ
giữa tổng lượng đầu ra và tổng lượng đầu vào. Nếu
đo lường lượng đầu ra trên mỗi đơn vị lao động hoặc
vốn thì chúng ta có các khái niệm về năng suất lao
động và năng suất vốn. Còn khi kết hợp tất cả các
yếu tố đầu vào để tính lượng đầu ra thì chúng ta có
khái niệm năng suất nhân tố tổng hợp (TFP). Khái
niệm về TFP được đề xuất bởi Tinbergen (1942) [22],
tuy nhiên sau này nó mới được phổ biến qua định
nghĩa về TFP của Solow (1957) [20]. Đo lường và
phân rã TFP là chủ đề được nhiều nhà kinh tế học
trên thế giới quan tâm, về cơ bản nó được chia thành
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bốn cách tiếp cận cơ bản: Ước lượng hàm sản xuất
gộp (Solow, 1957) [20]; Phân tích bao dữ liệu
(Farrell, 1957; Charnes, Cooper và Rhodes, 1978) [5,
9]; Phân tích biên ngẫu nhiên (Aigner và Chu, 1968;
Aigner, Lovell và Schmidt, 1977; Battese và Coelli,
1992; Greene, 2005; Kumbhakar và cộng sự, 2014;
Simar và cộng sự, 2017) [1, 2, 3, 11, 14]; Và chỉ số
năng suất. Ứng dụng các phương pháp này vào
nghiên cứu thực nghiệm với bối cảnh là các ngành
kinh tế, các khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam cũng
đã được một số nghiên cứu thực hiện. Điển hình là
các nghiên cứu của: Nguyen và cộng sự (2007); Ho
(2012); Nguyen và cộng sự (2019),... [13, 17, 18].

MPI

MPI =

=

d It +1 ( xt +1 , y t +1 )

(2)

d It +1 ( xt , y t )

Trong đó I là ký hiệu sự định hướng (đầu ra hoặc
đầu vào) của mô hình MPI.
Giá trị trung bình hình học của MPI trong
phương trình (1) và (2) được xác định như sau:
1

MPI IG = ( MPI It MPI It +1 ) 2 =
1

 d It ( xt +1 , y t +1 )   d It +1 ( xt +1 , y t +1 )   2
=  t t t  .  t +1 t t  
 d I ( x , y )   d I ( x , y )  




Chỉ số năng suất Malmquist (MPI) được phát
triển bởi Caves, Christensen và Diewert (1982) [4],
chỉ số này đo lường thay đổi TFP từ thời kì t sang
thời kì t+1, trong đó TFP được định nghĩa là tỉ lệ
giữa đầu ra mà đơn vị ra quyết định (hay trong
nghiên cứu này là các doanh nghiệp) sản xuất được
chia cho các đầu vào sử dụng. MPI có thể được
phân rã thành TEC và TC bằng phương pháp bao dữ
liệu (DEA), nó được biểu diễn bằng hàm khoảng
cách (d) định hướng đầu ra hoặc định hướng đầu
vào trong các phương trình (1) và (2) (Fare và cộng
sự, 1994) [8].
t
I

t +1
I

(3)

Giá trị trung bình hình học định hướng đầu vào
của MPI có thể được phân rã bằng cách sử dụng các
khái niệm thay đổi công nghệ (TC) và thay đổi hiệu
quả kỹ thuật (TEC):

MPI IG = (TECI ) (TCIG ) =
1

 d It +1 ( xt +1 , y t +1 )   d It ( xt , y t )   d It ( xt +1 , y t +1 )   2
 . 
 .

=
 d It ( xt , y t )   d It +1 ( xt , y t )   d It +1 ( xt +1 , y t +1 )  

 



(4)

d It ( xt +1 , y t +1 )

(1)

d It ( xt , y t )

Các thành phần thứ nhất và thứ hai trong (4)
tương ứng đại diện cho sự thay đổi hiệu quả kỹ thuật

Bảng 1. Thông kê mô tả các đầu vào và đầu ra của các doanh nghiệp giai đoạn 2015-2019
Năm
2015

2016

2017

2018

2019

Variable

Obs

Mean

Std.Dev

Min

Max

L (Người)

648

143,1

351,1

1,0

3552,0

K (Triệu VNĐ)

648

121822,8

457733,4

200,0

7040634,0

AV (Triệu VNĐ)

648

28085,5

89389,1

1,5

1286686,0

L (Người)

648

149,7

353,9

2,0

3368,0

K (Triệu VNĐ)

648

143152,9

626903,5

361,0

12100000,0

AV (Triệu VNĐ)

648

41549,7

181967,3

2,0

3060220,0

L (Người)

648

156,5

382,1

2,0

3869,0

K (Triệu VNĐ)

648

157380,2

815203,1

196,0

18200000,0

AV (Triệu VNĐ)

648

43329,7

168593,6

9,0

2549893,0

L (Người)

648

160,9

394,2

1,0

4160,0

K (Triệu VNĐ)

648

166191,0

815693,4

453,2

17800000,0

AV (Triệu VNĐ)

648

39641,1

172095,1

9,7

3493340,0

L (Người)

648

156,2

379,9

1,0

4054,0

K (Triệu VNĐ)

648

183448,0

943378,5

454,3

20800000,0

AV (Triệu VNĐ)

648

41172,8

158321,5

28,2

3068560,0

Nguồn: Tính của tác giả từ dữ liệu của GSO
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và sự thay đổi công nghệ. MPI được đưa ra bởi (3)
và (4) có thể được xác định bằng cách sử dụng DEA
để xác định các hàm khoảng cách. Tức là, các thành
phần của MPI được suy ra từ việc ước lượng các
hàm khoảng cách được tính toán bởi đường biên
công nghệ. Fare và cộng sự (1994) [8] đã đưa ra cách
tính chính thức cho MPI và đây là phương pháp phổ
biến nhất trong số các phương pháp đã được phát
triển để ước lượng công nghệ sản xuất (Coelli và
cộng sự, 2005; Thanassoulis 2001) [6, 21]. Bằng
cách sử dụng cả đường biên có hiệu suất không đổi
theo qui mô (CRS) và thay đổi theo qui mô (VRS) để
ước lượng các hàm khoảng cách của (4). Khi đó,
hiệu quả kỹ thuật có thể được phân rã thành hiệu quả
quy mô (SE) và hiệu quả kỹ thuật thuần (PE). Thay
đổi hiệu quả quy mô (SEC) và thay đổi hiệu quả kỹ
thuật thuần (PEC) được xác định như sau (Coelli và
cộng sự, 2005) [6]:

được tính toán dựa trên đường biên này (Coelli và
cộng sự, 2005) [6]. Để tính toán chỉ số MPI, người ta
thực hiện giải các bài toán quy hoạch tuyến tính để
tìm ra giá trị của các hàm khoảng cách d It ( x t , y t ) ,
d It ( xt +1 , y t +1 ), d It +1 ( xt , y t ), d It +1 ( xt +1 , y t +1 ) tương ứng
với mỗi doanh nghiệp.

3. Dữ liệu và biến số

(6)

Dữ liệu trong nghiên cứu này là dữ liệu thứ cấp,
lấy từ dữ liệu Tổng điều tra doanh nghiệp được thu
thập bởi Tổng cục thống kê Việt Nam (GSO).
Nghiên cứu đã xử lý để có được dữ liệu về các đầu
vào và đầu ra của các doanh nghiệp ngành chế biến,
chế tạo (Mã ngành cấp 1 ‘C’ trong hệ thống ngành
kinh tế Việt Nam, theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg
của Thủ tướng chính phủ) trên địa bàn thành phố Hải
Phòng trong các năm từ 2015 đến 2019. Mỗi doanh
nghiệp có một biến đầu ra tổng hợp là giá trị gia tăng
(AV) và hai biến đầu vào là: Số lao động bình quân
trong năm (L) và Tổng nguồn vốn trong năm (K).
Trong đó AV và K được tính theo hướng dẫn của
Tổng cục thống kê theo giá so sánh năm 2010.
Nghiên cứu tính toán để có được dữ liệu của mỗi
doanh nghiệp trong từng năm, sau đó ghép nối để có
được mẫu nghiên cứu là dữ liệu mảng của 648 doanh
nghiệp trong 5 năm (3240 quan sát), thống kê mô tả
về các biến được trình bày trong Bảng 1.

Sử dụng đường biên để tính toán hiệu quả kỹ
thuật đã phổ biến trong một thời gian dài, nổi bật là
nghiên cứu của Farrell (1957) [10]. Phương pháp bao
dữ liệu (DEA) được khởi xướng bởi Lovell (1993)
[16], sau đó được phát triển một cách toàn diện bởi
Grosskopf (1986), Fare và cộng sự (1994), cùng với
Cooper, Seiford và Tone (2007) [7, 8, 12,]. Dựa trên
phương pháp này, có rất nhiều nghiên cứu đã được
thực hiện trong những năm gần đây nhằm đo lường
năng suất. DEA sử dụng kỹ thuật quy hoạch tuyến
tính để xây dựng một đường biên phi tham số dựa
trên bộ dữ liệu sẵn có. Các thước đo hiệu quả sau đó

Trong thời kỳ này, giá trị gia tăng của các doanh
nghiệp tăng trung bình 11,9% mỗi năm và có tổng
mức tăng 47,9%. Đóng góp vào tăng trưởng sản lượng
này là sự tăng trưởng của lao động và vốn. Trong đó,
lao động tăng trung bình 2,3% mỗi năm, với mức tổng
là 8,7% và tổng nguồn vốn tăng 10,9% mỗi năm, với
mức tổng là 30,4%. Sai số chuẩn của AV cho thấy có
sự khác biệt lớn về quy mô giữa các doanh nghiệp chế
biến, chế tạo trên địa bàn Hải Phòng. Sự tăng lên của
sai số chuẩn cho thấy sản xuất công nghiệp của Hải
Phòng có xu hướng tăng mức chuyên môn hóa. Thực
tế này cũng được phản ánh qua sai số chuẩn của lao
động và tổng nguồn vốn.

1

t +1
 d vrs
( xt +1 , yt +1 ) dvrst ( xt +1 , y t +1 )  2
 t +1 t +1 t +1
t
t +1
t +1
 d crs ( x , y ) d crs ( x , y ) 
SEC =  t +1 t t . t
 (5)
d vrs ( x t , y t ) 
 d vrs ( x , y )
 t +1 t t
t
d crs
( xt , y t ) 
 d crs ( x , y )

PEC =

t +1
dvrs
( xt +1 , yt +1 )
t
dcrs
( xt , y t )

Bảng 2. Phân rã năng suất của các doanh nghiệp giai đoạn 2015-2019
Năm

TEC

TC

PEC

SEC

TFPC

2015-2016

0,382

2,497

0,411

0,930

0,954

2016-1017

1,107

1,089

1,106

1,002

1,206

2017-1018

0,746

1,226

0,741

1,007

0,914

2018-1019

1,014

0,948

1,034

0,981

0,962

Mean

0,752

1,334

0,768

0,979

1,003

Nguồn: Ước lượng của tác giả từ Stata 16
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4. Kết quả ước lượng
Nghiên cứu sử dụng gói Malmq trên Stata 16 của
Lee và cộng sự (2011) [15] đối với dữ liệu mảng để
ước lượng chỉ số năng suất MPI cho các doanh
nghiệp chế biến, chế tạo Hải Phòng. Phân rã MPI của
các doanh nghiệp trong giai đoạn 2015-2019 được
mô tả trong Bảng 2.
Kết quả ước lượng về TEC, TC, PEC, SEC và
TFP của các doanh nghiệp cho thấy. Trong giai đoạn
này, năng suất nhân tố tổng hợp ngành chế biến, chế
tạo Hải Phòng có sự tăng trưởng đáng kể trong năm
2017 (20,6%). Tuy nhiên TFP trong các năm còn lại
đều có sự suy giảm, trung bình tăng trưởng TFP
trong cả giai đoạn đạt khoảng 0,3% năm. Mức tăng
trưởng này được đóng góp chủ yếu bởi tiến bộ công
nghệ (TC) trong sản xuất. TC đều tăng trưởng dương
trong các năm từ 2015 đến 2018, đặc biệt có sự bứt
phá mạnh mẽ trong năm 2016 và đóng góp cho mức
tăng trưởng TFP trung bình mỗi năm khoảng 33,4%.
Trong khi đó sự suy giảm về thay đổi hiệu quả kỹ
thuật (TEC) là nguyên nhân kìm hãm tăng trưởng
năng suất của các doanh nghiệp. Hiệu quả kỹ thuật
của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn
Hải Phòng đã giảm trung bình -24,8% mỗi năm trong
giai đoạn 2015-2019. Từ kết quả ước lượng có thể
kết luận rằng TE và TC thay đổi theo các xu hướng
khác nhau và TC là động lực chính cho cải thiện
năng suất nhân tố tổng hợp của các doanh nghiệp chế
biến, chế tạo Hải Phòng trong giai đoạn 2015-2019.
200%

150%

159%

181%

176%

100%
0%

-5%
-62%

16%
-51%

7%

4%

-77%

-75%

-100%
TEC

TC

TFP

Nguồn: Ước lượng của tác giả từ Stata 16
Hình 1. Tăng trưởng cộng dồn TEC, TC, TFP của các
doanh nghiệp giai đoạn 2015-2019

Thay đổi hiệu quả kỹ thuật (TEC) được chia
thành hai thành phần là PEC và SEC. Có thể thấy
rằng cả hai thành phần này đều suy giảm trong giai
đoạn nghiên cứu. Tuy nhiên hiệu quả kỹ thuật thuần
(PE) giảm trung bình 23,2% mỗi năm là nguyên
nhân chính ảnh hưởng đến sự suy giảm về TE trong
các doanh nghiệp chế biến, chế tạo Hải Phòng. Trong
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khi đó hiệu quả quy mô (SE) có mức giảm trung bình
thấp hơn, khoảng -2,1% mỗi năm.
Hình 1 mô tả mức tăng trưởng năng suất cộng
dồn của các doanh nghiệp. Kết quả cho thấy, tiến bộ
công nghệ dẫn dắt tăng trưởng năng suất nhân tố
tổng hợp của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo Hải
Phòng, trong khi hiệu quả kỹ thuật có xu thế giảm.
Điều này phản ánh tăng trưởng TFP của các doanh
nghiệp trong giai đoạn 2015-2019 có được do sự
dịch chuyển của đường biên sản xuất công nghiệp,
trong khi việc thu hẹp khoảng cách kết hợp giữa sản
xuất thực tế và sản xuất tối ưu còn nhiều yếu kém.

5. Kết luận
Từ kết quả nghiên cứu chúng ta thấy rằng, tăng
trưởng TFP trong các doanh nghiệp chế biến chế tạo
Hải Phòng trong những năm gần đây còn thấp. Các
doanh nghiệp chưa tận dụng tối đa các nguồn lực sản
xuất hiện có, chưa kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào
với công nghệ hiện có dẫn đến sản xuất đạt mức hiệu
quả kỹ thuật rất thấp, chính điều này đã làm suy
giảm mức tăng trưởng TFP của các doanh nghiệp.
Tuy nhiên một dấu hiệu đáng mừng là trong thời
gian qua, các doanh nghiệp chế biến, chế tạo Hải
Phòng đã rất tích cực đầu tư cho công nghệ sản xuất.
Đây chính là yếu tố tiền đề và là động lực để các
doanh nghiệp tăng trưởng năng suất trong dài hạn.
Với các kết quả ước lượng và phân tích trên,
chúng ta có thể rút ra một số gợi ý chính sách nhằm
tăng trưởng TFP ngành chế biến, chế tạo Hải Phòng
như sau:
Hải Phòng cần cải thiện chất lượng thể chế và tạo
môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho các
doanh nghiệp chế biến, chế tạo. Qua đó giúp các
doanh nghiệp giảm bớt các thủ tục hành chính không
cần thiết để kết hợp tối ưu các yếu tố đầu vào của
quá trình sản xuất.
Các nhà quản lý doanh nghiệp cũng như chính
quyền thành phố cần đổi mới và đẩy mạnh phát triển
khoa học, công nghệ. Tận dụng các thành tựu của
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đề phát triển
sản phẩm, tổ chức sản xuất và kết nối thị trường cho
ngành chế biến, chế tạo.
Cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc
biệt là nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao
cho ngành chế biến, chế tạo của thành phố. Đây là
một nhân tố quan trọng trong quá trình sử dụng các
yếu tố đầu vào và công nghệ hiện có của doanh
nghiệp, giúp các doanh nghiệp sản xuất đạt hiệu quả
cao, đóng góp lớn cho tăng trưởng TFP của ngành.
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CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC THEO CHIỀU NGANG (HORIZONTAL
COOPERATION) CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS:
VAI TRÒ TRỰC TIẾP VÀ TRUNG GIAN CỦA SỰ TIN TƯỞNG
THE HORIZONTAL COOPERATION STRATEGY OF LOGISTICS ENTERPRISES:
THE DIRECT AND MEDIATING EFFECT OF TRUST
LÊ SƠN TÙNG
Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Email liên hệ: lesontung@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Sự cạnh tranh ngày càng lớn khiến cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ xích lại gần nhau hơn để tìm
kiếm sự hợp tác, nâng cao năng suất lao động và
giảm chi phí hoạt động. Hợp tác theo chiều ngang
được nhìn nhận như một chiến lược kinh doanh
hiệu quả đáp ứng được những kỳ vọng của các
doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự tin tưởng vào đối tác
được xem là vấn đề then chốt quyết định tới việc
doanh nghiệp có tham gia vào các mối liên kết để
tìm kiếm những lợi ích mục tiêu. Nghiên cứu này
tập trung tìm hiểu vai trò của sự tin tưởng trong
việc hợp tác ngang giữa các doanh nghiệp. Kết
quả của nghiên cứu đã chỉ ra sự tác động trực tiếp
và trung gian của lòng tin trong mối hợp tác này.
Ý nghĩa và kết quả của nghiên cứu được thảo luận
chi tiết trong nghiên cứu.
Từ khóa: Hợp tác ngang, Sự tin tưởng, sự tham
gia, hành vi cơ hội, chia sẻ giá trị, sự giao tiếp.

Abstract
Increasing competition makes small and medium
enterprises closer together to seek cooperation,
improve productivity and reduce operating costs.
Horizontal cooperation has been seen as an effective
business strategy that meets the expectations of
businesses. However, trust in partners is considered a
key factor affecting the cooperation of companies to
look for targeted benefits. This study focuses on
understanding the role of trust in horizontal
cooperation between enterprises. The results of the
study indicated the direct and mediated effects of trust
in the horizontal cooperation. The implication and
result of the study are discussed in detail in the study.
Keywords: Horizontal cooperation, trust,
participation, opportunistic behavior, shared
value, communication.
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1. Mở đầu
Hợp tác theo chiều ngang là hình thức cùng nhau
khai thác thị trường và cùng có lợi giữa các công ty
đang hoạt động ở cùng cấp độ của chuỗi cung ứng để
tăng hiệu suất. Các công ty này có thể là nhà cung cấp,
nhà sản xuất, nhà bán lẻ, người nhận hoặc các công ty
cung cấp dịch vụ Logistics. Thay vì cạnh tranh với
nhau, các công ty cùng loại có thể kết hợp với nhau để
tạo nên một công ty có qui mô lớn hơn, điều này sẽ
giúp họ đạt được nhiều lợi thế nhờ qui mô.
Các định nghĩa về hợp tác ngang được đề cập trong
các nghiên cứu của Cruijssen & cộng sự (2007). Hợp
tác ngang có thể dựa trên sự tin tưởng và cam kết chung
để xác định và khai thác các tình huống đôi bên cùng
có lợi với mục tiêu chia sẻ lợi ích (hoặc rủi ro) cao hơn
(hoặc thấp hơn) mà mỗi công ty sẽ nhận được nếu họ
hoạt động hoàn toàn độc lập. Trong lĩnh vực logistics,
giảm chi phí vận chuyển là mục tiêu được theo đuổi và
nghiên cứu nhiều nhất trong việc hợp tác ngang. Tuy
nhiên, nhiều lợi ích khác có thể đạt được là kết quả của
chiến lược này như cải thiện chất lượng dịch vụ, giảm
tác động môi trường, giảm rủi ro và bảo vệ /nâng cao
thị phần (Serrano-Hernandez & cộng sự, 2016).
Lòng tin là một yếu tố then chốt trong việc hợp tác
ngang giữa các bên. Trong bối cảnh này, niềm tin được
coi là sự tin tưởng của công ty khi các đối tác trong
chuỗi cung ứng của họ sẽ thực hiện các hành động
mang lại kết quả tích cực và sẽ không thực hiện các
hành động không mong muốn dẫn đến kết quả tiêu cực
cho công ty mình (Anderson và Narus, 1990). Sức
mạnh của niềm tin này có thể khiến công ty gia tăng
mức độ cũng như thời gian hợp tác với các đối tác của
mình (Morgan và Hunt, 1994). Lòng tin của công ty
bắt nguồn từ nhiều yếu tố mà chủ yếu xuất phát từ đối
tác. Tuy nhiên, hiện nay có rất ít nghiên cứu chỉ ra các
yếu tố tác động đến lòng tin của các công ty trong việc
hợp tác ngang. Mục đích của nghiên cứu này là điều
tra các yếu tố tác động đến niềm tin của các doanh
nghiệp với các đối tác, một cấu trúc trung gian trong
việc hợp tác theo chiều ngang.
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2. Cơ sở lý luận
2.1. Mối quan hệ giữa sự tin tưởng và hợp tác
ngang
Ryciuk & Nazarko (2020) cho rằng lòng tin là yếu
tố then chốt dẫn đến sự hợp tác giữa các bên. Currall
& Inkpen (2002) đã định nghĩa lòng tin là “Niềm tin
là quyết định dựa vào đối tác với kỳ vọng rằng đối tác
sẽ hành động theo một thỏa thuận chung”. “Niềm tin
là linh hồn và nền tảng của quản lý chuỗi cung ứng”
và “nó cũng là yếu tố then chốt để duy trì sự hợp tác
lâu dài” (Zhou & cộng sự, 2016, trang 1).
Trong nghiên cứu của Morgan & Hunt (1994) đã
chứng minh rằng sự tin tưởng có thể làm giảm sự
không chắc chắn, hành vi cơ hội cũng như rủi ro trong
hợp tác. Bên cạnh đó, Semeijn & cộng sự (2006) cũng
đã chứng minh rằng sự tin tưởng có thể loại bỏ các
công việc không cần thiết gây lãng phí thời gian và
chi phí như lập hợp đồng chi tiết hoặc các nguyên tắc
khác được áp dụng để bảo đảm và giám sát việc thực
hiện các giao dịch.
Trong hoạt động logistics, lòng tin là yếu tố ảnh
hưởng đến việc chia sẻ thông tin giữa tất cả các bên
(Redondo & Fierro, 2010; Wong, Cheung, & Ho,
2005). Ngoài ra, Ryciuk & Nazarko (2020) đã nhấn
mạnh rằng lòng tin ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự hợp
tác và cam kết lâu dài của các công ty. Dựa trên logic
trên, chúng tôi đề xuất rằng:
H1: Lòng tin vào đối tác có ảnh hưởng tích cực
đến việc hợp tác ngang giữa các doanh nghiệp.

2.2. Các yếu tố tác động đến sự tin tưởng
2.2.1. Sự giao tiếp, trao đổi thông tin
Giao tiếp được Anderson và Narus (1990) định
nghĩa là “hình thức chính thức, cũng như việc chia sẻ
thông tin có ý nghĩa và kịp thời giữa các công ty”.
Mohr và Spekman (1996) đã xác định thông tin liên
lạc là “chìa khóa cho sức sống” của quan hệ đối tác.
Họ chỉ rõ ba khía cạnh chính của thông tin liên lạc
trong quan hệ đối tác là 1) nỗ lực chung trong việc
thiết lập mục tiêu và hoạch định thị trường, 2) chất
lượng của thông tin liên lạc và 3) mức độ chia sẻ thông
tin trong quan hệ đối tác.
Giao tiếp thúc đẩy sự tự tin vào tính liên tục của
mối quan hệ và giảm thiểu tình trạng nhiễu loạn và
hiểu lầm (Anderson và Narus 1990), điều này sẽ dẫn
đến mức độ tin cậy cao hơn. Điều quan trọng cần lưu
ý là bản chất vòng lặp phản hồi của mô hình nhân quả
này (Senge 1990; Sterman 2000): sự tin tưởng tăng
lên dẫn đến tăng chia sẻ thông tin, giúp cải thiện chất
lượng ra quyết định, dẫn đến hiệu suất chuỗi cung ứng
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tốt hơn. Việc chia sẻ thông tin ngày càng nhiều dẫn
đến mức độ tin cậy cao hơn trong mối quan hệ tương
tác đôi bên. Vì vậy,
H2: Sự giao tiếp có ảnh hưởng tích cực đến sự tin
tưởng vào đối tác.
2.2.2. Hành vi cơ hội
Theo lý thuyết ban đầu, hành vi cơ hội được định
nghĩa là hành vi tìm kiếm tư lợi với mục đích lợi dụng,
dẫn đến vi phạm có định hướng lừa dối và những lời
hứa ngầm (Morgan và Hunt, 1994). Niềm tin về mối
quan hệ hợp tác sẽ bị giảm nghiêm trọng nếu một công
ty nhận thấy đối tác của mình là người có hành vi
không phù hợp, lừa dối (Morgan và Hunt, 1994).
Hành vi trung thực, cam kết thực hiện mọi trách nhiệm
của đối tác sẽ là yếu tố cần thiết để xây dựng niềm tin
về mối hợp tác bền vững (Panteli và Sockalingam,
2005). Do vậy, tác giả cho rằng:
H3: Hành vi cơ hội có ảnh hưởng tiêu cực đến sự
tin tưởng vào đối tác.
2.2.3. Sự tham gia của đối tác
Sự tham gia đề cập đến mức độ đạt được mục tiêu
thương mại lẫn nhau trong quá trình ra quyết định, bao
gồm hình thành ý tưởng, quá trình ra quyết định và
thiết lập mục tiêu (Dwyer và Oh, 1988). Trong mối
quan hệ phi tổ chức, sự tham gia bao hàm ý kiến đóng
góp của các bên đối với việc ra quyết định và phản
ánh mức độ kiểm soát được phân phối giữa các bên
(Hernandez-Espallardo và Arcas-Lario, 2003). Đầu
vào của các bên cho các quyết định và thiết lập mục
tiêu là những khía cạnh quan trọng của sự tham gia
dẫn đến quan hệ đối tác thành công (Dwyer và Oh,
1988). Các đơn vị kinh doanh hoạt động tốt hơn khi
họ có sự tham gia ra quyết định nhiều hơn (Walker &
Ruekert, 1987). Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy
rằng sự tham gia không chỉ làm giảm xung đột chức
năng của các mối quan hệ tổ chức mà còn cải thiện
chất lượng của chúng. Do vậy, tác giả cho rằng:
H4: Sự tham gia có ảnh hưởng tích cực đến sự tin
tưởng vào đối tác.

Hình 1. Mô hình nghiên cứu
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3.2. Thang đo

2.2.4. Chia sẻ giá trị kiến thức
Các bên tham gia việc hợp tác ngang có xu hướng
cam kết nhiều hơn với các mối quan hệ của họ khi họ
có chung các giá trị (Morgan và Hunt, 1994). Khi các
thành viên chuỗi cung ứng có cùng nhận thức về cách
tương tác với nhau, họ có thể tránh được những hiểu
lầm có thể xảy ra trong giao tiếp của mình và có nhiều
cơ hội hơn để trao đổi ý tưởng của họ một cách tự do
(Tsai và Ghoshal, 1998). Các giá trị được chia sẻ đóng
góp vào sự phát triển của các mối quan hệ tổ chức và
giúp các thành viên trong chuỗi cung ứng tin tưởng
lẫn nhau, bởi vì các giá trị kiến thức được chia sẻ cho
phép một thành viên hiểu được các hành vi và mục
tiêu của thành viên khác tốt hơn (Sahay, 2003). Như
vậy, giả thuyết rằng:
H5: Chia sẻ kiến thức có ảnh hưởng tích cực đến
sự tin tưởng vào đối tác.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Qui trình thu thập dữ liệu
Cuộc khảo sát của nghiên cứu này được thực hiện
tại các doanh nghiệp Logistics Việt Nam. Chúng tôi
đã gửi 328 thư mời. Lời mời bao gồm một liên kết đến
bảng câu hỏi và một thư giới thiệu mục đích của cuộc
khảo sát này. Cuộc khảo sát được thực hiện tại hai thời
điểm. Tại thời điểm 1, 236 người đã tham gia vào bảng
câu hỏi đầu tiên (tỷ lệ trả lời = 72%). Tiếp theo, có 161
đối tượng tham gia đã hoàn thành bảng câu hỏi tiếp
theo (tỷ lệ trả lời = 68%). Thông tin chi tiết được tổng
hợp tại Bảng 1.
Bảng 1. Thông tin về đối tượng khảo sát
Đặc điểm

Số lượng

Tỷ lệ %

0-5

42

26,1

6-10

65

40,4

11-15

38

23,6

Trên 15

16

9,9

Thời gian hoạt động

Loại công ty
Công ty vận tải biển

16

9,9

Công ty giao nhận

68

42,2

32

19,9

45

28,0

0-50

89

55,3

51-100

46

28,6

101-200

18

11,2

Trên 200

8

5,0

Công ty vận tải đường
bộ
Công ty cung cấp dịch
vụ logistics
Số lượng nhân viên

SỐ 69 (01-2022)

Tất cả các biến quan sát trong các thang đo được
đánh giá từ 1 = “rất không đồng ý” đến 5 = “rất đồng
ý” theo thang đo 5 cấp độ Likert.
3.2.1. Lòng tin. Thang đo được phát triển bởi
Ryciuk & Nazarko (2020) được sử dụng để đánh giá
sự tin tưởng đối với các đối tác trong chuỗi cung ứng.
3.2.2. Hợp tác theo chiều ngang. Hợp tác theo
chiều ngang được đo lường bằng thang đo do Perry &
cộng sự (2004).
3.2.3. Sự giao tiếp. Thang đo sự giao tiếp được
phát triển bởi Cheng & cộng sự (2008). Ví dụ câu hỏi
trong nghiên cứu của họ như: “Bạn và đối tác của bạn
thường xuyên trao đổi ý kiến của nhau”.
3.2.4. Chia sẻ kiển thức. Chia sẻ kiến thức được
đo lường bởi thang đo phát triển bởi Cheng & cộng sự
(2008). Một câu hỏi đo lường trong đang đo này là
“Bạn và đối tác của bạn hỗ trợ các mục tiêu của nhau”.
3.2.5. Sự tham gia. Sự tham gia của đối tác được
đo lường bởi thang đo xây dựng bởi Cheng & cộng sự
(2008). Một câu hỏi để đo lường nhân tố này như sau:
“Bạn tham gia vào việc thiết lập các mục tiêu thương
mại với đối tác của mình”.
3.2.6. Hành vi cơ hội. Hành vi cơ hội của đối tác được
đo lường bởi thang đo của Cheng & cộng sự (2008).

4. Kết quả
4.1. Đánh giá độ tin cậy, mức độ hội tụ và phân biệt
Theo Hair & cộng sự (2010), Cronbach’s alpha (α)
và độ tin cậy tổng hợp (CR) là hai giá trị thường được
liệt kê để đánh giá độ tin cậy của các biến quan sát.
Hair & cộng sự (2010) chỉ ra rằng giá trị của cả
Cronbach’s alpha (α) và độ tin cậy tổng hợp (CR) phải
lớn hơn 0,7.
AVE = phương sai trích; α = Hệ số Cronbach’s
alpha; CR = Độ tin cậy tổng hợp; ***p < 0.001. GT: Sự
giao tiếp, CH: Hành vi cơ hội, TG: Sự tham gia, KT:
Chia sẻ kiến thức, TT: Sự tin tưởng, HT: Hợp tác ngang.
Theo kết quả của Bảng 3, các giá trị về độ tin cậy
tổng hợp (CR), và hệ số Cronbach alpha của các nhân
tố đều cao hơn 0,8. Do đó, độ tin cậy của các nhân tố
này đều ở mức rất tốt (Hair & cộng sự, 2010).
Tiếp theo, độ hội tụ và phân biệt của thang đo lường
được kiểm tra thông qua việc chạy phân tích nhân tố
khẳng định (CFA). Hair & cộng sự (2010) đề xuất rằng
mô hình phù hợp với dữ liệu khi nó có một nhóm tiêu
chí về các chỉ số phù hợp như sau: giá trị của χ2 / df
nhỏ hơn 3, giá trị của RMSEA thấp hơn 0,08, và giá trị
ngưỡng của CFI và TLI lớn hơn 0,90 và p < 0,05.
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Bảng 2. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA)
Constructs

Variable

Factor

t

codes

Loading

value

Sự giao
tiếp

AVE

α

CR

0,53

0,91

0,90

quan với hợp tác ngang (r = 0,13, p <0,01). Trong khi
sự giao tiếp, sự tham gia, và chia sẻ kiến thức có mối
tương quan tích cực với sự tin tưởng, thì hành vi cơ
hội có mối tương quan ngược với sự tin tưởng và hợp
tác ngang.
Bảng 3. Ma trận tương quan

GT3

0,792

***

GT2

0,738

***

Sự

GT1

0,726

***

giao

Hành vi cơ

0,51

hội

0,89

0,89

***

vi cơ

CH1

0,801

***

hội

CH3

0,756

***

Sự
tham
0,52

0,90

0,91

***

sẻ

TG2

0,810

***

kiến

TG1

0,687

***
0,90

0,90

Sự tin
tưởng

KT1

0,897

***

Hợp

KT2

0,914

***

tác

KT3

0,779

***

ngang
0,64

tưởng
TT1

0,920

***

TT2

0,885

***

TT4

0,683

***

TT3

0,674

***

TT5

0,651

***

Hợp tác
HT3

0,894

***

HT4

0,892

***

HT1

0,884

***

HT2

0,865

***

1

3,27

0,84

3,85

0,55

0,03

3,96

0,54

0,04

3,98

0,52

0,26**

3,64

0,63

0,15**

4

0,25**

7

1

-0,02

1

0,13**

0,17**

1

0,88

0,88

0,52**

0,43**

0,28**

1

0,03

0,18**

0,13**

-0,06

Mean: Giá trị trung bình, SD: độ lệch chuẩn; *p < 0,05;
**p < 0,01.

4.3. Kết quả kiểm định giả thuyết
Trong nghiên cứu hiện tại, chúng tôi sử dụng mô
hình phương trình cấu trúc (SEM) để kiểm tra ảnh
hưởng trực tiếp của các biến ngoại sinh lên các biến
0,65

ngang

0,86

3

thức
0,60

Sự tin

3,31

2

Chia

0,810

kiến thức

1

gia

TG3

Chia sẻ

SD

tiếp

0,811

gia

Mean

Hành

CH2

Sự tham

0,92

Bảng 4. Các trọng số hồi quy chuẩn hóa

0,93
GT
H1
H2

Kết quả của chạy mô hình cho kết quả như sau:
χ2= 2823,344, df = 1950, χ2 /df = 1,448, RMSEA =
0,024, CFI = .970, TLI = 0,968, và p < 0,001. So
sánh với điều kiện, mô hình đề xuất được chấp nhận.

H3
H4

4.2. Miêu tả dữ liệu
Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và mối tương
quan giữa các thước đo được trình bày trong Bảng 3.
Kết quả từ Bảng 3 cho thấy sự tin tưởng có mối tương
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H5

Trọng

Hướng
Hợp tác
ngang
Sự tin
tưởng
Sự tin
tưởng
Sự tin
tưởng
Sự tin
tưởng

<--<--<--<--<---

S.E.

P

0,221

0,020

***

0,123

0,019

***

-0,446

0,022

***

0,412

0,027

***

0,128

0,027

***

số
Sự tin
tưởng
Sự giao
tiếp
Hành vi
cơ hội

Sự tham
gia
Chia sẻ
kiến thức

S.E: Sai số chuẩn, ***p < 0,001.
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nội sinh với trọng số hồi quy chưa chuẩn hóa và chuẩn
hóa bằng cách sử dụng phiên bản AMOS 22.0. Kết
quả phân tích dữ liệu chỉ ra rằng mô hình đề xuất phù
hợp với dữ liệu: χ2 = 2848,300, df = 1955, χ2 / df =
1,457, RMSEA = 0,024, CFI = 0,969, TLI = 0,969.
Các trọng số hồi quy được tóm tắt trong Bảng 4.
Kết quả Bảng 4 cho thấy giả thuyết H1 được chấp
nhận (β = 0,221, SE = 0,020, p <0,001). Bên cạnh đó,
các giả thuyết 2,3,4, và 5 cho biết mối quan hệ sự giao
tiếp và sự tin tưởng (β = 0,123, SE = 0,019, p < 0,001),
mối quan hệ hành vi cơ hội và sự tin tưởng (β = -0,446,
SE = 0,022, p < 0,001), mối quan hệ giữa sự tham gia
và sự tin tưởng (β = 0,412, SE = 0,027, p < 0,001), và
mối quan hệ giữa chia sẻ kiến thức và sự tin tưởng
(β=0,128, SE = 0,027, p < 0,001) là có ý nghĩa. Do
vậy, các giả thuyết này được chấp nhận.
Bảng 5. Tác động giữa các biến thông qua biến
trung gian
Hướng

Trọng

95% BCa

số

(2,000B)
Lower

Upper

p

GT -> TT -> HT

0,23

0,07

0,34

,007

CH -> TT -> HT

-0,18

-0,05

-0,32

***

TG -> TT -> HT

0,20

0,06

0,33

***

KT -> TT -> HT

0,10

0,05

0,14

***

GT: Sự giao tiếp, CH: Hành vi cơ hội, TG: Sự tham gia, KT:
Chia sẻ kiến thức, TT: Sự tin tưởng, HT: Hợp tác ngang.
2,000B: 2000 bootstrap. ***p < 0,001.

Trong nghiên cứu này, tác giả muốn kiểm tra vai
trò trung gian của biến sự tin tưởng trong môi quan hệ
giữa các biến sự giao tiếp, hành vi cơ hội, sự tham gia,
chia sẻ kiến thức và biến hợp tác ngang. Tác giả đã sử
dụng đã sử dụng khoảng tin cậy bootstrap để kiểm tra
các tác động trung gian (theo nghiên cứu của Bollen
& Stine, 1990; Shrout & Bolger, 2002). Theo đó, một
khoảng tin cậy được áp dụng để xác nhận liệu có ảnh
hưởng gián tiếp giữa các biến hay không, với điều
kiện số không tồn tại trong khoảng tin cậy, thì tác động
gián tiếp sẽ xảy ra (Kenny, 2018).
Theo kết quả của Bảng 5 cho biết trong khoảng tin
cậy bootstrap của các mối quan hệ không có chứa số 0.
Do vậy, có thể kết luận rằng có sự tác động gián tiếp
của các biến sự giao tiếp, hành vi cơ hội, sự tham gia,
chia sẻ kiến thức lên biến hợp tác ngang thông qua biến
sự tin tưởng.
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5. Kết luận
Mục đích của nghiên cứu này là vai trò của các biến
trực tiếp và các biến trung gian tới việc hợp tác theo
chiều ngang của các doanh nghiệp trong lĩnh vực
logistics. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra sự tin tưởng
vào đối tác có vai trò tác động trực tiếp đến quyết định
của các doanh nghiệp. Sự tin tưởng này phản ánh lòng
tin của doanh nghiệp về các lợi ích tiềm năng thu được
trong quá trình hợp tác. Bên cạnh đó, kết quả của
nghiên cứu còn giải thích thêm sự tin tưởng này phụ
thuộc vào một số yếu tố quan trọng như sự giao tiếp
giữa doanh nghiệp và đối tác, hành vi cơ hội, sự tham
gia của đối tác vào quá trình xây dựng và thực hiện mục
tiêu, và việc chia sẻ những kiến thức giá trị trong quá
trình hợp tác. Với kết quả này cho biết vai trò trung gian
của sự tin tưởng trong việc quyết định hợp tác theo
chiều ngang của các doanh nghiệp.
Kết quả của nghiên cứu này đã mang lại những hiểu
biết quan trọng cho các doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực logistics. Nghiên cứu đã chỉ ra những lợi ích
quan trọng của việc thực hiện hợp tác giữa các doanh
nghiệp cùng loại trong việc cắt giảm chi phí, tăng năng
suất, cũng như nâng cao vị thế trên thị trường. Nghiên
cứu chỉ ra phương hướng thực hiện cho các doanh nghiệp
nếu muốn có sự hợp tác thành công, đó là doanh nghiệp
cần xây dựng sự tin tưởng trong việc hợp tác. Trong quá
trình hợp tác có một số việc làm mà doanh nghiệp cần
chú ý để tạo dựng sự tin tưởng là sự tham gia các hoạt
động, thường xuyên tương tác, chia sẻ thông tin và tránh
hành vi cơ hội cá nhân. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực quản
trị, kết quả nghiên cứu mang lại cho các nhà quản lý
doanh nghiệp những điểm lưu ý khi muốn hợp tác bền
vững đó là tạo sự tin tưởng, sự chia sẻ, đồng hành và
tránh việc trục lợi cá nhân với các đối tác của mình.
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THỰC TRẠNG VÀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH
VỀ PHÁ DỠ, TÁI CHẾ TÀU CŨ TRÊN TOÀN CẦU HIỆN NAY
THE STATUS AND RELATIONSHIP BETWEEN THE CURRENT GLOBAL
REGULATIONS AND POLICIES ON THE SHIP-RECYCLING
TRỊNH XUÂN TÙNG
Viện Đào tạo chất lượng cao, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Email liên hệ: trinhxuantung@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Những tàu cũ, tàu hết hạn có thể được phá dỡ, tái
chế theo cách thân thiện với môi trường và an
toàn trong các cơ sở đạt tiêu chuẩn. Điều tích cực
là tàu được tái chế và hầu hết mọi bộ phận của tàu
đều có thể được tái sử dụng. Tuy nhiên, ở một số
quốc gia, cách thức phá dỡ, tái chế tàu và những
hậu quả đi kèm lại là một vấn đề không mong
muốn. Điều này là do lo ngại về việc bảo vệ sự an
toàn của người lao động và những tác động đến
môi trường. Đây là lý do tại sao có các quy định
ở cấp độ quốc tế và khu vực, cấp độ quốc gia nhằm
nỗ lực để điều chỉnh hoạt động phá dỡ, tái chế tàu
cũ. Tuy nhiên, bất chấp những sáng kiến đơn lẻ,
những nỗ lực từ ngành vận tải biển để cải thiện
hoạt động phá dỡ, tái chế tàu vẫn còn hạn chế.
Những quy định quốc tế và khu vực hiện tại đã có
những ảnh hưởng đáng kể đến ngành công nghiệp
này trong khi một quy định hay công ước chung
thống nhất toàn cầu thì chưa có hiệu lực. Dựa trên
việc tìm hiểu, phân tích các quy định công ước
hiện tại, bài báo đưa ra 3 giả thuyết cho các cơ sở
phá dỡ, tái chế tàu cũ phù hợp với các điều kiện,
tiêu chuẩn hiện tại nhằm hướng tới một quy định,
công ước thống nhất trên toàn thế giới cho ngành
công nghiệp phá dỡ, tái chế tàu.
Từ khóa: Phá dỡ, tái chế tàu, chính sách phá dỡ,
tái chế, Công ước Hồng Kông 2009 (HKC), Quy
định phá dỡ, tái chế tàu của Liên minh châu Âu
(EU-SRR).

Abstract
Old and end-of-life ships can be demolition and
recycled in an environmentally friendly and safe
manner in qualified facilities. The positive thing is
that the ship is recycled and every part of the ship
can be reused. However, in some countries, how
ships are demolition and recycled and the
consequences associated with them are
undesirable. This is due to concerns about
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protecting the safety of workers and the impact on
the environment. This is why there are regulations
at the international and regional level, at the
national level to regulate the demolition and
recycling of ships. However, despite individual
initiatives, efforts from the shipping industry to
improve ship recycling are limited. Existing
international and regional regulations have had a
significant impact on the industry while a global
convention has not yet come into force. Based on
the study and analysis of current convention
regulations, this paper proposes 3 outcomes for
ship-recycling facilities following current
standards to achieve a regulation or worldwide
convention for the ship breaking and recycling
industry.
Keywords: Ship-recycling, Recycling policies,
Hong Kong International Convention for the Safe
and Environmentally Friendly Recycling of Ships
(HKC), European Ship Recycling Regulation
(EU-SRR).

1. Giới thiệu
Trong những năm gần đây, các quy định đối với
hoạt động phá dỡ, tái chế tàu cũ, bao gồm việc tháo
dỡ, phá bỏ, hoặc phá hủy tàu cũ đã được chú ý nhiều
hơn, bởi sự phản đối việc các tàu cũ không còn tồn tại
bị phá dỡ trong các điều kiện gây tổn hại đến môi
trường và con người ngày càng gia tăng. Hầu hết các
hoạt động phá dỡ, tái chế tàu cũ được thực hiện tại các
cơ sở đóng và tái chế tàu biển ở các nước đang phát
triển như ở khu vực Nam Á, nơi mà 70% tàu cũ được
phá dỡ bằng phương pháp “đưa tàu lên bãi - beaching”
thì thiếu các biện pháp làm việc an toàn và bảo vệ môi
trường cần thiết để quản lý các vật liệu nguy hiểm gây
hại có sẵn trong tàu [1].
Bên cạnh đó, hoạt động phá dỡ, tái chế tàu được
coi là một thị trường mạnh mẽ cho phép các chủ tàu
từ các quốc gia giàu có và các nhà môi giới thu được
lợi nhuận từ việc bán các con tàu bị hỏng và từ việc
xuất khẩu chất thải. Đồng thời, thông qua mục tiêu
95
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“toàn cầu hóa” thì hoạt dộng phá dỡ, tái chế tàu cũng
là sinh kế của rất nhiều người và là cơ hội cho các
nước kém phát triển vận hành các ngành công nghiệp
không quá ưu việt của các nước khác nơi mà có gánh
nặng quy định cao về lao động và môi trường trong
khi nhu cầu về thu hồi vật liệu (thép) và thiết bị thì
thấp. Kết quả là, các cơ sở phá dỡ, tái chế tàu được đặt
tại các nước kém phát triển, với lao động thủ công rẻ,
không đủ tiêu chuẩn, thiếu những tiêu chuẩn về an
toàn lao động và các tiêu chuẩn về môi trường, cùng
với nhu cầu lớn về việc thu hồi thép [2-4]. Đây là vấn
đề quan trọng đối với công tác quản lý phá dỡ, tái chế
tàu trên toàn cầu nói chung, và các nước công nghiệp
phát triển không thể tránh khỏi nguyên tắc “bên gây ô
nhiễm trả tiền” khi phá dỡ tàu của họ.
Trong những năm qua, một số tổ chức quốc tế và
các bên liên quan chính đã cố gắng đưa ra những phản
ứng kịp thời và hiệu quả hơn đối với những lo ngại
nghiêm trọng về vấn đề phá dỡ, tái chế tàu cũ. Những
thay đổi về quy định liên quan đến đối thoại giữa các
cộng đồng quốc gia và quốc tế đi theo một con đường
quanh co gồm các khó khăn và lợi ích đối lập, bên
cạnh việc được bảo vệ bởi nền kinh tế toàn cầu. Những
cuộc tranh luận chính sách mới về hoạt động phá dỡ,
tái chế tàu cũ chưa bao giờ gây tranh cãi nhiều như
hiện nay. Các mô hình bá quyền siêu quốc gia, được
các tổ chức quốc tế nêu rõ, phụ thuộc vào tính hợp
pháp của các chính sách thể chế của các bên ký kết,
và năng lực của các chính phủ của họ để áp dụng
chúng một cách hiệu quả, bên cạnh mức độ quy tắc
toàn cầu công bằng cho các bộ phận khác nhau của
vấn đề. Do đó, các quốc gia buộc phải đảm nhận và
duy trì các vai trò được đánh dấu bởi các chính sách
quốc tế trong phạm vi hợp tác cùng hưởng lợi, nơi có
trách nhiệm và chi phí mà không cần xem xét đến
năng lực hoạt động và tính hợp pháp của việc áp dụng
các quy định.
Cùng với nhiều thách thức ở phía trước, đặc biệt
là do số lượng các cơ sở tái chế được chứng nhận tuân
thủ quy định phá dỡ, tái chế tàu của châu Âu (EU) thì
không đủ năng lực cần thiết để tháo dỡ và tái chế các
tàu đã hết tuổi thọ một cách an toàn trong tương lai và
cả năng lực đặc biệt hạn chế đối với các tàu lớn bao
gồm cả những tàu siêu trường siêu trọng và tàu chở
hàng rời cỡ lớn. Bỏ qua những doanh thu đáng kể và
tính bền vững được tạo ra thì ngành phá dỡ, tái chế tàu
cũ có một số hàm ý về chính sách lao động và môi
trường cần được giải quyết tốt hơn. Để hiểu rõ hơn
vào bản chất, hiện trạng của hoạt động phá dỡ, tái chế
tàu thì cẩn xem xét phân tích luật pháp và các công
ước quốc tế liên quan.
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2. Phương pháp nghiên cứu
Bằng phương pháp phân tích và tổng thích hợp
thuyết kết hợp cùng phương pháp chuyên gia, bài báo
này sẽ đi nghiên cứu, đánh giá sâu sắc những quy định,
công ước quốc tế liên quan đến hoạt động phá dỡ, tái
chế tàu trên toàn cầu và mối quan hệ của chúng nhằm
xác định bản chất các biện pháp quản lý, cũng như các
yếu tố chính và điều kiện của vấn đề đối với các cơ sở
phá dỡ, tái chế tàu cũ hiện nay.

3. Các chính sách, quy định, công ước quốc tế
liên quan đến hoạt động phá dỡ, tái chế tàu
trên thế giới
Từ trước đến nay, tùy vào từng cấp độ mà sẽ có
những quy định và công ước chính liên quan đến hoạt
động phá dỡ, tái chế tàu trên thế giới (Bảng 1). Việc
hiểu rõ những quy định, công ước này là rất quan
trọng vì sẽ làm rõ khoảng cách giữa luật pháp và việc
thực thi luật pháp cũng như các nguyên tắc cơ bản chi
phối hoạt động này.

3.1. Công ước Basel
Công ước Basel về Kiểm soát sự di chuyển xuyên
biên giới của các chất thải nguy hại và việc thải bỏ
chúng (sau đây gọi là Công ước Basel), được thông
qua vào tháng 3/1989 và có hiệu lực vào tháng 5/1992.
Đến nay, Công ước đã được 187 quốc gia tức là hầu
hết thế giới phê chuẩn, ngoại trừ Hoa Kỳ [5].
Công ước Basel đưa ra các biện pháp kiểm soát
đối với sự di chuyển quốc tế của các chất thải nguy
hại và quản lý môi trường lành mạnh chủ yếu thông
qua sự đồng ý cho việc vận chuyển giữa các cơ quan
có thẩm quyền của nước xuất khẩu chất thải nguy hại
với các cơ quan của nước nhập khẩu và với sự tham
gia của các cơ quan có thẩm quyền của bất kỳ quốc
gia quá cảnh nào.
Có điều quan trọng là trong khi Công ước Basel có
thể đã thành công nhất trong việc đấu tranh chống lại
việc xuất khẩu bất hợp pháp chất thải nguy hại sang
các quốc gia không thể xử lý và thải bỏ chúng theo
cách lành mạnh về môi trường, thì ngược lại, Công
ước Basel lại không phù hợp để xác định các tiêu
chuẩn tối thiểu cho việc phá dỡ, tái chế tàu. Công ước
Basel không có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến tàu
và các cơ sở tái chế trên tàu, cũng như không liên quan
đến các vấn đề về an toàn của người lao động. Yêu
cầu liên quan duy nhất của Công ước Basel đối với
việc tái chế tàu biển là yêu cầu chung của nó rằng chất
thải phải được quản lý theo cách lành mạnh về môi
trường. Cơ chế để đạt được “Tuyên bố chấp thuận
được thông báo trước” của công ước dựa trên việc
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Bảng 1. Các quy định, chính sách, công ước liên quan đến hoạt động phá dỡ, tái chế tàu ở từng cấp độ
Cấp độ

Các chính sách, quy định liên quan

Các nội dung chính

Tổ chức Hàng hải

- Công ước Hồng Kông, 2009.

- Tái chế an toàn và thân thiện với môi

Quốc tế (IMO)

- Hướng dẫn IMO về tuân thủ, chứng nhận, kiểm

trường (SESR).

tra và ủy quyền: IHM, SRP, SESR, SCS và IS.

- Ô nhiễm biển.

- Công ước MARPOL 1973/78.

- Danh mục vật liệu nguy hiểm IHM,

- Công ước London về chống bán phá giá năm

- Vật liệu độc hại (thiết kế, xây dựng và

1972 (và nghị định thư).

bảo trì).
- Kế hoạch phá dỡ, tái chế tàu (SRP).
- Bán phá giá không được kiểm soát.
- Quốc gia phá dỡ, tái chế tàu và quốc gia
mà tàu treo cờ.
- Khảo sát và chứng nhận tàu (SCS).
- Thanh tra cảng biển (PSC).

Ban

- Công ước Basel, 1989.

- Bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

Chương trình môi

- Bản sửa đổi Công ước Basel, 1995.

- Giảm thiểu sự phát sinh và di chuyển

trường Liên hợp

- Nghị định thư về Trách nhiệm pháp lý và Bồi

xuyên biên giới của chất thải nguy hại.

quốc (UNEP) của

thường thiệt hại do di chuyển xuyên biên giới

- Giao thông bất hợp pháp.

Hội

đối với chất thải nguy hiểm và việc thải bỏ

- Quản lý môi trường.

ước
nhóm

Thư

nghị

ký

Công

Basel

và

chúng, 1999.

- Hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật.

công

tác

- Hướng dẫn kỹ thuật về quản lý môi trường hợp

- Bán phá giá không được kiểm soát.

chung (ILO, IMO

lý đối với việc dỡ bỏ toàn bộ và một phần tàu.

và Basel)
Liên minh châu

- Quy định (EC) số 1013/2006 (dựa trên Công

- Bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.

Âu

ước Basel).

- Phương pháp “beaching”.

- Sách xanh về việc tháo dỡ tàu tốt hơn ở

- Giảm thiểu sự phát sinh và di chuyển

Brussels, 2007.

xuyên biên giới của chất thải nguy hại.

- Chiến lược của EU cho việc tháo dỡ tàu tốt hơn

- Xuất khẩu chất thải nguy hại.

ở Brussels, 2008.

- Danh mục vật liệu nguy hiểm IHM.

- Quy định Tái chế Tàu của Liên minh châu Âu,
2013.
Tổ chức Lao động

- Hướng dẫn của ILO cho các nước châu Á và

- Các nguy cơ trong hoạt động phá dỡ, tái

Quốc tế (ILO)

Thổ Nhĩ Kỳ năm 2004.

chế tàu biển.
- Phương pháp “beaching”.
- Người lao động.

thiết lập thông tin liên lạc giữa các cơ quan có thẩm
quyền của các nước xuất cảnh và nhập cảnh, khi được
áp dụng cho các tàu hết niên hạn, trên thực tế có nghĩa
là các cơ quan của quốc gia nơi tàu khởi hành cho
chuyến đi cuối cùng và các cơ quan chức năng của
quốc gia tái chế, phá dỡ tàu. Điều này là do Công ước
Basel không nhận thức đầy đủ khái niệm về quốc gia
treo cờ là trung tâm của Công ước Liên hợp quốc về
Luật Biển và đối với tất cả các công ước về hàng hải
và do đó, không có lựa chọn nào khác ngoài việc xem
xét quốc gia nơi tàu khởi hành và chuyến đi cuối cùng
với tư cách là quốc gia xuất cảnh, trong khi quốc gia
mà tàu treo cờ không có vai trò gì trong việc thực thi
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Công ước Basel.
Việc thực hiện Công ước Basel để kiểm soát sự di
chuyển của các con tàu đã hết tuổi thọ sẽ tạo ra một số
vấn đề như sau:
(a) mất nhiều thời gian để thu xếp việc thông tin
liên lạc cần thiết giữa các quốc gia xuất cảnh, nhập
cảnh và quá cảnh, trong bất kỳ trường hợp nào thì
những thông tin liên lạc đó đều có ít hoặc không có
tác dụng trong việc cải thiện các tiêu chuẩn cho hoạt
động tái chế, phá dỡ tàu cũ;
(b) những người quản lý tàu thường không có
mối liên hệ nào với quốc gia được coi là quốc gia mà
con tàu xuất cảnh;
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(c) một số quốc gia công nhận Công ước Basel
phải quy định việc phá dỡ, tái chế các tàu hết niên hạn
sử dụng, do đó làm cho việc trao đổi thông tin giữa
những người quản lý tàu, quốc gia xuất cảnh và những
quốc gia có liên quan khác trở nên cồng kềnh, phức
tạp hơn;
(d) quyết định tái chế một con tàu có thể không
được thực hiện, hoặc có thể không được hoàn thành,
hoặc có thể không được chấp nhận cho đến khi con
tàu rời cảng và đang ở vùng biển quốc tế, trong trường
hợp đó không có quốc gia xuất cảnh nào sẽ chịu trách
nhiệm chính cho công tác liên lạc giữa các quốc gia
theo quy định của Công ước Basel.
Trên thực tế, những vấn đề nêu trên làm cho Công
ước Basel trở nên không thực tế và không thể thực thi
đối với việc phá dỡ và tái chế tàu cũ. Tuy nhiên, những
khó khăn trong việc áp dụng các quy định của Công
ước Basel đối với việc phá dỡ, tái chế tàu cũ và việc
vi phạm các biện pháp kiểm soát của Công ước đối
với các tàu được sử dụng để phá dỡ, tái chế tàu cũ đã
được thừa nhận trên trang website của Công ước Basel.

3.2. Công ước quốc tế Hồng Kông 2009
Nhận thấy khó khăn trong việc thực thi Công ước
Basel đối với việc tái chế tàu biển, năm 2004, cơ quan
điều hành Công ước Basel đã yêu cầu Tổ chức Hàng
hải Quốc tế (IMO) xây dựng một công ước mới dành
riêng cho việc tái chế tàu biển trong quyết định số
VII/26. IMO đã đồng ý phát triển công ước mới và sau
quá trình làm việc tập trung trong hơn ba năm rưỡi,
vào ngày 15/5/2009, IMO đã thông qua “Công ước
quốc tế về tái chế tàu an toàn và thân thiện với môi
trường, 2009”, còn được gọi là “Công ước Hồng Kông”
hoặc “HKC” [6]. Công ước Hồng Kông đã được thông
qua tại một hội nghị có sự tham dự của 63 quốc gia
đặt ra các tiêu chuẩn về tái chế tàu và quy trách nhiệm
thực thi đối với quốc gia treo cờ và quốc gia phá dỡ,
tái chế tàu cũ nhằm cung cấp một cách tiếp cận quản
lý hoạt động phá dỡ tàu cũ thống nhất. Công ước Hồng
Kông sẽ có hiệu lực sau 24 tháng kể từ ngày đáp ứng
các điều kiện sau:
1. Phê chuẩn bởi 15 quốc gia, và
2. Đại diện của 40% lượng vận chuyển trên thế
giới tính theo tổng trọng tải, và
3. Khối lượng tái chế tàu hàng năm tối đa không ít
hơn 3% tổng trọng tải tàu của các quốc gia phê chuẩn.
Trong khi ngành vận tải biển đề cao Công ước
Hồng Kông là giải pháp duy nhất để cải thiện điều
kiện phá dỡ tàu trên toàn cầu, thì Công ước Hồng
Kông đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì không đưa ra các tiêu
chuẩn đảm bảo tái chế tàu an toàn và lành mạnh với
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môi trường bởi các tổ chức phi chính phủ trên toàn
cầu như Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về
chất độc và Nhân quyền, của Nghị viện châu Âu và đa
số các nước đang phát triển tham gia Công ước Basel
của UNEP.
Trên thực tế, Công ước Hồng Kông áp dụng các
điều kiện hiện tại vì nó không cấm sử dụng phương
pháp “beaching” và không đặt ra yêu cầu nào, ngoài
việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia, đối với việc
quản lý chất thải nguy hại khi chúng ra khỏi cổng cơ
sở phá dỡ, tái chế tàu. Hơn nữa, Công ước Hồng Kông
dựa trên quyền tài phán của quốc gia treo cờ và do đó
dễ bị lách luật bằng cách tàu sẽ treo cờ cuối đời của
những quốc gia được liệt kê phổ biến cho các chuyến
đi cuối cùng đến các cảng khu vực Nam Á. Đây là
những quốc gia treo cờ được biết đến với việc thực
hiện luật hàng hải quốc tế tương đối kém.
Trong khi đó, chức trách địa phương khu vực Nam
Á đã tuyên bố rằng các trang thiết bị hiện có của mình
tuân thủ các yêu cầu của Công ước Hồng Kông. Các
bên liên quan đến việc kinh doanh của các chủ tàu phá
dỡ tàu biển kiếm thêm lợi nhuận bằng cách bán cho
các bãi không đạt tiêu chuẩn, người mua bằng tiền mặt
và các cơ quan quản lý tàu treo cờ có lợi ích trong việc
duy trì hiện trạng đó.
Tính đến tháng 6/2021, đã có 17 quốc gia là Bỉ,
Congo, Croatia, Đan Mạch, Estonia, Pháp, Đức,
Ghana, Ấn Độ, Nhật Bản, Malta, Hà Lan, Na Uy,
Panama, Serbia, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ đã tham
gia Công ước. Tuy nhiên, do chưa đạt yêu cầu về 2
điều kiện còn lại nên Công ước vẫn chưa có hiệu lực:
điều kiện thứ hai đạt gần 30% tổng trọng tải tàu (GT),
và điều kiện thứ ba là đạt 2,6% khối lượng tái chế tàu
hàng năm. Tuy nhiên, nhằm chuẩn bị cho việc Công
ước có hiệu lực thì một số hãng đăng kiểm trên thế
giới được phép ban hành Tuyên bố Tuân thủ
(Statement of Compliance - SOC) đối với Công ước
Hồng Kông, theo sự ủy quyền và hướng dẫn của mỗi
cơ quan treo cờ.

3.3. Quy định vận chuyển chất thải của Liên
minh châu Âu (WSR)
Công ước Basel và bản sửa đổi được thông qua
vào tháng 3/1994, nhằm cấm xuất khẩu chất thải nguy
hại từ các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát
triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation
and Development - OECD) sang các nước không
thuộc OECD. Điều kiện có hiệu lực của bản sửa đổi là
90 ngày sau khi ít nhất 3/4 trong số 87 quốc gia là
thành viên của công ước phê chuẩn vào thời điểm bản
sửa đổi được thông qua. Phê chuẩn thứ 66 đã được
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Croatia lưu chiểu vào tháng 9/2019 và do đó, bản sửa
đổi có hiệu lực là ngày 05/12/2019, trải qua 25 năm
sau khi được thông qua. Tuy nhiên, bản sửa đổi chỉ
được thực thi đơn phương tại Liên minh châu Âu (EU).
Liên minh châu Âu đã thực hiện Công ước Basel
thành luật châu Âu từ đầu tháng 2/1993. Năm 2006,
Liên minh châu Âu đã thay thế quy định trước đó của
mình bằng Quy định vận chuyển chất thải (Waste
Shipment Regulation - WSR) số 1013/2006, bổ sung
đơn phương thực hiện bản sửa đổi, cấm xuất khẩu chất
thải nguy hại từ các quốc gia thành viên của Liên minh
châu Âu sang bất kỳ quốc gia nào đang phát triển và
kiểm soát việc xuất khẩu của họ sang các quốc gia
OECD thông qua cơ chế “Tuyên bố đồng ý được
thông báo trước” của Công ước Basel. Và khi Ủy ban
Liên minh châu Âu cố gắng thực thi WSR đối với
những con tàu hết tuổi thọ thì đã gặp rất nhiều khó
khăn và bị né tránh nhiều.
Nguyên nhân của việc này chủ yếu là do khi thực
thi bản sửa đổi thì WSR coi việc tái chế ở Bangladesh,
Trung Quốc, Ấn Độ hoặc Pakistan là bất hợp pháp đối
với bất kỳ con tàu nào đã bắt đầu chuyến đi cuối cùng
từ một cảng của Liên minh châu Âu (tức là xuất cảnh
từ quốc gia thuộc EU, bất kể của quốc gia mà tàu treo
cờ). Trong khi đó, tồn tại một thực tế là bốn quốc gia
không thuộc OECD này đã liên tục tái chế khoảng
95% trọng tải của thế giới. Đồng thời, Liên minh châu
Âu công nhận rằng việc thực thi WSR của chính họ để
tái chế tàu đã không có kết quả. Không muốn đợi đến
khi Công ước Hồng Kông có hiệu lực, Liên minh châu
Âu đã bắt tay vào việc xây dựng luật mới để điều
chỉnh việc phá dỡ, tái chế đối với các tàu treo cờ châu
Âu. Do đó, Liên minh châu Âu đã đề xuất xây dựng
Quy định mới của châu Âu về tái chế tàu biển vào năm
2012.

3.4. Quy định phá dỡ, tái chế tàu của Liên minh
châu Âu (EU-SRR)
Quy định Liên minh châu Âu (EU) số 1257/2013
về phá dỡ, tái chế tàu (European Ship Recycling
Regulation: EU-SRR), nhằm tạo điều kiện để sớm phê
chuẩn Công ước Hồng Kông 2009 - cả trong EU và
các nước khác ngoài EU - bằng cách áp dụng các biện
pháp kiểm soát đối với tàu và các cơ sở tái chế tàu trên
cơ sở Công ước Hồng Kông. Quy định này có hiệu lực
vào tháng 12/2013 và các yêu cầu như tuân thủ Danh
mục kiểm kê vật liệu nguy hiểm (Inventory of
Hazardous Materials - IHM), cụ thể như sau:
- Đối với các tàu mới và tàu hiện có mà treo cờ EU
phải tuân thủ Điều 5 của EU-SRR và các tàu không
treo cờ EU phải tuân thủ Điều 12: Thứ nhất, EU-SRR
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cấm hoặc hạn chế việc lắp đặt và sử dụng các vật liệu
nguy hiểm (như amiăng hoặc các chất làm suy giảm
tầng ôzôn) trên tàu. Thứ hai, EU-SRR bắt buộc các tàu
phải có IHM được chứng nhận, chỉ rõ vị trí và số
lượng gần đúng của những vật liệu đó trên tàu.
- Đối với các tàu treo cờ không thuộc EU thì một
Tuyên bố tuân thủ (SOC) sẽ được ban hành theo Điều
12.6 của EU-SRR sau khi xác minh IHM bởi các cơ
quan liên quan của quốc gia không thuộc EU mà tàu
treo cờ hoặc một tổ chức do họ ủy quyền, phù hợp với
các yêu cầu của quốc gia. Các tài liệu này sẽ được phát
hành bởi hoặc thay mặt cho quốc gia treo cờ.
Việc này có thể dẫn đến nguy cơ rằng hàng nghìn
tàu có khả năng không thể tuân thủ các quy định của
IHM và có thể không có chứng nhận bắt buộc trước
hạn chót là ngày 31/12/2020 do sự cố gây ra bởi
COVID-19, nên Ủy ban Liên minh châu Âu đã công
bố: Thông báo của Ủy ban 2020/C 349/01, đề nghị các
nước thành viên EU áp dụng một cách tiếp cận hài hòa
nhằm thực thi trong quá trình kiểm tra tàu, trong thời
gian giới hạn 6 tháng, từ ngày 31/12/2020 đến ngày
30/6/2021.
Quy định EU-SRR đã sao chép các tiêu chuẩn và
cơ chế của Công ước Hồng Kông và tham chiếu trực
tiếp đến bộ hướng dẫn mà IMO đã phát triển cho Công
ước Hồng Kông. Điều đáng được trích dẫn từ phần
mở đầu của quy định như sau: “Quy chế này nhằm tạo
điều kiện cho việc sớm phê chuẩn Công ước Hồng
Kông cả trong Liên minh và các nước thứ ba bằng
cách áp dụng các biện pháp kiểm soát tương xứng đối
với tàu và các cơ sở tái chế tàu trên cơ sở Công ước
đó”. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Quy định (EU-SRR
vượt ra ngoài các quy định của Công ước Hồng Kông,
cụ thể là trong các điều sau:
- Điều 13, đưa ra các yêu cầu đối với việc đưa các
bãi phá dỡ, tái chế tàu vào Danh sách của Liên minh
châu Âu.
- Điều 15, xác định bằng chứng được cung cấp để
chứng minh sự tuân thủ Điều 13, bao gồm cả việc
kiểm tra tại chỗ thường xuyên
- Điều 16 về việc thành lập và cập nhật Danh sách
của Liên minh châu Âu.
- Điều 23, cho phép các thể nhân hoặc pháp nhân
có quyền yêu cầu can thiệp trong trường hợp vi phạm
Điều 13, cùng với Điều 15 và Điều 16/1/b của quy
định trên.
Hay nói cách khác, có các trường hợp như sau:
- Một con tàu treo cờ EU phải tuân theo quy định
tái chế tàu biển của châu Âu, quy định này yêu cầu
rằng nó sẽ chỉ được tái chế trong cơ sở phá dỡ, tái chế
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thuộc trong Danh sách cơ sở phá dỡ, tái chế tàu được
chấp thuận của châu Âu, do Ủy ban Liên minh châu
Âu công bố. Cảng khởi hành của chuyến đi cuối cùng
của con tàu mang cờ EU, hoặc vị trí của nó tại thời
điểm đưa ra quyết định tái chế nó thì không có liên
quan.
- Một con tàu mang cờ không thuộc Liên minh
châu Âu khởi hành trên hành trình đến cơ sở phá dỡ,
tái chế từ cảng của quốc gia là thành viên Liên minh
châu Âu tiếp tục phải tuân theo quy định vận chuyển
chất thải, cấm xuất khẩu của tàu này sang các nước
không thuộc OECD.
- Một con tàu mang cờ không thuộc Liên minh
châu Âu khởi hành trên hành trình đến cơ sở phá dỡ,
tái chế từ một cảng không thuộc Liên minh châu Âu
hoặc nơi đưa ra quyết định gửi tàu đi phá dỡ, tái chế
khi tàu đang ở vùng biển quốc tế không thuộc phạm
vi điều chỉnh của pháp luật châu Âu.
Như vậy, quy định EU-SRR khác với HKC ở cách
các cơ sở phá dỡ, tái chế tàu được ủy quyền, và cũng
trong việc yêu cầu kiểm kê vật liệu nguy hiểm cho các
tàu gắn cờ EU phải bao gồm thông tin về hai vật liệu
nguy hiểm bổ sung. Đối với các cơ sở phá dỡ, tái chế
tàu nằm trong EU, EU-SRR yêu cầu mỗi quốc gia
thành viên phải thực thi các yêu cầu của quy định và
cho phép hoạt động của các cơ sở phá dỡ, tái chế tàu
trong phạm vi quyền hạn của mình. Các cơ sở nằm
ngoài Liên minh châu Âu muốn được đưa vào Danh
sách của Liên minh châu Âu về các cơ sở được phê
duyệt phải nộp đơn lên Ủy ban châu Âu, cung cấp
bằng chứng về việc họ tuân thủ các yêu cầu chi tiết
của Quy định, cùng với chứng nhận của “người xác
minh độc lập” đã kiểm tra. Ngoài ra, các cơ sở phá dỡ,
tái chế tàu phải chấp nhận khả năng bị Ủy ban hoặc
các đại diện của Ủy ban tại quốc gia đó kiểm tra.

3.5. Danh mục vật liệu nguy hiểm - Inventory
of Hazardous Materials (IHM)
Sau khi Công ước Hồng Kông có hiệu lực, việc
phát triển và duy trì một Bản kiểm kê danh mục của
Vật liệu nguy hiểm (IHM) nhằm xác định số lượng và

vị trí của vật liệu nguy hiểm trên tàu, sẽ được yêu cầu
cho tất cả các tàu có trọng tải trên 500GT. Hơn nữa,
tàu biển chỉ được tái chế tại các cơ sở tái chế tàu biển
được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Danh mục vật
liệu nguy hiểm (Inventory of Hazardous Materials IHM) là danh sách các vật liệu nguy hiểm có đặc điểm
là loại và số lượng của chúng ở các vị trí khác nhau
của con tàu và phải được cập nhật trong suốt thời gian
hoạt động của con tàu. IHM quy định rằng cả tàu châu
Âu và không châu Âu đến các cảng của nó phải có
IHM được cập nhật và chứng nhận phù hợp trên tàu.
Các quốc gia nơi đặt các cơ sở tiếp tục có vai trò quan
trọng trong việc áp dụng quy định. Thông tin do IHM
cung cấp được các cơ sở tái chế tàu biển sử dụng để
bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người và ngăn
ngừa ô nhiễm môi trường.
Các yêu cầu của EU-SRR liên quan đến sự tuân
thủ IHM hầu như hoàn toàn dựa trên các yêu cầu của
Công ước Hồng Kông. Ngoài các vật liệu nguy hiểm
được quy định trong Công ước Hồng Kông, EU SRR
bổ sung thêm hai vật liệu cần được xem xét trong IHM,
cụ thể: Axit sulfonic perfluorooctan (PFOS) (chỉ dành
cho tàu gắn cờ EU), và Chất chống cháy brom hóa
(HBCDD) (chỉ dành cho các tàu mới gắn cờ Liên
minh châu Âu) như thể hiện trong Bảng 2.

4. Thảo luận: Giải pháp nào cho các cơ sở phá
dỡ tái chế tàu ở các quốc gia không thuộc châu
Âu đạt tiêu chuẩn và phù hợp với những quy
định hiện hành?
Như đã trình bày ở trên, quy định EU-SRR về cơ
bản cấu thành sự phê chuẩn sớm của Công ước Hồng
Kông về phá dỡ, tái chế tàu thuyền an toàn và hợp môi
trường cho các tàu châu Âu và các tàu khác ghé cảng
châu Âu, do đó góp phần đưa Hiệp ước này có hiệu
lực trên toàn cầu. Rõ nhận thấy, hiện nay đang tồn tại
những nhiều quy định riêng đối với hoạt động phá dỡ,
tái chế tàu cũ trên toàn cầu. Trong khi Công ước Hồng
Kông chưa đi vào có hiệu lực thì đâu sẽ là hướng giải
quyết cho các công ty vận tải biển đối với những con
tàu hết hạn sử dụng mà cần phá dỡ, tái chế. Họ sẽ tuân

Bảng 2. EU-SRR và HKC đối với IHM
IHM

EU-SRR
Tàu treo cờ EU

Ngày có hiệu lực

HKC
Tàu không treo cờ EU

Tàu mới

Tàu hiện có

31/12/2015 -

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2018

Chưa có
hiệu lực

Axit sulfonic perfluorooctan

x

x

-

-

Chất chống cháy brom hóa

x

-

-

-
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thủ theo EU-SRR với một chi phí đắt đỏ và quy trình
nghiêm ngặt hay lách luật để áp dụng những quy định
thấp hơn bằng cách từ bỏ quốc gia treo cờ.
Về mặt logic, có 3 giả thuyết có thể xảy ra đối với
EU-SRR của và vai trò quản lý của Liên minh châu
Âu trong việc tái chế tàu:

4.1. Giả thuyết thứ nhất
Ủy ban Liên minh châu Âu diễn giải những quy
định của EU-SRR phù hợp với cơ sở lý luận của Công
ước Hồng Kông và phê duyệt tất cả các cơ sở phá dỡ,
tái chế tàu được nâng cấp.
Đây sẽ là giả thiết mang lại kết quả tốt nhất cho
EU-SRR và cho ngành công nghiệp vận tải biển nhằm
thúc đẩy Công ước Hồng Kông thành một tiêu chuẩn
toàn cầu. Trong trường hợp này, các tàu treo cờ EU sẽ
không phải rơi vào tình trạng phải từ bỏ quốc gia treo
cờ để thực hiện việc phá dỡ, tái chế. Thay vào đó, họ
sẽ thúc đẩy thị trường phá dỡ, tái chế mang lại lợi thế
thương mại cho các cơ sở phá dỡ, tái chế mà tuân thủ
theo Công ước Hồng Kông. Không chỉ vậy, EU-SRR
cũng sẽ thúc đẩy các cơ sở phá dỡ, tái chế tàu khác
phải nâng cấp, mở đường cho việc Công ước Hồng
Kông được chấp nhận trên toàn cầu. Hơn nữa, thông
qua quá trình phê duyệt của mình, Liên minh châu Âu
sẽ lần đầu cung cấp một cơ chế bổ sung để kiểm tra
và đảm bảo sự tuân thủ liên tục của các cơ sở phá dỡ,
tái chế tàu.

4.2. Giả thuyết thứ hai
Ủy ban Liên minh châu Âu diễn giải EU-SRR là
lệnh cấm sử dụng phương pháp “beaching” để phá dỡ,
tái chế tàu và không đưa bất kỳ cơ sở phá dỡ, tái chế
tàu nào của các quốc gia kém và đang phát triển
(không thuộc châu Âu) vào Danh sách của Liên minh
châu Âu. Đây sẽ là một giả thuyết không có kết quả
tốt đặc biệt đối với Ủy ban châu Âu và với EU-SRR,
vì điều này sẽ dẫn đến việc rời bỏ quốc gia treo cờ của
hầu hết các tàu hết hạn sử dụng mà đang treo cờ EU.
Khi đó, EU-SRR sẽ không còn được quan trọng đối
với việc điều chỉnh ngành công nghiệp phá dỡ, tái chế
tàu như Quy định vận chuyển chất thải WSR, và thực
tế sau nhiều năm triển khai thực hiện EU-SRR, rằng
chỉ có một số ít tàu biển được phá dỡ, tái chế theo quy
định đó.
Trong khi giả thuyết này sẽ gây bất tiện cho các
Công ty vận tải biển treo cờ châu Âu, thì giả thuyết
này lại không gây ra vấn đề lâu dài đáng lo cho hoạt
động phá dỡ tái chế tàu của các cơ sở tuân thủ mà
không thuộc châu Âu, vì sự thất bại của EU-SRR chắc
chắn sẽ dẫn đến những nỗ lực quốc tế mạnh mẽ hơn
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nữa để Công ước Hồng Kông có hiệu lực.

4.3. Giả thuyết thứ ba
Ủy ban Liên minh châu Âu tạo điều kiện cho một
số ít cơ sở phá dỡ, tái chế tàu vào Danh sách tiêu chuẩn
nhưng cũng gây rất khó khăn và chi phí cũng rất cao.
Đây là giả thuyết có khả năng xảy ra nhất vì nó sẽ cho
phép Ủy ban Liên minh châu Âu bác bỏ những chỉ
trích như: chủ nghĩa bảo hộ; về việc có thành kiến với
ngành phá dỡ, tái chế tàu biển ở một số quốc gia khu
vực Nam Á; về việc diễn giải EU-SRR như là một quy
định về cấm phương pháp “beaching”; và do không có
phạm vi địa lý rộng và khả năng hạn chế trong Danh
sách của Liên minh châu Âu.
Trong trường hợp Ủy ban Liên minh châu Âu chỉ
phê duyệt một số ít các cơ sở phá dỡ, tái chế tàu không
thuộc châu Âu thì điều này sẽ không cung cấp đủ khả
năng phá dỡ, tái chế tàu của EU-SRR để thay đổi tình
thế khó xử về kinh tế của các chủ tàu đối với những
con tàu cuối đời mà treo cờ EU. Do đó, việc rời khỏi
hay từ bỏ việc treo cờ của EU có thể tiếp tục xảy ra,
làm giảm mức độ ảnh hưởng của EU-SRR, đưa tình
huống này quay trở lại giả thuyết thứ hai ở trên.
Ủy ban Liên minh châu Âu có thể đang đi theo
kịch bản này, xem xét các nỗ lực của mình để ngăn
chặn việc rời bỏ treo cờ EU và sự tuân thủ quy định
đối với các tàu gắn cờ của EU. Do đó, có vẻ như Liên
minh châu Âu hiện muốn phân biệt tiêu chuẩn riêng
của EU-SRR. Trong Chương 6 của phần mở đầu của
EU-SRR có đề cập đến điều khoản trong Điều 1(2)
của Công ước Hồng Kông để các bên có thể thực hiện
các biện pháp nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn ngừa, giảm
thiểu tối đa các tác động xấu đến sức khỏe và môi
trường. Điều khoản này tồn tại trong các Công ước
IMO khác nhằm mục đích để một Quốc gia treo cờ
được phép có các yêu cầu bổ sung đối với tàu của
mình nhưng không có ý định cho phép Quốc gia có
cảng có thể có các yêu cầu bổ sung đối với tàu của các
Quốc gia treo cờ khác. Trong trường hợp của Công
ước Hồng Kông, cơ quan quản lý dự định cho phép
Quốc gia treo cờ đưa ra các yêu cầu bổ sung đối với
tàu của mình và Quốc gia treo cờ áp đặt các yêu cầu
bổ sung đối với các cơ sở phá dỡ, tái chế tàu của các
Quốc gia khác.

5. Kết luận
Vận chuyển bằng đường biển là một hoạt động
kinh doanh quốc tế, và vì lý do này, phải có các quy
định chung áp dụng trên toàn cầu cho tất cả các tàu,
tất cả các quốc già mà tàu treo cờ, bất cứ nơi nào mà
tàu đang giao dịch. Đây là cách duy nhất để đảm bảo
một sân chơi bình đẳng, là nơi an toàn và bảo vệ môi
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trường không đóng vai trò nào trong cạnh tranh
thương mại. Do đó, tại thời điểm này, điều quan trọng
là phải xem xét trước về cách điều hòa, thống nhất
giữa EU-SRR và HKC và đặt câu hỏi có bao nhiêu
tiêu chuẩn cần thiết cho quy định quốc tế của ngành
phá dỡ, tái chế tàu biển. Việc xây dựng và thông qua
Công ước Hồng Kông nhằm tạo ra tiêu chuẩn thống
nhất quy định việc phá dỡ, tái chế tàu; theo cách tương
tự như SOLAS quy định sự an toàn của tàu và
MARPOL quy định về những hoạt động liên quan đến
môi trường của tàu. Sẽ là phi lý nếu vận tải biển quốc
tế bị điều chỉnh bởi nhiều tiêu chuẩn cạnh tranh và
khác nhau. Nếu một bộ phận tin rằng tiêu chuẩn cần
phải chặt chẽ hơn, thì nên tìm cách sửa đổi Công ước
tại IMO sau khi Công ước có hiệu lực. Tóm lại, Chính
phủ các Quốc gia mà phê duyệt Công ước Hồng Kong
chỉ nên tập trung vào việc công ước có hiệu lực và
HKC phải là quy định quốc tế duy nhất về phá dỡ, tái
chế tàu.
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO QUYỀN CÔNG ĐOÀN CỦA THUYỀN VIÊN
VIỆT NAM DỰA TRÊN BỘ QUY TẮC ROCCIPI
ENHANCED SOLUTIONS FOR VIETNAMESE SEAFARER’S LABOR RIGHT
BASED ON ROCCIPI
NGUYỄN THÀNH LÊ*, NGUYỄN ĐÌNH THÚY HƯỜNG
Khoa Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
*Email liên hệ: nguyenthanhle@vimaru.edu.vn
Tóm tắt
Hiện nay, hệ thống các văn bản về lao động thuyền
viên và pháp luật về công đoàn tại nước ta đã
tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn cần rất nhiều sự
hài hòa hóa giữa pháp luật công đoàn chung và
pháp luật về lao động hàng hải đặc thù, để giải
quyết vấn đề hiệu quả của công tác công đoàn cơ
sở. Bài viết đã sử dụng Bộ quy tắc Roccipi nhằm
đưa ra các biện pháp kỹ thuật pháp lý để nâng cao
giá trị công đoàn trong mối quan hệ giữa người
lao động đi biển, chủ tàu và cơ sở công đoàn.
Từ khóa: Thuyền viên, công đoàn, Roccipi, cơ sở
công đoàn, hài hòa hóa pháp luật.

Abstract
Recently, the legal documents concerning the
seafarers and trade union law in Vietnam is
appreciated highly. Nevertheless, there has been a
lack of harmonization between the trade union
law in general and the seafarer’s law in particular
to resolve the adequacy of the trade union
establishment. This article used the Roccipi to
recommend legal technical solution on the subject
of enhancing the trade union value in the
relationship between seafarer, shipowner and
trade union establishment.
Keywords: Seafarer, trade union, Roccipi, trade
union establishment, legal harmonization.

1. Mở đầu
Ngành vận tải biển mang ý nghĩa quan trọng trong
phát triển kinh tế vĩ mô ở Việt Nam. Định hướng chiến
lược phát triển kinh tế biển thêm một lần nữa khẳng
định vị trí của kinh tế biển khi đặt ra mục tiêu đến năm
2030, nhóm kinh tế hàng hải, trong đó có kinh tế vận
tải biển đóng góp đến “10% GDP của cả nước” [1].
Từ những con tàu thân vỏ gỗ, tới tàu vỏ sắt, chạy bằng
hơi nước, tàu điều khiển tự động, công nghệ có thể
thay đổi, nhưng chưa khi nào vai trò của con người lại
có thể thay thế được trong ngành vận tải biển: Đó là
vai trò của thuyền viên.
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Là quốc gia có số lượng tàu biển đứng hàng 30
trên thế giới, nhưng số lượng thuyền viên Việt Nam
đang có xu hướng giảm, đặc biệt trong bối cảnh lượng
học viên các chuyên ngành hàng hải đang “giảm sút
nghiêm trọng” tại thời điểm trước khi đại dịch Covid19 xảy ra [2], [3]. Đứng trước thực tế trên, dưới góc
độ quyền công đoàn của lao động đi biển, nhu cầu phải
hài hòa hóa pháp luật công đoàn với tôn chỉ đảm bảo
quyền lợi của người lao động nói chung với đặc thù
của ngành hàng hải, góp phần đưa ra được những giải
pháp hiệu quả nâng cao quyền công đoàn của người
lao động đi biển. Vì vậy, bài viết sẽ bao gồm hai phần:
thứ nhất, giới thiệu tổng quan về Bộ Quy tắc Roccipi;
thứ hai, đề xuất nhóm các giải pháp kỹ thuật nhằm
nâng cao giá trị công đoàn hàng hải.

2. Giới thiệu tổng quan về Bộ Quy tắc Roccipi
Bộ Quy tắc Roccipi được phát triển bởi nhà nghiên
cứu luật Ann Seidman thuộc Trường Đại học Luật
Boston, Hoa Kì và được công bố rộng rãi trong ấn
phẩm “Assessing Legislation: A Manual for
Legislators” vào năm 2003 [4], [5]. Bộ Quy tắc này
thực chất là tên đầu của các chữ cái Rules Opportunity - Capacity - Communication - Interest Procedure - Ideology tạo thành cụm từ Roccipi. Bản
chất của Bộ Quy tắc này để trả lời câu hỏi: Tại sao một
đạo luật tốt lại không có hiệu lực tốt như mong đợi
cho xã hội và từ đó, sử dụng các đề mục kĩ thuật pháp
lý để trả lời là:

2.1. Về mặt cơ sở pháp lý, Rules,
Cần thiết phải tìm kiếm trong pháp luật hiện hành
theo các câu hỏi dưới đây:
1. Pháp luật có cho phép, hoặc bắt buộc phải thực
hiện hành vi chuẩn mực cần hướng đến?
Câu hỏi này sẽ đưa đến hai giả thiết: Một là vấn đề
đã được quy định và việc trả lời câu hỏi giúp hệ thống
hóa lại các văn bản pháp luật có liên quan đến vấn đề.
Hoặc, trường hợp thứ hai, vấn đề chưa từng được quy
định, hoặc quy định chưa chi tiết. Và ngay từ bước này
đã có thể đề xuất được các giải pháp lập pháp hoặc
hành pháp [6].
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2. Pháp luật hiện hành có cho phép người có thẩm
quyền thực thi, các bên liên quan đến hành vi chuẩn
mực cần hướng đến quyền tự cân nhắc ra quyết định?
Trong trường hợp pháp luật có liên quan đến vấn
đề đã tồn tại, điều mà nhà làm luật hướng đến là hành
vi chuẩn mực của các bên có liên quan. Phương pháp
để các bên có hành vi đạt chuẩn rất đa dạng, có thể là
khuyến khích (giảm thuế cho các doanh nghiệp có sử
dụng lao động là người tàn tật), có thể là bắt buộc
(quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao
thông với xe gắn máy). Đối với cơ quan có thẩm quyền
thực thi, sự tồn tại của quyền tự cân nhắc ra quyết định
tạo ra khác biệt giữa các cơ quan công quyền khi cùng
xử lý một vấn đề. Pháp luật tạo ra sự linh hoạt nhưng
cũng có thể làm phát sinh ra tham nhũng, tiêu cực. Từ
đó, nảy sinh ra câu hỏi tiếp theo:
3. Pháp luật hiện hành đã có các tiêu chí và quy
trình cụ thể để đảm bảo rằng quá trình ra quyết định
thực thi của các cơ quan công quyền là không tùy ý?
Điều này cho thấy, muốn tìm cơ sở pháp lý của
một vấn đề, không chỉ đơn thuần là việc chỉ ra vấn đề
này được quy định tại đâu mà còn phải tìm cả các văn
bản có liên quan đến quy trình mà vấn đề được giải
quyết, được xử lý.
4. Pháp luật hiện hành còn có điểm nào khiến các
bên có liên quan đến hành vi chuẩn mực cần hướng
đến kể cả cơ quan công quyền không chắc chắn về
hành vi cần phải làm?
Câu hỏi này là câu hỏi cho tầm nhìn tổng quát về
sự chồng chéo của pháp luật liên quan đến vấn đề về
mặt nội dung. Về kĩ thuật soạn thảo, có thể diễn giải
là, trong luật tồn tại những quy định không cụ thể,
chưa được rõ ràng để hướng các bên tới các hành vi
chuẩn mực [7].

2.2. Về cơ hội, hoàn cảnh liên quan đến vấn đề,
Opportunity,
Các câu hỏi cần trả lời là: Liệu hoàn cảnh thực tại
có khuyến khích cho hành vi chuẩn mực và liệu rằng
các bên liên quan có cơ hội để thực hiện hành vi đó?

2.3. Về khả năng, Capacity,
Cần thiết phải đảm bảo rằng các bên có liên quan
có đủ kiến thức, kĩ năng và cơ sở vật chất cần thiết
phục vụ để hành xử một cách khác biệt hoàn toàn so
với cách hành xử hiện tại.

2.4. Về mặt truyền thông, Communication,
Cần phải đảm bảo chắc chắn rằng các bên liên
quan đến hành vi chuẩn mực biết và hiểu về pháp luật
hiện hành.
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2.5. Về mặt lợi ích, Interest,
Đâu là giá trị thặng dư đem lại cho người thực hiện
hành vi chuẩn mực nếu họ không làm như những gì
vốn làm trước đây? Giá trị này có thể là vật chất, đong
đếm được (vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông thì bị
phạt vi phạm hành chính), có thể về mặt tinh thần (giá
trị của hôn nhân gia đình) hoặc thậm chí là tránh các
hình phạt (quy định tội giết người trong luật hình sự
để cấm giết người).

2.6. Về quy trình, Process,
Câu hỏi đặt ra là các bên liên quan sẽ quyết định
làm như thế nào để đạt được chuẩn mực hướng đến.
Đây là phần vô cùng rộng mở trong Roccipi khi đề
xuất không chỉ có các bên liên quan trực tiếp mà còn
có các cơ quan thông tấn báo chí, tổ chức xã hội, hội
đoàn, tổ chức phi chính phủ tham gia thảo luận để đạt
được kết quả tối ưu.

2.7. Cuối cùng về ý thức hệ, Ideology hay còn
được hiểu rộng hơn là hệ giá trị, thái độ
Khi các yếu tố hội tụ đủ nhưng luật không thành
công, đó có thể do ý thức hệ, hệ giá trị khác nhau giữa
các bên. Điều này lý giải cho hành động không tuân
thủ pháp luật khi bán hàng rong, mất vệ sinh an toàn
thực phẩm.
Với cơ sở nền tảng kĩ thuật từ Roccipi, nhóm tác
giả sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp, phân
tích, đối chiếu để áp dụng cho lĩnh vực quyền công
đoàn của thuyền viên nhằm nâng cao hiệu quả, các
giải pháp sẽ được phân tích tại phần tiếp theo của bài
nghiên cứu.

3. Nhóm 06 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
quyền công đoàn cho thuyền viên
Chuẩn mực mà bài viết hướng đến chính là nâng
cao quyền công đoàn của thuyền viên Việt Nam.
Quyền công đoàn theo Điều 4, Luật Công đoàn 2012
bao gồm ba nhóm quyền là “quyền thành lập; tham
gia và hoạt động công đoàn” của người lao động và
có quyền hoạt động theo khuôn khổ pháp luật của tổ
chức công đoàn. Như vậy, trong khuôn khổ bài viết
chỉ giới hạn đề cập đến các giải pháp xuất phát từ
chính những người lao động đi biển, dưới ba nhóm
quyền được pháp luật công nhận

3.1. Nhóm giải pháp về hệ thống pháp luật
Trong lĩnh vực lao động hàng hải, hiện, đã có
nhiều điều ước quốc tế điều chỉnh, cụ thể là: Tuyên bố
năm 1998 về Những nguyên tắc và quyền cơ bản trong
lao động của ILO (Tổ chức Lao động quốc tế); Công
ước lao động hàng hải, (MLC 2006); Cam kết gia
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nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên
Thái Bình Dương (CPTTP) của Việt Nam, Chương
19-Lao động.
Văn bản luật trong nước có liên quan đến lao động
đi biển là Hiến Pháp 2013, Bộ luật Lao động 2019;
Luật Công đoàn 2013. Về văn bản dưới luật, do Bộ
Luật Lao động 2019 mới có hiệu lực từ 01/01/2021
nên chưa có nghị định hướng dẫn cụ thể về quyền
công đoàn của người lao động. Ngoài ra, các nghị định
hướng dẫn về lao động thuyền viên đang dừng ở khía
cạnh chế độ lao động (Nghị định 121/2014/NĐ-CP).
Như vậy, cơ sở pháp lý của quyền công đoàn
thuyền viên đã tồn tại hoàn thiện, đầy đủ. Về mặt lập
pháp, những quy định của pháp luật Việt Nam về công
đoàn và trong lĩnh vực quyền lao động thuyền viên có
sự hài hòa, tiệm cận với các quy định của pháp luật
quốc tế, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã và đang
là thành viên của nhiều điều ước quốc tế. Do đó, nếu
đối chiếu theo khung Roccipi, vấn đề thực chất liên
quan tới quá trình thực thi pháp luật công đoàn đối với
thuyền viên. Quả thực, trong bối cảnh, Bộ Luật Lao
động mới có hiệu lực hơn 01 năm và và chưa có nghị
định hướng dẫn chi tiết, các giải pháp hiện vẫn là hoàn
thiện một nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ
khi mới đây nhất, ngày 12/06/2021, Bộ Chính trị đã ra
Nghị Quyết số 02-NQ/TW, về đổi mới tổ chức và hoạt
động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
Theo đó, “một số mô hình thí điểm về tổ chức và hoạt
động công đoàn phù hợp với tình hình mới” sẽ được
đề xuất, nghiên cứu bởi Ban Tổ chức Trung ương (giữ
vai trò chủ trì) và Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam. Như vậy, sau khi hoàn thành và có kết
quả thí điểm theo định hướng từ các cơ quan trên, theo
đúng lộ trình của Luật ban hành văn bản quy phạm
pháp luật 2015, Bộ Lao động, thương bình và xã hội
cùng với Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam có thể
sẽ là hai cơ quan được giao soạn thảo Nghị định hướng
dẫn về mô hình công đoàn mới này, hoặc thay mặt
Chính phủ đứng ra quản lý tiến hành thí điểm tại một
số ngành nhất định.
Quyền thành lập, tham gia và hoạt động công đoàn
đối với hệ thống công đoàn cơ sở, trực thuộc Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam thường được thống kê
số liệu thành công đoàn khu vực công và khu vực tư
nhân. Dưới đặc thù quy mô lao động khối tư nhân, quá
trình thành lập công đoàn bị giới hạn do số lượng lao
động hạn chế ở các tổ chức kinh tế. Thực tế này cũng
xảy ra đối với công đoàn vận tải biển, vì vậy, Nghị
Quyết 02-NQ/TW cũng chỉ rõ hướng thực hiện gồm
“nghiên cứu, đề xuất những vấn đề về tuyển dụng,
giao biên chế, chế độ, chính sách đối với cán bộ công
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đoàn chuyên trách” và nghiên cứu những “mô hình
thí điểm”, đặc biệt là mô hình “công đoàn ngành”,
“công đoàn khu vực”. Trước hết, tầm nhìn của hoạt
động công đoàn được chú trọng vào cốt lõi, năng suất
lao động của nguồn nhân lực thường trực. Từ nguồn
cán bộ công đoàn chuyên trách nếu được đào tạo
chuyên nghiệp và bền vững sẽ gia tăng tính hiệu quả,
giảm sự phụ thuộc vào chủ sử dụng lao động, như vậy,
đứng trước các tranh chấp lao động, cơ chế đối thoại
ba bên trong đó có người lao động - chủ sử dụng lao
động và công đoàn mới đi vào thực chất, vừa đảm bảo
giải quyết linh hoạt và giảm thiểu tối đa chi phí cho
các bên. Tiếp theo, giải pháp phát triển mô hình công
đoàn ngành và khu vực rất phù hợp với đặc điểm lao
động đi biển, di chuyển, không cố định mà lại tập
trung theo tính chất vùng miền. Mô hình công đoàn
ngành cũng góp phần chuyên môn hóa thuyền viên,
tập hợp được tất cả lao động dù là lao động tự do hay
đến từ các doanh nghiệp nhỏ.

3.2. Nhóm giải pháp cải thiện bối cảnh nâng
cao quyền công đoàn của thuyền viên
Không thể chối cãi rằng, không gian làm việc của
lao động đi biển là biến động, di chuyển nhiều và cách
xa với môi trường xã hội trên bờ. Do đó, điều thực sự
khiến người lao động tiến hành đi biển phần nhiều là
lý do kinh tế, tiền lương và chế độ đãi ngộ. Xuất phát
từ bối cảnh này, đối với quyền tham gia, hoạt động
công đoàn của thuyền viên, hướng giải pháp ưu tiên
ký kết các thỏa ước lao động tập thể đang được Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai với lao động
tại các khu chế xuất, công nghiệp có thể phát huy hiệu
quả với lao động đi biển [8]. Tại Nhật, thỏa ước lao
động tập thể đã được áp dụng, bắt buộc chủ tàu nước
ngoài phải tuân thủ khi thuê thuyền viên Nhật Bản với
mức lương tối thiểu áp dụng chung cho bất kể thuyền
viên nào mang quốc tịch Nhật Bản [9]. Việc đàm phán,
thương lượng tăng lương của lao động phải dựa trên
mức lương tối thiểu này. Quả thực, không chỉ bảo vệ
quyền của người lao động đi biển trọn vẹn trước giới
chủ, cách làm này còn giải được bài toán thiếu quân
số ở các doanh nghiệp vận tải biển nhỏ lẻ trong nước
không có riêng tổ chức công đoàn cơ sở.
Mô hình công đoàn mới theo Điều 172 Bộ luật Lao
động được đánh giá là bước thực thi lập pháp của Việt
Nam khi gia nhập CTTTP. Đã gần 03 năm sau khi Việt
Nam chính thức tham gia hiệp định trên vào ngày
14/01/2019, Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực từ
ngày 01/01/2021 trong bối cảnh trên, câu hỏi về khả
năng hoạt động hiệu quả của công đoàn theo mô hình
mới vẫn còn chưa được sáng tỏ.
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3.3. Nhóm giải pháp về nâng cao nhân lực công
đoàn

lao động đi biển dù ở bất cứ địa điểm nào.

Xuất phát từ góc nhìn của lao động thuyền viên,
để việc tham gia và hoạt động công đoàn hiệu quả hơn,
người cán bộ công đoàn dẫn dắt phải là người hiểu đặc
thù của nghề và phải thật sự độc lập. Nhân lực công
đoàn do vậy phải được đầu tư và phát triển chính là
giải pháp. Gia tăng nhân sự chuyên trách đồng nghĩa
với chi phí vận hành công đoàn gia tăng. Điều này với
khối lao động hàng hải đi tuyến quốc tế sẽ dễ thực hiện
hơn so với khối tàu nội khi mức lương trung bình của
thuyền viên là 10 triệu đồng/tháng cho thời gian đi
biển, không tính những tháng trên bờ [10]. Từ đặc thù
thay đổi đi biển và lên bờ như vậy, giải pháp đưa
thuyền viên có tố chất trở thành nhân lực công đoàn
cơ hữu có thời hạn rất đáng được nghiên cứu.

Quyền công đoàn (trade union right) đối với người
lao động nói chung và với thuyền viên nói riêng đều
nên chú trọng dưới góc độ là một quyền kinh tế, tham
gia công đoàn để bảo vệ các quyền lợi, chế độ khi lao
động trên biển. Các yếu tố chính trị, an ninh cần phải
tách biệt rõ ràng ra khỏi sinh hoạt công đoàn như vậy
mới có thể tránh những bất ổn trong tình hình an ninh
chính trị [10].

Ngoài ra, khi nói đến vấn đề khả năng, công đoàn
nghề đi biển còn cần chú trọng nâng cao tay nghề,
chuyên môn cho chính đoàn viên, bằng việc tổ chức
các khóa học liên kết đào tạo, đào tạo chuyên sâu để
thuyền viên bên cạnh những khóa tập huấn của chủ
tàu, có thêm một kênh tiếp nhận tri thức độc lập.

3.4. Nhóm giải pháp về truyền thông
Sử dụng các giải pháp truyền thông sẽ giúp cho
người lao động thực thi quyền công đoàn của họ nhiều
hơn và đa dạng hình thức hơn. Vì vậy, muốn nâng cao
quyền tham gia và hoạt động công đoàn của thuyền
viên đòi hỏi công đoàn nghề đi biển phải chủ động,
trở thành cầu nối, cùng phối kết hợp thậm chí là bảo
trợ cho các kênh kết nối giữa thuyền viên như Hội cựu
học viên, các hiệp hội khoa học biển, Câu lạc bộ
thuyền trưởng. Từ đà này, công đoàn hoàn toàn có thể
tận dụng mạng lưới quan hệ từ các tổ chức trên để phổ
biến, đưa thông tin, chính sách quan trọng tới những
thuyền viên đang miệt mài ngày đêm lao động trên
biển, thúc đẩy họ thực hiện quyền công đoàn ngay cả
khi không phải trên ranh giới đất liền của Tổ quốc.
Những vấn đề làm giảm hiệu quả chuẩn mực
quyền công đoàn ở thuyền viên chính là khi bị bắt nạt,
ốm bệnh, tai nạn lao động, nợ lương, bỏ rơi trên biển
thiếu sự can thiệp từ công đoàn cơ sở. Trong bối cảnh
có thể sẽ phải cạnh tranh với một thế hệ công đoàn
mới, đây là động lực để công đoàn hàng hải gia tăng
kết nối quốc tế. Trong những trường hợp gặp khó khăn
khi đi biển, mô hình công đoàn hiệu quả phải là địa
chỉ đầu tiên thuyền viên Việt Nam kêu cứu. Với quan
hệ hợp tác quốc tế chặt chẽ, Liên đoàn Công nhân vận
tải quốc tế, ITF (International Transport Workers'
Federation) sẽ là cầu nối hiệu quả, là cảnh tay nối dài
giúp tổ chức công đoàn bảo vệ quyền lợi của người
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3.5. Nhóm giải pháp về lợi ích, hệ tư tưởng giá trị

Việc định hướng cho phép thí điểm hai mô hình
phù hợp với đặc thù nghề đi biển là công đoàn ngành
và công đoàn địa phương là một giải pháp xóa bỏ ý
thức cũ về việc chỉ tồn tại công đoàn cơ sở tại doanh
nghiệp. Việc này cho phép tập hợp những lợi ích lớn
lao và chú trọng giải quyết hiệu quả quyền lợi của
người đi biển như thúc đẩy việc hình thành thỏa ước
lao động thuyền viên Việt Nam.
Từ Công hội đỏ, Công hội Ba Son của giới thuyền
viên, ngay cả khi chưa có Luật Công đoàn, nhu cầu
tập hợp lại để có tiếng nói ngang bằng với giới chủ
của người lao động luôn tồn tại. Tôn chỉ hành động vì
quyền lợi của người lao động đi biển càng được khích
lệ khi Ngày hàng hải thế giới năm 2021 đã ra lời kêu
gọi và chỉ rõ: Thuyền viên là giá trị cốt lõi của tương
lai Ngành Vận tải biển [11], [12].

3.6. Nhóm giải pháp về quy trình, thủ tục
Đặc điểm của người lao động đi biển là có sự di
chuyển và thay đổi về mặt thời gian, không gian sinh
hoạt. Trong bối cảnh chuyển đổi số, quá trình thực
hiện quyền công đoàn của người lao động không có
nhiều gián đoạn về khía cạnh truyền đạt nội dung giữa
các chiều. Tuy nhiên, khâu xây dựng quy trình của
công đoàn thuyền viên bám sát đặc thù nghề đi biển
còn nhiều vấn đề. Quy trình tiếp nhận người lao động
sau khi xuống tàu, lên bờ, quy trình tham gia bảo vệ
quyền của thuyền viên khi có tranh chấp với chủ sử
dụng lao động, các trường hợp đặc biệt như tai nạn,
ốm đau bệnh tật trên biển, trên bờ tại nước ngoài,…
cần được xây dựng và phổ biến cụ thể để người lao
động nhận thấy được giá trị tốt đẹp mà công đoàn
mang lại, gắn bó và tham gia sâu rộng với tổ chức.

4. Kết luận
Công đoàn được pháp luật thừa nhận là một tổ
chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân trong đó
có lao động thuyền viên. Thực hiện hiệu quả quyền
công đoàn cho người lao động đi biển là một giải pháp
bền vững cho một nền kinh tế lấy hơn 3000km giáp
biển làm trọng tâm. Ở trong ngắn hạn, chính sách công
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đoàn tốt có thể làm số lượng thuyền viên sẽ dần gia
tăng lại, giảm thiểu tối đa việc chủ tàu phải thuê bổ
sung thuyền viên nước ngoài. Từ thế giới của “tất cả
chỉ là tương đối” đến thế giới VUCA bất định của
chuyển đổi số, bản thân ngành công đoàn, và cụ thể là
công đoàn thuyền viên đặt trên vai trọng trách to lớn
“làm cho đất nước bừng sáng rực rỡ hơn cả những
thời kì bừng sáng nhất từng có trong lịch sử” [13],
[14], [15].
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