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Tóm tắt 

Trong nghiên cứu này, tác giả đề xuất một phương 

pháp khử độ lệch B và C cho các la bàn từ hàng 

hải của tàu thuyền đánh cá sử dụng bảng độ lệch 

và chập tiêu hàng hải. Ưu điểm của phương pháp 

đề xuất là chỉ khử độ lệch trên 2 hướng thay vì 4 

hướng như phương pháp ERY truyền thống. Bên 

cạnh đó, phương pháp còn đề cập đến chập tiêu 

để áp dụng cho những tàu thuyền đánh cá không 

có la bàn điện. Nghiên cứu này là một bước phát 

triển tiếp theo nhằm cải tiến phương pháp ERY 

khử độ lệch la bàn từ hàng hải.      

Từ khóa: Tàu thuyền đánh cá, độ lệch B và C, 

Khử độ lệch la bàn từ, Bảng độ lệch, chập tiêu 

hàng hải, la bàn điện.  

Abstract 

In this study, the author proposes a method to 

compensate the deviation of B and C for the 

marine magnetic compass of fishing vessels by 

using the deviation table and leading lines. The 

advantage of this proposed method is to 

compensate the marine magnetic compass in two 

directions instead of four ones as in the 

traditional ERY method. Besides, this proposed 

method considers the leading lines to adjust the 

deviations for fishing vessels which are not 

equipped with gyro compass. This study can be 

seen as a developing step to improve the 

traditional ERY method for adjusting the 

deviation of the marine magnetic compass. 

Keywords: Fishing vessel, B and C deviations, 

Marine magnetic compass adjustment method, 

Deviation table, leading lines, gyro compass.     

1. Đặt vấn đề 

Để có thể dẫn tàu an toàn và hiệu quả trên biển, 

tàu thuyền cần phải được trang bị các loại la bàn. 

Tuỳ thuộc vào từng chủng loại, kích cỡ mà tàu 

thuyền có thể được trang bị các loại la bàn khác nhau 

như: La bàn từ, la bàn điện, la bàn vệ tinh, hay la bàn 

sợi quang. So với các loại la bàn khác, la bàn từ có 

độ chính xác kém hơn, tuy nhiên, la bàn từ lại không 

phụ thuộc vào nguồn năng lượng điện, nên la bàn từ 

luôn hoạt động khi tàu thuyền gặp sự cố mất điện. 

Do vậy, la bàn từ vẫn được yêu cầu trang bị trên các 

tàu biển. Bên cạnh đó, những tàu thuyền có kích cỡ 

nhỏ như: Tàu thuyền đánh cá, tàu pha sông biển,… 

thường chỉ được trang bị la bàn từ vì thiết bị này có 

chi phí thấp không quá cao như các loại la bàn điện, 

la bàn vệ tinh, hay la bàn sợi quang. Như vậy có thể 

thấy rằng vai trò của la bàn từ hàng hải là rất quan 

trọng đối với tàu thuyền và đặc biệt quan trọng với 

những tàu thuyền có kích cỡ nhỏ như tàu thuyền 

đánh cá, hay tàu pha sông biển.  

Cho đến nay đã có nhiều nghiên cứu về la bàn từ 

hàng hải như: Xác định sai số vĩ độ trong độ lệch la 

bàn từ [1], xác định tham số các thanh flinder [2], 

xác định hệ số độ lệch la bàn từ [6], hay các phương 

pháp khử độ lệch la bàn [3, 4, 5, 7].  

Cho đến nay, phương pháp ERY là phương pháp 

thông dụng nhất để khử độ lệch la bàn từ [3]. Phương 

pháp này được thực hiện dựa trên nguyên tắc khử lực 

sinh ra độ lệch trên các hướng mà lực gây ra độ lệch là 

lớn nhất. Vì không biết được chính xác độ lệch do lực 

đó sinh ra là bao nhiêu trong tổng các lực gây ra độ lệch 

trên hướng đang khử, nên phải dẫn tàu chạy trên 2 

hướng ngược nhau để khử hết lực và lực khử thừa.      

Trong nghiên cứu [4], phương pháp ERY rút gọn 

đã được đề xuất dựa trên nền tảng phương pháp ERY 

truyền thống và kỹ thuật tính toán độ lệch để tìm ra 

độ lệch lớn nhất do các lực B’λH, C’λH, D’λH sinh 

ra trên hướng mà chúng ta đang cần khử. Ưu điểm 

của phương pháp này so với phương pháp ERY 

truyền thống là chỉ cần khử độ lệch trên 3 hướng 

thay vì phải khử độ lệch trên 6 hướng như phương 

pháp ERY truyền thống. 
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Hình 1. Bảng độ lệch la bàn từ hàng hải 

 

Hình 2. Chập tiêu hàng hải 

Ngoài các phương pháp khử độ lệch la bàn từ dựa 

trên nền tảng phương pháp ERY [3, 4], cũng có 

những nghiên cứu đề xuất sử dụng máy đo từ lực để 

khử độ lệch la bàn từ như [5, 7]. Tuy nhiên, những 

phương pháp này phức tạp và bắt buộc phải có máy 

đo từ lực để thao tác.  

Trong nghiên cứu này, một phương pháp khử độ 

lệch la bàn từ hàng hải áp dụng cho những tàu thuyền 

nhỏ như các tàu thuyền đánh cá không trang bị la bàn 

điện được đề xuất. Đóng góp của nghiên cứu so với 

các nghiên cứu trước đây được chỉ ra như sau: 

Thứ nhất: Phương pháp này chỉ yêu cầu thực hiện 

khử độ lệch trên 2 hướng là hướng 00 và 900; 

Thứ hai: Do không có la bàn điện để xác định độ 

lệch, phương pháp này đề cập chập tiêu để thực hiện.    

   Ưu điểm của phương pháp đề xuất trong nghiên 

cứu này là chỉ khử độ lệch trên 2 hướng và không 

yêu cầu phải tính toán độ lệch như phương pháp đề 

xuất trong nghiên cứu [4].    

2. Bảng độ lệch và chập tiêu hàng hải 

Trong nghiên cứu này, nền tảng của phương pháp 

ERY khử độ lệch la bàn từ hàng hải được sử dụng. 

Cụ thể là khử độ lệch trên hướng đi mà độ lệch sinh 

ra là lớn nhất. Tuy nhiên điểm mới của phương pháp 

này là chỉ khử độ lệch trên 2 hướng chẳng hạn như: 

00, và 900. Bên cạnh đó, do không có la bàn điện để 

xác định độ lệch trên các hướng nên bài báo hướng 

đến sử dụng các chập tiêu để hiệu chỉnh.  

2.1. Bảng độ lệch còn lại la bàn từ hàng hải   

Sau khi hoàn thành công tác khử độ lệch la bàn 

từ hàng hải, cần thiết phải lập bảng độ lệch còn lại để 

chỉ ra những độ lệch tồn tại chưa thể khử hết trên các 

hướng khác nhau, và thường các giá trị độ lệch này 

được biểu diễn bằng đường cong.  

Để đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, độ lệch la bàn 

từ trên các hướng khác nhau phải nằm trong giới 

hạn cho phép [3]. Hình 1 mô tả bảng độ lệch còn 

lại la bàn từ hàng hải sau khi hoàn thành công tác 

khử. 

Trên mỗi bảng độ lệch còn lại đều có ghi các hệ 

số độ lệch gần đúng A, B, C, D, E. Các hệ số này 

liên quan đến các giá trị độ lệch thông qua hệ thức: 

              

A

B d

C d

D d

E d

A

Bsin H

CcosH

Dsin 2H

Ecos2H

=


=


=
 =

 =











           

(1) 

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; Hd là hướng địa từ của tàu.    

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. 

2.2. Chập tiêu hàng hải 

Tại các khu vực luồng hàng hải gần bờ hay khu 

vực cảng biển, các chập tiêu thường được xây dựng 

nhằm đảm bảo an toàn hàng hải cho các tàu thuyền, 

có thể kể các loại chập tiêu như: Dẫn tàu chạy trên 

luồng hàng hải, chập tiêu chuyển hướng, hay chập 

tiêu trong các trường thử.  

Chập tiêu bao gồm mục tiêu trước và mục tiêu 

sau tạo thành một đường tim chập có phương vị thật 

cụ thể Hình 2. 

Do các tàu thuyền đánh cá thường không được 

trang bị la bàn điện để có thể xác định được độ lệch 

la bàn từ khi khử độ lệch, nên cần thiết phải sử dụng 

các chập tiêu để xác định độ lệch trên các hướng mà 

độ lệch sinh ra là lớn nhất.  
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Hình 3. Dẫn tàu cắt chập tiêu xác định độ lệch la bàn 

 

Hd   00 

Hd   900 

Chập tiêu 

3. Phương pháp đề xuất 

   Theo lý thuyết về la bàn từ, có 5 lực: A’λH, B’λH, 

C’λH, D’λH, E’λH gây ra độ lệch đối với la bàn từ.  

   Do la bàn từ được đặt tại mặt phẳng trục dọc tàu 

nên lực A’λH rất nhỏ, bên cạnh đó lực E’λH cũng rất 

nhỏ cho nên trong thực tế cũng như lý thuyết công 

tác khử độ lệch la bàn từ trên các tàu biển là khử các 

lực B’λH, C’λH, D’λH.  

   Mặt khác, trên những tàu thuyền nhỏ như tàu 

thuyền đánh cá, lực D’λH thường được bỏ qua vì: Từ 

trường của tàu cá không phức tạp như những tàu 

hàng cỡ lớn, và thiết bị sắt non để khử lực D’λH 

thường được đặt trước trong nhà máy. Do vậy trong 

thực tế đối với các tàu thuyền đánh cá, phương pháp 

khử độ lệch la bàn từ là các thao tác thực hiện khử 2 

lực B’λH và C’λH sinh ra độ lệch.  

   Để khử 2 lực này, hiện nay vẫn phải khử độ lệch 

trên 4 hướng 00, 900, 1800, 2700. Trong phần này, bài 

báo đề cập phương pháp khử độ lệch B và C do 2 lực 

B’λH, C’λH gây ra, tuy nhiên điểm mới ở đây là chỉ 

cần khử độ lệch trên 2 hướng bằng kết hợp bảng độ 

lệch còn lại với chập tiêu hàng hải. Bên cạnh đó, 

phương pháp này có ưu điểm là không phải tính toán 

các giá trị độ lệch như trong phương pháp [4].             

3.1. Cơ sở lý thuyết phương pháp đề xuất 

Do độ lệch A và E thường rất nhỏ và ít thay đổi, 

nên độ lệch phát sinh đến mức phải hiệu chỉnh la bàn 

là do sự thay đổi của 2 thành phần độ lệch B và C. 

Như vậy ta có thể sử dụng bảng độ lệch còn lại của 

lần khử gần nhất để thực hiện khử độ lệch do 2 lực 

B’λH và C’λH gây ra. Bằng cách này, chỉ cần thao 

tác khử độ lệch trên 2 hướng thay vì 4 hướng như 

trong phương pháp ERY truyền thống. Phương pháp 

đề xuất được thực hiện như sau: 

Bước 1: Lấy các hệ số A, B, C, D, và E trong 

bảng độ lệch còn lại của la bàn từ lần khử gần nhất, 

sau đó tính toán các giá trị độ lệch la bàn tương ứng 

trên các hướng 00 và 900 theo bảng độ lệch. Theo đó: 

Trên hướng 00, độ lệch tổng hợp được xác định: 

             N1   A + C1 + E         (2) 

Trên hướng 900, độ lệch tổng hợp được xác 

định: 

             E1   A + B1 - E          (3) 

Bước 2: Cho tàu chạy cắt chập tiêu ở 2 hướng 00 

và 900 (Hình 3) để xác định các độ lệch la bàn từ 

tương ứng khi cắt chập tiêu lần lượt là N2, E2. 

Để xác định các giá trị độ lệch N2 (E2) khi tàu 

cắt chập tiêu, chúng ta sử dụng hệ thức sau: 

           N2   PTN - d - PLN          (4) 

           E2   PTE - d - PLE          (5) 

Trong các hệ thức (4) và (5), PTN, PTE, PLN, PLE 

là các giá trị phương vị thật và phương vị la bàn khi 

tàu cắt chập tương ứng ở các hướng tàu 00 và 900, d 

là độ lệch địa từ trường khu vực chập tiêu.   

Trên hướng 00, độ lệch tổng hợp được xác định: 

             N2   A + C2 + E          (6) 

Trên hướng 900, độ lệch tổng hợp được xác 

định: 

             E2   A + B2 - E          (7) 

Từ các hệ thức (2), (3), (6), và (7) kết hợp với 

nhận định các độ lệch A, E rất nhỏ và ít thay đổi. Ta 

rút ra được các giá trị độ lệch gia tăng khi lực B’λH, 

C’λH thay đổi so với lần khử gần đây nhất. Cụ thể 

các giá trị độ lệch gia tăng được xác định: 

            N2 - N1   C2 - C1         (8) 

            E2 - E1   B2 - B1          (9) 

Như vậy, để khử các giá trị độ lệch do các lực 

B’λH, C’λH thay đổi, ta chỉ cần dẫn tàu đi trên các 

hướng 00 và 900 sau đó điều chỉnh các thanh nam 

châm dọc và ngang để khử các độ lệch gia tăng. 

Tức là ta sẽ đưa kim la bàn từ lệch N2 (E2) về còn 

lệch N1 (E1) mà không cần thực hiện trên 4 hướng 

như phương pháp ERY truyền thống.  

3.2. Thao tác thực hiện 

   Bước 1: Tính toán xác định trước các giá trị N1, 

E1, PTN, PTE, d.  

   Bước 2: Khử độ lệch gia tăng như sau:   

Khử lực B’λH: Dẫn tàu chạy hướng (Hd 900), 

khi tàu chạy cắt chập tiêu, nhanh chóng ngắm 

phương vị la bàn PLE để xác định độ lệch la bàn E2 

như hệ thức (5). 
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Đưa các cặp nam châm dọc vào thân la bàn để 

khử độ lệch la bàn đang từ lệch góc E2 về còn lệch 

góc E1 điều đó có nghĩa là ta đã khử xong độ lệch 

gia tăng ΔB   B2 - B1 do lực B’λH thay đổi trên 

hướng mà lực này sinh ra độ lệch lớn nhất mà 

không cần phải dẫn tàu chạy hướng 2700 nữa. 

Khử lực C’λH: Dẫn tàu chạy hướng (Hd 00), 

khi tàu chạy cắt chập tiêu, nhanh chóng ngắm 

phương vị la bàn PLN để xác định độ lệch la bàn N2 

như hệ thức (4). 

Đưa các cặp nam châm ngang vào thân la bàn 

để khử độ lệch la bàn đang từ lệch góc N2 về còn 

lệch góc N1 điều đó có nghĩa là ta đã khử xong độ 

lệch gia tăng ΔC   C2 - C1 do lực C’λH thay đổi 

trên hướng mà lực này sinh ra độ lệch lớn nhất mà 

không cần phải dẫn tàu chạy hướng 1800 nữa. 

Như vậy, phương pháp khử độ lệch B và C cho các 

tàu thuyền đánh cá đã được đề xuất trong phần này.   

3.3. Phạm vi áp dụng phương pháp 

Trong thực tế, la bàn từ hàng hải cần phải hiệu 

chỉnh độ lệch trong các trường hợp: 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.  

Cho đến nay, phương pháp ERY truyền thống [3] 

là phương pháp thông dụng nhất và áp dụng được 

với cả ba trường hợp trên. Đặc điểm của phương 

pháp này là phải dẫn tàu chạy trên 6 hướng để khử.   

Trong trường hợp tàu thuyền đang hành trình, có 

thể áp dụng phương pháp ERY rút gọn trong nghiên 

cứu [4] để thực hiện khử độ lệch la bàn trên 3 hướng 

nhằm tiết kiệm nhiên liệu và thời gian chạy tàu.  

Hơn nữa, khi áp dụng với các tàu thuyền cỡ nhỏ 

như tàu thuyền cá không có la bàn điện, có thể áp 

dụng phương pháp đề xuất trong nghiên cứu này để 

hiệu chỉnh độ lệch la bàn từ. Phương pháp đề xuất 

cũng tiết kiệm số bước thực hiện như phương pháp 

nhưng ưu điểm là không phải tính toán các giá trị độ 

lệch như phương pháp đề cập trong [4].    

Như vậy, khi tàu đóng mới hoặc sau quá trình sửa 

chữa nên áp dụng phương pháp ERY truyền thống để 

có được độ chính xác và độ tin cậy cao. Trong quá 

trình khai thác, có thể áp dụng phương pháp [4] và 

phương pháp đề xuất trong nghiên cứu này cho các 

tàu thuyền cá.     

4. Kết luận 

Trong bài báo này, một phương pháp khử độ lệch B 

và C của các tàu thuyền đánh cá được đề xuất với việc 

kết hợp bảng độ lệch còn lại và chập tiêu hàng hải. 

Phương pháp đề xuất chỉ cần khử độ lệch la bàn từ của 

các tàu nhỏ trên 2 hướng thay vì 4 hướng như áp dụng 

phương pháp ERY trong thực tế. Bên cạnh đó, phương 

pháp này cũng đề cập đến việc sử dụng các chập tiêu 

cho việc xác định độ lệch phục vụ công tác khử la bàn 

từ trên những tàu không có điều kiện trang bị la bàn 

điện. Nghiên cứu này là nghiên cứu tiếp theo dựa trên 

nền tảng phương pháp ERY rút gọn mà các nghiên cứu 

trước đây đã đề cập. Ý nghĩa của những phương pháp 

này là làm thế nào giảm được các bước dẫn tàu so với 

phương pháp ERY truyền thống đang sử dụng hiện nay. 

Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ làm các thử nghiệm 

khử độ lệch la bàn từ trong thực tế để đánh giá tính khả 

thi của các phương pháp đề xuất.  
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TRÊN BIỂN DỰA TRÊN THUẬT TOÁN PHÂN CHIA ĐIỂM POISSON 

BASED ON THE POISSON DISTRIBUTION ALGORITHM TO SIMULATE THE 
TRANSPORTATION AND DISPERSION OF THE OIL FILM AT SEA  
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Khoa Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
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Tóm tắt 

Mô phỏng chất lỏng là một nhiệm vụ khó khăn và 

phức tạp trong đồ họa máy tính. Đặc biệt khi có 

sự cố tràn dầu trên biển, màng dầu liên tục thay 

đổi vị trí và tính chất dưới tác động của môi 

trường. Trong bài báo này tác giả sử dụng mô 

hình lan rộng và trôi dạt dựa trên các công thức 

thực nghiệm để xây dựng mô hình toán học chuyển 

động của màng dầu trên biển. Ở giai đoạn tiếp 

theo, màng dầu phân thành các hạt chất lỏng dựa 

trên thuật toán phân chia điểm Poisson được lập 

trình song song đa luồng trên GPU để tăng tốc độ 

và đảm bảo thời gian thực. Đây là một ứng dụng 

hoàn toàn mới của thuật toán phân chia điểm 

Poisson cho mô phỏng màng dầu trên biển. Quá 

trình phân tách được thực hiện dưới tác động của 

sóng, gió và dòng chảy bằng phần mềm Unity với 

ngôn ngữ lập trình C#, đồng thời mô phỏng một 

cách sinh động và chân thực màng dầu tương tác 

với các đảo nhỏ. Kết quả của nghiên cứu có thể 

được sử dụng để dự đoán hướng dầu tràn, từ đó 

đưa ra giải pháp ứng phó và giảm thiểu thiệt hại 

do tràn dầu trên biển. 

Từ khóa: Mô phỏng chất lỏng, Unity, thuật toán 

phân chia điểm Poisson. 

Abstract 

One of the most challenges in computer graphic is 

fluid simulation. Especially, when simulate oil 

spill at sea, because oil continuous changes its 

position and characteristic under the effect of 

environment. The authors used empirical 

formulas to construct the mathematical model of 

spread and drift model of the oil film at sea. In the 

next stage, we divided the oil film into thousands 

of particles by Poisson distribution algorithm 

which is parallel implemented in GPU and satisfy 

the real-time factor. This is the novelty of our 

research in the field of oil spill simulation. We 

simulate the dispersion process and oil particles 

collide with island in vividly and realistically way 

by Unity with C# language. Our program can be 

used to predict the direction, respond and 

minimize damage caused by oil spills at sea. 

Keywords: Fluid simulation, Unity, Poisson 

distribution algorithm. 

1. Giới thiệu 

Tác hại của một vụ tràn dầu đối với môi trường là 

vô cùng lớn, ảnh hưởng tới các loài sinh vật, du lịch, 

nuôi trồng thủy hải sản,… Khắc phục hậu quả tràn dầu 

cũng rất tốn kém. Để giảm thiểu chi phí và ngăn ngừa 

thiệt hại, phương án xây dựng chương trình mô phỏng 

để huấn luyện các tình huống giả định nhằm nâng cao 

khả năng ứng phó khi có sự cố tràn dầu thật xảy ra 

cũng rất hiệu quả. Tuy nhiên để mô phỏng chân thực 

và sinh động các đặc tính của dầu - một dạng của chất 

lưu là một vấn đề rất khó khăn và phức tạp trong lĩnh 

vực đồ họa máy tính. Càng mô phỏng chi tiết các đặc 

tính thì khối lượng tính toán tăng lên, yêu cầu cấu hình 

phần cứng cao, làm chậm tốc độ của chương trình, và 

ngược lại. 

Về cơ bản, có hai phương pháp để mô hình hóa vệt 

dầu loang: Phương pháp Eulerian và phương pháp 

Lagrangian. Phương pháp Eulerian dựa trên các 

phương trình bảo toàn khối lượng và động lượng, hoặc 

phương trình đối lưu - khuếch tán, trong đó phần 

khuếch tán biểu thị sự lan truyền của dầu và đối lưu 

biểu thị cho sự dịch chuyển theo dòng chảy và gió. 

Trong phương pháp Lagrangian, màng dầu được đặc 

trưng bởi sự kết dính của nhiều hạt chuyển động dựa 

trên các yếu tố hải dương học. Phần lớn các mô hình 

tràn dầu hiện nay đều sử dụng phương pháp 

Lagrangian vì đã được chứng minh là phù hợp để mô 

phỏng các tình huống thực tế, đơn giản, hiệu quả và 

cần ít dữ liệu tính toán hơn so với mô hình Eulerian. 

Đã có rất nhiều nghiên cứu mô phỏng tràn dầu 

trong nước và trên thế giới. Trần Anh Tú [1] sử dụng 

mô hình DELFT 3D để mô phỏng sự cố tràn dầu tại 

đảo Cồn Cỏ, đây là mô hình đã được xây dựng sẵn nên 

người sử dụng sẽ phải cài đặt các thông số đầu vào 

như dữ liệu địa hình, mực nước và gió. Nguyễn Hữu 
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Nhân [2] trong nghiên cứu của mình đã xây dựng 

được chương trình dự báo tràn dầu OILSAS cho khu 

vực Vân Phong - Khánh Hòa, đây không phải là phần 

mềm thương mại hóa, tuy nhiên cũng chỉ dừng lại ở 

chế độ 2D và lấy dữ liệu GIS. Võ Văn Anh Pha [3] đã 

tích hợp mô hình lan truyền dầu vào bản đồ số 3D cho 

khu vực bán đảo Cà Mau, tuy nhiên đây là mô hình 

một chiều và bản đồ được xây dựng không chi tiết nên 

chưa thành công trong thể hiện địa hình các nhánh 

sông ở khu vực nghiên cứu. Trên thế giới đã có những 

mô hình dự báo tràn dầu 2D và 3D như OILMAP, 

MIKE 21, GULKSLIK, OSCAR hay các mô hình 

PISCES I, II, III của TRANSAS [4]. Đây là những mô 

hình có thiết kế giao diện đẹp nhưng lại là các phần 

mềm thương mại, người sử dụng phải trả một chi phí 

lớn để mua, bản đồ địa hình và hải đồ được xây dựng 

bởi nước ngoài nên khó đạt được độ chính xác cao khi 

áp dụng dự báo tràn dầu trong nước. Ngoài ra, người 

sử dụng cũng khó có thể can thiệp vào các chương 

trình tính toán của hệ thống. Trong nghiên cứu này, 

tác giả sẽ xây dựng mô hình mô phỏng vệt dầu loang 

trên biển dưới dạng 3D bằng phần mềm Unity. Mô 

hình cho phép hình dung sự cố tràn dầu trong môi 

trường 3D rất sống động và chân thực, hơn nữa tác giả 

cũng áp dụng thuật toán phân chia điểm Poisson vào 

mô phỏng hạt dầu và quá trình phân tách của màng 

dầu trên biển, đây là một ứng dụng mới trong mô 

phỏng tràn dầu trong nước và trên thế giới hiện nay. 

2. Quá trình lan truyền cơ học của màng dầu 

Trong mô hình, tác giả coi màng dầu là tập hợp rời 

rạc của các hạt dầu. Các hạt này có khả năng tương 

tác lẫn nhau và có những đặc tính vật lý riêng như độ 

nhớt, trọng lực, lực ma sát giữa các hạt và nước biển. 

2.1. Mô hình toán học quá trình giãn nở 

Sau khi tràn ra biển, quá trình giãn nở về mặt thể 

tích và diện tích sẽ diễn ra đầu tiên. Bằng nhiều thử 

nghiệm thực tế và trong phòng thí nghiệm, Lehr [5] 

đã chứng minh được rằng hình dạng màng dầu gần 

giống với hình Elip với trục chính có xu hướng theo 

hướng gió. Giả sử các hạt không tương tác với nhau 

khi khoảng cách lớn hơn r0, trong đó r0 là kích thước 

hạt đặc trưng tỷ lệ với S . Khi đó lực tương tác giữa 

các hạt với nhau được xác định bởi công thức sau: 

Trong đó: r là khoảng cách tâm hai hạt, Kj (j = 

1...n) và gk (k = 1,2,3) là các hệ số và hàm tương ứng. 

Khi di chuyển, các hạt còn chịu lực ma sát với 

nước biển được tính bởi công thức sau: 

      
2 3 4( , , )

DC p p spreadF g K K m m V= −      (2) 

trong đó, mp là khối lượng hạt, Vspread là tốc độ giãn nở. 

Áp dụng định luật 2 Newton để xác định tốc độ 

giãn nở của màng dầu như sau: 

 

                                     (3) 

Trong đó: Nint là số lượng hạt dầu mô phỏng.  

Theo Lehr [5], diện tích giãn nở của màng dầu A 

theo thời gian được tính bởi công thức: 

             ( / 4)A QR=               (4) 

Dựa vào các công thức thực nghiệm, Lehr đã tính 

được giá trị của bán trục chính và bán trục phụ của 

Elip. Khi đó (4) được viết lại như sau: 

 

 

               
3

5 4
max 10A V=               (6) 

với, A là diện tích màng dầu; Amax là diện tích tối 

đa; V là thể tích dầu tràn; W là tốc độ gió; t là thời 

gian; ρ0 là khối lượng riêng của dầu; ∆ρ là biến thiên 

khối lượng riêng dầu-nước; Q là bán trục phụ; R là bán 

trục chính. 

2.2. Mô hình toán học quá trình trôi dạt 

Ngoài quá trình tự giãn nở, khi dầu tràn ra biển còn 

xảy ra quá trình trôi dạt. Bằng các nghiên cứu thực 

nghiệm M.Fingas [6] đã chứng minh được rằng, đối 

với các vụ tràn dầu ở khu vực ven bờ với tốc độ gió 

không quá 10 km/h thì tác động của gió và dòng chảy 

lần lượt khoảng 3 % và 100 % tới vận tốc trôi dạt của 

màng dầu. Do vậy quá trình di chuyển của màng dầu 

là hoàn toàn ngẫu nhiên. Lúc này sự dịch chuyển của 

màng dầu được tính toán dựa trên phương trình di 

chuyển ngẫu nhiên của các hạt dầu. Tốc độ di chuyển 

của hạt dầu thứ i bất kỳ được xác định bởi đạo hàm 

của trục X theo thời gian t: 

với, Xi(xi,yi) là vị trí của hạt thứ i; Vdiff là tốc độ 

phân tán; t là thời gian (s). 

    ( , ) ( , ) ( , )drift i i w w i i c c i iV x y a V x y a V x y= +     (8) 

với, Vw là tốc độ gió tại 10m trên mặt nước biển; 

Vc là tốc độ dòng chảy; aw = 0.03 là hệ số gió; ac = 1.0 

là hệ số dòng chảy. 

          ( , y ) ni

diff i i drift nV x V R e


=           (9) 

với, Rn [-1,1] là số ngẫu nhiên được phân phối trong 

đoạn từ -1 đến 1; αn [0, π) là góc lệch; Vdrift là vận tốc dạt. 

int

int

1
D

N
i

p spread C

it

d
m V F F

d =

= +

 

         0
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r r
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=   

 

         (1) 

         ( , y , ) ( , y , )i
drift i i diff i i
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3. Ứng dụng thuật toán phân chia điểm 

Poisson vào mô phỏng chuyển động vệt dầu 

loang trên biển 

3.1. Thuật toán phân chia điểm Poisson  

Định nghĩa về thuật toán phân chia điểm Poisson 

lần đầu tiên được giới thiệu bởi nhà thống kê học 

người Thụy Điển Bertil Matern [7] vào năm 1960 để 

thực hiện phân bố cây trong rừng. Trong lĩnh vực đồ 

họa máy tính, Dippe và Wold [8] đã áp dụng thuật toán 

để khắc phục hiện tượng răng cưa trên ảnh, khi đó nó 

có tên gọi khác là thuật toán Dart-throwing. Thuật 

toán này phân chia các điểm ngẫu nhiên trên vật thể 

2D hoặc 3D, tuy nhiên nhược điểm là không kiểm soát 

được khoảng cách tối thiểu giữa các hạt và sẽ có các 

hạt bị chồng lấn lên nhau.  

Ứng dụng của thuật toán phân chia điểm Poisson 

trong đồ họa máy tính rất quan trọng, đặc biệt là để 

kết xuất hình ảnh, tạo hình và xử lý hình học cho đối 

tượng. Nguyên tắc hoạt động của thuật toán như sau: 

Thuật toán sẽ tạo ra một tập hợp điểm phân bố ngẫu 

nhiên trong không gian n chiều, chia không gian n 

chiều thành các ô vuông đối với 2D hoặc khối lập 

phương đối với 3D. Đồng thời thuật toán sẽ khống chế 

khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ không nhỏ hơn một 

khoảng cách r cho trước. Để làm được điều này, thuật 

toán sẽ tạo ngẫu nhiên một điểm, sau đó tạo ra k điểm 

xung quanh nó, lần lượt kiểm tra xem trong số k điểm 

này thỏa mãn điều kiện khoảng cách r nói trên thì sẽ 

được hiển thị, thuật toán sẽ tiếp tục đối với các điểm 

được hiển thị tiếp theo, mỗi một cell chỉ có thể chứa 

duy nhất một điểm. Như vậy, trong không gian 2 chiều 

có thể thấy thuật toán sẽ tạo ra 2 vòng tròn có bán kính 

tương ứng với khoảng cách tối thiểu và tối đa giữa hai 

điểm bất kỳ, còn trong không gian 3 chiều là hai hình 

cầu tương ứng. Ưu điểm của phương pháp là tạo ra 

phân bố ngẫu nhiên các điểm trong không gian và 

cách nhau một khoảng r cho trước. Trong Hình 1, 

điểm màu đỏ không được hiển thị, điểm màu đen được 

hiển thị, khoảng cách tối thiểu r, tối đa 2r, kích thước 

cell là 𝑟 √𝑛⁄ . 

Để có thể hiểu rõ hơn nguyên lý xây dựng thuật 

toán như Hình 2, tác giả đã xây dựng sơ đồ thuật toán 

tạo điểm trong không gian n chiều, như Hình 1 và số 

điểm ứng viên tối đa là k = 30. 

3.2. Ứng dụng vào mô hình vệt dầu loang trên biển 

Tác giả áp dụng phương pháp thực nghiệm của 

Lehr để ước tính gần đúng hình dạng ban đầu của 

màng dầu. Trong giai đoạn vài giờ đầu tiên, màng dầu 

giãn nở theo hình Elip, và đạt đến diện tích tối đa Amax, 

như trong phương trình (6). Dưới tác dụng của sức 

căng bề mặt, sóng, gió, dòng, vệt dầu bị phân tách 

thành nhiều phần nhỏ một cách ngẫu nhiên. Để mô 

phỏng quá trình này, tác giả đã áp dụng thuật toán 

phân chia điểm Poisson khi màng dầu đạt diện tích tối 

đa thành hàng nghìn hạt dầu có kích thước khác nhau. 

Trong Hình 3, giả sử đặt màng dầu trong hệ tọa độ 

Oxyz, trong đó mặt phẳng Oxz là mặt phẳng chứa 

màng dầu, trục y biểu thị chiều cao của sóng biển. Một 

điểm chỉ được hiển thị trên màn hình khi nó nằm bên 

trong hoặc trên biên của hình Elip, những điểm không 

thuộc điều kiện này thì sẽ không được hiển thị. Hình 

4 là minh họa quá trình áp dụng lập trình tuần tự trên 

CPU với 50 nghìn hạt dầu. Sử dụng bất phương trình 

sau để kiểm tra điều kiện biên: 

( )

( )

( )

( )

2 2

2 2

/ 2 / 2
1

/ 2 / 2

i ix a z b

a b

− −
+ 

          (10) 

 

Hình 1. Nguyên lý phân chia điểm Poisson 

 

Hình 2. Sơ đồ thuật toán phân chia điểm Poisson 
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với, xi, zi là tọa độ của hạt thứ i, a/2 và b/2 là bán 

trục chính và bán trục phụ của Elip. 

Tuy nhiên khi số điểm tăng lên sẽ ảnh hưởng khá 

lớn tới tốc độ của chương trình vì các phép tính toán 

tăng lên. Để khắc phục điều này, tác giả đã sử dụng 

phương pháp lập trình song song chạy đa luồng trên 

GPU với số hạt dầu trên 500 nghìn hạt nhằm tăng tốc 

độ tính toán của chương trình. Phương pháp này được 

thực hiện như sau:  

Gọi M là bề mặt cần sinh điểm trong tập ℝn, và r 

là bán kính đĩa Poisson. 

Bước 1: Tạo một tập điểm P trên M và gán cho mỗi 

điểm một trạng thái IDLE - chưa được xử lý. 

Bước 2: Mỗi một luồng sẽ tự động nhặt một điểm 

pi từ tập P (pi ở trạng thái IDLE), đặt cho nó một trị số 

ưu tiên duy nhất và cập nhật trạng thái cho điểm pi là 

ACTIVE - đã được xử lý bởi một luồng (thread) trong 

một khối tương ứng (block). Sau đó luồng này sẽ tính 

toán khoảng cách từ tâm điểm pi với bán kính 2r và 

đưa những điểm có trạng thái ACTIVE và IDLE vào 

trong đĩa. 

Bước 3: Nếu có sự xung đột giữa các điểm 

ACTIVE thì điểm nào có giá trị ưu tiên thấp hơn sẽ bị 

loại bỏ. 

Bước 4: Điểm ACTIVE thỏa mãn điều kiện d ≥ 2r 

sẽ được giữ lại và hiển thị trên màn hình, ngược lại 

những điểm có d < 2r sẽ bị xóa. Quay trở lại bước 2 

cho tới khi không còn điểm IDLE nào có thể tìm thấy 

trong tập P nữa. 

Như vậy việc vẽ các điểm sẽ được thực hiện đồng 

thời trên nhiều luồng khác nhau, do đó sẽ tăng tốc độ 

tính toán của chương trình mà vẫn thỏa mãn số lượng 

lên tới hàng trăm nghìn điểm và đảm bảo yếu tố thời 

gian thực (real-time). Hình 5 thể hiện nguyên lý của 

thuật toán song song cho một luồng (thread). Chọn 

ngẫu nhiên một điểm S1 hiển thị trên màn hình, thuật 

toán ngay lập tức kiểm tra điều kiện những điểm nằm 

ngoài phạm vi bán kính 2r sẽ được hiển thị (màu xanh), 

những điểm nằm trong pham vi 2r sẽ bị xóa (màu 

vàng). Công việc này cũng diễn ra tương tự trên các 

luồng khác. 

4. Thực hiện mô phỏng vệt dầu loang trên biển 

Chương trình mô phỏng vệt dầu loang trên biển 

được thực hiện trên máy tính có cấu hình như sau: 

• Chipset: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 

2.80GHz; 

• Card đồ họa: NVIDIA GTX 1050Ti; 

• Bộ nhớ RAM: DDR4 16GB; 

• CPU: 4 nhân, 8 luồng. 

Để thực hiện mô phỏng 3D vệt dầu trong môi 

trường sóng biển, tác giả đã sử dụng phần mềm Unity 

với ngôn ngữ lập trình C# trong Microsoft Visual 

Studio 2015 để dựng cảnh và viết code cho dự án. Các 

thông số của dầu và môi trường như sau: 

• Lượng dầu tràn: 1500 m3; 

• Khối lượng riêng của dầu: ρ0 = 890kg/m3; 

• Khối lượng riêng nước biển: ρw = 1023kg/m3; 

• Vận tốc gió ở độ cao 10m so với mặt nước biển: 

W10 = 0.5m/s. 

Ở giai đoạn đầu, màng dầu phát triển theo dạng hình 

Elip như giả thuyết của Lehr, khi đạt đến diện tích tối 

đa thì áp dụng thuật toán song song chia điểm Poisson 

để phân màng dầu thành 500.000 hạt dầu có kích thước 

khác nhau. Chương trình sẽ mô phỏng 2 trường hợp: 

Màng dầu trôi dạt trên biển và va chạm với một đảo 

nhỏ, sau đó phân tách ngẫu nhiên dưới tác động của 

 

Hình 3. Miền phân chia điểm trong hệ tọa độ Oxz 

 

Hình 4. Miền phân chia 50 nghìn hạt 
 

Hình 5. Phân chia điểm đa luồng trên GPU 
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sóng, gió và các yếu tố môi trường (Hình 6a, 6b); hoặc 

là màng dầu tự do giãn nở và phân tách ngẫu nhiên dưới 

tác động của sóng, gió và các yếu tố môi trường (Hình 

7a,7b). Nhìn vào Hình 6 có thể thấy, khi màng dầu gặp 

các đảo nhỏ thì nó có xu hướng dịch chuyển theo đường 

bờ biển và phụ thuộc vào các dòng chảy rối ven bờ. Khi 

màng dầu di chuyển tự do không có tác động của vật 

cản (Hình 7), quá trình phân tách thành các phần nhỏ 

sẽ diễn ra lâu hơn và hình dạng của màng dầu dần sẽ 

phân bố theo các rãnh sóng (windrow) như trong 

nghiên cứu của Lehr [9] vào năm 2017. 

Hiện nay, nghiên cứu mô phỏng 3D tràn dầu vẫn 

còn một số hạn chế. Zou [10] đã sử dụng phương pháp 

kết xuất hình ảnh (RTT) để mô phỏng 3D vệt dầu 

loang trên biển, tuy nhiên hình ảnh vệt dầu không thể 

hiện được sự phân tách màng dầu thành các phần nhỏ 

hơn như trong mô hình của tác giả, xem Hình 8. Ren 

[11] cũng phát triển mô hình 3D tràn dầu dựa trên mô 

hình hạt, tuy nhiên số lượng hạt nhỏ và coi kích thước 

các hạt hình trụ là như nhau trong một phân bố đều, 

không tính đến tác động của gió, dòng, do đó mô hình 

có độ chính xác không cao và màng dầu chỉ đơn giản 

là sự mở rộng diện tích của hình tròn. Công ty Transas 

[4] cũng rất thành công trong các mô phỏng huấn 

luyện buồng lái với rất nhiều bài tập tình huống khác 

nhau, tuy nhiên trong mô phỏng ứng cứu sự cố tràn 

dầu họ chỉ áp dụng phương pháp dán hình ảnh vệt dầu 

lên bề mặt biển, sau đó sử dụng Shader để tạo các hiệu 

ứng màu sắc và tương phản cho hình ảnh dầu, vì thế 

cũng không đáp ứng được yêu cầu mô phỏng sự phân 

tách của màng dầu thành các phần nhỏ hơn như trong 

nghiên cứu này. 

5. Kết luận 

Bài báo đã giới thiệu phương pháp hoàn toàn mới 

trong việc mô phỏng tràn dầu trên biển bằng thuật toán 

phân chia điểm Poisson được lập trình song song đa 

luồng trên GPU để tăng tốc độ và đảm bảo thời gian 

thực. Tác giả đã thực hiện mô phỏng chuyển động của 

màng dầu bằng phần mềm Unity với các tình huống 

màng dầu tương tác với đảo nhỏ và di chuyển tự do 

trong môi trường sóng biển. Kết quả của bài báo có 

thể được sử dụng để tham khảo cho các mô hình ứng 

phó sự cố tràn dầu trên biển. 

Tuy nhiên mô hình hiện tại chỉ là tập hợp các hạt 

dầu nên chưa đáp ứng được hình dung của chất lỏng. 

Các nghiên cứu tiếp theo tác giả sẽ giới thiệu thuật 

toán Marching Cube để tái tạo bề mặt lưới cho các 

vùng hạt có cùng độ sâu và kết xuất bề mặt chất lỏng. 

Thuật toán có ưu điểm là đơn giản và có thể mô phỏng 

vệt dầu loang trên một không gian rộng lớn mà không 

cần đòi hỏi độ chi tiết cao của màng dầu. 

 

 

a) 

 

b) 

Hình 6. Vệt dầu tương tác với chướng ngại vật 

 

a) 

 

b) 

Hình 7. Vệt dầu không tương tác với chướng ngại vật 

 

 

Hình 8. Mô phỏng vệt dầu loang của Zou 
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Tóm tắt 

Ứng dụng tự động hoá trong điều khiển tàu biển 

là một trong những xu hướng nhằm nâng cao hiệu 

quả khai thác tàu và tinh giản số lượng thuyền 

viên. Điều khiển tránh va là nghiệp vụ chính được 

thực hiện bởi các sỹ quan hàng hải, nó bao gồm: 

nhận dạng mục tiêu, đánh giá nguy cơ va chạm, 

và đưa ra hành động xử lý. Trong bài báo này, 

một hướng tiếp cận được đề xuất để xây dựng hệ 

thống điều khiển tàu tự động tránh va chạm trong 

tương lai. Cụ thể, nghiên cứu này đưa ra một 

khung cơ sở gồm ba phần: Yêu cầu hệ thống, cấu 

trúc hệ thống, và thuật toán điều khiển hệ thống. 

Khung cơ sở này có thể xem như một sự định 

hướng tiền đề cho việc phát triển và xây dựng 

những bộ phận cấu thành của hệ thống tránh va 

trong tương lai.  

Từ khóa: Khung cơ sở, điều động tránh va, điều 

khiển tàu tự động, tự động hoá điều khiển tàu 

tránh va.  

Abstract 

Application of automation on ship control is one 

of tendencies to improve the ship operation 

efficiency and reduce the number of crew. Ship 

collision avoidance maneuvering, is a duty of 

deck officers which includes: Ship target 

recognization, collision risk evaluation, and 

processing action. In this article, a framework 

approach is proposed to build automatic ship 

collision avoidance system in the future, which 

consists of requirements for system, system 

structure, and algorithm for automatic collision 

avoidance system. This framework is seen as a 

basic orientation for establishing components in 

automatic ship collision avoidance system in the 

future.        

Keywords: Framework, ship collision avoidance 

maneuvering, automatic ship control, automatic 

ship collision avoidance.     

1. Đặt vấn đề 

Tránh va chạm tàu thuyền là một trong những 

nghiệp vụ phức tạp của sỹ quan hàng hải vì các hành 

động xử lý điều động tàu phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

khác nhau như: Mật độ tàu thuyền, khu vực hành hải, 

tính năng điều động tàu, ảnh hưởng của ngoại cảnh, 

tầm nhìn xa,... Để có thể tránh va an toàn và hiệu quả, 

các tàu thuyền phải nghiêm túc tuân thủ các quy định 

trong bộ quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên 

biển (Colreg 1972). Cụ thể là tuỳ thuộc vào từng tình 

huống tương quan giữa các tàu thuyền, sẽ có những 

phương án điều động tránh va chạm tương ứng.  

Theo tổ chức hàng hải quốc tế (IMO), các vụ va 

chạm tàu thuyền, dù ít hay nhiều đều có lỗi của 

thuyền viên như: Không tuân thủ nghiêm túc quy tắc 

tránh va chạm, không mẫn cán khi trực ca, bị căng 

thẳng do đi biển nhiều ngày, hoặc không đánh giá hết 

mức độ nguy cơ xảy ra va chạm giữa các tàu,…  

Nhằm hỗ trợ sỹ quan hàng hải trong việc điều 

khiển tàu hiệu quả và chính xác, tự động hoá điều 

khiển là một trong những xu hướng được quan tâm. 

Bên cạnh đó, tự động hoá điều khiển còn là giải pháp 

nhằm giải phóng sức lao động thuyền viên trong 

tương lai.      

Hiện nay, có rất nhiều hệ thống tự động điều 

khiển tàu biển hỗ trợ nghiệp vụ cho các sỹ quan hàng 

hải [2] như: Lái tàu tự động theo hướng, lái tàu theo 

quỹ đạo, tự động cân bằng tàu, giảm lắc ngang, định 

vị động,... Tuy nhiên, tránh va chạm tàu thuyền cùng 

với cập cầu tàu vẫn phải do sỹ quan hàng hải trực 

tiếp thực hiện. Trong tương lai không xa, với sự phát 

triển của khoa học công nghệ, các hệ thống tự động 

cập cầu hay tự động tàu tránh va hoàn toàn có thể 

được chế tạo để hỗ trợ các sỹ quan hàng hải trong 

nghiệp vụ điều khiển tàu biển.  

Trong nghiên cứu này, một định hướng tiếp cận 

tổng quan được đề xuất để phát triển hệ thống tự 

động điều khiển tàu tránh va chạm trong tương lai. 

Trên cơ sở những phân tích lý thuyết hiện có của bài 

toán tránh va chạm trong thực tế và những dự đoán 

xu hướng phát triển tự động hoá trong điều khiển tàu 
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Hình 1. Các tình huống gặp nhau giữa các tàu 

 

 

Hình 2. Hành động của các tàu thuyền  

 

Hình 3. DCPA và TCPA 

 

min

0

DCPA CPA

TCPA






thuỷ, những đề xuất về cấu trúc và thuật toán tự động 

hoá cơ sở của hệ thống được đưa ra.  

Cụ thể, nghiên cứu chỉ ra khung cơ sở hệ thống 

tránh va tự động bao gồm 3 phần: Thứ nhất, các yêu 

cầu cần có của hệ thống được nhận diện; thứ hai, cấu 

trúc các khối để xử lý và đưa ra hành động điều 

khiển tàu; cuối cùng là thuật toán đề xuất cho hệ 

thống. Từ khung cơ sở đề xuất, có thể xây dựng chi 

tiết các thành phần cũng như các thuật toán trong 

tương lai nhằm chế tạo hệ thống trong thực tế. 

Ưu điểm của mô hình đề xuất là xuất phát từ thực 

tế vận hành và xử lý tránh va của người sỹ quan hàng 

hải, nên hệ thống được xây dựng sau này sẽ có khả 

năng làm việc gần hoặc giống với thực tế xử lý của 

sỹ quan thuyền viên hơn. Những khối cấu trúc đề 

xuất trong hệ thống sẽ được nghiên cứu phát triển 

sâu hơn trong tương lai.     

2. Cơ sở lý thuyết tránh va chạm tàu thuyền 

2.1. Các tình huống tương quan  

   Theo quy tắc quốc tế về phòng ngừa va chạm 

tàu thuyền trên biển (Colreg 1972), khi tàu thuyền 

nhìn thấy nhau bằng mắt thường sẽ có 3 trường 

hợp (Hình 1) tương quan, cụ thể: 

Tương quan đối hướng: Khi hai tàu nhìn thấy 

nhau ở phía trước mũi của tàu mình (tương ứng với 

góc mạn khoảng từ 00 đến 5.70 so với mũi tàu cả 2 

phía mạn tàu); 

Tương quan cắt hướng: Khi tàu thuyền quan sát 

thấy tàu thuyền khác ở 2 mạn tàu thuyền mình tương 

ứng với góc mạn từ 00 đến 112.50; 

Tương quan vượt nhau: Khi tàu chủ quan sát thấy 

tàu mục tiêu ở đằng sau tàu chủ, với góc mạn từ 

112.50 đến 247.50. 

2.2. Trách nhiệm hành động  

Theo quy tắc quốc tế về phòng ngừa va chạm tàu 

thuyền trên biển (Colreg 1972), tàu thuyền cần phải 

có những hành động phù hợp tuỳ thuộc vào từng tình 

huống (Hình 2), cụ thể: 

Tương quan đối hướng: Trong trường hợp cho 

phép, tàu thuyền phải chuyển hướng mũi của mình 

sang mạn phải để đi qua mạn trái của nhau; 

Tương quan vượt nhau: Tàu thuyền vượt phải có 

trách nhiệm nhường đường cho tàu thuyền bị vượt; 

Tương quan cắt hướng (tàu chủ phải nhường 

đường): Tàu thuyền phải hành động phù hợp để tránh 

đi cắt mũi tàu được nhường đường (bẻ lái sang mạn 

phải tàu mình); 

    Tương quan cắt hướng (tàu chủ được nhường 

đường): Tàu thuyền được nhường đường cần giữ 

nguyên hướng đi và tốc độ của tàu mình.               

2.3. Xác định nguy cơ đâm va  

Để xác định nguy cơ va chạm, cần thiết phải xét 

theo khu vực tàu thuyền đang hành trình, cụ thể:  

Đối với tàu thuyền đang hành trình trên biển và 

Đại dương, thì cơ sở để đánh giá nguy cơ va chạm là 

các giá trị DCPA và TCPA [1].  

Tồn tại nguy cơ va chạm giữa hai tàu khi: 

 

  (1) 

   

Khi hành trình trong những khu vực có mật độ 
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Hình 4. Vùng giới hạn nguy hiểm (ship domain) 

 

 

Hình 5. Phương pháp điều động tránh va 

đông đúc tàu thuyền, thì không thể sử dụng các thông 

số DCPA và TCPA để đánh giá nguy cơ va chạm được. 

Trong trường hợp đó, có thể sử dụng các khái niệm 

vùng nguy hiểm giới hạn (ship domain) [3]. 

Nguy cơ đâm va trong trường hợp này được xác 

định khi khoảng cách giữa hai tàu nhỏ hơn các kích 

thước dsafe của vùng giới hạn nguy hiểm.    

2.4. Phương pháp điều động tàu  

Thực tế, có 3 phương pháp điều động để tránh va 

chạm tàu thuyền, cụ thể: 

Phương pháp thay đổi hướng: Là cách thường 

xuyên được sử dụng để tránh va trên biển. Theo 

phương pháp này, bánh lái tàu thuỷ được xoay về 2 

mạn để đưa mũi tàu về hướng mới; 

Phương pháp thay đổi tốc độ: Được sử dụng khi 

việc thay đổi hướng bị hạn chế, chẳng hạn như các 

tàu tránh nhau trong khu vực mật độ giao thông đông 

đúc, hay khi tránh va trên luồng; 

Phương pháp kết hợp: Sử dụng đồng thời thay đổi 

hướng và giảm tốc độ. Phương pháp này ít được sử 

dụng chỉ sử dụng trong những tình huống khẩn cấp.    

Phương pháp điều động tránh va được mô tả qua 

một ví dụ thực tế hay gặp trên biển (Hình 5). Tại thời 

điểm T1, tàu chủ quan sát thấy tàu mục tiêu có nguy 

cơ đâm va với tàu mình. Tại thời điểm T2, tàu chủ 

điều động tàu mình chuyển hướng mũi sang mạn 

phải để đi qua tàu mục tiêu an toàn. Tại thời điểm T3, 

tàu chủ bẻ lái chuyển hướng về mạn trái để đưa tàu 

về đường đi đang hành trình, kết thúc quá trình điều 

động tránh va chạm.     

Để tính toán các giá trị thay đổi hướng, tốc độ, 

hay kết hợp cả hướng và tốc độ cho điều động tránh 

va, cần phải dựa vào các hệ thức tính toán DCPA, 

TCPA, và vùng giới hạn nguy hiểm.  

3. Đề xuất hướng tiếp cận tự động hoá điều 

khiển tàu tránh va chạm  

Trong phần này, tác giả đề xuất một khung cơ sở 

gồm: Yêu cầu đối với hệ thống, cấu trúc hệ thống, và 

thuật toán đề xuất để xây dựng hệ thống tự động hoá 

điều khiển tàu tránh va chạm. Khung cơ sở này có 

thể xem như nền tảng để tiếp tục phát triển chi tiết hệ 

thống tự động tránh va trong tương lai.  

3.1. Nhận diện các yêu cầu với hệ thống  

Để xây dựng hệ thống tự động điều khiển tàu 

tránh va chạm, hệ thống cần phải đáp ứng những yêu 

cầu cơ bản như dưới đây: 

Thứ nhất: Các hành động điều khiển tàu tránh va 

chạm phải phù hợp với các quy định đã được nêu rõ 

trong quy tắc quốc tế về phòng ngừa va chạm tàu 

thuyền trên biển (Colreg 1972); 

Thứ hai: Để xử lý các thông tin trạng thái của tàu 

chủ và các tàu mục tiêu, các thiết bị hàng hải chỉ báo 

thông tin tàu chủ, các cảm biến cho biết thông tin tàu 

mục tiêu phải được trang bị đầy đủ; 

Thứ ba: Để đưa ra các quyết định điều động tàu 

cho phù hợp với tình huống và quy tắc tránh đâm va, 

các hệ thống tự động điều khiển tàu tránh va chạm 

bắt buộc phải có một khâu ra quyết định; 

Thứ tư: Sau khi đã điều động để tránh va chạm, 

hệ thống phải có khả năng để điều khiển đưa tàu 

quay trở về tuyến đường đang hành trình.     

3.2. Đề xuất cấu trúc hệ thống 

Để xây dựng hệ thống tránh va chạm tự động tàu 

thuỷ, cần phải tích hợp nhiều khâu xử lý khác nhau 

trong cấu trúc hệ thống. Trong phần này, tác giả đề xuất 

một cấu trúc cơ bản cho hệ thống tự động điều khiển 

tàu tránh va chạm (Hình 6), cấu trúc gồm các khâu: 

Khâu xử lý thông tin: nhiệm vụ của khâu này là 

thu thập thông tin trạng thái của tàu chủ và các tàu 

mục tiêu như: Vị trí tàu, hướng mũi, hướng thực tế, 

tốc độ tàu, hướng và tốc độ gió. Các thông tin trạng 

thái của tàu mục tiêu thông qua kết nối với các thiết 

bị lắp đặt trên tàu như: GPS, AIS, RADAR, ARPA, 

CAMERA, các cảm biến khác,... Từ những trạng thái 
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Hình 6. Cấu trúc và thuật toán hệ thống tự động tránh va đề xuất cho tàu biển 

 

của tàu chủ và các tàu mục tiêu, khối này sẽ xác định 

tương quan giữa tàu chủ với các tàu mục tiêu là tình 

huống nào trong các tình huống: Đối hướng, cắt 

hướng, vượt nhau. Bên cạnh đó khối này còn có 

nhiệm vụ đánh giá xem có nguy cơ đâm va tiềm ẩn 

giữa tàu chủ với các tàu mục tiêu hay không. 

Khâu ra quyết định: Khối này làm nhiệm vụ đưa 

ra quyết định điều động tàu, có thể xem khâu này 

như bộ não con người điều khiển tàu. Đầu ra của 

khâu này là những hành động: Giữ hướng đi, thay 

đổi hướng đi, thay đổi tốc độ, kết hợp thay đổi cả 

hướng đi và tốc độ để tránh va, hay bẻ lái đưa tàu về 

đường đi đang hành trình. Các quyết định điều động 

tàu này phụ thuộc vào tương quan tình huống gặp 

nhau giữa tàu chủ và tàu mục tiêu.  

Khâu tính toán tham số điều động: Khối này có 

nhiệm vụ tính toán tham số điều động tàu để tránh va 

như: hướng mũi tàu mới, tốc độ cần giảm, hay hướng 

mũi tàu để đưa tàu về đường đi đang hành trình.   

Khối điều khiển: Khối này làm nhiệm vụ thực thi 

các quyết định điều động tàu như thay đổi hướng, 

giảm tốc độ, hay kết hợp cả hai để tránh va với các 

tàu thuyền có nguy cơ. Khối này sẽ tác động trực tiếp 

vào cơ cấu lái tàu như bánh lái để chuyển hướng mũi 

tàu và cơ cấu chân vịt để giảm tốc độ.     

3.3. Thuật toán tự động điều khiển tàu tránh 

va chạm 

Sơ đồ (Hình 6) đề xuất thuật toán tránh va tự 

động cho tàu thuyền:  

Trước tiên, tàu được yêu cầu bám tuyến đường đã 

định (tuyến đường này được thiết lập bởi các sỹ 

quan hàng hải). Bằng các trang thiết bị lắp đặt trên 

tàu, thông tin trạng thái tàu chủ (vị trí tàu, hướng mũi, 

hướng thực tế, tốc độ tàu) sẽ được đưa vào khối thu 

thập và xử lý thông tin.   

Khi gặp các tàu thuyền khác, bằng các thiết bị 

như AIS, Raddar, ARPA, CAMERA, LASER hồng 

ngoại sẽ nhận diện các tàu mục tiêu và cũng sẽ gửi 

về khối thu thập và xử lý thông tin các trạng thái của 

các tàu thuyền mục tiêu như: vị trí tàu mục tiêu, 

hướng mũi, hướng thực tế, tốc độ tàu mục tiêu.  

Kết hợp các thông tin trạng thái tàu mục tiêu và 

tàu chủ, hệ thống xử lý thông tin sẽ tính toán và nhận 

diện có nguy cơ va chạm giữa tàu chủ với các tàu 

mục tiêu hay không, tàu nào có nguy cơ cao hơn,... 

Đầu ra của khối xử lý thông tin sẽ là: Dãy các giá trị 

thể hiện nguy cơ đâm va giữa tàu chủ với các tàu 

mục tiêu. Các dãy giá trị này sẽ được đưa vào khối ra 

quyết định để đưa ra hành động tránh va cụ thể.   

Khi nhận được các dãy giá trị thể hiện nguy cơ va 

chạm với từng tàu thuyền, khối ra quyết định sẽ đưa 

ra quyết định điều động cụ thể. Các hành động điều 

khiển này được xác định là: Giữ hướng (tàu chủ 

được nhường đường), chuyển hướng, thay đổi tốc độ, 

hay kết hợp chuyển hướng và giảm tốc độ. Khối này 

được xem như thành phần quan trọng nhất của hệ 

thống tự động tránh va chạm vì nó giống như bộ não 

người sỹ quan hàng hải tiếp nhận thông tin, nhận 

định tình huống và đưa ra quyết định hành động điều 

động tàu cho phù hợp.     
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Sau khi đưa ra hành động tránh va chạm cụ thể, 

các tham số điều động để tránh va được tính toán 

dựa trên các trạng thái động học của tàu chủ và tàu 

mục tiêu cần tránh nhau tại thời điểm đang xét nhằm 

đảm bảo yêu cầu tránh nhau an toàn.  

Các lệnh điều khiển như: Thay đổi hướng bao 

nhiêu, tốc độ nên giảm về bao nhiêu, hay kết hợp cả 

hai, chúng được đưa đến khối điều khiển để yêu cầu 

khối điều khiển thực thi các hành động mong muốn 

được đưa ra.  

Khối điều khiển làm nhiệm vụ điều khiển thay 

đổi trạng thái tàu thông qua các cơ cấu chấp hành 

như: Thay đổi góc bẻ lái và thay đổi tốc độ vòng tua 

chân vịt. 

Các trạng thái của tàu chủ và tàu mục tiêu thường 

xuyên được phản hồi về hệ thống để đánh giá tình 

huống tức thời phục vụ khâu ra quyết định.  

Sau khi đã tránh va chạm an toàn, hệ thống lại 

đưa ra quyết định đổi hướng để điều khiển tàu quay 

trở lại đường đi ban đầu nhằm tiếp tục hành trình. 

Thuật toán trên là nền tảng cơ bản để tiếp tục 

phát triển các thành phần cấu tạo bên trong hệ thống 

sau này. Với mỗi khối trong hệ thống, thuật toán xác 

định đầu vào và đầu ra được xử lý. Từ đó làm căn cứ 

để các nghiên cứu trong tương lai phát triển các mô 

hình cụ thể trong các khối như: Khối đưa ra quyết 

định hành động, khối tính toán tham số điều động, và 

khối điều khiển.  

Có thể nhận thấy rằng thuật toán cơ bản của hệ 

thống được chỉ ra xuất phát từ thực tế xử lý hành 

động của người sỹ quan. Do đó, về sau các hệ thống 

thực được xây dựng sẽ làm việc gần hoặc giống với 

hành động xử lý của người sỹ quan hàng hải trong 

việc xử lý tránh va chạm tàu thuyền. Đây có thể xem 

như ưu điểm của thuật toán đề xuất.     

4. Một số định hướng phát triển hệ thống 

Trên cơ sở mô hình đề xuất trong nghiên cứu này, 

tác giả chỉ ra một số định hướng nghiên cứu phát 

triển trong tương lai để có thể xây dựng được hệ 

thống thực trên các tàu mô hình nhỏ và dần ứng dụng 

trên các tàu thuyền thương mại nhằm trợ giúp các sỹ 

quan hàng hải. Các bước nghiên cứu tiếp theo có thể 

kể đến như:  

Thử nghiệm các cảm biến, thiết bị để thu nhận, 

nhận diện tất cả các tàu mục tiêu có nguy cơ xung 

quanh tàu, kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị đó; 

Xây dựng hệ thống xử lý thông tin để nhận diện 

được tương quan giữa tàu chủ và các tàu mục tiêu; 

Xây dựng thuật toán và kiểm chứng độ chính xác 

cũng như độ tin cậy của hệ ra quyết định với nhiều 

biến đầu vào, nhiều tình huống khác nhau;  

Xây dựng hệ thống tính toán tham số điều động 

cụ thể;   

Xây dựng hệ thống điều khiển trên cơ sở tham số 

mô hình tàu chủ để điều khiển tàu theo lệnh điều 

khiển đưa ra từ khối quyết định và khối tham số điều 

động.    

5. Kết luận 

Trong nghiên cứu này, tác giả đã đề xuất một 

định hướng tiếp cận cơ bản cho việc xây dựng hệ 

thống tự động điều khiển tàu tránh va chạm. Định 

hướng này chỉ ra khung cơ sở gồm: nhận diện các 

yêu cầu cơ bản đối với hệ thống điều khiển, cấu trúc 

hệ thống đề xuất, và thuật toán điều khiển tàu tự 

động tránh va cơ bản. Dựa trên khung cơ sở đề xuất 

của hướng tiếp cận này, có thể định hướng cho các 

nghiên cứu tiếp theo nhằm xây dựng chi tiết các 

thành phần (các khối) cấu thành trong hệ thống tránh 

va. Ngoài ra khung cơ sở đề xuất cũng có thể làm cơ 

sở để xây dựng các thuật toán cho hệ thống trong các 

nghiên cứu sau này. Trong các nghiên cứu tiếp theo, 

tác giả sẽ chỉ ra chi tiết các khối cơ bản trong hệ 

thống đề xuất với các đầu vào và đầu ra cụ thể.    
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Tóm tắt 

Chúng tôi phát triển một bộ điều khiển thích nghi 

bền vững cho một lớp các cơ hệ đủ dẫn động. Lõi 

của bộ điều khiển được thiết kế dựa trên điều 

khiển tựa trượt trong khi cơ cấu thích nghi được 

xây dựng dựa trên hướng logic mờ. Hiệu quả và 

khả năng làm việc của bộ điều khiển đề xuất được 

kiểm chứng thông qua ứng dụng của nó tới một 

tay máy hai bậc tự do. 

Từ khóa: Cơ hệ Euler-Lagrange, kỹ thuật logic 

mờ, điều khiển thích nghi bền vững. 

Abstract 

We develop an adaptive robust controller for a 

class of fully actuated mechanical systems. The 

control core is designed using sliding mode-like 

method while constructing an adaptive 

mechanism relies on fuzzy logic approach. The 

application of controller to a 2DOF manipulator 

shows the effectiveness of hybridized control 

approach. 

Keywords: Euler-Lagrange systems, fuzzy logic 

technique, robust adaptive control. 

1. Giới thiệu chung 

Các máy móc công nghiệp, các thiết bị có chuyển 

động là những hệ cơ học dẫn động bằng các động cơ. 

Thông qua hệ thống truyền động, công, công suất, lực 

hay mô men của động cơ được truyền đến khâu cuối 

cùng (end-effectors) của hệ thống chuyển động, tác 

động lên đối tượng (objects) để thực hiện nhiệm vụ 

yêu cầu. Chuyển động của những hệ cơ như vậy được 

mô tả bằng một tập các phương trình vi phân cấp hai. 

Phương pháp thiết lập mô hình toán của một hệ động 

lực dựa trên các kỹ thuật cơ học giải tích và cơ học hệ 

nhiều vật. Euler-Lagrange là một hướng thiết lập mô 

hình toán cho hệ nhiều vật. Mô hình toán của hệ động 

lực được xây dựng bằng phương pháp nói trên gọi tắt 

là hệ Euler-Lagrange (Euler-Lagrange systems) [1]. 

Trên quan điểm động lực học và điều khiển, một máy 

hoặc thiết bị được gọi là đủ dẫn động (fully actuated 

system) nếu số động cơ bằng số tín hiệu cần điều 

khiển, được gọi là hụt dẫn động (under-actuation) nếu 

số động cơ dẫn động ít hơn số tín hiệu điều khiển [2]. 

Nghiên cứu này giới hạn trong các cơ hệ 

Euler-Lagrange đủ dẫn động. 

Hầu hết các kỹ thuật điều khiển từ cơ bản đến 

nâng cao đã áp dụng cho nhiều đối tượng là hệ cơ đủ 

dẫn động. Trong nghiên cứu này, chúng tôi phát triển 

một thuật toán điều khiển cho một lớp các hệ đủ dẫn 

động mô tả bằng một hệ phương trình vi phân phi 

tuyến cấp hai dưới dạng ma trận. Chúng tôi hướng 

đến một bộ điều khiển đạt được đồng thời cả tính 

bền vững và thích nghi. Với hướng điều khiển bền 

vững, chúng tôi dựa trên kỹ thuật tựa trượt 

(SMC-like method). Thực vậy, kỹ thuật SMC [3] rất 

hiệu quả đối với các bài toán dẫn động (tracking) và 

ổn định hóa (stabilization) các tín hiệu ra của một hệ 

động lực. Nó đảm bảo tính bền vững của các đáp ứng 

bất chấp sự biến đổi rộng các tham số của hệ, nhiễu, 

và thậm chí là thiếu thông tin về mô hình toán của hệ. 

Tuy nhiên, hướng điều khiển như vậy là chưa thông 

minh. SMC đơn giản là đảm bảo tính bền vững 

nhưng không thay đổi linh hoạt cấu trúc của bộ điều 

khiển. Vì vậy nó chỉ hiệu quả trong một dải giới hạn 

các bất ổn (uncertainties). Hướng điều khiển thích 

nghi khắc phục được tình trạng này. Nó làm cho hệ 

trở nên thông minh hơn, có khả năng huấn luyện, 

nhận dạng, và ước lượng các yếu tố bất ổn. Có nhiều 

hướng điều khiển thích nghi khác nhau như thích mô 

hình tham chiếu (model-reference adaptive control 

-MRAC) [4], tự chỉnh (self-tuning control - STC) [5], 

thích nghi nơ ron (neural-networks control - NNC), 

và hướng logic mờ (fuzzy logic system - FLS) [6]. 

Nhìn chung, hai hướng MRAC và STC phù hợp với 

hệ có tham số biến đổi rộng. Hai hướng này chủ yếu 

để xây dựng cơ cấu thích nghi có chức năng ước 

lượng tham số. Nó không có chức ước lượng nhiễu 

và các yếu tố phi mô hình (unmodeled dynamics). 

Hướng NNC và FLS tỏ ra cao cấp hơn. Nó có thể 

xấp xỉ tất cả các thành phần bất ổn của hệ thông qua 

một thành phần quy đổi duy nhất. Tuy nhiên hai kỹ 

thuật này cần nhiều tính toán lặp và phức tạp vì cần 

nhiều lớp nơ ron, lớp mờ để xấp xỉ, nhận dạng, và 

huấn luyện hệ thống. Với cách tiếp như vậy, chúng 

tôi sử dụng kỹ thuật logic mờ FLS để xây dựng một 

bộ ước lượng, đặt trên đường hồi tiếp, để cung cấp 

thông tin ước lượng cho bộ điều khiển. Toàn bộ các 
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bất ổn và yếu tố chưa biết của hệ động lực được quy 

về một thành phần duy nhất. Cơ cấu thích nghi chỉ 

cần nhận dạng duy nhất thành phần này và cung cấp 

thông tin tới bộ điều khiển, góp phần dẫn động tốt tín 

hiệu ra của hệ.  

Bài báo được cấu trúc như sau: Mục 2 mô tả 

tổng quát hệ động lực đủ dẫn động; Xây dựng luật 

điều khiển dựa trên kỹ thuật tựa SMC; Thiết kế một 

cơ cấu thích nghi bằng FLS để ước lượng tất cả các 

yếu tố bất ổn, nhiễu và các thành phần chưa biết 

khác của hệ động lực; Chứng minh ổn định hệ mạch 

kín cũng được thảo luận trong mục này. Mục 3 

kiểm chứng hiệu quả của hệ thống điều khiển đề 

xuất bằng cách áp dụng nó tới một tay máy hai bậc 

tự do thông qua mô phỏng. Yếu tố cần ước lượng ở 

đây là ma sát ngẫu nhiên trong các khớp của rô bốt. 

Phân tích các đáp ứng tín hiệu ra, tín hiệu điều 

khiển, khả năng thích nghi và ước lượng cũng được 

thảo luận trong mục này. Sau cùng, các kết luận, 

kiến nghị, hướng nghiên cứu tiếp theo được trình 

bày trong Mục 4. 

2. Điều khiển mờ hệ Euler-Lagrange 

Xét đối tượng điều khiển là một cơ hệ đủ dẫn 

động n bậc tự do tương ứng với n tọa độ suy rộng
nq  được điều khiển bằng n tín hiệu điều khiển 
nT . Tính chất của hệ được mô tả bằng một tập n 

phương trình vi phân cấp hai được viết gọn lại dưới 

dạng ma trận 

( ) ( , ) ( ) ( , , )+ + + =M q q C q q q G q F q q q T    (1) 

với ma trận khối lượng ( ) n nM q  xác định 

dương, ( , ) n nC q q  là ma trận cản, ( ) nG q  

là véc tơ trọng trường, và ( , , )F q q q n là đại 

lượng quy đổi của các yếu tố bất ổn trong hệ động 

lực, chẳng hạn như sự biến động các tham số, tác 

động của nhiễu, các yếu tố không biết như ma sát, 

cản. Như vậy, tất cả các đại lượng chưa biết hoặc 

biến động đều được quy gọn vào thành phần này. 

Khi thiết kế bộ điều khiển, thành phần ( , , )F q q q  

là chưa biết là sẽ được xấp xỉ thành ˆ ( , , )F q q q  

bằng luật thích nghi dựa trên kỹ thuật logic mờ. 

Định lý sau cung cấp một bộ điều khiển được thiết 

kế để dẫn động các tín hiệu ra q của hệ động lực (1) 

đến các đích qd(t) một cách tiệm cận. 

Xét luật điều khiển thích nghi có dạng: 

( )( ) ( , )( )

ˆ ( , , , ) sgn( )

d d= − + −

+ − −

T M q q q C q q q q

F q q q Ω Ks η s
 (2) 

với K=diag(K1,…,Kn) là ma trận đường chéo hệ số 

điều khiển vi phân, =diag(1,…,n) là các hệ số 

dương đóng ngắt mặt trượt. Mặt trượt ns  được 

xác định bằng biểu thức: 

( ) ( )d d= − + −s q q λ q q             (3) 

với =diag(1,…,n) là ma trận đường chéo các 

hệ số hội tụ số mũ. 

Thành phần ( , , )F q q q  đặc trưng cho các đại 

lượng chưa biết hoặc bất ổn (uncertain) của hệ sẽ 

được ước lượng bằng một cấu trúc thích nghi. Ở đây,  
ˆ ( , , , )F q q q Ω  là xấp xỉ của ( , , )F q q q  bằng kỹ thuật 

lô gic mờ. Hệ mờ ˆ ( , , , )F q q q Ω  có tín hiệu vào 
3[ ] ,n= z q q q ma trận trọng số 

  3

1 2 3 ,n= Ω Ω Ω Ω  có tín hiệu ra được ước 

lượng bằng luật thích nghi: 

1ˆ ( , , )i i is
−= −Ω γ ζ q q q         (4) 

và: 

ˆˆ ( , , , ) ( , , )T=F q q q Ω Ω ζ q q q       (5) 

với ( , , )ζ q q q  là véc tơ của các hàm cơ sở, 

1diag( , , )i i in =γ  là n ma trận hệ số thích nghi, 

và is  là n thành phần của mặt trượt s. 

Định lý: Dưới tác dụng của bộ điều khiển trượt 

(2) kết hợp với ước lượng thích nghi (4) và (5), các 

tín hiệu ra q của hệ Euler-Lagrange (1) hội tụ số mũ 

đến đích yêu cầu qd. 

Chứng minh: Ta bắt đầu với một hàm Lyapunov 

dương: 

1

1
( ) ( ) 0

2

n
T T

i i i

i

V t
=

 
= +  

 
s M q s Ω γ Ω      (6) 

với ˆ
i i i= −Ω Ω Ω  là sai số ước lượng của các 

ma trận trọng số, ˆ
iΩ  là ước lượng của n

i Ω . 

Lưu ý rằng ( )M q  xác định dương 

( ) 0T n  q M q q q , iγ  là ma trận đường chéo 

hệ số thích nghi dương 0in  , vì vậy ( ) 0V t  . 

Đạo hàm của hàm Lyapunov (6) có dạng: 

1

1
( ) ( ) ( )

2

n
T T T

i i i

i

V t
=

= + +s M q s s M q s Ω γ Ω   (7) 

Bộ điều khiển thích nghi (2) dẫn mô hình động 

lực (1) đến một hệ mạch kín: 

( ) ( , ) ( )
( , , , )

sgn( )

d d+ + 
= 

+ + 

M q q C q q q G q
F q q q Ω

Ks η s
 (8) 

với ˆ( , , , ) ( , , , ) ( , , )= −F q q q Ω F q q q Ω F q q q  là sai 

số ước lượng quy đổi. Đạo hàm của mặt trượt (3) kết 

hợp với (8) và cơ cấu thích nghi (4) và (5) thì suy từ (7) 

ra được: 
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( )2

1

( ) sgn( )

0

T T

n

i i i i

i

V t

K s s
=

= − −

= − + 

s Ks s η s

       (9) 

Điều kiện (6) và (9) thỏa mãn định lý thứ hai về 

ổn định Lyapunov, nghĩa là cả s và 
iΩ đều ở trong 

biên xác định. Nói cách khác, s tiến đến 0 (hay q tiến 

đến qd) đồng thời ˆ
iΩ tiến đến 

iΩ một cách tiệm cận 

khi t→. Định lý trên đã được chứng minh. 

3. Ví dụ áp dụng cho tay máy hai bậc tự do 

Ta kiểm chứng thuật toán bền vững (2) với bộ 

ước lượng mờ (4) và (5) bằng tay máy hai bậc tự 

do có sơ đồ vật lý như Hình 1. Các tham số vật lý 

của tay máy gồm m1= 1kg, m2= 1.5kg, l1= 1m, và 

l2= 0.8m. Mô men T=[T1 T2]T tại hai khớp O và A 

dẫn động hai góc lắc q=[q1 q2]T đến đích yêu cầu 

qd=[q1d q2d]T. Giả sử quỹ đạo chuyển động mong 

muốn của tải ở điểm B là đường tròn bán kính 

0.5m tương ứng phương trình góc lắc mong muốn 

tại hai khớp lần lượt là q1d=0.5sin2t và 

q2d=0.5sin2t.  

 

Hình 1. Sơ đồ tính tay máy hai bậc tự do 

Với dạng mô hình toán (1), bốn phần tử của ma 

trận khối lượng M=[m11 m12; m21 m22;] gồm 
2 2

11 1 2 1 2 2 2 1 2 2( ) 2 cos ,m m m r m r m rr q= + + +
2

12 21 2 2 2 1 2 2cos ,m m m r m rr q= = + và 2

22 2 2m m r= . Các 

phần tử của ma trận cản C=[c11 c12; c21 0;] gồm 

11 21 2 1 2 2sin ,c c m rr q= = 12 2 1 2 22 sinc m rr q= . Hai phần 

tử của véc tơ trọng trường G=[g1 g2]T cho bởi

1 1 2 1 2 2 2 1 2( ) cos cos( ),g m m r q m r q q= + + +

2 2 2 1 2cos( )g m r q q= + . 

Các hệ số của bộ điều khiển và cơ cấu thích nghi 

được chọn gồm K=diag(17,17), =diag(1.4,1.5), và 

1=2=1.210−4. Điều kiện đầu của mô hình động lực 

và cơ cấu thích nghi lần lượt là (0) (0)= =q q 0 , 

1
ˆ (0) [0.15]i n=Ω . Chúng ta xét ( , , )F q q q  được 

giản lược thành ( )F q  chỉ các yếu tố ma sát trong rô 

bốt, có dạng: 

1 1 2 2( ) [10 3sgn 8 2sgn ]Tq q q q= + +F q  (10) 

Lưu ý rằng ma sát (10) có trong mô hình động 

lực (1), còn bộ điều khiển (2) không biết thành phần 

ma sát này. Cấu trúc thích nghi logic mờ (4) và (5) sẽ 

xấp xỉ ma sát trong rô bốt có dạng ˆ ( , )F q Ω rồi cung 

cấp nó cho bộ điều khiển. Mỗi thành phần ( )l z  

( 2= z q , l=1-5) của hàm cơ sở ( )ζ q trong (4) 

viết dưới dạng mờ hóa đơn (singleton fuzzifier) 

dạng: 

15

1

15

1

1

( )
( )

( )

l
i

l
i

i iA

l n

i iA
l

x

x






=

=

=


=

 
 

x           (11) 

Ở đây, ( )l
i

iA
x là các hàm thành viên 

(membership functions) được chọn: 

2

( ) exp
/ 24

l
i

l

i i
iA

x x
x
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với i=1−5, l

ix  được chọn gồm {−/6, −/12, 0, 

/12, /6} tương ứng với tập mờ l

iA  dạng {NB, NS, 

ZO, PS, PB}. Kết quả mô phỏng gồm chuyển động 

quay của hai khâu, tốc độ chuyển động, các giá trị 

ước lượng của ma sát tại các khớp, quy luật tác động 

của mô men quay động cơ tại các khớp, lần lượt 

được thể hiện trên các hình từ 2 đến 5. 

 

Hình 2. Góc quay của hai khâu 

 

Hình 3. Vận tốc góc của hai khâu 
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Hình 4. Ước lượng lực ma sát F̂  

 

Hình 5. Mô men quay tại các khớp 

 

Hình 6. Quỹ đạo chuyển động của tay gắp (Điểm B) 

Thể hiện trên Hình 2, khả năng bám tín hiệu đặt 

của góc quay cả hai khâu khá tốt với sự trễ nhỏ. Vì hệ 

thống thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ vừa dẫn 

động vừa ước lượng ma sát nên khả năng dẫn động 

của nó không tốt bằng các bộ điều khiển chỉ thực hiện 

một nhiệm vụ. Một lý do nữa là ta chưa chọn được các 

hệ số điều khiển và hệ số ước lượng thích nghi tối ưu. 

Hình 4 thể hiện các giá trị ước lượng của ma sát. Thực 

tế, hệ thống điều khiển không quan tâm đến sự chính 

xác của ước lượng này. Đơn giản là nó kết hợp với bộ 

điều khiển để thực hiện mục tiêu chính là ổn định hóa 

một cách tiệm cận các đáp ứng của hệ. Hình 5 thể hiện 

quy luật thay đổi mô men quay tại các khớp. Nó có 

nhiều đỉnh hoặc “chaterring” là do tác động của thành 

phần đóng - ngắt sgn(s) trong luật điều khiển (2). 

4. Kết luận 

Chúng tôi đã phát triển một hệ thống điều khiển 

thích nghi bền vững cho một lớp các hệ động lực đủ 

dẫn động. Tính bền vững của các đáp ứng đạt được 

bằng kỹ thuật tựa trượt. Trong khi đó, khả năng thích 

nghi, khả năng ước lượng các bất ổn, các yếu tố chưa 

biết của hệ động lực được xử lý bằng kỹ thuật logic 

mờ. Một hệ thống điều khiển như vậy có tính thông 

minh, ứng xử linh hoạt, và thích ứng tốt với các biến 

động cả môi trường làm việc của cơ hệ. Kết quả ứng 

dụng tới một tay máy cho thấy thuật toán điều khiển 

đề xuất làm việc tốt, hiệu quả. Chúng tôi dự kiến tích 

hợp kỹ thuật mạng nơ ron vào lõi điều khiển mờ 

trượt để nâng cao tính học (learning skill) cho các cơ 

hệ Euler-Lagrange ở nghiên cứu tiếp theo. 
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TRONG KÉT TRÊN TÀU BẰNG CẢM BIẾN RADAR 

USING KALMAN FILTER TO FILTER INTERFERENCE (NOISES OR 
DISTURBANCES) WHEN MEASURING FUEL LEVEL IN THE TANK ON THE 

VESSEL BY RADAR SENSOR  
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Tóm tắt 

Theo các quy định mới của IMO về việc các công 

ty tàu biển phải báo cáo thường xuyên dữ liệu 

nhiên liệu tàu biển từ 2019. Do vậy các tàu biển 

phải thường xuyên đo đạc và báo cáo dữ liệu về 

các công ty bằng sử dụng các phương pháp như 

đo két, đồng hồ lưu lượng hoặc phiếu nhận dầu. 

Khi tàu biển đang hoạt động trên biển, việc đo và 

giám sát mức nhiên liệu trong két chứa của tàu là 

vấn đề hết sức khó khăn và không chính xác do tàu 

luôn bị nghiêng lắc mạnh ở các điều kiện sóng gió 

khác nhau. Do điều kiện tàu nghiêng lắc mạnh đã 

làm mức nhiên liệu trong két luôn dao động và 

không ổn định. Bài báo tập trung nghiên cứu việc 

sử dụng thuật toán Kalman để lọc nhiễu khi đo 

mức nhiên liệu để có được dữ liệu về mức nhiên 

liệu trong két chính xác theo thời gian thực. Từ đó 

có thể tính toán chính xác lượng nhiên liệu còn lại 

trong các két trên tàu và tự động báo cáo liên tục 

số liệu nhiên liệu về công ty theo thời gian thực ở 

các điều kiện hoạt động khác nhau của tàu.  

Từ khóa: Tàu biển, Kalman, nhiên liệu. 

Abstract 

Under new IMO regulations, shipping companies 

must regularly report fuel data from 2019. 

Therefore, ships must regularly measure and 

report data on companies using methods such as 

tank measurements, flow meters or oil receipts. 

When a ship is operating at sea, measuring and 

monitoring the fuel level in the ship's tank is a very 

difficult and inaccurate problem because the ship 

is always tilted strongly in different sea 

conditions. Due to the strong tilting and shaking 

conditions, the fuel level in the tank is always 

fluctuating and unstable. This paper focuses on 

studying the use of Kalman algorithm to filter 

noise when measuring fuel level to get accurate 

data on fuel level in the tank in real time. From 

there it is possible to accurately calculate the 

amount of fuel remaining in the tanks on board 

and automatically report the fuel data to the 

company in real time under different operating 

conditions of the new IMO ships in terms of fuel 

consumption. Shipping companies must regularly 

report ship fuel data from November 1, 2021. 

Therefore, ships must regularly measure and 

report data on companies using methods such as 

tank measurements, flow meters or oil receipts. 

When a ship is operating at sea, measuring and 

monitoring the fuel level in the ship's tank is a very 

difficult and inaccurate problem because the ship 

is always tilted strongly in different windy 

conditions. Due to the strong tilting and shaking 

conditions, the fuel level in the tank is always 

fluctuating and unstable. This paper focuses on 

studying the use of Kalman to filter noise when 

measuring fuel level to get accurate data of fuel 

level in the tank in real time. From there, it is 

possible to accurately calculate the amount of fuel 

remaining in the tanks on board and automatically 

continuously report fuel data to the company in 

real time under different operating conditions of 

the ship. 

Keywords: Ship, Kalman, fuel oil. 

1. Mở đầu  

Bắt đầu từ năm 2013, tổ chức hàng hải quốc tế 

IMO đã ban hành các quy định mới liên quan đến việc 

thu thập nhiên liệu và báo cáo về dữ liệu nhiên liệu 

của từng tàu hàng năm cho cơ quan đăng kiểm với 

mục đích bảo vệ môi trường biển và bảo vệ môi 

trường không khí [1]. Các tàu có tổng dung tích từ 

5000 MT trở lên, hoạt động tự hành và chạy tuyến 

quốc tế đều phải báo cáo dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu 

hàng năm cho IMO. 

Lượng tiêu thụ nhiên liệu trên tàu phải báo cáo bao 

gồm cả máy chính, máy phụ, nồi hơi và các thiết bị 

khác sử dụng nhiên liệu trên tàu kể cả tàu đang hành 

trình trên biển hoặc không hành trình trên biển. Trong 
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các phương pháp thu thập nhiên liệu trên tàu như sử 

dụng phiếu giao nhận nhiên liệu, thiết bị đo lường và 

giám sát két nhiên liệu trên tàu thì phương pháp giám 

sát két nhiên liệu là phương pháp thu thập chính xác 

nhất. Việc đo két nhiên liệu bằng phương pháp này 

được thực hiện hàng ngày khi tàu chạy trên biển và tại 

thời điểm tàu vào bờ để nhận nhiên liệu. Khi tàu chạy 

trên biển do luôn bị sóng gió tác động với các mức độ 

khác nhau, tàu bị nghiêng lắc mạnh làm mức nhiên 

liệu trong các két bị dao động mạnh. Với các thiết bị 

đo tự động hoặc bằng tay hiện nay được trang bị trên 

các tàu biển, khi thực hiện đo két sẽ cho kết quả đo 

không chính xác và gây khó khăn cho việc thu thập 

nhiên liệu bằng phương pháp giám sát các két. Trong 

các nghiên cứu về hệ thống giám sát nhiên liệu từ xa 

và tự động vẫn chưa có nghiên cứu nào đề cập đến vấn 

đề đo các két ở điều kiện nghiêng lắc. Từ vấn đề cấp 

thiết nêu trên nhóm nghiên cứu đã thiết kế hệ thống 

giám sát két nhiên liệu trên cơ sở ứng dụng thuật toán 

Kalman để lọc các nhiễu về mức nhiên liệu trong các 

két khi bị dao động do tác động của sóng biển bên 

ngoài tàu.    

2. Thuật toán Kalman ứng dụng trong hệ 

thống giám sát nhiên liệu 

Thuật toán Kalman sẽ thực hiện thủ tục đệ quy như 

gồm 2 thủ tục “đo lường” và “dự đoán”: 

- Thủ tục cập nhật đo lường (Measurement): Thực 

hiện tính hệ số Kalman và cập nhật giá trị đầu ra; 

- Thủ tục dự đoán (Prediction): Sẽ cập nhận bến 

trạng thái và tính ma trận hiệp phương sai. 

▪ Quá trình dự đoán  

Bộ lọc Kalman dựa vào trạng thái ước lượng điều 

chỉnh �̂�𝑘|𝑘 - Là ước lượng của 𝑥𝑘 để ước lượng trạng 

thái �̂�𝑘+1|𝑘 - Là ước lượng dự đoán của 𝑥𝑘+1 cho phép 

đo 𝑧𝑘+1 Trạng thái dự đoán:  

�̂�𝑘+1|𝑘=F𝑘�̂�𝑘|𝑘+G𝑘𝑢𝑘          (1) 

Hiệp phương sai ước lượng dự đoán:  

P𝑘+1|𝑘 = F𝑘P𝑘|𝑘F𝑇𝑘 + Q𝑘     (2) 

Đo lường dự đoán:  

 �̂�𝑘+1|𝑘 = H𝑘+1�̂�𝑘+1|𝑘    (3) 

▪ Quá trình điều chỉnh  

Độ lệch đo lường:  

r𝑘+1 = z𝑘+1 -H𝑘+1�̂�𝑘+1|𝑘   (4) 

Hiệp phương sai độ lệch:  

S𝑘+1 = H𝑘+1P𝑘+1|𝑘H𝑇𝑘+1 + R𝑘+1  (5) 

Độ lời Kalman:  

K𝑘+1 = P𝑘+1|𝑘H𝑘𝑇+1Sk+1-1    (6)  

Trạng thái ước lượng điều chỉnh:  

�̂�𝑘+1|𝑘+1 =�̂�𝑘+1|𝑘 + K𝑘+1r𝑘+1    (7) 

Hiệp phương sai ước lượng điều chỉnh:     

 P𝑘+1|𝑘+1 = (I − K𝑘+1H𝑘+1)P𝑘+1|𝑘    (8) 

Cùng với các điều kiện ban đầu trong ước lượng và 

ma trận hiệp phương sai lỗi của nó đã định nghĩa một 

giải thuật rời rạc hóa về thời gian và đệ quy để xác 

định hiệp phương sai ước lượng tuyến tính tối thiểu 

được gọi là bộ lọc Kalman. Bộ lọc Kalman được sử 

dụng để đưa vào chương trình của phần mềm giám sát 

nhiên liệu với mục đích để lọc nhiễu khi mức nhiên 

liệu biến động ở các điều kiện lắc khác nhau của két 

nhiên liệu và giữ ổn định mức nhiên liệu được đo từ 

cảm biến radar.  

3. Hệ thống đo mức nhiên liệu sử dụng cảm biến 

3.1. Cấu hình hệ thống giám sát nhiên liệu 

Hệ thống tự động quản lý và giám sát lượng nhiên 

liệu trong két sẽ bao gồm: Thiết bị đo mức nhiên liệu 

sẽ được lắp trong két nhiên liệu của tàu, hệ thống xử 

lý dữ liệu cảm biến và hệ thống truyền thông tin về 

 

Hình 1. Sơ đồ thuật toán Kalman   

 

Hình 2. Cấu trúc của hệ thống thu thập, quản lý và 

giám sát nhiên liệu tiêu thụ 
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trung tâm giám sát. Mức nhiên liệu trong két nhiên 

liệu sẽ được đo liên tục sau đó truyền dữ liệu về máy 

chủ để xử lý kết quả đo. 

Các thành phần trong hệ thống: 

- Cảm biến radar: Cảm biến đo mức nhiên liệu 

trong két dựa trên nguyên lý phản xạ sóng radar; 

- Cảm biến góc nghiêng: Cảm biến đo độ nghiêng 

của két để xác định mức nhiên liệu trong két; 

- Cảm biến nhiệt độ: Cảm biến đo nhiệt độ nhiên 

liệu để xác định được khối lượng nhiên liệu; 

- HMI (Human Machine Interface): Màn hình hiển 

thị giá trị đo; 

- Máy chủ IoT: Máy chủ sử dụng để kết nối thiết 

bị phát và thiết bị nhận qua mạng internet. 

Cảm biến đo mức dạng radar được lắp trong két 

dầu. Mức lượng nhiên liệu trong két được cảm biến 

đo và chuyển đổi thành tín hiệu dòng điện 4-20mA là 

tín hiệu tương tự tỉ lệ với mức nhiên liệu được đưa tới 

khối thu thập và số hóa và xử lý. Ở đây tín hiệu dòng 

điện 4-20mA được chuyển đổi thành tín hiệu số. Tại 

đây các dữ liệu về lượng nhiên liệu trong két sẽ được 

tính toán dựa trên dữ liệu nhận được tử cảm biến mức 

sau đó được đóng gói thành các dữ liệu gửi tới máy 

chủ IoT thông qua mạng di động 3G/4G. Máy chủ IoT 

tiếp nhận các thông tin đó và thiết lập các dữ liệu và 

gửi đến trung tâm giám sát từ xa. 

Tại trung tâm giám sát, thiết bị nhận sẽ thu thập dữ 

liệu gửi tới từ server và thực hiện phân tách dữ liệu để 

thu được kết quả đo. Sau khi phân tách dữ liệu thì dữ 

liệu sẽ được gửi tới máy tính để hiển thị và thực hiện 

thiết lập các báo cáo tiêu thụ nhiên liệu tự động. 

Chức năng của hệ thống: 

- Giám sát lượng nhiên liệu trong két; 

- Truyền thông về trung tâm giám sát liên tục theo 

chu kỳ 1 giây/lần; 

- Báo cáo thống kê chi tiết, trực quan quá trình sự 

dụng nhiên liệu của tàu và gửi về trung tâm theo quy 

định. 

3.2. Cảm biến radar FMP51  

Cảm biến radar FMP51 hoạt động theo phương 

pháp ToF (ToF = Thời gian truyền). Khoảng cách từ 

điểm chuẩn đến bề mặt sản phẩm được đo. Xung tần 

số cao được đưa vào một đầu dò và dẫn dọc theo đầu 

dò. Các xung được phản xạ từ bề mặt sản phẩm, sau 

đó được cảm biên tử tiếp nhận và chuyển thành thông 

tin. Phương pháp này cũng được biết đến dưới dạng 

TDR (Đo phản xạ miền thời gian). Các xung phản xạ 

được truyền từ đầu dò đến thiết bị điện tử. Ở đó, một 

bộ vi xử lý phân tích tín hiệu và xác định tiếng vọng 

mức được tạo ra bởi sự phản xạ của các xung tần số 

cao tại bề mặt sản phẩm. Hệ thống phát hiện tín hiệu 

với xung quy trình thời gian bay đã được tích hợp vào 

sự phát triển của phần mềm PulseMaster®. 

Khoảng cách D đến bề mặt sản phẩm tỷ lệ với thời 

gian truyền t của xung lực: 

D=c.t/2          (9) 

Trong đó: c: Là tốc độ ánh sáng; t: Thời gian 

truyền xung. 

Dựa trên khoảng cách trống E đã biết, mức L được 

tính: 

L=E-D         (10) 

Cảm biến radar FMP51 có que dẫn hướng sóng ra 

đa, chiều dài được chế tạo theo độ sâu của từng két 

khác nhau, chỉ ứng dụng cần nhập các thông số tự 

động điều chỉnh thiết bị phù hợp với các điều kiện đo. 

Đối với các mô hình với đầu ra hiện tại, điều chỉnh 

của máy đối với điểm không E và khoảng F là 4mA 

và 20mA, đối với kỹ thuật số đầu ra và mô-đun hiển 

thị 0% và 100%. Một chức năng tuyến tính hóa với tối 

đa 32 điểm, dựa trên trên bảng được nhập thủ công 

hoặc bán tự động, có thể được kích hoạt tại chỗ hoặc 

thông qua thao tác từ xa. Chức năng này cho phép 

chuyển đổi mức độ thành đơn vị thể tích hoặc khối 

lượng.  

3.3. Thử nghiệm hệ thống giám sát nhiên liệu  

Hệ thống đo và giám sát nhiên liệu trong phòng thí 

nghiệm được bao gồm một két chất lỏng được đặt trên 

bệ tạo rung lắc bằng lò xo, bệ được điều khiển bằng xi 

lanh khí nén để rung lắc ở các mức độ khác nhau từ 5-

15 độ. Sơ đồ đo mức trong két tại phòng thí nghiệm. 

Sơ đồ thí nghiệm thực tế như trên hình 4 bao gồm 

các thiết bị sau: 

- Két hình trụ được làm bằng nhựa đường kính 40 

cm, cao 80cm;  

- Bệ rung lắc được điều khiển bằng khí nén lắp trên 

ba lò xo đàn hồi có thể lắc đến 45 độ; 

Bảng 1. Các thông số của cảm biến radar 

Tham số Giá trị Đơn vị 

Nhà sản xuất Endress houser  

Loại cảm biến FMP51  

Nhiệt độ làm việc 

Phạm vi đo mức 

Phạm vi đo áp suất 

Truyền tín hiệu 

-196 450 

0 45 

-1 400 

Bus 

0C 

m 

bar 

Độ chính xác 1450 v/ph 
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- Cảm biến radar FMP51;  

- Bộ phát tín hiệu: Đo ba thông số là độ nghiêng 

lắc của két, nhiệt độ và mức của nhiên liệu. Bộ phát 

tín hiệu sử dụng internet 3G để phát tín hiệu;  

- Bộ thu tín hiệu: Thu tín hiệu từ bộ phát sau đó 

truyền tới máy tính qua cổng USB;  

- Máy tính giám sát: Có phần mềm giám sát lượng 

nhiên liệu trong từng két. 

Két nhiên liệu được đặt trên bệ, bệ được nằm trên 

ba lò xo. Ba lò xo này có tác dụng tạo ra lực đẩy đàn 

hồi và tạo ra độ lắc theo chu kỳ, do vậy tạo ra đệm 

nghiêng lắc mềm cho két nhiên liệu. Bệ được xy lanh 

khí nén điều khiển độ lắc theo các mức độ khác nhau 

nhờ các van tiết lưu điều chỉnh lưu lượng khí nén ra 

và vào các xy lanh. Bệ được điều khiển nghiêng lắc 

theo chu kỳ. Trong két được lắp ống kim loại đường 

kính 250mm có chiều dài 2m để dẫn hướng cho sóng 

radar phát ra và phản xạ từ các bề mặt chất lỏng tới 

radar.  

Bộ thu sẽ lấy tín hiệu của ba cảm biến: cảm biến 

mức bằng radar, cảm biến độ nghiêng lắc, cảm biến 

nhiệt độ. Các tín hiệu này được truyền đến bộ thu, tại 

bộ thu các tín hiệu được xử lý và truyền tới máy tính 

để hiển thị các thông số được đo qua giao diện của 

phần mềm giám sát két nhiên liệu. 

4. Kết quả đo và phân tích số liệu 

4.1. Thu thập và xử lý số liệu thực nghiệm 

Mức nhiên liệu ở 500mm được đo theo thời gian 

thực được ghi lại trong nhật ký của phần mềm, số liệu 

có thể được ghi lại thành file world. Tỷ trọng nhiên 

liệu thay đổi thay nhiệt độ đo được trong két. Nhiệt độ 

ở 18,50C tỷ trọng 860kg/m3 với két tròn khối lượng 

được tính là 148,95kg. 
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Hình 3. Sơ đồ thí nghiệm hệ thống  

giám sát nhiên liệu 

 

 

Hình 4. Sơ đồ thí nghiệm 

 

Hình 5. Mức nhiên liệu trong két được đo ở 500 mm 
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Mức nhiên liệu trong két được đo thực tế màu đỏ 

là mức trong ống đo ở điều kiện nghiêng lắc qua bộ 

lọc Kalman mức trong két được giữ ổn định là đường 

màu xanh là 500mm theo thời gian thực. Thực nghiệm 

cho thấy mặc dù mức trong két bị thay đổi theo độ lắc 

của két nhưng qua bộ lọc Kalman, mức của két có giá 

 

Hình 6. Độ lắc ngang của mức nhiên liệu trong két ở 500mm 

 

Hình 7. Độ lắc ngang của mức nhiên liệu trong két ở 500mm 

 

Hình 8. Mẫu báo cáo dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu tàu 
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trị đo ổn định không thay đổi theo thời gian như trong 

Hình 6. 

Trong Hình 7 thể hiện độ lắc ngang của két được 

đo theo thời gian thực. Cảm biến lấy góc 900 làm gốc 

“0” để đo biên độ lắc ngang của két. 

Nhiên liệu trong két trên tàu trên tàu được đo sau 

đó được phần mềm quản lý và giám sát tính toán. Kết 

quả được tự động ghi vào biểu mẫu theo quy định của 

IMO như Hình 8. 

5. Kết luận  

Hệ thống hệ thống tự động thu thập, quản lý, báo 

cáo nhiên liệu sử dụng của các hệ thống kỹ thuật trên 

tàu thủy do nhóm tác giả thiết kế, chế tạo đã thử 

nghiệm thành công, tuân thủ theo các tiêu chuẩn của 

IMO. Điều này mang lại ý nghĩa thực tiễn lớn, thể 

hiện năng lực làm chủ công nghệ kỹ thuật, hướng tới 

việc thương mại hóa sản phẩm với giá thành thấp hơn 

so với sản phẩm cùng loại trên thế giới. Ngoài lợi ích 

về mặt kinh tế, nghiên cứu này còn có ý nghĩa lớn về 

mặt góp phần vào nhiệm vụ thống kê tiêu thụ nhiên 

liệu trong hoạt động hàng hải của IMO, làm tiền đề 

cho việc đánh giá toàn diện lượng phát thải các chất 

gây ô nhiễm không khí từ các phương tiện vận tải 

trên thế giới. 

Hệ thống tự động thu thập nhiên liệu mới chỉ được 

thử nghiệm với các điều kiện của phòng thí nghiệm. 

Hệ thống sẽ được thử nghiệm trên tàu để đánh giá 

được sự ổn định và độ chính xác của hệ thống. Khi 

được áp dụng trên tàu, hệ thống sẽ giúp cho người khai 

thác tàu có thể giám sát lượng nhiên liệu một cách liên 

tục, từ đó có những biện pháp để tiết kiệm nhiên liệu 

và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
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CONTROL STRATEGY OF A 3D-GANTRY CRANE 

 BASED ON FRACTIONAL-ORDER SLIDING MODE CONTROL 
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1Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

2Viện Điện, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

*Email liên hệ: phamvantrieu@vimaru.edu.vn 

Tóm tắt 

Trong bài báo, đối tượng mà chúng tôi xem xét đến 

là mô hình cổng trục 3D với năm bậc tự do. Để đối 

phó với một hệ thống phi tuyến, nhiều đầu vào, 

nhiều đầu ra và thiếu cơ cấu chấp hành này, chúng 

tôi trình bày một bộ điều khiển chế độ trượt bậc 

phân số. Bộ điều khiển này với bậc đạo hàm có thể 

điều chỉnh được, giúp ta có thể tìm điểm có đáp ứng 

tối ưu. Ngoài ra, việc xem xét tính ổn định và thời 

gian hội tụ cũng được trình bày. Các kết quả mô 

phỏng chứng minh tính hiệu quả của bộ điều khiển 

được đề xuất được thực hiện thông qua phần mềm 

Matlab-Simulink. 

Từ khóa: Cổng trục 3D, Phép toán bậc phân số, 

Bộ điều khiển trượt bậc phân số, Lý thuyết ổn định 

Lyapunov.  

Abstract 

In this paper, the object that we consider is a 3D 

crane model with five degrees of freedom. To deal 

with this nonlinear and multiple-input multiple-

output (MIMO) system in which there is a lack of 

actuators, we present a fractional-order sliding 

mode controller. This controller has an adjustable 

fractional order so that we can find the point with 

the optimal response. In addition, the stability and 

convergence time is also taken into account. The 

simulation results proving the effectiveness of the 

proposed controller are conducted through 

Matlab-Simulink software. 

Keywords: Three-dimensional (3D) gantry 

crane, Fractional calculus, Fractional-order 

Sliding Mode Control (FOSMC), Lyapunov's 

stability theory. 

1. Giới thiệu 

Cổng trục được ứng dụng rộng rãi trong công 

nghiệp. Có rất nhiều công trình liên quan đến nghiên 

cứu về mô hình hóa hệ cổng trục đã được thực hiện, 

phổ biến có thể kể đến như: mô hình hai bậc tự do 

trong [1] và [2], mô hình ba bậc tự do ở [3], [4], và [5], 

mô hình toán học với bốn bậc tự do trong [6] và mô 

hình xem xét năm bậc tự do [7]. Hệ thống cổng trục 

hiện nay thường được vận hành chủ yếu bằng tay, điều 

này kết hợp với những tác động của môi trường sẽ làm 

giảm độ chính xác của hệ thống từ đó gây nguy hiểm 

cho người lao động. Vì vậy, việc thiết kế điều khiển 

cổng trục sao cho hệ thống có hiệu suất làm việc tốt 

nhất là vô cùng cần thiết. Bộ điều khiển PID là một 

trong những bộ điều khiển phổ biến nhất và được sử 

dụng nhiều trong công nghiệp do cấu trúc đơn giản, 

dễ điều chỉnh. Tuy nhiên, đối với những hệ thống phức 

tạp, hiệu quả và tính chính xác của bộ PID sẽ bị ảnh 

hưởng nếu chỉ dựa vào các cách điều chỉnh truyền 

thống. Để xử lý các ràng buộc trạng thái, nghiên cứu 

[8] đã sử dụng một phương pháp điều khiển phi tuyến 

cho hệ thống thiếu cơ cấu chấp hành. Bộ điều khiển 

thích nghi xây dựng dựa trên hàm Lyapunov chặn ở 

[9] đã được đề xuất để ngăn chặn các rung động không 

mong muốn của hệ thống cổng trục linh hoạt với giới 

hạn đầu ra biên. Nghiên cứu [10] đã sử dụng điều 

khiển trượt kết hợp với việc sử dụng mạng nơ-ron cho 

cổng trục 3D - một kĩ thuật điều khiển thích nghi với 

nhiễu và bất định. Bộ điều khiển trượt bậc hai được 

giới thiệu ở [10] và [11] đã xử lý được hiện tượng rung 

còn tồn tại trong bộ điều khiển trượt bậc một, tuy vậy 

việc thiết kế điều khiển theo phương pháp này lại khá 

phức tạp. Thêm vào đó, kỹ thuật điều khiển trượt bậc 

phân số đã được áp dụng nhiều trong các nghiên cứu 

gần đây như một giải pháp để xác định điểm đáp ứng 

tối ưu [12] và [13]. Gần đây, phương án kết hợp giữa 

bộ điều khiển chế độ trượt truyền thống và phép toán 

bậc phân số cũng đã được xem xét và áp dụng cho 

cổng trục trong [14] và [15]. Ngoài ra, trong nghiên 

cứu [7] còn kết hợp thêm lý thuyết về mạng nơ-ron để 

quan sát đầu ra và nhiễu.  

Xuất phát từ những nghiên cứu trên, một thuật 

toán điều khiển chế độ trượt bậc phân số được áp dụng  

cho hệ cổng trục 3D được trình bày trong bài báo này. 

Kết cấu của bài viết sẽ bao gồm năm phần như sau: 

mô hình toán học ở dạng ma trận của hệ cổng trục 3D 

sẽ được đưa ra và biến đổi trong Phần 2; bộ điều khiển 

chế độ trượt bậc phân số được trình bày trong Phần 3; 

trong Phần 4; trình bày kết quả mô phỏng thông qua 

phần mềm Matlab-simulink; cuối cùng, kết luận và 

hướng nghiên cứu tương lai được đưa ra. 
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2. Mô hình toán học 

Trong Hình 1, biểu diễn mô hình cổng trục 3D với 

ba đầu vào điều khiển  1 2 3

T
F F F=F nhằm kiểm 

soát năm biến đầu ra  
T

x y l  =q . Trong 

năm biến đầu ra ở trên, chỉ có ba biến , ,x y l  là các 

biến được dẫn động, trong khi đó hai biến còn lại là các 

chuyển động không được dẫn động và bị ràng buộc. 

Dựa trên nghiên cứu [16], mô hình động lực học của hệ 

cổng trục 3D được viết dưới dạng ma trận như sau: 

M(q)q +C(q,q)q +Dq +G(q) = F   (1) 

Trong đó:  5x5
M(q) R   là ma trận quán tính, 

 5x5
C(q,q) R   liên quan đến lực Coriolis và lực ly 

tâm,  5x5
D R  là ma trận cản, 1 5x

G(q) R  là véc tơ 

trọng lực. 

Để tạo cơ sở thuận lợi cho việc thiết kế bộ điều 

khiển chế độ trượt bậc phân số ở phần tiếp theo, 

phương trình được biến đổi thành 2 hệ con với biến 

trạng thái như sau:  
T

a x y l=q   và 

 
T

u  =q  

( ) ( ) ( )

( ) ( )

11 a 12 u 11 a

12 u 11 a 1

M q q + M q q + C q, q q

+ C q,q q + D q + G q = F
 (2) 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

21 a 22 u 21 a

22 u 2

M q q + M q q + C q, q q

+ C q, q q + G q = 0
 (3) 

Sau các bước biến đổi toán học, các công thức 

trong (2) và (3) được viết lại như sau: 

( ) ( ) ( )

( )

1 a 11 a 12 u

1 a

M q q + C q, q q + C q,q q

+ G q = F
    (4) 

( ) ( ) ( )

( )

2 u 21 a 22 u

2 u

M q q + C q,q q + C q, q q

+ G q = F
  (5) 

Trong đó: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )-1

1 11 12 22 21M q = M q - M q M q M q ;  

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

12 12

-1

12 22 22

-1

1 1 12 22 2

-1

a u 21 11 a

-1

2 22 21 11 12

21 21

-1

21 11 11 11

22 22

-1

21 11 12

-1

2 2 21 11 1

C q,q = C q,q

- M q M q C q,q ;

G q = G q - M q M q G q ;

F = F; F = -M q M q F ;

M q = M q - M q M q M q ;

C q,q = C q,q

- M q M q D + C q,q ;

C q, q = C q,q

- M q M q C q,q ;

G q = G q - M q M q G q ;

 

Như vây, sau khi thực hiện biến đổi để đưa hệ 

thống (1) về hai hệ thống con trong phương trình (4) 

và (5), chúng tôi đã chỉ mối quan hệ giữa tín hiệu điều 

khiển và các biến được dẫn động, bị ràng buộc. 

3. Chiến lược kiểm soát hệ cổng trục 3D  

Bộ điều khiển chế độ trượt bậc phân số được thiết 

kế nhằm giúp 
aq   tiến về  

T

ad d d dx y l=q  và 

đảm bảo các dao động của 
uq  tắt dần. Thay vì sử dụng 

đạo hàm cấp số nguyên cố định như thông thường, đạo 

hàm bậc phân số được xem là thuận lợi hơn vì có khả 

năng điều chỉnh. Bằng cách điều chỉnh những bậc đạo 

hàm, chúng tôi có thể có được những phản hồi tối ưu. 

Ngoài ra, việc xem xét tính ổn định và thời gian hữu 

hạn cũng được trình bày trong phần này. 

3.1. Phép toán bậc phân số  

Đầu tiên, những phép toán phân số cho hàm số  

( )a t bất kỳ được đưa ra. Phép tích phân bậc phân 

số    theo Riemann-Liouville [17] được định 

nghĩa như sau: 

( ) ( )
( )

( )

( )
0

1

1
o o

t

t t t t

t

a t
I a t D a t d

t

 




 

−

−
= =

 −
  (6) 

Trong đó: 
0t t , 

0t  và ( ) 1

0



− − = 
ts s ds  lần 

lượt là thời điểm đầu và hàm Gamma. 

Phép đạo hàm bậc phân số   theo Caputo [17] 

được định nghĩa như sau: 

( )
( )

( )

( )

( )

0

1

1
, 1

,

o

mt

m

t

t t
m

m

a t
d m m

m t
D a t

d a t
m

dt





 
 



+ −


−  

 − −
= 


=



 

 (7) 

với: 1 ,−   m m m N . 

Theo [17], tính chất sau được áp dụng cho các định 

nghĩa trên: 

 

Hình 1. Mô hình cổng trục 3D 
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( )( ) ( )
o o ot t t t t tD D a t D a t   − −=   (8) 

Trong đó: 1−  m m . 

3.2. Bộ điều khiển trượt bậc phân số 

Để tìm ra tín hiệu điều khiển thì mặt trượt bậc phân 

số  1 2 3
=  3x1

s R
T

s s s được định nghĩa như sau: 

1 1

D D

D D

 

 − −=

a 1 a 2 u 3 u

a 1 a 2 u 3 u

s = e + δ e +δ e +δ e

e + δ e +δ e +δ e
  (9) 

Trong đó: 

,a ad u ud= −  = − 3x1 2x1

a u
e q q R e q q R  là các 

sai lệch giữa biến trạng thái và quỹ đạo mong muốn, 

D   là phép toán bậc phân số đã được định nghĩa 

trong phương trình (7), , 3x3 3x2

1 2
δ R δ R ,

 3x2

3
δ R  là các điều khiển được thiết kế và mô tả 

như sau: 

( )11 12 13, ,diag   =1δ  

21 31

22 33

0 0

0 ; 0 .

0 0 0 0

 

 

   
   

= =
   
      

2 3
δ δ  

Đạo hàm mặt trượt bậc phân số trong (9), ta được: 

1 1

1 1

D D

D D

 

 

+ +

− −=

a 1 a 2 u 3 u

a 1 a 2 u 3 u

s = e + δ e +δ e +δ e

e + δ e +δ e +δ e
  (10) 

Thay thế các phương trình (4) và (5) vào phương 

trình (10), ta có: 

( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1

1 2

1 1

1 2

1 1
1 1 2

1 1

1 2

D

D





− − −

− −

− −
−

− −

= −

 +
 
 + +

−  
 + +
 
 + + 

+

-1

2 21 11 a

11 2 21 a

12 2 22 u

1 2 2

ad 2 ud

1 a 3 u

s M q δ M q M q M q F

M q C q,q δ M q C q,q q

M q C q,q δ M q C q,q q

M q G q δ M q G q

q δ q

δ e + δ e

 

 (11) 

Thành phần véc tơ điều khiển giúp trạng thái của 

đối tượng ở lại trên mặt trượt phân số được đưa ra 

bằng cách xem xét khi s = 0 : 

( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )

( )

1
1 1

1 2

1 1

1 2

1 1

1 2

1 1

1 2

1D 

−
− −

− −

− −

− −

−

= −

 +
 
 + +
 
 + + + +
 
 − 

-1

aeq 2 21 11

11 2 21 a

12 2 22 u

1 2 2 ad ud

1 a 3 u

F M q δ M q M q M q

M q C q,q δ M q C q,q q

M q C q,q δ M q C q,q q
x

M q G q δ M q G q q q

δ e +δ e

 

 (12) 

Để duy trì các biến trạng thái của hệ thống trên bề 

mặt trượt, thành phần chuyển mạch phải được thực 

hiện. Do đó, bộ điều khiển chế độ trượt bậc phân số 

tổng thể sẽ bao gồm (12) và thành phần chuyển mạch 

được viết bởi: 

( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( ) ( )

( )

( )( )

1
1 1

1 2

1 1

1 2

1 1

1 2

1 1

1 2

1

1

4 sgn

D

D





−
− −

− −

− −

− −

−

−

= −

 +
 
 + +
 
 + + + +
 
 − 

−

-1

aeq 2 21 11

11 2 21 a

12 2 22 u

1 2 2 ad ud

1 a 3 u

F M q δ M q M q M q

M q C q,q δ M q C q,q q

M q C q,q δ M q C q,q q
x

M q G q δ M q G q q q

δ e +δ e

δ s

 

 (13) 

Trong đó ( )41 42 42, ,diag   =4δ  là tham số điều 

khiển được thiết kế. 

Việc xem xét tính ổn định và xác định thời gian 

hội tụ được thực hiện và dựa trên một hàm ứng viên 

Lyapunov được đưa ra như sau: 

                
1

2

TV = s s               (14) 

Thực hiện đạo hàm công thức (14) và thay phương 

trình (10) vào đạo hàm của hàm Lyapunov ta có: 

( )1 1

T

T

V

D D − −=
a 1 a 2 u 3 u

= s s

s e +δ e +δ e +δ e
 (15) 

Sau đó, véc tơ điều khiển trong phương trình (13) 

được thay vào phương trình (15) và sử dụng các phép 

toán biến đổi để rút gọn và đưa ra được kết quả như sau: 

TV −
4

= s δ sgn(s)           (16) 

Vì vậy, ta có thể khẳng định được 0V   với ma 

trận 
4

δ   xác định dương, điều này đảm bảo sự ổn 

định của hệ cổng trục 3D. Ngoài ra, vấn đề thời gian 

hữu hạn trong bộ điều khiển cũng được xem xét bằng 

cách viết lại phương trình (16). 

( ) ( ) ( )1 41 1 2 42 2 3 43 3

3

min

1

sgn sgn sgn

i

i

V s s s s s s

s

  


=

− − −

 − 

=

 

 (17) 

Do 
3

0.5 0.5 2 2 2

1 2 3

1

2 i

i

V s s s s−

=

= + +   ta có: 

3
0.5

min min

1

i

i

V s V 
=

 −  −   (18) 

Thực hiện tích phân cho cả hai vế của phương trình 
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(18) từ thời điểm thời gian bằng 0 đến 
max

t , ta có: 

( )

( )( )

( )max max

min0.5

0 0

V t t

V

dV t
dt

V t
 −    (19) 

Sau các bước tính toán ta có được kết quả như sau: 

( ) ( )( )0.5 0.5

max min max2 0V t V t−  −   (20) 

Viết lại công thức (20), ta được: 

3

1

max

min

i

i

s

t

=


        (21) 

Cuối cùng, thành phần hàm dấu trong bộ điều khiển 

(13) có thể gây ra hiện tượng rung. Vì vậy, chúng tôi 

thay thế hàm dấu bằng sự kết hợp của hàm khuếch đại 

bão hòa và hàm sigmoid trong nghiên cứu này.  

tanh , 1

sat

, 1

 



 

  
 

   
=  

   


s s

s

s s

      (22) 

Trong đó    và ( )tanh .  lần lượt là lớp bao và 

hàm tiếp tuyến hyperbolic.  

4. Mô phỏng 

Việc kiểm chứng hiệu quả của bộ điều khiển chế 

độ trượt (13) được thực hiện dựa trên phần mềm 

Matlab-Simulink với thời gian trích mẫu là 0.001s. 

Thông số về khối lượng và hệ số cản được sử dụng 

như sau: 
b t pm 525kg, m 55kg,m 20kg= = =  và 

1 2b =18.35 Ns/m, b =12.68 Ns/m.  Những tham số 

của bộ điều khiển được lựa chọn như sau: 

11 12 131, 10,  = = = 21 22 0.1, = = 31 0.1,k = −

32 0.4,k = − 41 42 100,k k= = 43 500.k =   Để cho thấy 

khả năng điều chỉnh của bộ điều khiển chúng tôi xem 

xét ba bậc đạo hàm phân số 0.8,0.9,1.0 =  với giá 

trị đầu là ( )  0 2 1 0.5
T

a =q  và  0 0 .
T

u =q  

Trong Hình 2, Hình 3 và Hình 4, ba tín hiệu điều 

khiển được kích hoạt đồng thời để dẫn động xe con, 

xe cầu đến các điểm đến mà chúng tham chiếu biến 

thiên liên tục dưới dạng sóng vuông và khoảng cách 

từ xe con đến tải trọng nâng bám theo giá trị 1.5m. 

Ngoài ra, các biến trạng thái không được dẫn động có 

xu hướng tắt dần được biểu thị trong Hình 5 và 6. 

 
Hình 2. Đáp ứng vị trí của xe con 

 
Hình 3. Đáp ứng vị trí của xe cầu 

  

Hình 4. Đáp ứng độ dài của dây cáp 

  

Hình 5. Góc lắc của dây cáp  

 

Hình 6. Góc lắc  của dây cáp  

Bộ điều khiển chế độ trượt bậc phân số được đề 

xuất ổn định với tất cả đạo hàm bậc phân số cho hệ 

cổng trục 3D. Tuy nhiên, với từng bậc đạo hàm lại 

đem lại hiệu suất khác nhau tùy thuộc vào việc chỉnh 

định của người thiết kế điều khiển. 



 

 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ  

34 SỐ 70 (04-2022) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

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

5. Kết luận  

Bằng cách sử dụng các kỹ thuật điều khiển chế độ 

trượt, các phép toán bậc phân số và lý thuyết ổn định 

Lyapunov, chúng tôi đã xây dựng thành công một bộ 

điều khiển mà giúp kiểm soát hệ cổng trục 3D 3 đầu 

vào, 5 đầu ra. Bộ điều khiển trượt bậc phân số được đề 

xuất đem đến hiệu suất tốt với đáp ứng của các biến 

trạng thái. Tính ổn định và thời gian hữu hạn cũng được 

xem xét trong nghiên cứu này như một cách kiểm 

chứng về mặt toán học. Ngoài ra, kiểm chứng mô 

phỏng cũng được xây dựng cho thấy khả năng điều 

chỉnh linh hoạt với bậc phân số - một tính năng ưu việt 

hơn bộ điều khiển chế độ trượt truyền thống. Tuy nhiên, 

cấu trúc điều khiển này còn phụ thuộc hoàn toàn vào 

mô hình toán học, yếu tố khó đo đạc chính xác, vì vậy, 

những lý thuyết về mạng mờ, mạng nơ-ron sẽ được 

chúng tôi xem xét trong các nghiên cứu tiếp theo. Việc 

tiến hành thực nghiệm kiểm chứng bộ điều khiển sẽ 

được thực hiện trong tương lai gần. 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày mô hình toán học của máy bay 

không người lái (UAV) và đề xuất thiết kế của bộ 

điều khiển mờ lai tự chỉnh cho máy bay không 

người lái với tải trọng bên ngoài, bộ điều khiển đề 

xuất mang lại một số ưu điểm nổi trội so với một 

số bộ điều khiển thông thường, đặc biệt trong việc 

xử lý các hệ thống phi tuyến và độ không ổn định 

của các tham số được điều khiển. Các kết quả thu 

được qua thực nghiệm bằng cách áp dụng bộ điều 

khiển được đề xuất và thử nghiệm điều khiển thời 

gian thực trên Matlab với máy bay không người 

lái AR drone 2.0 với tải trọng bên ngoài. Kết quả 

thu được đã chứng minh được hiệu quả của bộ 

điều khiển thông minh được đề xuất, bộ điều khiển 

đề xuất có thể cải thiện độ ổn định và chính xác 

của toàn bộ hệ thống khi làm việc với tải trọng bên 

ngoài. Kết quả thực nghiệm của bộ điều khiển 

được đề xuất được so sánh với các kết quả của bộ 

điều khiển truyền thống PID. 

Từ khóa: Điều khiển mờ, điều khiển PID, Matlab/ 

Simulink; Điều khiển thời gian thực, AR.Drone 2.0. 

Abstract 

The paper presents the mathematical model of a 

quadrotor unmanned aerial vehicle (UAV) and 

the design of robust Self-Tuning PID controller 

based on fuzzy logic, which offers several 

advantages over certain types of conventional 

control methods, specifcally in dealing with 

highly nonlinear systems and parameter 

uncertainty. Te results of the numerical 

simulation using gazebo physics engine simulator 

and real-time experiment using AR drone 2.0 test 

bed demonstrate the effectiveness of this 

intelligent control strategy which can improve the 

robustness of the whole system and achieve 

accurate trajectory tracking control, comparing it 

with the conventional proportional integral 

derivative (PID). 

Keywords: Fuzzy control, PID controller, 

Matlab/Simulink, Realtime control, AR. Drone. 

1. Giới thiệu 

Việc sử dụng UAV với sự thay đổi trọng tải đã và 

đang đóng một vai trò quan trọng trong việc vận 

chuyển của các thiết bị bay. Việc kiểm soát các thiết 

bị bay không người lái (UAV) trở nên khó khăn hơn 

khi nó liên quan đến sự thay đổi trọng tải theo thời 

gian. Với sự phổ biến ngày càng tăng của các UAV tự 

hành trong lĩnh vực quân sự và dân sự như giám sát, 

giám sát thảm họa, nhiệm vụ cứu hộ và giao hàng [1], 

trong đó việc mang và vận chuyển trọng tải bên ngoài 

là điều cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thành công, 

an toàn.  

Để UAV có thể xử lý và thực hiện những nhiệm vụ 

như dỡ gói hàng hoặc giảm tải trọng mà không hạ 

cánh, cần một bộ điều khiển mạnh và phải đủ thông 

minh để giữ cho UAV ổn định trong các trường hợp 

khác nhau. Bộ điều khiển thông minh phải tự thích 

ứng trong một khoảng thời gian ngắn với những thay 

đổi đột ngột về tải trọng để có thể giúp cho UAV hoạt 

động ổn định. Để thực hiện đánh giá hiệu quả của bộ 

điều khiển thông minh đề xuất tác giả tiến hành thử 

nghiệm trên thiết bị bay AR.Drone, đây là một thiết bị 

bay giá rẻ, giao diện lập trình ứng dụng mở và các tính 

năng được điều khiển thông qua Wi-Fi. 

Bài báo cũng trình bày mô hình toán học của 

AR.Drone và bộ điều khiển được xây dựng trên 

Matlab/Simulink. Kết quả hoạt động của bộ điều 

khiển thông minh được đề xuất và hoạt động của bộ 

điều khiển PID truyền thống áp dụng cho trường hợp 

UAV hoạt động với sự thay đổi tải trọng được so sánh 

với nhau. 

2. Giới thiệu thiết bị bay bốn cánh AR.Drone 

2.1. Giới thiệu về AR.Drone  

Thiết bị bay bốn cánh AR.Drone được sản xuất bởi 

nhà sản xuất Parrot, đây là một thiết bị bay có giá 

thành rẻ. Giao diện lập trình ứng dụng mở, các tính 

năng được điều khiển qua Wi-Fi và với phần mềm mã 

nguồn mở cho phép người dùng có thể áp dụng những 

thuật toán khác nhau vào thiết bị, chính những lý do 

trên mà tác giả đã lựa chọn thiết bị này để sử dụng 

trong nghiên cứu của mình. 
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AR.Drone là thiết bị bay bốn cánh có trọng lượng 

là 380g với bộ thân trong nhà (Hình 1(a)) và nặng 

420g với bộ thân hoạt động ngoài trời (Hình 1(b)). 

AR.Drone 2.0 được cấp nguồn bởi pin Li-Po 11.1V, 

1500mAh. Được trang bị 4 động cơ BLDC tại bốn 

cánh của thiết bị với công suất của mỗi động cơ BLDC 

là 14,5W và tốc độ quay là 28.500 vòng/phút. Bộ điều 

khiển trung tâm của AR.Drone 2.0 chứa bộ xử lý 

ARM Cortex-A8 1GHz 32 bit và bộ xử lý tín hiệu kỹ 

thuật số TMS320DMC64X 800MHz với hỗ trợ video. 

Hệ thống cũng có bộ nhớ RAM DDR2 1 GB 200MHz. 

Bộ điều khiển trung tâm chứa các mô-đun để giao tiếp 

với các thiết bị ngoại vi. Các mô-đun này đặc biệt bao 

gồm giao thức truyền thông không dây IEEE 802.11 

cho phép giao tiếp TCP/IP. Giao thức này sử dụng 

cùng tần số 2,4GHz với mạng không dây được sử 

dụng rộng rãi ngày nay. Giao tiếp giữa thiết bị bay và 

bộ điều khiển từ xa thông qua kết nối Wi-Fi trong 

phạm vi phủ sóng 100m.  

2.2. Mô hình động lực học của AR.Drone 

Để mô tả mô hình động lực học của thiết bị bay 

không người lái chúng ta sử dụng phương trình 

Newton-Euler [4, 5]. Và qui ước hệ tọa độ {oxyz} là 

hệ trục tọa độ được gắn trên thiết bị bay và hệ tọa độ 

{OXYZ} là hệ trục tọa độ trái đất. Để có thể mô tả 

được, ta có một số giả định cần được thỏa mãn như 

sau. Đầu tiên chúng ta giả định rằng thân và các cánh 

của máy bay là cứng. Thứ hai, lực cản khí động học 

của thân máy bay là không đáng kể vì máy bay không 

người lái bị hạn chế bay ở tốc độ thấp. Tiếp theo, ảnh 

hưởng của mômen hồi chuyển của các rôto quay cũng 

không đáng kể theo giả thiết rằng thiết bị bay bay 

chậm. Chúng ta cũng giả định rằng không có hiệu ứng 

mặt đất đáng kể nào tác động lên thiết bị bay vì nó bay 

đủ cao so với mặt đất. Cuối cùng, giả sử rằng hệ thống 

đối xứng qua trục ngang và trục dọc của hệ trục tọa độ 

{oxyz} [2,3]. 

Theo đó, các phương trình vi phân mô tả mô hình 

động học của AR.Drone [2] có thể được mô tả trong 

công thức (1) và (2) như sau: 

2

2

2

. (cos .sin cos .sin .sin )

. (sin .sin cos .cos .sin )

. (cos .cos ) mg

F i

F i

F i

kx

m y k
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 + 
  

= −  
   −    







  (1) 

Trong đó m: Là trọng lượng của thiết bị bay [kg]; 

x , y  , z là vi phân của vị trí (x,y,z);  , ,
T

   là 

biên độ của thiết bị bay [m], kF là hằng số đặc trưng 

cho động cơ; ωi là vận tốc góc [rad/s] và g là gia tốc 

trọng trường [m/s2]. 

Ngoài ra, mô hình động lực học của AR.Drone 

cũng có thể được mô tả: 

2 2
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2 2
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     (2) 

Trong đó: Ixx, Iyy, Izz biểu thị momen quán tính trên 

hệ trục {oxyz}; ω1, ω2, ω3, ω4 lần lượt là vận tốc góc 

của động cơ 1, 2, 3, 4 ; kM biểu thị hằng số mômen và 

l biểu thị khoảng cách từ động cơ đến tâm của 

AR.Drone. 

3. Thiết kế bộ điều khiển thực hiện điều khiển 

thời gian thực cho AR.Drone sử dụng bộ điều 

khiển mờ lai 

3.1. Điều khiển AR.Drone theo thời gian thực 

thông qua kết nối Wifi  

Mô hình AR.Drone được xây dựng trên 

Matlab/Simulink để thu thập các dữ liệu từ thiết bị bay 

về máy tính và truyền các lệnh điều khiển từ máy tính 

đến thiết bị bay này. Giao diện điều khiển AR.Drone 

được xây dựng trên Matlab/Simulink để điều khiển 

qua Wi-Fi được phát triển cho phép thực hiện nhanh 

các lệnh điều khiển từ máy tính, kiểm soát và giám sát 

các thông số của hệ thống.  

Giao tiếp giữa máy tính với AR.Drone được thiết 

lập thông qua giao thức UDP, điều này được thực hiện 

 

(a) 

 

(b) 

Hình 1. Hình ảnh thực tế AR.Drone 2.0: (a)- 

AR.Drone với bộ thân trong nhà; (b)- AR.Drone với 

bộ thân ngoài trời 

 
Hình 2. Các góc và hệ trục trên UAV 
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bằng cách sử dụng khối UDP trong Simulink. Khi quá 

trình truyền thông được thiết lập, các tín hiệu điều 

khiển từ máy tính sẽ được truyền đến máy bay và 

ngược lại. Việc trao đổi dữ liệu giữa máy bay và mô 

hình Matlab/Simulink trên máy tính được thực hiện ở 

tần số 16 Hz. Dữ liệu mà Matlab nhận được sẽ được 

đọc và ghi lại. Do đó, máy bay được điều khiển trực 

tiếp không dây thông qua mô hình trên máy tính được 

xây dựng trên Simulink sử dụng công cụ RealTime 

Windows Target. Kết nối không dây được thiết lập 

theo cách này cho phép việc điều khiển và kiểm soát 

máy bay được thực hiện nhanh chóng. 

AR.Drone có thể được điều khiển bằng cách sử 

dụng 4 tín hiệu điều khiển (có giá trị từ -1 đến 1): Pitch 

(góc quay quanh trục Y) (giá trị dương cho chiều bay 

lên, giá trị âm cho chiều hạ thấp), Roll (góc quanh 

quanh trục X) (giá trị dương quay sang phải, giá trị âm 

quay sang trái), Yaw (góc quanh quanh trục Z) (giá trị 

dương cho trục chuyển động theo chiều kim đồng hồ, 

giá trị âm cho trục chuyển động ngược chiều kim đồng 

hồ). Dữ liệu từ AR.Drone gửi về máy tính bao gồm độ 

cao thực tế, các góc Roll, Pitch, Yaw và thời gian đáp. 

Từ những dữ liệu này, ta có thể ước tính được vị trí x, 

y, z của máy bay. Hình 4 cho thấy các đầu vào và đầu 

ra của hệ thống AR.Drone. 

Chương trình điều khiển thời gian thực cho 

AR.Drone được xây dựng trên Matlab/Simulink được 

miêu tả trên Hình 5. 

Chương trình điều khiển thời gian thực cho 

AR.Drone bao gồm 4 khối chức năng: 

Khối 1: Nhập dữ liệu, dữ liệu được nhập từ người 

điều khiển cho phép người điều khiển thực hiện thay 

đổi các trạng thái của máy bay như: cất cánh (take-

off) và hạ cánh (landing) bằng cách thay đổi vị trí của 

công tắc lựa chọn trên máy tính.  

Khối 2: Ước lượng độ cao, thực hiện chức năng 

đọc các dữ liệu được gửi về từ các cảm biến của 

AR.Drone. Khối Navigation System thực hiện xử lý 

dữ liệu từ IMU (Inertial measurement unit) thô để truy 

xuất dữ liệu các góc quay (roll, pitch, yaw) và dữ liệu 

từ cảm biến siêu âm. 

Khối 3: Khối điều khiển bay, thực hiện các chức 

năng điều khiển máy bay như cất và hạ cánh, điều 

khiển độ cao; thực hiện điều khiển động cơ. 

Khối 4: Khối động cơ, thực hiện các lệnh được gửi 

tới từ khối điều khiển. Khối động cơ đưa ra các tín 

hiệu PWM (0% - 100%) để điều khiển từng động cơ 

trên từng cánh. 

3.2. Thiết kế bộ điều khiển mờ lai tự chỉnh 

 Bộ điều khiển PID truyền thống được ứng dụng 

trong điều khiển UAV thường hoạt động với rất nhiều 

hạn chế, ba tham số của PID được điều chỉnh với các 

giá trị cố định cho một điều kiện hoạt động cụ thể như 

 

Hình 3. Sơ đồ cấu trúc hệ thống Điều khiển 

AR.Drone thông qua kết nối Wifi 

 

Hình 4. Các dữ liệu vào - ra của AR.Drone 

 

Hình 5. Chương trình điều khiển thời gian thực cho AR.Drone xây dựng trên Simulink 
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có tải trọng không đổi hoặc không có tải trọng. Do đó, 

khi UAV làm việc với tải trọng bên ngoài theo thời 

gian thì bộ điều khiển PID truyền thống không thể đáp 

ứng được. Để giải quyết vấn đề này, một cơ chế tự 

điều chỉnh dựa trên logic mờ được phát triển có khả 

năng điều chỉnh trực tuyến các tham số của bộ điều 

khiển PID. 

Bộ điều khiển PID có hàm truyền dạng: 

𝐺(𝑠) = 𝐾𝑃 + 𝐾𝐼/𝑠 + 𝑠. 𝐾𝐷  (3) 

Với KP, KI, KD là hệ số của bộ điều khiển PID; s là 

toán tử laplace. Bộ điều khiển mờ (FLC) thực hiện 

điều chỉnh trực tuyến các hệ số của bộ điều khiển PID 

[6,7]. Bộ điều khiển mờ lai với đầu vào là các vi phân 

của sai số ‘de’ và sai số ‘e’ của các góc quay, quá trình 

này được sử dụng để xác định thông số của bộ điều 

khiển. Phép biến đổi tuyến tính được sử dụng cho 

phép xác định tham số KP, KI,KD của bộ điều khiển 

PID theo công thức: 

𝐾𝑃 = (𝐾𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑃𝑚𝑖𝑛)𝐾𝑃
′ + 𝐾𝑃𝑚𝑖𝑛 (4) 

𝐾𝐼 = (𝐾𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝐼𝑚𝑖𝑛)𝐾𝐼
′ + 𝐾𝐼𝑚𝑖𝑛  (5) 

𝐾𝐷 = (𝐾𝐷𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝐷𝑚𝑖𝑛)𝐾𝐷
′ + 𝐾𝐷𝑚𝑖𝑛 (6) 

Với các giá trị của [ 𝐾𝑃𝑚𝑖𝑛  ; 𝐾𝑃𝑚𝑎𝑥  ], [ 𝐾𝐼𝑚𝑖𝑛  ; 

𝐾𝐼𝑚𝑎𝑥] và [ 𝐾𝐷𝑚𝑖𝑛; 𝐾𝐷𝑚𝑎𝑥] được xác định bằng thực 

nghiệm [8]. 

Bộ điều khiển mờ được sử dụng trong nghiên cứu 

dựa trên quy tắc mờ Tagaki- Sugeno. Quy tắc điển 

hình trong quy tắc mờ Sugeno có dạng: If Input 1 = x 

and Input 2 = y, then Output is z = ax + by + c.  

Bộ điều khiển mờ lai được thiết kế gồm 5 biến đầu 

vào: NB(negative big), NS(negative small), Z(zero), 

PS(positive small), PB(positive big) và 7 biến đầu ra: 

VS(very small), S(small), MS(medium small), 

M(medium), MB(medium big), B(big), VB(very big). 

Dựa trên kinh nghiệm, 25 quy tắc mờ được xác định 

cho tất cả các kết hợp có thể có của các biến đầu vào. 

Bề mặt trong không gian ba chiều của các quy tắc mờ 

đã chọn cho thiết kế bộ điều khiển được thể hiện trong 

Hình 8. Bộ điều khiển mờ được tạo ra từ các quy tắc 

"nếu-thì". Các quy tắc được chọn cho luật điều khiển 

được trình bày trong Bảng 1. 

4. Kết quả thực nghiệm 

Thực nghiệm điều khiển AR.Drone với thời gian 

thực được thực hiện trong nhà để tránh tác động của 

các yếu tố môi trường. Trong quá trình thực nghiệm, 

AR.Drone sẽ được gắn 1 vật nặng có khối lượng 50g 

vào 1 cánh bất kì của máy bay và máy bay được gắn 

cố định vào 1 khớp xoay đặt khung có chiều cao 0,5m. 

 

Hình 6. Thử nghiệm điều khiển thời gian thực qua 

Wifi với AR.Drone từ chương trình 

Matlab/Simulink trên máy tính 

 

Hình 7. Sơ đồ cấu trúc của bộ điều khiển mờ lai tự 

chỉnh cho AR.Drone 

Bảng 1. Bảng quy tắc mờ cho KP/ KI / KD 

e/de NB NS Z PS PB 

NB VB/M/VS MB/M/MB MB/M/M MB/M/B MB/M/MB 

NS MB/MS/ MS MB/MS/MB MB/MS/B B/MS/MB MB/MS/MB 

Z VS/S/M VS/S/B S/VS/B MS/S/MB MS/S/MB 

PS MB/MS/MB MB/MS/MB MB/MS/MB B/MS/MB MB/MS/MB 

PB MB/M/MB MB/M/MB MB/M/MB MB/M/MB MB/M/MB 

 

 

  

 

 

Hình 8. Bề mặt của các đầu ra cho KP/ KI / KD 
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Để chứng minh được hiệu quả hoạt động của bộ điều 

khiển mờ lai được thiết kế, tác giả đã áp dụng 2 bộ 

điều khiển: PID và bộ điều khiển Fuzzy - PID lên 

AR.Drone nhằm mục đích kiểm tra tính ổn định của 

AR.Drone với tải trọng bên ngoài trong suốt quá trình 

bay. Các kết quả khi áp dụng cả 2 bộ điều khiển sẽ 

được so sánh với nhau. 

Từ Hình 9 và Hình 10 cho thấy quá trình hoạt động 

AR.Drone với tải bên ngoài được thêm vào, chúng ta 

có thể thấy, với bộ điều khiển Fuzzy - PID có độ ổn 

định tốt hơn so với bộ điều khiển PID. 

Từ Hình 11 và Hình 12 biểu diễn sai số về biên độ 

của máy bay không người lái sử dụng bộ điều khiển 

Fuzzy - PD và bộ điều khiển PID. Quá điều chỉnh của 

máy bay với bộ điều khiển Fuzzy - PID là nhỏ hơn so 

với bộ điều khiển PID. Xét tại thời điểm 6 giây, sai số 

biên độ của AR.Drone sử dụng bộ điều khiển Fuzzy - 

PID là 7,452mm trong khi sai số biên độ của 

AR.Drone sử dụng bộ điều khiển PID là 86,09mm. 

Hình 13 và Hình 14 biểu diễn đáp ứng góc của 

AR.Drone theo thời gian, từ 2 hình vẽ chúng ta có thể 

nhận thấy đáp ứng góc Euler của máy bay với bộ điều 

khiển Fuzzy - PID ổn định hơn nhiều so với đáp ứng 

góc Euler của máy bay với bộ điều khiển PID. 

5. Kết luận 

Bài báo đã giới thiệu mô hình động học của máy 

bay AR.Drone, cách thức thực hiện điều khiển thời 

gian thực bằng công cụ Real-time Target Window 

trong Simulink. 

Bài báo cũng trình bày về thiết kế bộ điều khiển 

mờ lai tự chỉnh cho AR.Drone với tải trọng bên ngoài. 

Kết quả chứng minh hiệu quả hoạt động của bộ điều 

khiển được đề xuất, độ ổn định và thời gian đáp ứng 

 

Hình 9. Hoạt động của AR.Drone với bộ điều khiển PID 

 

Hình 10. Hoạt động của AR.Drone với bộ điều khiển 

Fuzzy - PID 

 

Hình 11. Sai lệnh biên độ của máy bay với bộ điều 

khiển PID 

 

Hình 12. Sai lệnh biên độ của máy bay với bộ điều 

khiển Fuzzy - PID 

 

Hình 13. Đáp ứng góc Euler của AR.Drone với bộ điều 

khiển Fuzzy - PID 

 

Hình 14. Đáp ứng góc Euler của AR.Drone với bộ 

điều khiển PID 
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của bộ điều khiển Fuzzy - PID tốt hơn so với bộ điều 

khiển PID cổ điển. 

Mô hình của AR.Drone được xây dựng trên 

Matlab/Simulink với ứng dụng điều khiển thời gian 

thực đã được thực hiện thành công và hoạt động tốt. 

Các kết quả thu được qua thực nghiệm bằng cách áp 

dụng bộ điều khiển được đề xuất và thử nghiệm điều 

khiển thời gian thực trên Matlab với máy bay không 

người lái AR drone 2.0 với tải trọng bên ngoài. Kết 

quả thu được đã chứng minh được hiệu quả của bộ 

điều khiển thông minh được đề xuất, bộ điều khiển đề 

xuất có thể cải thiện độ ổn định và chính xác của toàn 

bộ hệ thống khi làm việc với tải trọng bên ngoài 

Việc áp dụng cả 2 bộ điều khiển PID cổ điển và bộ 

điều khiển Fuzzy-PD cho hoạt động của AR.Drone 

với tải trọng bên ngoài để thuận tiện cho quá trình so 

sánh hoạt động của 2 bộ điều khiển này. 

Các kết quả thực nghiệm được thể hiện ở phần 4 

đã chứng minh ưu điểm của bộ điều khiển mờ lai được 

thiết kế đáp ứng được các yêu cầu về độ chính xác và 

độ ổn định của AR.Drone với tải trọng bên ngoài. Do 

đó, bộ điều khiển mờ lai rất phù hợp với các hệ thống 

phi tuyến như máy bay không người lái. 
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Tóm tắt 

Sự phát triển của các phương pháp trí tuệ nhân 

tạo trong thập niên vừa qua đã tạo ra một xu 

hướng mới trong lĩnh vực điều khiển. Đó là sự 

chuyển dịch từ các phương pháp điều khiển dựa 

trên mô hình sang các phương pháp điều khiển 

dựa trên dữ liệu. Vấn đề lớn nhất cần giải quyết 

đối với các phương pháp điều khiển dựa trên dữ 

liệu là việc chứng minh được tính an toàn (thông 

qua tính ổn định của hệ thống) và thỏa mãn các 

ràng buộc về trạng thái và tín hiệu điều khiển. Một 

phương pháp tiếp cận để giải quyết vần đề ổn định 

của hướng điều khiển dựa trên dữ liệu là sử dụng 

bổ đề của Willems và cộng sự. Dựa trên các kết 

quả đó, bài báo này đề xuất một phương pháp điều 

khiển tối ưu dựa trên dữ liệu cho trường hợp hệ 

tuyến tính dừng trong đó mô hình toán của hệ 

chưa biết và hệ phải thỏa mãn các điều kiện giới 

hạn của trạng thái và tín hiệu đầu vào với hệ điều 

khiển. Cụ thể, bài toán được đưa về hệ các bất 

đẳng thức ma trận (LMI), và hệ này giải được 

bằng các phương pháp số hiện hành. Phương 

pháp điều khiển này được minh họa bằng ví dụ mô 

phỏng thực hiện trên Matlab. 

Từ khóa: Điều khiển tối ưu, điều khiển hệ tuyến 

tính dừng, LMI, điều khiển có ràng buộc, điều 

khiển dựa trên dữ liệu. 

Abstract 

The development of Artificial Intelligence over the 

last decade has shifted the research directions in 

control engineering field, from model-based 

approach to data-driven approach. The crucial 

question the needs to be answered in the latter 

approach is to guarantee the provability safety 

and stability of the closed-loop systems as well as 

the states and input constraints. The controller 

design method using Willems’ lemma has been 

showed to guarantee stability for the data-driven 

control systems. This paper proposed an extension 

of the results to the case of optimal control 

problem under the states and input constraints. 

Specifically, the problem is formulated as Linear 

Matrix Inequalities (LMIs), which can be solved 

by current available toolboxes. The proposed 

method is illustrated by a numerical example 

simulated in Matlab.    

Keywords: Optimal control, LTI Systems, LMI, 

Control with constraints, Data-driven Control. 

1. Mở đầu 

Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong thập kỷ 

vừa qua, các hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực 

điều khiển đã chuyển dịch từ hướng sử dụng các 

phương pháp điều khiển dựa trên mô hình (model-

based) sang hướng nghiên cứu sử dụng các phương 

pháp dựa trên dữ liệu. Phương pháp điều khiển dựa 

trên mô hình đã phổ biến đối với ngành điều khiển tự 

động và cho tới nay, hầu hết các phương pháp điều 

khiển là dựa trên mô hình. Mô hình của đối tượng điều 

khiển thường được xây dựng dựa trên việc áp dụng 

các định luật vật lý, vì vậy nó đòi hỏi một sự hiểu biết 

nhất định về đối tượng điều khiển, và thường được 

thực hiện bởi các chuyên gia về đối tượng đó. Nhưng 

trong thực tế, cách làm này không phải bao giờ cũng 

dễ dàng, ví dụ như trong trường hợp hệ có các phần tử 

không xác định rõ ràng, hoặc hệ quá phức tạp thì việc 

mô hình hóa dựa trên các định luật vật lý thường bất 

khả thi. Ngược lại, với cách tiếp cận dựa trên dữ liệu, 

nói chung người thiết kế bộ điều khiển không cần phải 

có kiến thức về đối tượng điều khiển mà chỉ cần thu 

thập dữ liệu tín hiệu vào và tín hiệu ra của đối tượng. 

Phương pháp thiết kế dựa trên dữ liệu thực ra đã 

xuất hiện từ lâu. Ví dụ hai phương pháp cổ điển để 

chỉnh định bộ điều khiển PID của Ziegler-Nichols (ví 

dụ xem [9]) hoàn toàn không dựa vào mô hình toán 

đối tượng điều khiển mà chỉ dựa vào đáp ứng đầu ra 
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của đối tượng. Với sự phát triển của các phương pháp 

trí tuệ nhân tạo, các phương pháp dựa trên dữ liệu 

trong điều khiển ngày nay có thể kể đến như phương 

pháp học tăng cường (Reinforcemnt Learning) [5] hay 

phương pháp GP (Gaussian Process) [4]. Đã có những 

nghiên cứu cho thấy, trong việc điều khiển hệ thống 

trong công nghiệp, có khi đến 80% thời gian và công 

sức là dùng để xây dựng mô hình đối tượng điều khiển 

([8]). Vì vậy, xu hướng xây dựng phương pháp điều 

khiển dựa trên dữ liệu là cần thiết và hứa hẹn giải 

quyết được nhiều vấn đề cấp thiết. 

Tuy nhiên, nhược điểm của các phương pháp điều 

khiển dựa trên dữ liệu là việc chứng minh tính an toàn 

của hệ thống điều khiển thường khó khăn. Đây cũng 

chính là ưu điểm của phương pháp điều khiển dựa trên 

mô hình so với phương pháp dựa trên dữ liệu. Khi đã 

có mô hình toán của đối tượng điều khiển, về mặt lý 

thuyết, người ta có thể chứng minh được tính ổn định 

của hệ kín với một quy luật điều khiển. Tuy nhiên với 

các hệ điều khiển có các thành phần dựa trên dữ liệu, 

việc làm này, dù là chứng minh trên lý thuyết, thường 

rất khó. Để khắc phục nhược điểm này, một cách tiếp 

cận được đề xuất là sử dụng bổ đề chứng minh bởi 

Willems và cộng sự [2], sau đó được mở rộng bởi [1]. 

Nội dung của bổ đề Willems nói rằng mọi quỹ đạo của 

một hệ tuyến tính bất kỳ đều có thể được tạo ra bởi tổ 

hợp tuyến tính của hữu hạn các quỹ đạo của hệ đó với 

điều kiện các quỹ đạo đó được sinh ra khi hệ được 

kích thích đầy đủ. Dựa trên bổ đề này, các công trình 

nghiên cứu đã xây dựng phương pháp thiết kế bộ điều 

khiển ổn định dựa trên dữ liệu cho hệ tuyến tính bằng 

cách đưa về dạng hệ bất đẳng thức ma trận (LMI) để 

giải, cho trường hợp hệ lý tưởng và hệ có nhiễu. Tuy 

nhiên chưa bài báo nào nghiên cứu về hệ điều khiển 

ổn định cho hệ có trạng thái và tín hiệu đầu vào bị giới 

hạn sử dụng phương pháp LMI dựa trên dữ liệu phát 

triển từ bài báo [1] mặc dù trong thực tế, các hệ thống 

điều khiển luôn có những giới hạn của tín hiệu điều 

khiển hay trạng thái. 

Bài báo này là bước đầu mở rộng kết quả nghiên 

cứu của [1] cho điều khiển hệ tối ưu trong đó trạng 

thái và tín hiệu điều khiển của hệ thỏa mãn các điều 

kiện giới hạn cho trước. Các điều kiện giới hạn được 

giả thiết rằng có thể được miêu tả dưới dạng đa diện 

(polytope). Cách mô tả này hoàn toàn gần với thực tế, 

ví dụ tín hiệu điều khiển hoặc biến trạng thái luôn nằm 

trong giới hạn cực tiểu và cực đại cho trước. Bài toán 

được đưa về dạng tìm một ellipsoid nằm trong đa diện 

đó, sau đó đưa về dạng LMI để giải. Đóng góp chính 

của bài báo là chứng minh hai định lý được trình bày 

trong Mục 4, qua đó đưa ra cách tổng hợp bộ điều 

khiển tối ưu dựa trên dữ liệu cho hệ có ràng buộc.  

Cấu trúc bài báo gồm các phần: Mục 2 tổng kết 

các kết quả nghiên cứu đã có và được sử dụng để 

chứng minh các kết quả nghiên cứu chính. Mục 3 nêu 

ra vấn đề cần giải quyết và các giả thiết liên quan. Mục 

4 trình bày kết quả nghiên cứu chính. Mục 5 trình bày 

ví dụ mô phỏng trên Matlab. Cuối cùng, kết luận và 

các hướng nghiên cứu tiếp theo được trình bày trong 

Mục 6.  

2. Các kết quả nghiên cứu hiện có 

Trong mục này, chúng tôi trình bày ngắn gọn bổ 

đề Willems [2] và các kết quả đã có từ công trình [1] 

có liên quan đến bài báo này. Xét tín hiệu𝑧: 𝑍 → 𝑅𝑟  

và chúng ta ký hiệu 𝑧[𝑘,𝑘+𝑇] = [𝑧(𝑘), … , 𝑧(𝑘 + 𝑇)]𝑇 , 

đồng thời định nghĩa ma trận Hankel tương ứng với 

tín hiệu trên như sau: 

Khi j=1, chúng ta đơn giản ký hiệu như sau: 

𝑍𝑖,𝑁 = [𝑧(𝑖)  𝑧(𝑖 + 1)  …  𝑧(𝑡 + 𝑁 − 1)]𝑇 

Chú ý rằng chúng ta áp dụng cách ký hiệu này cho 

tín hiệu điều khiển u(k) và trạng thái x(k) của hệ trong 

phần tiếp theo của bài báo. Xét hệ tuyến tính dừng 

điều khiển được và quan sát được có dạng: 

    𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴𝑥(𝑘) + 𝐵𝑢(𝑘),       (1) 

Trong đó: Vector trạng thái x và tín hiệu điều 

khiển u lần lượt có chiều là n và m. Định nghĩa về tín 

hiệu kích thích đủ đối với hệ (1) được nêu như sau: 

Định nghĩa 1: Tín hiệu 𝑧[0,𝑇−1} ∈  𝑅𝑟  được gọi 

là kích thích đủ bậc L khi và chỉ khi ma trận: 

 

có hạng (rank) là rL. 

Bổ đề Willems có nội dung như sau: 

Bổ đề 1 [2]: Giả thiết tín hiệu điều khiển 𝑢𝑑,[0,𝑇−1]  

là kích thích đủ bậc n+t, thì: 

a. Hạng của ma trận: 

   (2) 

 

b. Tồn tại  sao cho: 

       (3) 

 

Chú ý rằng ký hiệu tín hiệu với chữ d nhỏ Ud,[0,T-1] 
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như trong bổ đề 1 hàm ý rằng đây là tín hiệu thử, dùng 

kích thích đối tượng điều khiển để thu được bộ dữ liệu 

tín hiệu vào U và trạng thái tương ứng X (vì giả thiết hệ 

quan sát được hoàn toàn nên tín hiệu ra ở đây là trạng 

thái của hệ). Ý nghĩa của mệnh đề (b) của bổ đề 

Willems là, chỉ cần thu thập dữ liệu một quỹ đạo sinh 

ra bởi hệ tuyến tính (1) khi được kích thích đủ thì tất cả 

các quỹ đạo tương lai của hệ thống này sẽ được biểu 

diễn thông qua tổ hợp tuyến tính của quỹ đạo đã thu 

thập đó. Chú ý rằng, mệnh đề (a) của bổ đề 1 khi áp 

dụng cho trường hợp t=1 thì tương đương với: 

  (4) 

 

Dựa vào ý tưởng này, công trình [1] đã phát triển 

phương pháp thiết kế bộ điều khiển ổn định dựa vào 

dữ liệu cho hệ (1) khi ma trận A và B không được biết 

trước. Xét hệ (1) được điều khiển bằng bộ điều khiển 

phản hồi trạng thái: 

 𝑢 = 𝐾𝑥.                (5) 

Bổ đề 2 [1]: Giả thiết điều kiện (4) được thỏa mãn, 

hệ kín của đối tượng điều khiển (1) với tín hiệu điều 

khiển (5) được biểu diễn bởi: 

  𝑥(𝑘 + 1) = 𝑋1,𝑇𝐺𝑘𝑥(𝑘),   (6) 

trong đó 𝐺𝑘 ∈  𝑅𝑇 ×𝑛 thỏa mãn:  

 (7) 

 

và 𝑢(𝑘) = 𝑈0,𝑇𝐺𝑘𝑥(𝑘)   (8) 

Ý nghĩa của bổ đề 2 là ma trận phản hồi cần tìm K 

trong bộ điều khiển (5) có thể được biểu diễn thông 

qua các dữ liệu của một quỹ đạo hữu hạn của đối 

tượng điều khiển (1) khi được kích thích đủ qua 

phương trình (7). Đồng thời, phương trình (7) và (8) 

cũng cho thấy rằng, thay vì tìm ma trận K để xây dựng 

bộ điều khiển phản hồi trạng thái ổn định (5), chúng 

ta có thể tìm được bộ điều khiển tương đương bằng 

cách tìm ma trận 𝐺𝑘 trong phương trình (8).  

Trong kỹ thuật biến đổi để chứng minh tính xác 

định dương của ma trận, chúng ta sử dụng bổ đề phổ 

biến sau đây, có thể tìm thấy trong các tài liệu cơ bản 

về LMI, ví dụ trong tài liệu [3]. 

Bổ đề 3 [3]: Xét ma trận 𝑋 = [
𝐴 𝐵

𝐵𝑇 𝐶
] 

Nếu A nghịch đảo được thì: 

  

Nếu C nghịch đảo được thì: 

 

 

3. Mô hình đối tượng và bài toán cần giải 

Phần này sẽ trình bày bài toán mà chúng ta nghiên 

cứu trong bài báo này. Đối tượng điều khiển là hệ 

tuyến tính dừng được mô tả trong phương trình (1), 

trong đó ma trận A và B không được biết trước. Đối 

tượng được giả thiết là điều khiển được và quan sát 

được. Trạng thái của hệ và tín hiệu điều khiển phải 

thỏa mãn điều kiện ràng buộc cho trước   và 

, trong đó: 

 

 

với: 𝑐𝑖𝑥
∈ 𝑅1×𝑛; 𝑑𝑖𝑢

∈ 𝑅1×𝑚  là các hằng số. 

Điều kiện ràng buộc này có thể viết dưới dạng 

    𝑊 = {[𝑥𝑇   𝑢𝑇]𝑇 ∈ 𝑅𝑛+𝑚: 𝑐𝑖𝑥 + 𝑑𝑖𝑢 ≤ 1}.    (9)  

Chúng ta cần tìm bộ điều khiển phản hồi (5) để 

tối ưu phiếm hàm mục tiêu (đồng thời thỏa mãn điều 

kiện ràng buộc (9)): 

𝐽(𝑥(. ), 𝑢(. )) = ∑ 𝑥𝑇

∞

𝑘

(𝑘)𝑄𝑥(𝑘) + 𝑢𝑇(𝑘)𝑅𝑢(𝑘) 

  (10) 

trong đó ma trận Q và R là các ma trận xác định dương. 

Như vậy, bài toán được nghiên cứu trong bài báo này 

khác bài toán trong [1] ở hai điểm: thứ nhất, đây là bài 

toán điều khiển tối ưu với phiếm hàm mục tiêu (10); 

thứ hai, đây là bài toán điều khiển có ràng buộc, miêu 

tả bởi tập (9). Chúng ta giả thiết rằng, chúng ta kích 

thích hệ bằng tín hiệu kích thích đủ Ud,[0,T-1] với bậc 

n+1 và thu được bộ dữ liệu tương ứng. Với giả thiết 

này, điều kiện (4) được thỏa mãn. 

4. Điều khiển tối ưu với LMI dựa trên dữ liệu  

Phần này sẽ trình bày các kết quả chính của bài 

báo qua hai định lý sau đây. 

Định lý 1: Xét hệ (1) với các giả thiết trong Mục 

3 được thỏa mãn. Nếu tồn tại ma trận 0 < 𝑁 =  𝑁𝑇 ∈

 𝑅𝑛×𝑛 và 𝑌 ∈  𝑅𝑇×𝑛 và hằng số 𝛼 ∈  𝑅+ sao cho:   

 

(11)  

 

 

 

Trong đó: 𝑆 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑅, 𝑄), 

𝑋_(1, 𝑇) = [𝑥_𝑑 (1)    𝑥_𝑑 (2)   …   𝑥_𝑑 (𝑇)  ], 

và: 

           

 

thì với 𝑃 = 𝛼𝑁−1 và 𝐾 = 𝑈0,𝑇𝑌𝑁−1, 
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i) Bộ điều khiển phản hồi trạng thái (5) sẽ ổn định 

tiệm cận hệ kín.  

ii) Đồng thời, �̃� = 𝑥𝑇(𝑘)𝑃𝑥(𝑘) là chặn trên của 

phiếm hàm mục tiêu (10) tại mỗi thời điểm k. 

Chứng minh: Ta lần lượt chứng minh hai ý của 

định lý: 

i) Xét hàm Lyapunov cho hệ kín với đối tượng điều 

khiển (1) với bộ điều khiển phàn hồi (5) có dạng 

𝑉(𝑘) = 𝑥𝑇(𝑘)𝑃𝑥(𝑘) . Vì ma trận R và Q xác định 

dương nên hệ kín sẽ ổn định khi: 

𝑉(𝑘 + 1) − 𝑉(𝑘) < −𝑥𝑇(𝑘)𝑄𝑥(𝑘)

− 𝑢^𝑇 (𝑘)𝑅𝑢(𝑘)  ∀𝑘  

 (12) 

Chú ý rằng, sử dụng (6) từ bổ đề 2, vế trái của bất 

đẳng thức (12) tương đương với: 

𝑉(𝑘 + 1) − 𝑉(𝑘) = 𝑥𝑇(𝑘)(𝐺𝑘
𝑇𝑋1,𝑇

𝑇 𝑃𝑋1,𝑇𝐺𝑘 − 𝑃)𝑥(𝑘) 

Để biến đổi vế phải của (12), chúng ta sử dụng (7) 

như sau: 

       (13) 

 

Vì vậy, vế phải của (12) trở thành: 

−𝑥𝑇(𝑘)𝑄𝑥(𝑘) − 𝑢𝑇(𝑘)𝑅𝑢(𝑘)

= −𝑥𝑇(𝑘)𝐺𝑘
𝑇𝑀𝑑

𝑇𝑆𝑀𝑑𝐺𝑘𝑥(𝑘) 

với S=diag(R,Q). Như vậy, vì (12) đúng với mọi k 

nên (12) tương đương với 

𝐺𝑘
𝑇𝑋1,𝑇

𝑇 𝑃𝑋1,𝑇𝐺𝑘 − 𝑃 + 𝐺𝑘
𝑇𝑀𝑑

𝑇𝑆𝑀𝑑𝐺𝑘 < 0 

Sử dụng phép đổi biến trong định lý 1 với 𝑃 =

𝛼𝑁−1    với điều kiện rằng 0 < 𝑁 =  𝑁𝑇 ∈  𝑅𝑛×𝑛 , 

đồng thời 𝑌 = 𝐺𝑘𝑁, ta thu được  

𝑌𝑇𝑋1,𝑇
𝑇 𝑁−1𝑋1,𝑇𝑌 − 𝑁 + 𝛼−1𝑌𝑇𝑀𝑑

𝑇𝑆𝑀𝑑𝑌 < 0 

Sử dụng biến đổi Schur (bổ đề 3) cho bất đẳng thức 

trên ta sẽ thu được (11). Như vậy, khi (11) thỏa mãn 

dẫn đến (12) được thỏa mãn, tức là hệ ổn định tiệm 

cận. 

ii) Chúng ta cộng hai vế của (12) từ k đến vô cùng 

sẽ thu được:  

𝑉(∞) − 𝑉(𝑘) < − ∑ 𝑥𝑇

∞

𝑘

(𝑘)𝑄𝑥(𝑘) + 𝑢𝑇(𝑘)𝑅𝑢(𝑘) 

So sánh với (10) ta thấy vế phải của bất đẳng thức 

này là -J(x,u). Ở vế trái, vì hệ ổn định tiệm cận theo 

chứng minh ở mục i) nên 𝑉(∞) =0. Vậy -V(k) < -

J(x,u) hay phiếm hàm mục tiêu luôn bị chặn trên bởi 

V(k) với mọi k. 

Định lý 1 là tiền đề để xây dựng bộ điều khiển tối 

ưu ổn định tiệm cận cho hệ, được nêu trong định lý 2 

dưới đây. Tuy nhiên, vấn đề thỏa mãn các ràng buộc 

cho tín hiệu đầu vào và các trạng thái chưa được xét 

đến. Để đảm bảo các ràng buộc của tín hiệu vào và 

trạng thái được thỏa mãn, chúng ta cần bổ đề sau đây. 

Bổ đề 4 [3]: Ellipsoid được mô tả bởi: 

Ε(𝛼) = {𝑥𝜖𝑅𝑛: 𝑥𝑇𝑃𝑥 ≤ 𝛼} 

sẽ nằm trong đa diện:  

�̅� = {𝑥𝜖𝑅𝑛: 𝜔𝑖𝑥 ≤ 1, 𝑖 = 1, … , 𝑟} 

khi và chỉ khi  𝜔𝑖(𝛼𝑃−1)𝜔𝑖
𝑇 ≤ 1, 𝑖 = 1, … , 𝑟. 

Định lý 2 sau đây nêu ra cách tổng hợp bộ điều 

khiển tối ưu thỏa mãn các điều kiện ràng buộc của tín 

hiệu vào và biến trạng thái, đồng thời chứng minh tính 

ổn định của hệ kín. 

Định lý 2: Xét hệ (1) thỏa mãn các giả thiết nêu 

trong mục 3. Bộ điều khiển phản hồi trạng thái (5) thu 

được bằng cách giải bài toán tối ưu trong Bảng 1, 

trong đó 𝐾 = 𝑈0,𝑇𝑌𝑁−1  và 𝑃 = 𝛼𝑁−1  sẽ ổn định 

tiệm cận hệ kín. Đồng thời 𝛼 là chặn trên của phiếm 

hàm mục tiêu J trong (10). 

 

 

(14) 

 

(15) 

 

(16) 

 

(17) 

Chứng minh: Điều kiện (15) và (16) của bài toán 

tối ưu (14-17) là điều kiện để ổn định tiệm cận hệ kín 

như đã nêu trong Định lý 1. Điều kiện (14) và (17) liên 

quan đến việc thỏa mãn điều kiện ràng buộc (9) và 

được chứng minh như sau: 

Sử dụng (13) và bộ điều khiển (5), tập (9) có thể 

viết lại dưới dạng như sau: 

�̅� = {𝑥𝜖𝑅𝑛: 𝜔𝑖𝑥 ≤ 1, 𝑖 = 1, … , 𝑟}     (18) 

Trong đó: 𝜔𝑖 = [𝑑𝑖     𝑐𝑖]𝑀𝑑𝐺𝑘.  Hiển nhiên rằng 

Bảng 1. Dữ liệu để thiết kế bộ điều khiển trong ví dụ 

U X 

0,4427    

0,1067    

0,9619    

0,0046    

0,7749 

5,0000    

3,7500    

2,7830    

2,0612    

1,5273    

1,1308 

5,0000   

24,8505   

21,3512   

15,3859   

11,9903    

8,2508 
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�̅� ⊆ 𝑊. Mặt khác, áp dụng biến đổi Schur (bổ đề 3) 

cho (13), chúng ta thu được 1 − 𝛼−1𝑥𝑇(𝑘)𝑃𝑥(𝑘) >

0 hay 𝑉(𝑘) = 𝑥𝑇(𝑘)𝑃𝑥(𝑘) <  𝛼. Chú ý rằng, phép 

đổi biến 𝑃 = 𝛼𝑁−1 đã được sử dụng.  

Như vậy, (14) thiết lập 𝛼  là chặn trên cho hàm 

Lyapunov đã chọn. Bây giờ, chúng ta cần đảm bảo rằng 

ellipsoid tạo bởi hàm Lyapunov đã chọn luôn nằm trong 

đa diện (18), khi đó các điều kiện ràng buộc luôn được 

thỏa mãn. Điều này được thực hiện bằng cách vận dụng 

bổ đề 4. Điều kiện này tương đương với: 

 𝜔𝑖(𝛼𝑃−1)𝜔𝑖
𝑇 ≤ 1, 𝑖 = 1, … , 𝑟      (19) 

Trong đó: 𝜔𝑖 = [𝑑𝑖     𝑐𝑖]𝑀𝑑𝐺𝑘. Áp dụng biến đổi 

Shur (bổ đề 3) kết hợp với phép đổi biến 𝑃 = 𝛼𝑁−1, 

ta thu được (17). Như vậy bộ điều khiển (5) với K tìm 

được từ giải bài toán tối ưu sẽ ổn định tiệm cận hệ kín 

và đảm bảo thỏa mãn các điều kiện ràng buộc. 

Đồng thời, theo Định lý 1, J(x,u) < V(k), và theo 

chứng minh ở trên 𝑉(𝑘) <  𝛼  nên 𝛼  là chặn trên 

của phiếm hàm (10). 

Nhận xét: Từ chứng minh trên ta thấy, 𝛼 là chặn 

trên của phiếm hàm mục tiêu. Khi ta cực tiểu hóa 𝛼 

bằng giải bài toán tối ưu, ta đồng thời cực tiểu hóa 

phiếm hàm mục tiêu J ở phương trình (10). 

5. Ví dụ và kết quả mô phỏng 

Trong phần này một ví dụ sẽ được trình bày để 

minh họa phương pháp thiết kế bộ điều khiển đã trình 

bày ở trên. Mô hình sử dụng để mô phỏng là hệ CSTR 

đơn giản, tuyến tính hóa xung quanh một điểm làm 

việc ([6]) có dạng (1), trong đó: 

 

 

Chúng ta kích thích hệ bằng tín hiệu kích thích đủ 

với T=5. Chúng ta thu được dữ liệu: 

Chúng ta không sử dụng mô hình A, B để thiết kế 

bộ điều khiển mà sử dụng bảng dữ liệu 1. Giải bài toán 

trong Định lý 2 bằng toolbox CVX [7] với điều kiện 

ràng buộc |u| < 10, | 𝑥2 |< 2.5 với điều kiện đầu 

x=[1.5,2] thu được K =[ 5.7331  -0.4938]. Dùng bộ 

điều khiển thu được để mô phỏng kết quả như trên 

Hình 1, ta thấy tín hiệu điều khiển và biến trạng thái 

đều nằm trong giới hạn đề ra. 

6. Kết luận  

Bài báo đã xây dựng một phương pháp điều khiển 

tối ưu có ràng buộc cho hệ tuyến tính dừng mà mô 

hình toàn chưa biết rõ, chỉ dựa trên dữ liệu của hệ khi 

được kích thích đủ, bằng cách đưa về dạng LMI để 

giải bằng các phương pháp. Phương pháp chúng tôi 

xây dựng đã được chứng minh chặt chẽ bằng toán học 

và minh họa qua một ví dụ mô phỏng đơn giản.  

Bài báo là bước đầu của các nghiên cứu mở rộng 

sau này, cho hướng nghiên cứu của bài báo cũng như 

là hướng tiếp cận điều khiển dựa trên dữ liệu nói 

chung. Chúng ta có thể được mở rộng bài toán khi hệ 

thống có nhiễu đo hoặc sai lệch mô hình (bài toán điều 

khiển bền vững) và bài toán điều khiển thích nghi cho 

hệ kín với dữ liệu thu thập online. 
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Tóm tắt 

Bài báo này trình bày việc nghiên cứu, thiết kế một hệ 

thống báo cháy tàu thủy đa kênh. Nhằm mục đích là 

thiết kế một hệ thống báo cháy với giá thành thấp, dễ 

dàng vận hành cũng như sửa chữa, thay thế mà không 

bị phụ thuộc vào các thiết bị của các hãng cung cấp 

nước ngoài. Hệ thống được thiết kế gồm một trung 

tâm giám sát, điều khiển sử dụng một màn hình cảm 

ứng có thể định vị và phát ra tín hiệu báo động bằng 

giọng nói chính xác vị trí đang xảy ra cháy, màn hình 

này được nối tới các vỉ báo cháy đặt tại các vị trí cần 

giám sát. Với khả năng mở rộng tối đa là 31 vỉ báo 

cháy, mỗi vỉ hỗ trợ lên tới 16 kênh có địa chỉ cụ thể. 

Như vậy tối đa hệ thống có thể giám sát được 496 

vùng với địa chỉ cụ thể, mỗi vùng có thể mắc tối đa 16 

cảm biến báo cháy nên về lý thuyết hệ thống có thể nối 

được tối đa lên đến 7936 cảm biến nên nó có thể áp 

dụng lắp đặt được cho các tàu kích thước vừa và lớn. 

Từ khóa: Hệ thống báo cháy, Modbus RTU, RS485. 

Abstract 

This paper presents the research and design of a fire 

alarm system with multi zones. The purpose of the 

author is to design a fire alarm system with low cost, 

easy to operate as well as repair and replace without 

being dependent on equipment of foreign suppliers. 

The system is designed with a monitoring and 

control center using a touch screen that can locate 

and emit an audible alarm signal exactly where the 

fire is happening, this screen is connected to fire 

alarm modules which are located at locations to be 

monitored. With a maximum scalability of 31 

module, each module supports up to 16 address-

specific channels. Thus, the system can monitor up 

to 496 zones with specific addresses, each zone can 

have up to 16 fire alarm sensors, so in theory the 

system can connect up to 7936 sensors and it can be 

installed for medium and large ships. 

Keywords: Fire alarm system, Modbus RTU, 

RS485. 

1. Mở đầu 

Cháy nổ là một vấn đề thời sự trong thời gian gần 

đây mà phần nhiều đến từ sự chủ quan của con người 

trong vấn đề phòng cháy tại nhà ở, khu dân cư, khu 

công nghiệp cũng như dưới tàu thủy. Hậu quả của các 

vụ cháy thường rất nặng nề từ sự mất mát tính mạng 

con người đến các tài sản, vật chất.  

Trong những năm qua, có rất nhiều các vụ cháy 

thương tâm đã được ghi nhận trên tàu thủy. Có thể kể 

đến một số vụ cháy như vụ cháy trên tàu chở hàng X-

press Pearl năm 2021 kéo dài 13 ngày gây ra những 

thiệt hại rất lớn về kinh tế và là một trong những thảm 

họa sinh thái tồi tệ nhất lịch sử Sri Lanka. Năm 2020 

xảy ra một vụ cháy trên tàu chở dầu Trung Thảo 36-

BLC tại vùng nước cảng biển Dung Quất làm một 

thủy thủ thiệt mạng và còn rất nhiều các tai nạn do 

cháy nổ khác nữa. 

Để phòng ngừa các vụ hỏa hoạn đáng tiếc xảy ra 

trên tàu thủy, ngoài việc nâng cao ý thức, trang bị kỹ 

năng phòng cháy, chữa cháy cho các thuyền viên thì 

một hệ thống báo cháy làm việc ổn định, tin cậy, kịp 

thời đưa ra những cảnh báo cháy và vị trí đám cháy có 

một ý nghĩa quan trọng nhằm giảm thiểu những thiệt 

hại về con người và tài sản [2]. 

Hiện nay trên thị trường có khá nhiều các hệ thống 

báo cháy của các hãng khác nhau như Hochiki, Bosch, 

Horing,… Các hãng này đều xây dựng các chuẩn 

truyền thông mạng của riêng mình. Khách hàng khi 

muốn sửa chữa, thay thế các thiết bị trong hệ thống 

phải liên hệ với hãng đó sẽ mất rất nhiều thời gian, 

chưa kể kinh phí cũng khá cao. Vì vậy, việc chủ động 

nghiên cứu, thiết kế một hệ thống báo cháy với chuẩn 

giao tiếp công nghiệp thông dụng Modbus RTU và các 

thiết bị đi kèm rất phổ biến trên thị trường sẽ là cơ sở 

cho việc chế tạo một sản phẩm báo cháy thương mại 

trong tương lai. 

2. Khái quát chung và công trình liên quan 

2.1. Khái quát chung 

Một hệ thống báo cháy thường có cấu trúc như trên 

Hình 1. Hệ thống này bao gồm các cảm biến báo cháy 

loại nhiệt hay loại khói, nút ấn báo cháy loại thông 

thường hoặc loại có địa chỉ. Các tín hiệu này đóng vai 
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trò là các tín hiệu đầu vào sẽ được gửi đến tủ điều 

khiển trung tâm. Tủ điều khiển trung tâm sẽ xử lý các 

tín hiệu thu thập về, đưa ra các tín hiệu cảnh báo, báo 

động như cảnh báo cháy tại các khu vực cụ thể, cảnh 

báo đứt dây cảm biến, mất nguồn chính,… 

Tín hiệu cảnh báo, báo động thường được gửi tới 

đèn, còi và hệ thống chữa cháy. 

Với hệ thống báo cháy thông thường sẽ có khoảng 

từ 1 kênh đến 60 kênh (zone). Mỗi zone có thể chứa 

nhiều cảm biến và nút ấn báo cháy. Khi xảy ra sự cố 

sẽ không thể biết chính xác cảm biến nào kích hoạt 

báo cháy trong zone [1], với các tính năng đơn giản, 

giá thành rẻ, những thiết bị này chỉ áp dụng với các 

tàu nhỏ. 

Với hệ thống báo cháy địa chỉ, dung lượng địa chỉ 

sẽ được xác định bởi số mạch tín hiệu (loop). Một hệ 

thống báo cháy địa chỉ thường có khoảng 4 loop, mỗi 

loop thường hỗ trợ khoảng 100 thiết bị địa chỉ, các 

thiết bị này thường được hỗ trợ lập trình mềm dẻo trên 

phần mềm của hãng đó cho phù hợp với từng yêu cầu 

thực tế. Tuy nhiên các hệ thống này thường có giá 

thành cao, quá trình sửa chữa, thay thế về sau bị phụ 

thuộc nhiều vào hãng do mỗi hàng sử dụng một công 

nghệ và chuẩn truyền thông riêng. 

2.2. Các công trình liên quan và đóng góp của 

bài báo 

Trên thực tế hiện nay ngoài việc sử dụng các hệ 

thống báo cháy truyền thống theo vùng và báo cháy địa 

chỉ của các hãng nước ngoài như Hochiki, Horing,… 

Các hãng lớn này đều xây dựng các chuẩn truyền thông 

của riêng họ để giữ bản quyền công nghệ nên sẽ gây 

nhiều khó khăn cho khách hàng khi xảy ra những sự cố 

trong quá trình sử dụng do không làm chủ được công 

nghệ, phụ thuộc rất nhiều vào hãng sản xuất. 

Có một số công trình sử dụng công nghệ không 

dây như trong công trình [2], Lei Zhang và các cộng 

sự sử dụng các cảm biến báo cháy không dây, mỗi tầng, 

mỗi khu vực sử dụng một máy tính và các bộ lặp 

Repeater để thu thập các tín hiệu từ các cảm biến để 

gửi về một máy tính trung tâm. Trong bài báo [1] 

Hussam Elbehiery thiết kế một hệ thống trong đó khối 

điều khiển trung tâm (Master Unit) và khối các trạm 

tớ (Slave Units) chứa các nút ấn báo cháy, cảm biến 

báo cháy được truyền thông không dây với nhau qua 

mạch vi xử lý sử dụng chip Wifi không dây.  

Các công trình trên thì chỉ phù hợp áp dụng trên 

bờ cho các tòa nhà và các hộ dân cư chứ sẽ không hiệu 

quả khi áp dụng dưới tàu thủy với một điều kiện làm 

việc khắc nghiệt, cấu trúc phức tạp, chật hẹp, nhiều 

nhiễu loạn có thể ảnh hưởng tới hệ thống mạng không 

dây. Hơn nữa, các hệ thống lắp đặt trên tàu biển đòi 

hỏi sự hoạt động tin cậy, dễ dàng sửa chữa, thay thế 

khi xảy ra sự cố. Vì vậy, nhóm tác giả đề xuất việc 

nghiên cứu, xây dựng một hệ thống báo cháy có cấu 

trúc đơn giản, làm việc tin cậy, dễ dàng vận hành, sửa 

chữa cũng như thay thế cùng giá thành hợp lý để tiến 

tới áp dụng vào thực tế cho các đội tàu tại Việt Nam. 

3. Thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ sử dụng 

mạng Modbus 

3.1. Thiết kế sơ đồ khối chức năng  

Sơ đồ khối chức năng cho hệ thống được nhóm tác 

giả xây dựng như trên Hình 2. Trên sơ đồ bao gồm 

một màn hình cảm ứng HMI Delta Dop-100 vừa đóng 

vai trò là một điều khiển trung tâm, mặt khác màn hình 

này còn đóng vai trò giám sát toàn bộ hệ thống như 

hiển thị khu vực cháy, hiển thị danh sách báo động, 

lưu lại lịch sử báo động,… và một số tương tác khác 

với người sử dụng như sửa tên cho khu vực cháy để 

thuận tiện cho việc giám sát. 

Sơ đồ khối chức năng cho hệ thống được nhóm tác 

giả xây dựng như trên Hình 2. Trên sơ đồ bao gồm 

 

Hình 1. Cấu trúc một hệ thống báo cháy đơn giản 

 

Hình 2. Sơ đồ khối chức năng 
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một màn hình cảm ứng HMI Delta Dop-100 vừa đóng 

vai trò là một điều khiển trung tâm, mặt khác màn hình 

này còn đóng vai trò giám sát toàn bộ hệ thống như 

hiển thị khu vực cháy, hiển thị danh sách báo động, 

lưu lại lịch sử báo động,… và một số tương tác khác 

với người sử dụng như sửa tên cho khu vực cháy để 

thuận tiện cho việc giám sát. 

Hệ thống được thiết kế với khả năng hỗ trợ kết nối 

tối đa tới 31 vỉ báo cháy để giám sát cháy tương ứng 

với mạng Modbus RTU có thể hỗ trợ tối đa tới 32 thiết 

bị [3]. Mỗi vỉ báo cháy tác giả thiết kế (được trình bày 

trong mục 3.2) gồm 8 zones, nhưng hỗ trợ ghép chồng 

2 vỉ lên nhau nên tối đa hỗ trợ 16 zones. Mỗi zone lại 

có thể nối tới 16 thiết bị cảm biến hoặc nút ấn báo cháy. 

Các zone này đều được định nghĩa các địa chỉ Modbus 

nên bộ điều khiển trung tâm có thể xác định được 

chính xác vị trí cháy khi có sự cố. 

Ngoài ra thì bộ điều khiển trung tâm sẽ gửi tín hiệu 

đến các thiết bị ngoại vi bao gồm: Đèn, còi báo động, 

gửi tín hiệu đến hệ thống chữa cháy và gửi tín hiệu 

giọng nói đến loa thông báo. Bộ điều khiển trung tâm 

được lập trình để phát ra giọng nói thông báo chính xác 

vị trí đang xảy ra cháy [4] giúp con người nhanh chóng 

xác định ra điểm cháy để dập lửa cũng như sơ tán. 

3.2. Thiết kế vỉ báo cháy 

Vỉ báo cháy được nhóm tác giả thiết kế sử dụng bộ 

điều khiển là vi điều khiển ATmega32 như đã công bố 

chi tiết trong công trình [4]. Vỉ báo cháy được chế tạo 

bao gồm một số module chính là: Module mạch cảm 

biến báo cháy; Module mạch cấu hình cho vi điều 

khiển; Module truyền thông với màn hình cảm ứng; 

Module nguồn, mạch báo động và test chức năng. Với 

nguyên lý thiết kế là vỉ điều khiển sẽ bơm một giá trị 

dòng điện ở đầu ra của mỗi zone, mỗi zone sẽ nối tới 

1 cảm biến hoặc nút ấn báo cháy, dựa trên giá trị dòng 

điện đo vỉ điều khiển sẽ biết được zone nào đang xảy 

ra cháy hay lỗi đứt dây cảm biến. 

Vỉ báo cháy được chế tạo có 8 zone, hỗ trợ ghép 2 

zone chồng lên nhau để có được 1 vỉ 16 zone. Mỗi 

zone được định nghĩa một địa chỉ Modbus tương ứng. 

Hình 3 là hình ảnh vỉ báo cháy đã được chế tạo. 

Trên Hình 4 là thuật giải điều khiển tác giả xây 

dựng cho 1 vỉ báo cháy thứ j. Nó sẽ được coi là 

chương trình con trong thuật giải điều khiển hệ báo 

cháy toàn tàu ở Hình 5.  

Ký hiệu: j - Số thứ tự của vỉ báo cháy trong hệ (tối 

đa theo mặc định j=31); i - Số thứ tự của các sensor 

đấu vào vỉ thứ j; nji - Số lượng các sensor đấu vào vỉ 

thứ j; Zji - Vùng cháy thứ i của vỉ j. 

Trong thuật giải này, ban đầu bộ điều khiển sẽ 

nhận lệnh quét và nhận số sensor của vỉ thứ j. i sẽ được 

gán giá trị bằng 1 tương ứng với cảm biến (sensor) đầu 

tiên nối vào vỉ j sẽ được quét, nếu ở vị trí i đầu tiên 

này có cháy xảy ra ở vùng i thì Zji=1 và giá trị này sẽ 

được ghi lại và phát lệnh báo cháy vùng Zji. Đồng thời 

 
Hình 3. Vỉ báo cháy đã được chế tạo 

Bắt đầu

+ Nhận lệnh quét vỉ thứ j

+ Nhận số sensor của vỉ thứ j (nji)

+ Gán i:= 1

i > nji  Zji = 1

i := i + 1

+ Ghi lại Zji =1

+ Phát lệnh báo 

cháy vùng Zji =1Kết thúc

11

0
0

 

Hình 4. Thuật giải điều khiển của vỉ báo cháy thứ j 

Bắt đầu

+ Cấp nguồn U = 1

+ Khai báo số vỉ (mặc định: 31)

+ Nhận số sensor của vỉ thứ j

+ Gán  j := 1

 j > 31
Chương trình con 

(Hình 4)

j := j + 1

0
1

j := 1

Kết thúc
0 1

U = 0

 

Hình 5. Thuật giải báo cháy của hệ 
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giá trị của i lại tăng lên 1 đơn vị tương ứng với bộ điều 

khiển sẽ quét sang sensor tiếp theo, quá trình sau đó 

hoàn toàn tương tự như với sensor đầu tiên và nó sẽ 

kết thúc khi quét hết tất cả số sensor nối vào vỉ (i>nji). 

3.3. Thiết kế, lập trình bộ điều khiển trung tâm 

Bộ điều khiển trung tâm nhóm tác giả sử dụng 1 

màn hình cảm ứng HMI cấu hình cao của hãng Delta 

với model DOP-110WS.  

a. Xây dựng thuật giải điều khiển cho bộ điều khiển 

trung tâm  

Thuật giải báo cháy của hệ là một thuật giải chính 

của hệ thống, nó được thể hiện như Hình 5. Với thiết 

kế mặc định có thể mắc tối đa 31 vỉ. Bộ điều khiển 

trung tâm sẽ quét lần lượt tất cả các vỉ từ j=1 cho đến 

j=31, khi quét đến vỉ thứ j nào thì sẽ gọi chương trình 

con như đã được trình bày trong Hình 4. Khi j=32 

nếu nguồn ngắt thì sẽ kết thúc chương trình, nếu 

nguồn vẫn bật thì chương trình lại quét từ vỉ thứ nhất 

ứng với j=1. 

Khi xảy ra sự cố ở vị trí i nào đó, HMI sẽ gửi tín 

hiệu tương ứng bằng giọng nói báo chính xác vị trí đó 

đang có cháy cho thuyền viên. Đồng thời tín hiệu sẽ 

được gửi tới cả còi, đèn và hệ thống chữa cháy.  

b. Thiết kế giao diện điều khiển cho màn hình cảm ứng 

Giao diện giám sát hệ thống được thiết kế bằng 

phần mềm DOPSoft Version 4.0 bao gồm các giao 

diện trang chủ, màn hình giám sát các Zones, màn 

hình cài đặt, danh sách báo động, lịch sử báo động và 

một số nút ấn, màn hình phụ khác. 

Hình 6 là một giao diện đã được nhóm tác giả thiết 

kế cho vùng số 3 ở Boong xuồng cứu sinh. Có 14 

buồng và 14 đèn báo động khi có cháy xảy ra tương 

ứng với mỗi buồng. Các đèn được lập trình sẽ sang 

nhấp nháy khi có cháy xảy ra như minh họa ở KHO 

MT trên Hình 6 đang có cháy xảy ra. Ngoài ra hệ 

thống còn được thiết kế các trang màn hình có khả 

năng hiển thị các báo động đang xảy ra, lưu lại lịch sử 

báo động và kết nối máy in. 

c. Lập trình cho hệ thống bằng ngôn ngữ Marco 

Ngôn ngữ lập trình cho bộ điều khiển trung tâm 

(HMI) là ngôn ngữ Marco, một đoạn code lệnh được 

thể hiện như trên Hình 7. 

Hiện nay trên thực tế các hệ thống báo cháy trên tàu 

hầu hết chỉ đưa ra báo động bằng còi và đèn khi sự cố 

xảy ra mà không thông báo được chính xác vị trí cháy 

bằng loa. Nhóm tác giả tạo các file giọng nói thông báo 

cho từng vị trí dạng *.mp3 và đưa vào màn hình. Các 

file mp3 này sẽ được lập trình tự động bật tắt theo các 

Bit dữ liệu tương ứng như Hình 8. Mỗi file giọng nói 

sẽ được bật/tắt bởi 1 bit điều khiển. Bit này sẽ được bật 

lên khi có cháy xảy ra ở vị trí tương ứng. 

4. Thử nghiệm hệ thống 

Sau khi thiết kế các giao diện và xây dựng xong 

chương trình phần mềm, tác giả đã tiến hành thử 

nghiệm sự hoạt động của phần mềm điều khiển với vỉ 

báo cháy trong phòng thí nghiệm như Hình 10. 

Bộ điều khiển trung tâm (màn hình cảm ứng HMI) 

được kết nối thử nghiệm với 2 trường hợp: 

+ Trường hợp 1: Kết nối bộ điều khiển trung tâm 

với 1 vỉ báo cháy; 

+ Trường hợp 2: Kết nối đồng thời với 2 vỉ báo 

 

Hình 6. Giao diện Zone 3 ở Boong cứu sinh 

 

 

Hình 7. Lập trình cho bộ điều khiển trung tâm 

 

 

Hình 8. Lập trình giọng nói thông báo 

 



 

 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ  

52 SỐ 70 (04-2022) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

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

cháy để kiểm tra khả năng nối tới nhiều vỉ báo cháy 

của bộ điều khiển trung tâm. Ngoài ra nhóm tác giả 

còn thực hiện 1 bản ghi quá trình thử nghiệm (Test 

Record) trong trường hợp này theo một mẫu của hãng 

SIGMA chuyên cung cấp các thiết bị báo cháy như 

trong Bảng 1. 

Trong cả 2 trường hợp, các kênh đều được thử 

nghiệm với 3 loại cảm biến và nút ấn gồm: Thử đầu 

khói: AH-0311-2 (Horing lih); Thử đầu nhiệt: AHR-

871 (Horing lih); Thử nút ấn: AH-0817 (Horing lih), 

các thiết bị này được kết nối đến các kênh ngẫu nhiên. 

Khi thử nút ấn, đầu khói hoặc đầu nhiệt, hệ thống 

đều đưa ra các báo động bằng giọng nói và ánh sáng 

theo yêu cầu đặt ra. Màn hình giám sát hiển thị chính 

xác khu vực đang xảy ra cháy như trên Hình 9. Giọng 

nói thông báo cũng hoạt động rất tốt khi thông báo 

chính xác vị trí đang xảy ra cháy.  

Trong cả 2 chế độ thử nghiệm, bộ xử lý đều cho 

thời gian xử lý rất nhanh, hoàn toàn có thể đáp ứng tốt 

khi mắc thêm nhiều vỉ báo cháy khác tùy vào nhu cầu 

sử dụng. 

5. Kết luận  

Bài báo đã trình bày việc nghiên cứu, thiết kế một 

hệ thống báo cháy nhiều kênh cho tàu thủy với mục 

Bảng 1. Bản ghi thử nghiệm (Test Record) 

BẢN GHI THỬ NGHIỆM (TEST RECORD) 

Zone 
Tên khu vực 

(giả thiết) 

Số lượng các loại thiết bị 
Điện trở 

cuối  
Điện áp 

Kiểm tra 

ngắn mạch, 

hở mạch 

Kiểm tra 

báo động 

Kiểm tra 

lỗi 
CB 

khói 

CB 

nhiệt 

Nút ấn 

BC 

Zone 1 Buồng ở SM(H) 1 1 1 10 kOhm 24VDC OK OK OK 

Zone 2 Buồng ở SM(G) 1 1 1 10 kOhm 24VDC OK OK OK 

Zone 3 Buồng ở phó III  1 1 1 10 kOhm 24VDC OK OK OK 

Zone 4 Buồng ở SM(F) 1 1 1 10 kOhm 24VDC OK OK OK 

Zone 5 LAV. (CO) 2 2 2 10 kOhm 24VDC OK OK OK 

Zone 6 Buồng ngủ ĐP 1 2 1 10 kOhm 24VDC OK OK OK 

Zone 7 Buồng l/việc ĐP 2 2 2 10 kOhm 24VDC OK OK OK 

Zone 8 Buồng ở máy III 1 1 1 10 kOhm 24VDC OK OK OK 

Zone 9 Kho Máy trưởng 3 3 2 10 kOhm 24VDC OK OK OK 

Zone 10 Buồng khách MT 2 2 1 10 kOhm 24VDC OK OK OK 

Zone 11 Buồng ngủ MT 2 2 1 10 kOhm 24VDC OK OK OK 

Zone 12 LAV. (CE) 1 1 1 10 kOhm 24VDC OK OK OK 

Zone 13 Buồng ở 2/O 1 1 1 10 kOhm 24VDC OK OK OK 

Zone 14 Buồng ở máy II 1 1 1 10 kOhm 24VDC OK OK OK 

Zone 15 Buồng MPSC 3 3 3 10 kOhm 24VDC OK OK OK 

Zone 16 Dự phòng 1 1 1 10 kOhm 24VDC OK OK OK 

 

 

Hình 9. Giao diện giám sát trên HMI 

 

Hình 10. Thử nghiệm hệ thống với 2 vỉ báo cháy 
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đích thiết kế một hệ thống sử dụng các thiết bị, chuẩn 

truyền thông phổ biến, dễ dàng sửa chữa, thay thế khi 

xảy ra hỏng hóc với giá thành thấp. Kết quả thử 

nghiệm ban đầu cho thấy hệ thống hoạt động rất tốt, 

đáp ứng được các yêu cầu đặt ra và đây sẽ là tiền đề 

để chế tạo một sản phẩm báo cháy thương mại lắp đặt 

cho tàu thủy. 
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NUMERICAL PREDICTION OF BOW THRUSTER PERFORMANCE 

USING RANSE METHOD  

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ THỦY ĐỘNG  

CỦA CHONG CHÓNG MŨI BẰNG PHƯƠNG PHÁP RANSE 

BUI THANH DANH 

Shipbuilding Faculty, Vietnam Maritime University 

Email: danhbt.dt@vimaru.edu.vn 

 

Abstract 

The paper presents the numerical simulation 

results of hydrodynamic characteristics of bow 

thruster (thrust coefficient KT, torque coefficient 

KQ) in different pitch angles using RANSE 

method. Sliding mesh method is used to simulate 

a rotating propeller. The grid independence study 

on the simulation results is investigated. To ensure 

that the calculation findings are reliable, the 

numerical results are compared to the experiment 

results. Besides, the flow fields are performed to 

study the effect of flow around the bow thruster 

and the hull. It is explained for the additional 

thrust to the hull in the results. 

Keywords: Bow thruster, hydrodynamic 

characteristics, numerical simulation, RANSE. 

Tóm tắt 

Bài báo trình bày kết quả tính toán các đặc tính 

thủy động của chong chóng mũi (hệ số lực đẩy KT, 

hệ số mô men KQ) ở các góc bước khác nhau sử 

dụng phương pháp RANSE. Phương pháp lưới 

trượt được sử dụng để mô phỏng sự chuyển động 

của chong chóng. Ảnh hưởng của việc chia lưới 

đến kết quả mô phỏng được tính đến trong nghiên 

cứu. Ngoài ra, bài báo đưa ra các hình ảnh về 

đường dòng bao quanh chong chóng mũi và thân 

tàu ở các góc bước khác nhau. Điều này giải thích 

cho việc xuất hiện thêm thành phần lực đẩy tác 

động lên thân tàu trong kết quả tính toán. 

Từ khóa: Chong chóng mũi, các thông số thủy 

động, mô phỏng số, RANSE. 

1. Introduction 

As the demand for transportation grows, so does 

the number of larger inland vessels navigating the 

waterways. The propeller powers must also grow to 

keep the vessels maneuverable when their draught and 

deadweight increase. Bow and stern thrusters are 

placed aboard ships to eliminate the need for tug 

assistance during berthing procedures. Compared 

with the traditional propeller rudder system, the bow 

thruster has better maneuverability, only at low speeds. 

The original numerical methods used to evaluate 

the hydrodynamic performance of propellers are 

lifting surface theory and the surface panel method. 

Nowadays, with the rapid development of computing 

resources, compared with experimental methods, the 

calculation results are relatively accurate, the cost is 

lower, and the calculation time is short. Therefore, 

Computational Fluid Dynamics (CFD) methods can 

be used to solve many ship hydrodynamic problems. 

Today, the numerical technique for solving the 

Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS) equation 

is extensively used and provides more precise results 

and flow details [1].  

The majority of early bow thruster research was 

based on model tests. Feng Yukun [1] and his colleges 

evaluate the influences of the hull, the opening fairing, 

and the multiple thrusters at different inlet flow angles 

via experimental and numerical methods, u-RANS 

method with STAR-CCM+. The SST k- turbulence 

model with unstructured trim mesh and sliding mesh 

method was applied in this paper. The errors of KT and 

KQ compared to the experiment data were 9.51% and 

3.13% respectively. Nakisa and his colleges [2] studied 

the effect of different turbulence model on 

hydrodynamics characteristics of propeller. The results 

showed that using SST k- and sliding mesh gave the 

numerical results closet to model tests. The maximum 

difference between KT, KQ of propeller and model tests 

was 9.6% and 7.4%. Ping Lu and Sue Wang [3] 

researched CFD simulation of propeller and tunnel 

thruster performance. They proved that SST k- model 

performed better solutions. The errors of KT, KQ were 

around 6%. Van den brink [4] conducted fine numerical 

simulations of the bow thruster using OpenFOAM and 

studied the scour depth at quay walls. Tu [5] used CFD 

with STAR-CCM+ to study the effect of grid types, grid 

sizes and turbulence models on the propeller 

performance. The results indicated that the mesh types, 

mesh sizes and the turbulence models were the factors 
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affecting the simulation results. In which, SST k- with 

hexahedral mesh produced the good results in 

comparison with model tests.  

The above findings play an important role in 

applying CFD in calculations of propeller 

hydrodynamics characteristics. On the basis of 

inheriting previous studies, this paper performs the 

bow thruster performance at different pitch angles 

using RANSE method with ANSYS CFX. The SST k-

 turbulence is used and the effect of mesh generation 

is also investigated. The flow field is evaluated based 

on the numerical data in order to understand why and 

how the hull contribute to the thrust. 

2. Numerical setup 

2.1. Thruster Parameters 

The bow thruster which is taken from Ship Design 

and Research Centre (CTO S.A.) uses a four-blade 

controllable pitch propeller (CPP). It belongs to a 

research project of CTO S.A. and partners. The result 

from model test for the thrust and torque of the 

propeller at 20o: Pr 92.4opT =  N, Pr 3.27opQ =  Nm. 

The thrust on the hull and total thrust: 52.1HullT = N, 

144.5TT =  N. Typical hull geometry for the 

simulation is shown in Figure 1. The dimensions of 

the hull model are listed in Table 1, and the main 

particulars of the thruster is illustrated in Table 2. 

2.2. Numerical method and physical model 

Various types of CFD solvers have their own 

advantages and drawbacks in terms of accuracy and 

computational costs. The RANSE method which 

relies on complete averaging of Navier-Stokes 

equations provide a strong balance of accuracy and 

computational requirements, so they were chosen for 

this paper. The SST k-omega is carried out for all the 

simulation cases. This is turbulence model giving 

more reliable results than other ones [5]. Based on 

previous research [1, 2], sliding mesh produces the 

sufficient accurate results. Hence, in order to simulate 

a rotating propeller, a sliding grid method is applied. 

This means that the rotation speed of the entire 

propeller domain is equal to the defined rotation speed 

of the propeller.  

2.3. Computational domain and test cases 

Model test is carried out in the deep-water towing 

tank with the dimensions: length - 300.0m, width - 

14.0m, depth - 6.0m (According to the description 

about the deep-water towing tank from CTO S.A.) 

[10]. The computing domain’s height and breadth are 

set to 6.0m and 12.0m respectively, to match the 

experimental conditions and 12.0 m in length to 

ensure the wake field is properly created, reference 

from above research [1]. The simulation is conducted 

at different pitch angles: -20o, 10o, 15o, 20o and 24o. 

There are two computational domains: The whole 

domain (including the hull and support structure) - the 

stationary domain and the propeller domain - the 

rotation domain. The details of those domains are 

shown in Figure 2. 

Table 1. Dimension of the hull model 

Description Unit 

Length [m] 1.59 

Width [m] 0.487 

Depth [m] 0.6875 

Height of the propeller shaft [m] 0.2338 

Diameter of the tunnel [m] 0.24 

Table 2. Main Particulars of the thruster 

Description Unit 
Full  

scale 

Model 

scale 

Scale coefficient   - 1 5.133 

Diameter      D  m 1.216 0.2369 

Number of blades Z  - 4  

Direction of rotation - 
Left-

handed 
 

 

 

 

Figure 1. 3D hull geometry (from CTO S.A.) 
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The rotational speed is constant, 12n = rps. The 

density of water 997 =  kgmm3 and the kinematic 

viscosity of water at 25o is 60.8926 10 −=  m2ms. 

2.4. Mesh generation 

The mesh type, mesh size and mesh generation are 

of the important factors affecting to the numerical 

results. The Patch Conforming Tetra mesh method 

provides support for 3D inflation and Built-in growth 

and smoothness control. The mesh will try to create a 

smooth size variation based on the specified growth 

factor [6]. Therefore, the tetrahedral cell type is used 

for the solutions. Because of the propeller's complex 

geometrical characteristics and the narrow distance 

between the blade tip and the tunnel, the inflations are 

applied. The inflation layer improved the accuracy of 

the viscous flow solution, thus, the inflation layers is 

applied at propeller blades, hub, around the tunnel and 

support structure part. In these area, the mesh is 

smoother to ensure the numerical results. Total 

elements for two domains is about 8.80 million. 

Figure 3 shows the general results of mesh in the 

domain.  

2.5. Boundary conditions  

No-slip boundary condition is applied for the 

stationary domain - whole domain and rotating 

domain - propeller domain, in addition, the rotating 

frame type is used in rotating domain (see as in Figure 

2). The simulation is conducted in maneuvering 

condition, so the inlet velocity is set to 0. The 

influence of the free surface is assumed to be small 

and the symmetry condition is used to approximate 

the free surface effect. For all simulations here, 1o per 

time - step was chosen according to the 

recommendations of the ITTC [7]. 

3. Results and discussion 

3.1. Grid-convergence study 

The first step in CFD calculation is to study the 

grid independence to avoid the errors caused by 

meshing. According to ITTC recommendation [8], the 

grid-convergence study is conducted in three different 

meshes with non - integer grid refinement ratio 

2Gr =  . This is used for pitch angle 20o and the 

number of grid elements is illustrated in Table 3.  

The change in obtained results when using various 

grids is defined as: 

( ) ( )12 1 2 1 23 2 3 2/ ; /S S S S S S = − = −  (1) 

where: S1, S2, S3 - The propeller numerical results 

of three kinds of grid - fine, medium and coarse grid. 

The convergence of simulation results is evaluated 

through Rk.  

12

23

kR



=    (2) 

0<Rk<1 - Monotonous convergence, Rk<0 - 

divergent convergence, Rk>1 - No convergence.  

 

Figure 2. The computational domain 

 

 

Figure 3. Mesh structure of the domain 

Table 3. The grid elements used in grid-convergence study  

Grid types 
Mesh size, 

m 

The number of 

elements, million 

Coarse   0.2 5.89  

Medium        0.15 6.58  

Fine  0.1 8.78  
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Table 4 indicates the results of grid-convergence 

study at pitch angle 20o. From Table 4, the numerical 

results of propeller characteristics are monotonous 

convergence. However, the differences between the 

results of fine grid and medium grid are very small 

and not much different to experiment results (0.204 

for KT and 0.030 for KQ). As shown Figure 4, the y+ 

distribution maintains below 1 when using fine mesh. 

This means that this kind mesh solution gives highly 

accurate results. Therefore, the fine mesh is chosen for 

all simulation calculations in this paper. 

3.2. Numerical simulation results 

The numerical simulation results of KT, KQ at 

various pitch angles  compared to the experiment 

data are shown in Table 5 and Figure 5. 

It can be seen that the numerical simulation results 

are almost close to the model test. At pitch angle 20o, 

the error for KT is about 7.06% and 2.09% for KQ. In 

short, the CFD results are in good agreement with the 

experiment data for the rest of simulation cases. 

Figure 5 shows that at around 5o, the flow goes in 

reversed direction, from support structure part to the 

propeller, as indicated in -20o in Figure 6.  

The added thrust on the hull 

This problem is explained according to Bernoulli’s 

theory. It is said that any increase in kinetic energy in a 

fluid must be followed by a decrease in static pressure 

[9]. When the propeller starts operating, the fluid 

moves from outside into the tunnel, a corresponding 

volume must move a greater distance forward in the 

tunnel (narrower place) thus have a greater speed. 

Hence, with the changing of the fluid speed, it appears 

an area of low pressure on the hull and has additional 

force acting on the hull. Within the tunnel, pressure is 

lowest, then rises gradually as the flow field widens and 

Table 4. Results of grid-convergence study at  =20o 

 Coa-

rse 

Medi-

um 
Fine 23  

12  Rk 

KT 0.185 0.189 0.190 0.022 0.002 0.1 

KQ 0.031 0.031 0.030 0.025 0.012 0.5 

 
Pressure side 

 

Suction side 

Figure 4. Distribution of y+ on propeller blade 

surfaces 

Table 5. Results of KT, KQ at various pitch angles   

 

[deg] 

KT [-] KQ [-] 

Experiment  

data 

CFD 

results 

Error 

% 

Experiment  

data 

CFD 

results 

Error 

% 

-20 - -0.192 - - 0.024 - 

10 - 0.053 - - 0.008 - 

15 - 0.108 - - 0.015 - 

20 0.204 0.190 7.06 0.0305 0.031 2.09 

24 - 0.250 - - 0.041 - 

 

 

Figure 5. Performance characteristics of bow thruster 
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smaller beyond the outing of the tunnel. The flow filed 

at various pitch angle are shown in Figure 6. The flow 

field’s direction at positive angles tends to start from 

the hub while at negative angle it goes in the opposite 

direction, as mentioned above. And, there are some 

turbulence flow appearing near the hull after the flow 

goes out. Consider =20o, the thrust on the hull 

(THull=20.523N) contributes approximately 20% of 

force for the total thrust (TT =114.706N). 

4. Conclusion  

The paper applied successfully CFD method when 

studying the hydrodynamics characteristics of bow 

thruster. The obtained CFD results are in good 

agreement with the results of experiment, the errors of 

7.06% for thrust coefficient and 2.09% for torque 

coefficient at pitch angle 20o. In addition, the 

influence of mesh size on the simulation results is 

investigated to get the suitable mesh for the 

calculations. Besides, the flow field around the hull 

and propeller is shown to explain how the hull also 

produces the thrust. This will be considered to predict 

the power of the bow thruster and its efficiency. 
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Figure 6. Velocity distribution in pitch angles:  

-20o, 10o, 15o, 20o and 24o 
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Tóm tắt 

Mô phỏng số cho vỏ tàu - chân vịt tàu biển khi sử 

dụng phần mềm STAR-CCM+ đưa ra tín hiệu lực đẩy 

theo thời gian thực với bước thời gian thay đổi. Tín 

hiệu lực đẩy được xử lý FFT để thu được giá trị trung 

bình và các biên độ điều hòa nhằm xác định nguồn 

kích thích gây dao động dọc trục từ chân vịt. Tín hiệu 

mô phỏng được xử lý: (a)-Trích tạo một số chu kỳ tín 

hiệu hội tụ; (b)-trích mẫu lại theo bước trích mẫu dt 

nhỏ nhất; (c)-xác định véc tơ tín hiệu trung bình từ 

một số véc tơ tín hiệu hội tụ cùng chu kỳ và bước thời 

gian; (d)-trích mẫu lại theo số lượng mẫu NFFT=2k 

cho dãy tín hiệu trung bình thu được; (e)-biến đổi 

FFT cho dãy tín hiệu có lượng mẫu NFFT. Tàu 

Fortuner Navigator (VOSCO) được sử dụng nghiên 

cứu lực đẩy do chân vịt sinh ra. Phần mềm xử lý tín 

hiệu được lập trình trên LabView.  

Từ khóa: Lực đẩy tàu, trích mẫu lại, FFT.   

Abstract 

The marine vessel thrust forces receiving from the 

hull-propeller numeric simulation by the STAR-

CMM+software present digital arrays in real 

time with the variable time step. The thrust force 

signals were processed: (a)-Selecting an array 

from the simulated array with the good 

conregence; (b)-resampling with the fix minimal 

step dt for the selected array; (c)-calculating the 

average cycle vector from the made cycle vectors 

of the thrust force from the resampling arrays in 

the b-task;(d)-resampling with NFFT=2k samples 

of the received vector in the c-task; (e)-making 

FFT for the resamled array. The MV. Fortuner 

Navigator (VOSCO) was verified for studying the 

propeller’s thrust. The software for data 

processing was coded in LabView.  

Keywords: Thrust force, resampling, FFT. 

1. Đặt vấn đề 

Lực đẩy (thrust force) là thông số quan trọng của vỏ 

tàu - chân vịt (VT-CV) cần được tính toán và sử dụng 

trong thiết kế đóng mới tàu, khai thác kỹ thuật hệ động 

lực chính. Trong bài toán tính sức cản (bài toán tĩnh) 

cũng như xây dựng các đặc tính của VT-CV, lực đẩy 

được xem không đổi theo thời gian trong các chu kỳ 

công tác của chân vịt, còn khi sử dụng trong bài toán 

động lực học của hệ trục chính (dao động dọc) thì nó là 

các ngoại lực cưỡng bức, thay đổi tuần hoàn theo thời 

gian. Lực cưỡng bức dao động dọc trục có vị trí quan 

trọng khi nghiên cứu tải trọng động tác động tới gối đỡ 

chặn được xét đến từ phía động cơ và từ chân vịt. Đáng 

tiếc là chưa có nhiều kết quả công bố về các nguồn kích 

thích dao động dọc nêu trên, nên việc ứng dụng chúng 

vào nghiên cứu dao động dọc hệ trục còn nhiều hạn chế. 

Đăng kiểm Hoa Kỳ (ABS) [1] đưa ra kết quả 

thành phần tương đối Ttd theo lực đẩy trung bình T0: 

Ttd = T/ T0 khi nghiên cứu cho 20 trường hợp tàu 

thực. Ở đó không chỉ ra cụ thể điều kiện biên và 

phương pháp nghiên cứu được sử dụng. 

Phần mềm thương mại, chuyên dụng STAR-CCM+ 

được sử dụng vào nghiên cứu sự tương tác thủy động 

học giữa VT-CV. Đây là phần mềm mô phỏng được 

phát triển bởi SIEMENS, được xem là bể thử ảo cho 

phép triển khai mô phỏng sự tương tác của vỏ tàu - 

nước - chân vịt và vỏ tàu - không khí trong các điều 

kiện khai thác khác nhau. Để đảm bảo cho kết quả tính 

được chính xác kích thước của miền không gian tính 

toán bao quanh thân tàu được lựa chọn theo hướng dẫn 

chi tiết của hãng [3], [4] và phương pháp tính thủy động 

học (CFD) thường dùng là RANSE (Reynolds 

Averaged Navier-Stokes Equations) để đảm bảo kết 

quả thu được theo thời gian thực [2], [4].  

Mục tiêu đặt ra là xác định lực đẩy:  

T=T0 + T1.sin(Zpt) + T2.sin(2Zpt)+…  

Ở đó:  - Tốc độ góc (rad/s) của chân vịt; các hệ 

số T0, T1… cần được tính bằng việc xây dựng thêm 

(mới) thuật toán và phần mềm xử lý tín hiệu số phù 

hợp với cơ sở dữ liệu thu được từ kết quả mô phỏng 

số cho hệ VT-CV khi sử dụng phần mềm chuyên dụng 

STAR-CCM+.   

2. Phương pháp nghiên cứu  

2.1. Xử lý tín hiệu lực đẩy từ mô phỏng số dùng 

STAR-CCM+ cho hệ VT-CV 

Đầu ra từ quá trình mô phỏng cơ hệ VT-CV khi dùng 



 

 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ  

60 SỐ 70 (04-2022) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

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

phần mềm STAR-CCM+ là các dãy tín hiệu số theo thời 

gian thực cho các đại lượng được nghiên cứu: Lực đẩy, 

mô men. Để đạt được kết quả ổn định, thời gian mô 

phỏng thường rất dài (khoảng 10-15 ngày/1 chế độ mô 

phỏng), chúng tôi đã dùng máy tính chuyên dụng có tốc 

độ cao với số lượng điểm chia rất lớn (thường hàng triệu 

phần tử hữu hạn). Trong quá trình tính, bước thời gian 

ban đầu được thiết lập khá lớn dt = 0,2s÷0,3 (s), sau đó 

được thiết lập nhỏ dần (cho các quá trình quá độ), cuối 

cùng thiết lập bước thời gian đủ nhỏ để đảm bảo độ 

chính xác của phép tính khi các chu kỳ đạt sự hội tụ, ổn 

định. Bước tính cho các chu kỳ ổn định cuối cùng được 

cài đặt thường nhỏ nhất (dt =0,001s). Dữ liệu cuối cùng 

dùng cho nghiên cứu phải là tín hiệu ổn định, hội tụ.  

Ví dụ, trên Hình 1 biểu diễn mô ment M(t) và lực 

đẩy ThR(t) thu được từ mô phỏng trên STAR-CCM+ 

cho hệ VT-CV của MV. Fortune Navigator (FN, 

VOSCO) ở thí nghiệm số 5, với dữ liệu đầu vào đưa 

ra trong Bảng 2 phía dưới.  

Trên Hình 1 ta thấy tại thời điểm: t=126s kết quả 

hiển thị của lực đẩy ThR(t) vẫn trong thời kỳ quá độ, 

chưa được ổn định.  

Lực đẩy trong một chu kỳ công tác của chân vịt 

với số cánh Zp, với trường hợp MV. FN: Zp=4 

thường có 4 cực đại và 4 cực tiểu. Do đó, tín hiệu 

thô từ mô phỏng cần chọn đoạn đã ổn định, ví dụ từ 

thời gian 128÷130 (s). Sau khi chọn được dải tín 

hiệu có thể xem là ổn định, cần trích lại mẫu với 

cùng bước thời gian dt (vì thực tế trong nhiều trường 

hợp các bước thời gian trích mẫu khác nhau do phần 

mềm STAR-CCM+ tự động lựa chọn để có được kết 

quả ổn định nhất). 

Để xử lý tín hiệu số (rời rạc) từ thời gian thực sang 

miền tần số Fourie, dãy tín hiệu số phải được trích 

NFFT mẫu theo bước thời gian không đổi, còn khi 

dùng phép biến FFT thì số mẫu được trích thường là 

bội số của 2 (NFFT = 2k, ví dụ k = 9).  

Giả sử bước thời gian dt (m) = q.dtmin, q =1, 2…, 

ở đó dtmin=0,001s là bước nhỏ nhất được dùng cho 

đoạn cuối khi tín hiệu đã ổn định. Tại hai thời điểm 

trích mẫu m và (m+1) giá trị lực đẩy được ký hiệu 

T(m) và T(m+1). Thay đổi lực đẩy dT =T(m+1)-T(m) 

được chia đều thành q đoạn theo quy luật tuyến tính: 

1 1T(m i) T(m) i.dT (m);dT (m) dT / q;

dT(m) T(m 1) T(m);i 1...q    

+ = + =

= + − =
    (1) 

Sau bước xử lý trên cho ta kết quả là dãy tín hiệu điều 

hòa ổn định chứa một số chu kỳ của lực đẩy T(t), với 

bước thời gian dt =0,001s. Khi mô phỏng cho vận tốc 

quay của trục chân vịt np (v/ph), thì một vòng quay sẽ 

được trích N1c mẫu tính theo công thức (2), và một 

đoạn có Ns =Nc. N1c mẫu, với Nc - Số chu kỳ được 

trích mẫu Nc =3 hoặc Nc =4.  

 

1c p s c 1cN [60000/ n ](samples);N N .N= =      (2) 

Trong đó: [ ] -Phần nguyên của số được làm tròn. 

Một chu kỳ dữ liệu có số mẫu N1c tính theo công 

thức (2) thường khác NFFT =2k. Phép biến đổi Fourie 

nhanh (FFT) nhằm thu được biên độ và pha của các 

thành phần điều hòa của tín hiệu lực đẩy được tính theo 

một trong hai cách tổ chức sau: (a) khi Nc < NFFT và 

gần bằng 2k, thêm vào dãy số ban đầu Nc với các số 

hạng mới đều có giá trị bằng 0 để đạt dãy số mới có 2k 

mẫu. Nếu Nc lớn hơn không nhiều 2k, khi đó lượng số 

hạng bổ sung (giá trị 0) để có dãy mới 2(k+1) là rất lớn; 

(b) trích mẫu lại theo phương pháp gần đúng “spline” 

và sử dụng mô đun có sẵn trong LabView để xây dựng 

phần mềm con xử lý tín hiệu. Trong bài báo này chúng 

tôi sử dụng phương pháp (b), áp dụng cho các dãy tín 

hiệu ban đầu có số mẫu bất kỳ so với số mẫu đích 

NFFT=2k dùng để tính FFT sau này. 

Véc tơ giá trị lực đẩy trung bình cho một chu 

kỳ từ Nc chu kỳ đã được trích mẫu lại với số mẫu 

NRS =2k, ví dụ NRS =512 mẫu: 

            
512

T RS

i 1c

1
X (i) T (i);

N =

=       (3) 

Xử lý tín hiệu trung bình đã lọc nhiễu trong miền 

tần số bằng FFT, được lập trình code (trong LabView/ 

MatLab) với câu lệnh FFT(XT) rất thuận tiện và 

nhanh chóng, và kết quả được thể hiện trong công 

thức (4) và (5). 

FFT(XT) => {Tm, AT1, AT2,...; PhT1, PhT2,...}  (4)  

Hay:  

 
1

sin(k )
pM

m k
T(t) =T AT ζ

k

k

t
=

+ +  (5.1)  

1 1
sin( ) sin(Z )

sin(2 Z )

m Zp Zp

2.Zp 2Zp

T(t) =T AT ζ T ζ

           + AT ζ

p

p

t t

t

 



+ + + + +

+
 (5.2)  

 

Hình 1. Mô men M và lực đẩy T từ mô phỏng  

trên phần mềm STAR-CCM+ 
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Trong đó:  Zp - Vận tốc góc, số cánh của chân 

vịt; Tm- Giá trị trung bình của lực đẩy; AT,  - Biên độ 

và pha của các điều hòa.  

Trong (5.1) biễu diễn tín hiệu theo tất cả các điều 

hòa từ 1 đến Mp (số điều hòa được nghiên cứu), còn 

trong (5.2) - Theo các điều hòa có ý nghĩa thực tế 

trong nghiên cứu: k=1, Zp, 2Zp …  

Thuật giải quá trình xử lý tín hiệu số với đầu vào 

là dãy số lực đẩy T=[T(1)...T(N)] (kết quả từ mô 

phỏng trên STAR-CCM+) để thu được đặc tính tín 

hiệu trong miền tần số (qua FFT) như đã nêu trên.  

Bước 1. Nhập (đọc) dữ liệu đầu vào từ file đã lưu 

trữ kết quả mô phỏng lực đẩy bằng STAR-CCM+.  

Bước 2. Chọn đoạn dữ liệu ổn định từ dữ liệu đầu 

vào với độ dài sao cho chứa ít nhất Nc=3 chu kỳ (vòng 

quay) làm việc của chân vịt. Trích mẫu lại đoạn dữ liệu 

ổn định với bước thời gian dt =0,001s theo công thức (1). 

Bước 3. Xác định số mẫu trong một chu kỳ N1c và 

tổng số mẫu Ns sẽ trích cho Nc chu kỳ (theo công thức 

(2)). Xác định véc tơ lực đẩy trung bình của chân vịt 

theo 1 chu kỳ trong thời gian thực.   

Bước 4. Trích mẫu lại tín hiệu lực đẩy trung bình 

T từ số mẫu N1c sang số mẫu chuẩn NFFT =2k .   

Xử lý FFT cho tín hiệu lực đẩy đã được trích mẫu lại 

NFFT với 1 chu kỳ quay của chân vịt. Lưu lại kết quả 

xử lý của tín hiệu lực đẩy trong miền tần số. 

Đặc điểm trong lập trình code xây dựng mô-đun 

(VI) xử lý tín hiệu trên LabView. 

Lập trình trên LabView có ưu điểm: Triển khai dễ 

và trực quan khi sử dụng các thư viện đồ họa được 

xây dựng trong LabView, sử dụng tích hợp các lệnh 

tương tự viết trong m.file của MatLab để tích hợp 

trong MathScript trong LabView. Xây dựng mô-đun 

trên giao diện chính (Front Panel, FP) cũng như trong 

giao diện lập trình (Block Diagram, BD). Trên FP 

thiết kế các biểu tượng (Icon) để điều khiển quá trình 

mô phỏng và hiển thị kết quả. Trong BD thiết lập toàn 

bộ code để thực hiện thuật toán xử lý với dữ liệu đầu 

vào có thể từ FP hoặc nhập bằng code trong BD (nhập 

dữ liệu được gán từ người lập trình; đọc dữ liệu đầu 

vào từ files đã lưu trữ; đọc dữ liệu trực tiếp đo đạc, 

thu thập được). Kết quả xử lý trong BD có thể được 

hiển thị trên FP, cũng như lưu lại trong files dữ liệu 

theo code độc lập (định dạng với dạng dữ liệu tương 

ứng *.tdms, *.lvm, *.tdm). 

Trong bài toán xử lý tín hiệu lực đẩy được mô 

phỏng bằng CCM+, tín hiệu vào khá lớn cho một chế 

độ (khoảng 5000 mẫu) và lưu lại trong định dạng 

*.csv. Việc đọc dữ liệu thực hiện bằng một chương 

trình con (subVI) code trong LabView. Với các định 

dạng thông thường (*.lvm, *.tdm, *.tdms) thì có thể 

code bằng các subVI được xây dựng trong Express 

(Input→Read From File) hoặc programming → File 

I/O (Read Meas File). Tuy nhiên, CCM+ lưu lại dữ 

liệu dưới dạng *.csv, không thể đọc dữ liệu đã lưu lại 

bằng phương các pháp trên, mà ta phải can thiệp vào 

lập trình code bậc cao. Các tác giả đã code để tạo một 

subVI đọc *.csv từ đường dẫn (trong BD): 

programming → File I/O→ Read Delimited Spread 

Sheet.vi. 

Code trong BD được các tác giả sử dụng 

MathScript để viết các câu lệnh (tương tự trong 

m.file) và thường xử lý tín hiệu dưới dạng véc tơ và 

ma trận, do vậy câu lệnh ngắn và dễ viết, dễ kiểm tra 

phát hiện lỗi. 

Kết quả xử lý được hiển thị theo đặc điểm của dữ 

liệu: Số, text, ma trận có thể hiển thị giá trị tương ứng, 

đặc biệt dưới dạng rất trực quan là bảng và đồ thị. Ưu 

điểm đặc biệt là lưu trữ dữ liệu trong Excel dưới dạng 

bảng tính với định dạng *.tdms được các tác giả sử 

dụng trong nhiệm vụ tương ứng. Một số kết quả được 

thể hiện trên Hình 2 và Hình 3. 

Trong MathScripts sử dụng một số câu lệnh: 

- Xác định số mẫu cho một chu kỳ (2):  

N1c =round(6E4/n); 

- Trích mẫu lại cho dãy tín hiệu T chu kỳ có N1c 

mẫu, để được dãy tín hiệu hai có NFFT = 512 mẫu, ta 

tạo hai dãy biến số x1 và x2 và theo câu lệnh:  

dx1=1/N1c;dx2=1/512; 

x1=1:N1c; x1=x1*dx1;x2=1:512;x2=x2*dx2; 

   T2=interpolate1d(x1,T,x2,'spline'); 

- Biến đổi FFT cho véc tơ T2 đã trích mẫu lại, thu 

được giá trị biên độ (R) và pha (ph) của các điều hòa 

số phức (z) bằng lệnh tương ứng:  

   R=abs(z); ph=angle(z) 

 2.2. Xử lý tín hiệu lực đẩy chân vịt MV. FN  

MV.FN là tàu container của VOSCO được lựa 

chọn là đối tượng nghiên cứu của bài báo. 

Tàu MV. FN được trang bị 01 động cơ chính ký 

hiệu 8L35MC do hãng MAN B&W chế tạo, lai trực 

tiếp 01 hệ trục chân vịt. Máy chính có công suất 

4.647kW (liên tục lớn nhất, maximal continous 

Output, M.C.O), tại vòng quay định mức 210v/ph. 

Chân vịt có 4 cánh (Zp =4) [5]. 

Một số thông số kỹ thuật của hệ động lực chính 

của MV.FN tại các chế độ thử tàu đường dài được thể 

hiện tại Bảng 1 dưới đây [5].  



 

 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ  

62 SỐ 70 (04-2022) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

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

Nghiên cứu số liệu khai thác thực tế hệ động lực 

chính của MV.FN trong giai đoạn 2014-2020, các tác 

giả nhận thấy: Hiện nay tàu thường hoạt động với 

vòng quay động cơ (cũng bằng vận tốc chân vịt) 

khoảng 173,5v/ph, hay: nt% = 82,5 (M.C.R), tải 

LI%=56,4 khi tàu có tải hàng (Load Cargo Index) 

đầy: LCI%=100, tương ứng với mớn nước trung bình 

khoảng Dm=7,0÷8,0 (m). Chế độ tàu chạy không hàng 

(ballast) hoặc ít hàng tại mớn nước trung bình 

Dm=4,0÷5,7 (m).  

Bảng 2. Một số thông số đầu vào cho mô phỏng trên 

STAR-CCM+ ở chế độ n=173,2v/ph  

No Dmui(m) Dlai(m) Dm(m) V(hl/h) n(v/p) 

1 7,16 8,00 7,58 11,4 173,20 

2 7,52 8,52 8,02 10,8 173,20 

3 7,60 7,95 7,78 11,4 173,20 

4 6,48 7,10 6,79 11,2 173,20 

5 7,45 7,75 7,60 11,5  173,20 

Trên cơ sở đó, chúng tôi đã mô phỏng bằng phần 

mềm STAR-CCM+ tại 44 chế độ khác nhau, với 

mớn nước trung bình Dm từ ballast đến toàn tải hàng 

(LCI =100%). 

Trong bài báo này, các tác giả xin trình bày về một 

số thử nghiệm số theo chế độ thử đường dài và bổ 

sung thêm các chế độ khác tại n=173,2v/ph.     

Hình 2 giới thiệu kết quả: Trích mẫu lại tín hiệu 

lực đẩy theo số mẫu N1c cho một chu kỳ (vòng quay) 

chân vịt và trích mẫu theo NFFT =512.  

Hình 3 - Kết quả của biến đổi FFT cho tín hiệu 

T(t) trong miền tần số, thí nghiệm 5 (Bảng 2). 

Tại Bảng 3 chỉ ra kết quả tính CFD với mớn nước 

(m) [Dmui Dlai Dtb] = [3,35 3,54 4,44] sai lệch % <12,4 

so với kết quả Sea-Trials trong điều kiện thử tàu đường 

dài ở tất cả các chế độ. Mô men trung bình được tính 

theo thuật toán tương tự như tính lực đẩy trung bình cho 

một chu kỳ ổn định.  

Trên Bảng 4 là kết quả tính các thông số cơ bản:  

Lực cản trung bình Tm(kN); biên độ tương đối TAH 

(tỉ số của biên độ tuyệt đối và lực đẩy trung bình); của 

điều hòa thứ k, k=1 và k= 4, 8, 12 (là bội của số cánh 

chân vịt p= ) của 5 thí nghiệm (Bảng 2). 

Bảng 1. Kết quả thử đường dài MV. FN  

Tải ME  

Load 

Index 

Tốc độ 

tàu 

Vòng 

quay ME 

(CV) 

Công suất 

ME, CV 

 %  hl/h v/ph kW 

50 13,33 167,2 2.491 

75 15,22 191,1 3.478 

90 16,02 203,3 4.196 

100 16,39 209,8 4.681 

Ngày thử: 27 tháng 5 năm 1998 tại Nhật Bản 

Điều kiện thử tàu 

Điều kiện tàu: 

Mớn nước (m): Mũi 3.538 Lái:5.349 TB: 4.444 

Điều kiện biển: Sóng yên, biển lặng.  

 
 

Hình 2. Lực đẩy động thời gian thực trích mẫu theo 

vòng quay 173,2v/p (345 mẫu) và 512 mẫu 

 

Hình 3. Kết quả biến đổi FFT cho lực đẩy (tương ứng 

trên Hình 2) - mô phỏng số 5 với Dm =7,45m;  

Dlai =7,45m; V=11,5knot; n=173,2v/ph. 

Bảng 3. Kết quả đánh giá sai số từ mô phỏng số và thử 

nghiệm đường dài cho MV.FN  

LI% 
CCM+ 

Sea-

Trials 
Sai số CS 

M  CSSI CSST  %(SI,ST) 

50 124,7 17,51 2.184 2491 12,38 

75 156,7 20,01 3.137 3478 9,81 

90 179,8 21,29 3.829 4196 8,75 

100 195,5 21,97 4295 4681 8,25 

M[kNm]; [rad/s]; CS[kW]=M %=100.(CSSI-CSST)/CSSI 
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3. Phân tích kết quả và thảo luận 

Độ tin cậy của phương pháp CFD trên cơ sở sử 

dụng phần mềm chuyên dụng STAR-CCM+ của hãng 

SIEMENS cung cấp đã được thế giới sử dụng rộng rãi 

trong nghiên cứu, cũng như tại Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam một số nhà khoa học đã sử dụng và có 

các công bố khoa học [1÷3].  

Độ tin cậy của mô hình lưới phần tử hữu hạn xây 

dựng cho MV.FN được các tác giả kiểm chứng qua 

việc so sánh giữa số liệu mô phỏng với số liệu thử 

nghiệm đường dài. Tại Bảng 3 chỉ ra độ lệch %<12,4 

giữa kết quả tính toán công suất và kết quả theo Sea-

Trials trong điều kiện thử tàu đường dài (thực 

nghiệm) ở tất cả các chế độ. Độ sai lệch trên phù hợp 

và cho phép triển khai mô phỏng với mô hình được 

xây dựng tại các chế độ khác nhau. 

Phương pháp nghiên cứu, tính FFT cho lực đẩy thu 

được dưới dạng thời gian thực được trích mẫu lại 

(resampling) hai lần: Đúng theo vận tốc quay của chân 

vịt (lần 1) và theo số mẫu NFFT =2k cho độ chính xác 

tuyệt đối (nếu bỏ qua sai số làm tròn số trong tính toán). 

Kết quả tính FFT phù hợp trong thực tế xử lý nhiễu 

bằng thuật toán xử lý nhiễu ngẫu nhiên: Lấy trung bình 

của Nc chu kỳ (dãy tín hiệu) và bản thân phép toán FFT 

chỉ chọn lấy những tần số bậc thấp. 

Trong bài toán tính dao động dọc cưỡng bức, 

ngoại lực sinh ra dao động xoắn dọc trục cần quan 

tâm là các điều hòa đầu tiên và một số m điều hòa đầu 

tiên là bội số của số cánh chân vịt Zp, m=1÷3, tuy 

nhiên nên quan tâm nhất khi m=1, vì biên độ lực dọc 

trục thường lớn nhất (Bảng 4).   

4. Kết luận 

Bài báo đưa ra phương pháp, thuật toán và một số 

lưu ý khi xử lý tín hiệu lực đẩy chân vịt thu được từ 

mô phỏng CFD để thu được số liệu tin cậy: Lực đẩy 

trung bình và các thành phần điều hòa của nó ở các 

chế độ mớn nước khác nhau, phục vụ cho bài toán 

tính lực cản vỏ tàu, các đặc tính chân vịt, lựa chọn chế 

độ khai thác của hệ động lực cũng như cho tính dao 

động dọc của hệ trục chính. 

Trích mẫu lại tín hiệu lực đẩy ổn định trong thời 

gian thực hai lần theo vòng quay chân vịt và theo 

NFFT để đảm bảo độ chính xác của phép tính FFT. 

Thuật toán được triển khai thuận tiện trên LabView 

cùng với ứng dụng của MathScripts. Phương pháp, 

thuật toán và lập trình trên LabView có ý nghĩa ứng 

dụng trong xử lý tín hiệu số với số mẫu cần xác định 

chính xác (cho giám sát, chẩn đoán bằng dao động).       

Tại chế độ khai thác với vòng quay chân vịt 

n=173,2v/ph, (=18,1rad/s) kết quả mô phỏng trên MV. 

FN với mức mớn nước khác nhau Dm=6,8÷8,02 (m) 

cho ta biên độ dao động của điều hòa bậc 1 theo số cánh 

chân vịt (k=4) là lớn nhất, nằm trong dải 

0,12%÷0,76% lực đẩy trung bình chân vịt tại các chế 

độ hoạt động của tàu trong điều kiện tàu khai thác bình 

thường (sóng yên biển lặng, tàu chạy biển,...).  

Kết quả từ mô phỏng và xử lý tín hiệu lực đẩy cho 

ta thấy được tính chất thủy động học tương tác giữa 

vỏ tàu, chân vịt phụ thuộc vào mớn nước trung bình 

và độ chúi (TRIM) của tàu. Một số nghiên cứu sâu 

hơn về mô hình hồi quy trong xử lý kết quả mô phỏng 

lực đẩy và mô men chân vịt sẽ được trình bày trong 

công trình nghiên cứu tiếp theo.  
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Bảng 4. Kết quả xử lý FFT cho lực đẩy tại 5 chế độ mô 

phỏng (Bảng 3, n=173,2 v/ph) và mớn nước khác nhau 

No 
Tm TAH1 TAH4 TAH8 TAH12 

kN % Tm % Tm % Tm % Tm 

1 348 0,00 0,36 0,02 0,02 

2 348 0,04 0,12 0,04 0,01 

3 356 0,10 0,70 0,15 0,04 

4 333 0,05 0,71 0,05 0,03 

5 357 0,10 0,76 0,05 0,02 
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Tóm tắt 

Bảo vệ catốt được xem là phương pháp hiệu quả 

để bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn trong nước biển. 

Phương pháp bảo vệ này thường đi kèm với sự 

hình thành các kết tủa trên bề mặt kim loại được 

bảo vệ. Trong bài báo này, sự thay đổi nồng độ 

của các ion trong lớp khuếch tán dưới tác dụng 

của dòng điện một chiều, tốc độ hình thành các 

chất kết tủa và thành phần của chúng trong hỗn 

hợp đã được nghiên cứu bằng mô hình toán học. 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi mật độ 

dòng điện tăng, nồng độ của các ion OH − , 

2

3
CO −

tăng và nồng độ của các ion 
3

HCO −
giảm 

dần. Kết quả tính toán cho thấy các thành phần 

mol của các chất trong kết tủa bằng nhau ở mật 

độ dòng điện là 1,4 A/m2.  

Từ khóa: Vận chuyển khối lượng, bảo vệ catốt 

nước biển, mật độ dòng điện, kết tủa. 

Abstract 

Cathodic protection is considered the effective 

method to protect metals from corrosion in 

seawater. This method of protection is often 

accompanied by the formation of calcareous 

deposits on the cathodically protected metal 

surface. In this study, the change of concentration 

of ions in the diffusion layer under the effect of 

DC current, the rate of formation of calcareous 

deposits and their composition in the mixture were 

studied by modeling method. Research results 

have shown that as the current density increases, 

the concentration of ions OH − , 
2

3
CO −

increases, 

and the concentration of ions 
3

HCO −
decreases. 

The caculation results showed that the molar 

components of the substances in the compound 

are equal at a current density of 1,4 A/m2. 

Keywords: Mass transport, cathodic protection, 

sea water, current density, calcareous deposits. 

1. Đặt vấn đề 

Ăn mòn là hiện tượng xảy ra phổ biến đối với các 

cấu trúc kim loại của các công trình ngoài khơi. Các 

cấu trúc kim loại này cần được bảo vệ để tăng độ tin 

cậy khi hoạt động và kéo dài tuổi thọ của chúng do 

tính ăn mòn cao của nước biển. 

Trong số các phương pháp bảo vệ ăn mòn, 

phương pháp bảo vệ catốt được coi là phương pháp 

bảo vệ hiệu quả cho các kết cấu kim loại trong nước 

biển [1, 2]. 

Bảo vệ catốt của kim loại trong nước biển thường 

đi kèm với sự hình thành các muối kết tủa trên bề 

mặt kim loại. Thành phần chính của kết tủa bao gồm 

Mg(OH)2 và CaCO3 [3]. Nguyên nhân của sự hình 

thành các kết tủa này là do trong quá trình bảo vệ 

catốt ion OH– hình thành theo các phản ứng sau: 

 
2 2
4 2 4 ,O e H O OH− −+ + →  (1) 

hoặc: 

 
2 2

2 2 2 .H O e OH H− −+ → +   (2) 

Nồng độ ion OH– tạo ra làm tăng pH ở bề mặt 

kim loại được bảo vệ ăn mòn bằng phương pháp 

catốt. Đồng thời, do sự có mặt của ion 
3

HCO −
 trong 

nước biển, ion 
2

3
CO −

 được hình thành theo phản 

ứng (3): 

 
2

3 3 2
.OH HCO CO H O− − −+  +  (3) 

Điều này làm tăng nồng độ của các ion 
2

3
CO −

ở 

bề mặt kim loại và khi có đủ nồng độ ion Ca2+ hoặc 
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Mg2+, các kết tủa sẽ được hình thành trên bề mặt kim 

loại nếu nồng độ CaCO3 và Mg(OH)2 [4] đạt đến 

mức độ bão hoà theo các phản ứng sau: 

 
2 2

3 3
Ca CO CaCO+ −+ →   (4) 

 
2

2
2 ( ) .Mg OH Mg OH+ −+ →   (5) 

Sự hình thành kết tủa trên bề mặt kim loại được 

bảo vệ bằng phương pháp catốt phụ thuộc vào nhiệt 

độ [2, 5], pH [6], mật độ dòng điện [7, 8], tình trạng 

bề mặt kim loại [9], ánh sáng mặt trời [10-12], ion 

sunfat [13], áp suất và thành phần của nước biển 

[14-16]. 

Lớp kết tủa hình thành trên bề mặt kim loại được 

bảo vệ catốt có thể làm giảm các yêu cầu về giá trị 

của dòng điện bảo vệ và nâng cao khả năng bảo vệ 

kim loại chống lại sự ăn mòn khi không có dòng điện 

bảo vệ [4, 7, 12]. Tác dụng bảo vệ chống lại sự ăn 

mòn trong quá trình hình thành lớp kết tủa được tạo 

ra do sự thay đổi các đặc tính của nước biển gần bề 

mặt kim loại được bảo vệ và tạo ra một rào cản bổ 

sung đối với sự chuyển động của các thành phần 

tham gia vào quá trình ăn mòn. Ví dụ, sự khuếch tán 

của oxy, làm hạn chế phản ứng khử oxy trên bề mặt 

kim loại [13]. 

Việc tính toán, mô phỏng quá trình hình thành kết 

tủa trên bề mặt kim loại đã được báo cáo trong một 

số công trình đã được công bố [6, 17, 18]. Những 

công bố này sử dụng các phương pháp mô phỏng 2D 

hoặc 3D để mô phỏng quá trình hình thành kết tủa 

trên bề mặt kim loại. 

Mục đích của bài báo là xây dựng mô hình toán 

học và mô phỏng sự thay đổi nồng độ của các ion 

trong lớp khuếch tán và tốc độ hình thành các kết tủa 

trên bề mặt kim loại của các công trình ngoài khơi 

khi được bảo vệ ăn mòn bằng phương pháp catốt ở 

các giá trị mật độ dòng diện ngoài khác nhau. 

2. Xây dựng mô hình toán học về sự hình 

thành các kết tủa trên bề mặt kim loại khi 

được bảo vệ bằng phương pháp catốt trong 

nước biển 

Để xây dựng mô hình toán học về sự hình thành 

các kết tủa trên bề mặt kim loại khi được bảo vệ 

bằng phương pháp catốt có thể giả định rằng tồn tại 

các trạng thái trung gian trong các phản ứng tạo kết 

tủa của Mg(OH)2 và CaCO3. Tuy nhiên, các trạng 

thái trung gian này tồn tại trong thời gian rất ngắn 

nên có thể bỏ qua [17]. Quá trình hình thành kết tủa 

được mô tả như trong Hình 1. 

 

Hình 1. Sơ đồ hình thành kết tủa trong lớp khuếch tán 

Theo Fetter [19] việc xác định sự phân bố nồng 

độ các ion OH − , 
2

3
CO −

 và 
3

HCO −
 trong lớp 

khuếch tán dẫn đến bài toán về sự khuếch tán có tính 

đến sự cân bằng các chất và có thể xác định được bởi 

hệ phương trình (6)  

 

2 3 1
2 3

1 2 1 2
1 3

1 2 3

C C i
D D

x x F
C C i ii

D D
x x F F F
C C KC

  
+ =

 
  −

+ = + +  
 =

, (6) 

Trong đó: С1, С2, С3 - Nồng độ tương ứng của 

các ion OH–,
3

HCO −
,

2

3
CO −

, (mol/m3); D1, D2, D3 - 

Hệ số khuếch tán của các ion OH–,
3

HCO −
,

2

3
CO −

, 

(m2/giây); K - Hằng số biểu kiến của cân bằng đồng 

nhất trong phản ứng (3), (mol/m3); F - Số Faraday, 

C/mol; x - Khoảng cách tính từ bề mặt kim loại, m; i 

- Mật độ dòng điện bảo vệ, (A/m2), i1, i2 - Mật độ 

dòng điện kết tủa tương ứng của CaCO3 và Mg(OH)2, 

(A/m2). 

Trong quá trình kết tủa, sự hình thành kết tủa của 

CaCO3 sẽ dẫn đến sự giảm nồng độ của các ion 

2

3
CO −

 và 2Ca +  trên bề mặt của kim loại được bảo 

vệ catốt, và tốc độ kết tủa sẽ phụ thuộc nồng độ của 

các ion 
2

3
CO −

 và 2Ca + . Tốc độ kết tủa của CaCO3 

được tính bằng biểu thức (7) [18]: 

 
2 2 2 2

3 3

3 3

3,

1

m

Ca Ca CO CO

CaCO CaCO

sp CaCO

C C
r k

K

 
+ + − −

 
 = −
 
 

, (7) 

Trong đó: 
3CaCO

r - Tốc độ kết tủa của CaCO3, 
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(g/mol); 
3CaCO

k - Hằng số tốc độ kết tủa của CaCO3, 

mol/(m2giây); m - Thứ tự phản ứng; 2Ca


+
, 2

3CO


− – 

hệ số hoạt độ tương ứng của ion 2Ca + và 
2

3
CO −

; 

3,sp CaCO
K - Tích số tan của CaCO3, (mol2/m6); 2Ca

C
+

, 

2
3CO

C
− - Nồng độ tương ứng của ion 2Ca +  và 

2

3
CO −

, 

(mol/m3). 

Nếu nồng độ của ion 2Ca + lớn hơn so với nồng 

độ của ion 
2

3
CO −

 thì chỉ cần tính đến sự bão hòa 

đối với các ion 
2

3
CO −

. Khi đó mật độ dòng điện kết 

tủa của CaCO3 được tính bằng biểu thức (8) [20]: 

 ( )1 1 3 3

s oi B C C= − , (8) 

Trong đó: 3

2 2 2
3

3

1 ,
,

CaCO

Ca CO Ca bulk
sp CaCO

k
B F C

K
 

+ − +
=  ; 

2 ,Ca bulk
C

+
- Nồng độ của ion 2Ca + trong nước biển, 

(mol/m3); 
3

sC  - Nồng độ của các ion 
2

3
CO −

trên bề 

mặt catốt; 3

2 2 2
3

,

3

,

sp CaCOo

Ca CO Ca bulk

K
C

C 
+ − +

=  - Nồng độ của 

các ion 
2

3
CO −

ở trạng thái cân bằng. 

Giá trị của B1 được tính từ thực nghiệm. Trong 

bài báo B1 được tính từ các giá trị lấy từ Bảng 1 và 

Bảng 2, 

3

2 2 2
3

3

1 ,
,

CaCO

Ca CO Ca bulk
sp CaCO

k
B F C

K
 

+ − +
=   

    = 9,5x10-3 (Am/mol). 

Tương tự, sự kết tủa của Mg(OH)2 sẽ dẫn đến sự 

giảm nồng độ của 
2Mg +

 và OH − ở bề mặt của kim 

loại được bảo vệ catốt, và tốc độ kết tủa sẽ phụ thuộc 

vào mức nồng độ của các ion 
2Mg +

 và OH − . Tốc 

độ kết tủa của Mg(OH)2 được tính bằng biểu thức (9) 

[18], 

2

2
2 2

2

, ( )2

( ) ( ) 2

sp Mg OH

Mg OH Mg OH Mg OH

Mg OH

K
r k C C

 
+ −

+ −

 
 = −
 
 

,  (9) 

Trong đó: 
2( )MG OH

r - Tốc độ kết tủa của Mg(OH)2, 

(g/mol); 
2( )Mg OH

k - Hằng số tốc độ kết tủa của 

Mg(OH)2, m7/(mol2giây); 
2Mg


+

, 
OH


−
- Hệ số hoạt 

độ tương ứng của ion 
2Mg +

và OH − ; 
2, ( )sp Mg OH

K - 

tích số tan của Mg(OH)2, (mol2/m6); 
2Mg

C
+

, 
OH
C

−
- 

Nồng độ tương ứng của ion 
2Mg +

và OH − , 

(mol/m3). 

Nếu nồng độ của ion 
2Mg +

lớn hơn so với nồng 

độ của ion OH −  thì chỉ cần tính đến sự bão hòa đối 

với các ion
 
OH − . Khi đó mật độ dòng điện kết tủa 

của Mg(OH)2 được tính bằng biểu thức (10) [20], 

 ( )2 2

2 2 1 1

s oi B C C= − , (10) 

Trong đó: 
2

22 ( ) ,Mg OH Mg bulk
B Fk C

+
= , 

2 ,Mg bulk
C

+
- 

Nồng độ của ion
2Mg +

trong nước biển, (mol/m3); 

1

sC - Nồng độ của các ion 
2Mg +

trên bề mặt catốt;

2

2 2

, ( )

1 2

,

sp Mg OHo

Mg OH Mg bulk

K
C

C 
+ − +

=  - Nồng độ của các ion 

OH − ở trạng thái cân bằng. 

Giá trị của B2 được tính từ thực nghiệm. Trong 

bài báo B2 được tính từ các giá trị lấy từ Bảng 1 và 

Bảng 2, 

2
22 ( ) ,Mg OH Mg bulk

B Fk C
+

=  = 2,01 (Am4/mol2). 

3. Kết quả tính toán và thảo luận 

Sử dụng công cụ ode15i trong ngôn ngữ lập 

MATLAB để giải hệ phương trình (6) thu được kết 

quả về sự phân bố nồng độ các ion trong lớp khuếch 

tán gần bề mặt kim loại được bảo vệ catốt và tốc độ 

hình thành của các kết tủa CaCO3 và Mg(OH)2 trên 

bề mặt kim loại ở các giá trị mật độ dòng điện khác 
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Hình 2. Sự phân bố nồng độ của các ion OH −
, 

2

3
CO −

 và 
3

HCO −
 trong lớp khuếch tán δ ở các giá 

trị mật độ dòng điện khác nhau i = 0 ÷ 5 A/m2 

 

Hình 3. Mật độ dòng điện kết tủa của CaCO3 

 

Hình 4. Mật độ dòng kết tủa của Mg(OH)2 

 

nhau (Hình 2, 3 và 4). Các tham số sử dụng trong 

tính toán được lấy từ Bảng 1 và 2, tương ứng với giá 

trị thực của nước biển tự nhiên. 

Bảng 1. Hệ số khuếch tán và nồng độ của các ion trong 

nước biển 

Ion 
Hệ số khuếch tán 

(m2/giây) 

Nồng độ 

(mol/m3) 

OH −  52,7×10-9 [21] 1,6×10-3 [18] 

3
HCO −

 1,19×10-9 [21] 1,54 [18] 

2

3
CO −

 9,55×10-10 [21] 0 [22] 

2Ca +  9,55×10-10 [21] 10,5 [18] 

2Mg +
 7,05×10-10 [21] 54,5 [18] 

 

Bảng 2. Các hằng số được sử dụng trong tính toán 

Thông số Độ lớn 
Tài liệu 

tham khảo 

3,sp CaCO
K  5×10-3 (mol2/m6) [23] 

2, ( )sp Mg OH
K  5,5×10-4 (mol3/m9) [23] 

3CaCO
k  1,13×10-8 (mol/m2) [18] 

2( )Mg OH
k  3,7×10-7 (m7/giây mol2) [18] 

2Ca


+
 0,2 [22] 

2
3CO


−  0,02 [22] 

F 9,65×104 (C/mol) [23] 

 2×10-4 (m) [22] 

K 1,3×10-2 (mol/m3) [24] 

m 1,7 [18] 

 

Hình 2 biểu diễn sự phân bố nồng độ của các ion 

OH − , 
2

3
CO −

 và 
3

HCO −
 trong lớp khuếch tán ở 

các giá trị mật độ dòng điện khác nhau, có thể thấy 

rằng nồng độ của các ion OH − , 
2

3
CO −

tăng khi mật 

độ dòng điện tăng lên, và nồng độ của các ion 

3
HCO −

giảm dần. Kết quả thu được của bài báo 

tương tự với kết quả đã được công bố trong các bài 

báo [17, 18]. 

Hình 3 và Hình 4 trình bày sự phụ thuộc của mật 

độ dòng kết tủa CaCO3 và Mg(OH)2 vào mật độ 

dòng điện ngoài. Ở mật độ dòng điện ngoài nhỏ hơn 

1 A/m2, tốc độ kết tủa CaCO3 trên bề mặt kim loại 

được bảo vệ catốt trong nước biển tăng nhanh. Trong 



 

 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ  

68 SỐ 70 (04-2022) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

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

 

Hình 5. Thành phần mol của CaCO3 và Mg(OH)2 

 

khi đó, Mg(OH)2 gần như không hình thành kết tủa. 

Ở mật độ dòng điện lớn hơn 1 A/m2, tốc độ kết tủa 

của Mg(OH)2 tăng theo quy luật gần giống đường 

cong parabol, tốc độ kết tủa của CaCO3 gần như 

không đổi. Điều này có thể giải thích rằng ở mật độ 

dòng điện nhỏ hơn 1 A/m2 toàn bộ ion OH– được tạo 

ra từ phản ứng (2) hoặc (3) sẽ tham gia vào phản ứng 

(4), và tiếp đến là phản ứng tạo kết tủa CaCO3 do 

nồng độ ion OH– tạo ra nhỏ hơn giá trị bão hoà của 

Mg(OH)2, phản ứng tạo kết tủa (5) chưa xảy ra. Ở 

các giá trị mật độ dòng điện lớn hơn 1 A/m2 khi nồng 

độ ion OH– sinh ra đủ lớn thì sẽ xuất hiện đồng thời 

kết tủa CaCO3 và Mg(OH)2 trên bề mặt kim loại.  

Thành phần của các chất kết tủa dưới dạng thành 

phần số mol có thể được tính như sau: 

 3

3

3 2( )

CaCO

CaCO

CaCO Mg OH

m

m m
 =

+
 (11) 

 2

2

3 2

( )

( )

( )

Mg OH

Mg OH

CaCO Mg OH

m

m m
 =

+
 (12) 

Trong đó: 3

3

1

1

CaCO

CaCO

M i t
m

z F
=  và 

2

2

( ) 2

( )

2

Mg OH

Mg OH

M i t
m

z F
=  - Khối lượng của CaCO3 và 

Mg(OH)2 đã hình thành trên bề mặt kim loại; z1, z2 - 

Số electron tham gia vào quá trình hình thành CaCO3 

(z1 = 1) và Mg(OH)2 (z2 = 2).   

Khi đó: 3

3

3 2

1

1 ( ) 2
0,5

CaCO

CaCO

CaCO Mg OH

M i

M i M i
 =

+
,

2

2

3 2

( ) 2

( )

1 ( ) 2
0,5

Mg OH

Mg OH

CaCO Mg OH

M i

M i M i
 =

+
 . 

Kết quả tính toán thành phần mol của các chất 

kết tủa trên bề mặt kim loại được thể hiện trên 

Hình 5. 

Hình 5 cho thấy khi mật độ dòng điện tăng, thành 

phần mol của CaCO3 trong kết tủa trên bề mặt kim 

loại được bảo vệ giảm, trong khi thành phần mol của 

Mg(OH)2 tăng. Thành phần mol của CaCO3 và 

Mg(OH)2 trong kết tủa bằng nhau ở giá trị mật độ 

dòng điện ngoài 1,4 A/m2.  

Kết quả thu được cho thấy rằng có thể thay đổi 

mật độ dòng điện ngoài để đạt được lớp kết tủa 

mong muốn. Đồng thời, nếu xác định được thành 

phần nào trong lớp kết tủa cho khả năng bảo vệ tốt 

hơn thì chúng ta có thể xác định được mật độ dòng 

điện tối ưu giúp hệ thống bảo vệ làm việc với hiệu 

quả kinh tế cao hơn khi tận dụng khả năng bảo vệ 

của lớp kết tủa hình thành trên bề mặt kim loại. 

4. Kết luận 

Bài báo đã tính toán, mô phỏng sự phân bố nồng 

độ của các ion trong lớp khuếch tán, tốc độ hình 

thành và thành phần của các chất kết tủa được hình 

thành. Kết quả nghiên cứu có sự tương đồng với các 

nghiên cứu trước đó và giúp chúng ta hiểu sâu hơn 

về quá trình hình thành các chất kết tủa trên bề mặt 

kim loại được bảo vệ catốt. 

Trong nghiên cứu tới chúng tôi sẽ tiến hành các 

thí nghiệm thực tế để xác định tốc độ hình thành và 

thành phần các chất kết tủa, đánh giá mức độ chính 

xác của mô hình tính toán được sử dụng trong nghiên 

cứu này. 
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Tóm tắt 

Bài báo này sẽ thảo luận về các yếu tố tác động gây 

ra hư hỏng bánh răng và công nghệ hàn đắp để sửa 

chữa các hư hỏng bề mặt. Nghiên cứu sẽ thực hiện ở 

ba chế độ hàn đắp với sự thay đổi của cường độ hàn 

và tiến hành tính toán các thông số liên quan tới 

trường nhiệt độ như năng lượng đường, nhiệt độ lớn 

nhất tại các điểm và tốc độ nguội. Mục đích chính 

của nghiên cứu là tìm hiểu mối quan hệ giữa năng 

lượng đường tới sự hình thành hình dáng, tổ chức tế 

vi và cơ tính của mối hàn đắp. 

Từ khóa: Năng lượng đường, tốc độ nguội, hàn 

đắp, bánh răng, thông số hàn. 

Abstract 

This article will discuss the factors causing gear 

damages and the weld overlay technology to 

repair gear surface damage. This work was 

carried out in three different welding parameters 

with the change of welding current, and then 

calculate the heat source parameters such as heat 

input, peak temperature, and cooling rate. The 

main purpose is to study the relationship between 

the heat input and the formation of weld shapes, 

microstructure and mechanical properties in the 

weld overlay process. 

Keywords: Heat input, cooling rate, weld 

overlay, gears, welding parameters. 

1. Mở đầu 

Bánh răng là một bộ phận truyền lực, truyền 

chuyển động hoặc thay đổi hướng chuyển động. Độ 

chính xác, chất lượng và đặc tính làm việc của bánh 

răng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, độ mòn, 

độ rung, tiếng ồn cũng như tuổi thọ của chúng. Các 

hiện tượng hư hỏng nhỏ của bánh răng như nứt, trầy 

xước, gẫy cạnh, biến dạng, mòn bề mặt, ăn mòn,… 

thường xảy ra trên bề mặt ở vị trí tiếp xúc, ghép nối 

giữa bánh răng với các chi tiết khác. Nguyên nhân 

dẫn tới hư hỏng là do tác động của tải trọng tác dụng, 

ứng suất nhiệt trong quy trình xử lý và làm việc, ăn 

mòn do ứng suất, mài mòn hoặc do mỏi gây lên. Các 

hư hỏng này sẽ làm giảm độ chính xác, thay đổi hình 

dạng bánh răng, dẫn tới phát sinh rung động trong 

quá trình làm việc, giảm hiệu suất và hình thành thời 

gian chết trong quá trình sản xuất. 

Quy trình sửa chữa các hư hỏng nhỏ trên bề mặt 

bánh răng thường tiến hành loại bỏ phần thể tích bị 

hư hỏng hoặc mài, phay các vết nứt xuất hiện trên bề 

mặt, sau đó sẽ bổ sung phần kim loại thích hợp để 

hồi phục hình dáng bánh răng ban đầu. Hiện nay, có 

rất nhiều phương pháp kỹ thuật được sử dụng để bù 

đắp vật liệu bị hao mòn. Một số nghiên cứu đã áp 

dụng phương pháp phủ laze để sữa chữa các bánh 

răng có hình dạng phức tạp [1-6]. Ví dụ, trong 

nghiên cứu của J.Shi và cộng sự [1] đã sử dụng lớp 

phủ laze với vật liệu phủ là bột Ni45 lên trên bề mặt 

bánh răng làm bằng thép C45, trong khí đó Lida và 

cộng sự [2] sử dụng bột thép H13 lên cùng vật liệu 

nền và cả hai đều cho kết quả tốt. Tuy nhiên phương 

pháp này đòi hỏi thiết bị đắt tiền và giá thành sản 

phẩm khá cao. Đối với các chi tiết không quan trọng 

hoặc sửa chữa tạm thời, công nghệ hàn hồ quang là 

phương pháp phổ biến nhất được sử dụng hiện nay 

nhằm giảm giá thành sản xuất. Để đảm bảo được liên 

kết hàn đạt chất lượng tốt nhất thì cần phải kiểm soát 

thông số công nghệ hàn từ giai đoạn chuẩn bị đến 

giai đoạn xử lý nhiệt. Trong đó, cần tránh sự xuất 

hiện vết nứt do mỏi hoặc ảnh hưởng của nguồn nhiệt 

cung cấp cũng như tốc độ nguội trong suốt quá trình 

hàn. Hai yếu tố này khi tác động vào mối hàn thì 

không chỉ ảnh hưởng tới hình dáng của mối hàn mà 

còn tác động tới sự thay đổi tổ chức và tính chất của 

liên kết hàn. Do đó, để tạo ra chất lượng mối hàn tốt 

trong quá trình sửa chữa các hư hỏng bề mặt thì cần 

kiểm soát nguồn nhiệt và sự thay đổi của trường 

nhiệt độ trong suốt quá trình hàn.   

Mục đích nghiên cứu trong bài báo này sẽ tính 

toán năng lượng đường, sự phân bố nhiệt độ, tốc độ 

nguội trong quá trình hàn đắp ứng dụng trong sửa 

chữa các chi tiết bánh răng, đồng thời đưa ra mối 

quan hệ giữa năng lượng đường tới sự hình thành 

hình dạng, tổ chức và cơ tính của mối hàn. 
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Hình 1. Biểu đồ xương cá biểu diễn các yếu tố tác động tới hư hỏng của bánh răng [7] 

 Tính toán 

Sửa chữa Vận hành 

Quá tải 

Tải chu kỳ Rung động 

Nhiệt độ 

Nguồn nhiệt/xử lý 

nhiệt sau hàn 

Sai bulông  

Môi trường 
Làm sạch 

Vát mép 

Hư hỏng 

bánh răng 

Vật liệu / 

Thiết kế 

Sai điện cực 

Fe/Cr 

Sai phương pháp hàn 

Đặc tính vật liệu 

Tỉ số truyền 

Chiều dày 

Chiều dài 

2. Phân tích nguyên nhân dẫn tới hư hỏng 

của bánh răng 

Việc tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới hư hỏng có 

một vai trò quan trọng khi lựa chọn phương án sửa 

chữa phù hợp. Trên thực tế, các dạng hư hỏng của 

bánh răng được chia thành ba nhóm: Hư hỏng nghiêm 

trọng, hư hỏng trong quá trình sản xuất và hư hỏng 

trong quá trình vận hành [7]. Nguyên nhân chính gây 

ra hư hỏng nghiêm trọng là do thiết kế bị lỗi, quá tải, 

chọn sai vật liệu hoặc quy trình xử lý vật liệu không 

đúng. Nguyên nhân chính gây ra hư hỏng trong quá 

trình sản xuất chủ yếu là do sử dụng quy trình sản xuất 

không phù hợp hoặc không tuân thủ các thông số kỹ 

thuật thiết kế. Cuối cùng, dạng hư hỏng xảy ra trong 

quá trình vận hành phải kể đến tác động của môi 

trường làm việc bất lợi như phản ứng hóa học, kiềm 

mạnh, axit hoặc khí, độ ẩm cao, nhiệt độ cao và tác 

động của tải va đập. Dưới tác động của môi trường, bề 

mặt của bánh răng dễ bị oxi hóa, ăn mòn hoặc hao 

mòn bề mặt, nếu xử lý sai có thể xuất hiện các vết nứt 

gây ra các hỏng hóc sớm cho bánh răng. Bên cạnh đó, 

trong quá trình bánh răng làm việc, một số loại vật 

liệu nóng chảy còn bám dính vào về mặt, làm thay đổi 

kích thước và giảm chất lượng bề mặt. Biểu đồ xương 

cá trong Hình 1 đưa ra cái nhìn tổng quan về các yếu 

tố tác động tới hiệu suất làm việc và gây hư hỏng bánh 

răng. 

Từ Hình 1 cho thấy, có rất nhiều nguyên nhân 

dẫn tới hư hỏng bánh răng, cụ thể gồm bốn nhóm 

chính như chọn sai vật liệu, thiết kế không tối ưu, 

tính toán không phù hợp và vận hành hoặc sửa chữa 

sai. Khi xét tác động của quá trình sửa chữa, việc lựa 

chọn hoặc áp dụng sai quy trình cũng sẽ làm giảm 

khả năng làm việc hoặc gây hư hỏng nặng hơn cho 

bánh răng. Trong nghiên cứu này chỉ tập trung xét 

ảnh hưởng một yếu tố là nguồn nhiệt trong quy trình 

công nghệ hàn sửa chữa bánh răng. 

3. Năng lượng đường và tốc độ nguội trong 

quá trình hàn đắp 

Sự phân bố nhiệt độ trong khi hàn và tốc độ 

nguội là hai yếu tố chính dẫn tới sự thay đổi tổ chức 

trong vật liệu, qua đó tác động trực tiếp tới tính chất 

của mối hàn. Bên cạnh đó, sự thay đổi nhiệt độ tại vị 

trí hàn và vùng xung quanh là nguyên nhân làm xuất 

hiện ứng suất dư. Do đó, các nghiên cứu về trường 

nhiệt độ chiếm vai trò quan trọng trong việc kiểm 

soát tổ chức hình thành và đưa ra biện pháp xử lý 

nhiệt sau hàn. 

Đại lượng đặc trưng cho nguồn nhiệt cung cấp 

vào vật liệu là năng lượng đường (qđ) được xác định 

theo công thức sau: 

𝑞đ = Q/v = UIη/v [j/m]          (1) 

Trong đó: U: Là hiệu điện thế (V); I: Là cường 

độ dòng điện (A); V: Là tốc độ hàn (m/s); η: Là hệ số 

hiệu suất.  

Năng lượng đường tỷ lệ thuận với cường độ dòng 

điện, hiệu điện thế và tỷ lệ nghịch với tốc độ hàn. 

Theo một số nghiên cứu cho thấy [8-11], khi năng 

lượng đường tăng, hình dáng của vũng hàn sẽ bị kéo 

dài hơn, chuyển từ dạng elip sang dạng giọt nước và 

sự thay đổi hình dáng này cũng khác nhau đối với 

từng loại vật liệu. Mặt khác, dưới tác dụng của nhiệt 

độ, vùng kim loại mối hàn được chia thành ba vùng: 

vùng nóng chảy, vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ) và 

vùng kim loại nền. Sự phân chia các vùng dựa trên 
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Hình 2. Sự phân bố nhiệt độ lớn nhất tại vùng ảnh 

hưởng nhiệt  
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Bảng 1. Thành phần hóa học của kim loại cơ bản 

(KLCB) và điện cực 

(%) C Si Mn P S Cr 

KLCB 0,13 0,30 1,16 0,013 0,004 0,24 

Điện 

cực 
0,04 0,19 1,28 0,012 0,003 0,049 

 

nhiệt độ lớn nhất tại thời điểm nung nóng. Nhiệt độ 

tối đa là nhiệt độ lớn nhất mà một vị trí trên vùng 

hàn nhận được trong suốt quá trình hàn. Theo 

Rodenthal và một số nghiên cứu khác [12, 13], nhiệt 

độ tối đa được xác định theo công thức sau: 

1/2
2 /

0 2

q v
T Tp

e d c r 
− =

 
 
 

       (2) 

Trong đó: Tp: Nhiệt độ lớn nhất tại vị trí đang xét 

(0C); T0: Nhiệt độ của phôi trước khi hàn (0C); q: 

Công suất nhiệt hiệu dụng của nguồn hồ quang (J); 

v: Tốc độ hàn (m/s); d: Chiều dày của phôi (m); ρ: 

Khối lượng riêng (kg/m3); c: Nhiệt dung riêng 

(J/kg.K); r: Là khoảng cách bán kính tính từ tâm. 

Bên cạnh ảnh hưởng của năng lượng đường và 

nhiệt độ tối đa, tốc độ nguội cũng chiếm vai trò quan 

trọng trong tổ chức hình thành sau cùng của mối hàn. 

Tốc độ nguội là đại lượng đặc trưng cho sự giảm 

nhiệt độ tính trong một đơn vị thời gian. Theo [8], 

công thức tính tốc độ nguội được xác định như sau: 

( )
2

3
2

0/

dT d
c T Tp

dt q v
= −

 
 
 

     (3) 

Thực tế, khi tăng tốc độ nguội sẽ làm tăng độ cứng 

và giảm độ dẻo dai, độ va đập của thép [12, 14, 15]. 

Tùy thuộc vào hàm lượng cacbon trong thép, khi tốc 

độ nguội thay đổi thì tổ chức thu được trong mối hàn 

thay đổi từ mactenxit, bainit trên và ferit hình kim. Ví 

dụ, khi nguội trong nước muối, tốc độ nguội lớn, tổ 

chức đạt được là mactenxit; ngược lại khi làm nguội 

trong không khí tổ chức đạt được chủ yếu là ferit. Tốc 

độ nguội còn làm thay đổi hàm lượng pha bainit hình 

thành trong thép. 

4. Phương pháp thực nghiệm  

Các mẫu dạng tấm có kích thước 200x200x5mm 

với thành phần như trong Bảng 1 được dùng để thay 

thế cho vật liệu làm bánh răng. Bề mặt mẫu được 

mài và làm sạch giúp loại bỏ hoàn toàn các tạp chất. 

Để thực hiện quá trình hàn đắp, các mẫu sẽ được hàn 

bằng quy trình hàn hồ quang tay điện cực không 

nóng chảy (GTAW) dưới khí bảo vệ argon. Tiến hành 

thực hiện ba mẫu tương ứng chế độ 1, 2, 3 với cường 

độ dòng điện thay đổi là 60A, 80A và 100A. Hiệu 

điện thế không đổi ở 25V và tốc độ hàn là 12cm/ph. 

Các mẫu sau khi hàn được cắt nhỏ để soi tổ chức 

tế vi và đo giới hạn bền kéo. Sau đó, sẽ tiến hành 

đánh giá ảnh hưởng của năng lượng đường, nhiệt độ 

và tốc độ nguội tính toán tới sự hình thành tổ chức tế 

vi và cơ tính mối hàn. 

5. Kết quả và bàn luận  

5.1. Tính toán nhiệt độ và tốc độ nguội trong 

quá trình hàn đắp 

Năng lượng đường ứng với ba chế độ hàn mẫu 1, 2, 

3 tương ứng là 6,105J/m, 8,105J/m và 10,105J/m. 

Nguồn nhiệt tại tâm mối hàn sẽ truyền ra môi trường 

xung quanh hình thành các vùng có nhiệt độ khác 

nhau. Hình 2 biểu diễn kết quả tính toán đường nhiệt 

độ lớn nhất tại các vị trí tính từ tâm mối hàn đến kim 

loại cơ bản. Nhận thấy, nhiệt độ tại vùng nóng chảy 

vào khoảng hơn 1500oC ứng với nhiệt độ nóng chảy 

của thép. Nếu xét tại cùng một vị trí so với biên giới 

nóng chảy, khi năng lượng đường càng lớn thì nhiệt 

độ lớn nhất tại vị trí đó sẽ càng lớn. Cụ thể, ứng với 

mẫu 1 có năng lượng đường nhỏ nhất, vị trí đạt 5000C 

tại điểm cách biên giới nóng chảy 5mm, trong khi ở 

mẫu 3, vị trí đạt nhiệt độ này là 8mm. Giá trị nhiệt độ 

lớn nhất tại một vị trí trên vật liệu hàn sẽ quyết định 

tới sự hình thành pha và kích thước hạt thu được. Nếu 

nhiệt độ nung vượt quá đường nhiệt độ tới hạn sẽ tạo 

ra autenit, đặc biệt nhiệt độ càng lớn thì hạt sẽ lớn lên 

và kết quả là hạt sau khi nguội có kích thước lớn.   

Dựa vào đồ thị phân bố nhiệt độ lớn nhất trên 

Hình 2, bề rộng vùng ảnh hưởng nhiệt của mẫu 1, 2 

và 3 tương ứng là 1,77cm, 2,37cm và 2,96cm. Khi 

năng lượng đường càng lớn, bề rộng vùng ảnh hưởng 

nhiệt càng lớn. 
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Bảng 2. Tốc độ nguội tại các vị trí khác nhau 

Vị trí 

(mm) 

Tốc độ nguội (0C/s)  

5 10 15 20 25 30 

Mẫu 1 290 36 11 5,0 2,3 1,3 

Mẫu 2 385 48 14 6,0 3,0 1,8 

Mẫu 3 480 60 18 7,4 4,0 2,2 

 

Bảng 3. Chiều rộng và chiều cao của mối hàn 

Mẫu hàn Mẫu 1 Mẫu 2 Mẫu 3 

Chiều rộng mối hàn a (mm) 9,0 11,5 17,0 

Chiều cao mối hàn h (mm) 2,5 1,8 0,8 

 

 
a. Mẫu 1 

 

b. Mẫu 2 

 

c. Mẫu 3 

Hình 3. Sự thay đổi độ hạt tại vị trí cách biên giới 

nóng chảy 2mm thuộc vùng ảnh hưởng nhiệt 

Kết quả tính toán tốc độ nguội (Bảng 2) tại các vị 

trí phụ thuộc vào bản chất của vật liệu hàn, điều kiện 

hàn và nhiệt độ lớn nhất tại đó. 

Tại thời điểm bắt đầu hàn, do nhiệt độ cao và 

vùng xung quanh chưa nóng lên nên tốc độ nguội rất 

lớn. Lúc này, nhiệt độ tại vị trí gần với vùng nóng 

chảy sẽ nhanh chóng truyền ra các vị trí xung quanh. 

Sau khi tấm hàn đã nóng lên thì tốc độ nguội giảm 

dần và duy trì ở khoảng 1,50C/s.  

Tốc độ nguội sẽ quyết định tới sự hình thành các 

pha sau khi hàn. Nếu tốc độ nguội lớn có thể hình 

thành các pha cứng như mactenxit hoặc bainit. Còn 

nếu tốc độ nguội nhỏ sẽ tạo ra tổ chức là peclit. 

5.2. Ảnh hưởng của năng lượng đường tới 

hình dáng của mối hàn 

Xét trong điều kiện hàn với điện thế và tốc độ hàn 

cố định, nếu cường độ dòng điện tăng, bề rộng mối 

hàn tăng, chiều cao mối hàn giảm và ngược lại. Khi 

tăng cường độ dòng điện, nguồn nhiệt sinh ra tại điện 

cực lớn làm nung nóng nhanh que hàn và kim loại cơ 

bản. Lượng kim loại lỏng tạo ra trong một đơn vị thời 

gian tăng, làm tăng chiều cao và bề rộng mối hàn. Tuy 

nhiên, theo công thức (1), năng lượng đường còn tỉ lệ 

nghịch với tốc độ hàn. Do đó, để đưa ra được mối liên 

hệ giữa thông số công nghệ hàn và hình dáng mối hàn 

thì cần xét thêm tác động của tốc độ hàn. Các giá trị 

về hình dáng kim loại mối hàn đo được từ các mẫu 

tương ứng với chế độ 1, 2, 3 được cho trong Bảng 3. 

5.3. Ảnh hưởng của năng lượng đường tới tổ 

chức tế vi  

Vùng ảnh nhiệt của mối hàn chịu ảnh hưởng 

mạnh của năng lượng đường. Trên Hình 3 biểu 

diễn hình ảnh tổ chức tế vi ở cùng một vị trí so với 

đường biên giới nóng chảy. Trong cả ba trường 

hợp, tổ chức pha hình thành trên vùng ảnh hưởng 

nhiệt đều là ferit (màu trắng) và peclit (màu đen) 

và có thể xuất hiện mactenxit hoặc bainit. Tuy 

nhiên, điểm nhận thấy rõ ràng là kích thước hạt có 

sự thay đổi rõ rệt ở ba chế độ. Khi năng lượng 

đường tăng, kích thước các hạt lớn hơn, đồng thời 

các tấm trong peclit thô hơn. 

Như đã phân tích ở trên, khi xét tại cùng một vị 

trí, năng lượng đường càng lớn thì nhiệt độ lớn nhất 

tại vị trí đó cũng sẽ tăng. Việc nâng cao nhiệt độ khi 

nung tương ứng thời gian nguội tại đó sẽ dài hơn và 

điều này tạo điều kiện cho các hạt lớn lên. Đây là 

một trong các nguyên nhân ảnh hưởng tới cơ tính 

của mối hàn.   
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a. Sự hình thành mactenxit ở biên giới nóng chảy 

 

b. Pha mactenxit 

 

c. Pha bainit 

Hình 4. Hình ảnh SEM các pha mactenxit và bainit 

trong vùng ảnh hưởng nhiệt (Mẫu 2)  

 

a. Mẫu 1 

 

b. Mẫu 2 

 

c. Mẫu 3 

Hình 5. Ảnh SEM bề mặt mẫu bị phá hủy sau khi 

thử kéo 
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Bảng 4. Giá trị độ cứng kim loại mối hàn khi năng 

lượng đường thay đổi 

Mẫu 
Mối 

hàn 

Biên 

giới  

Vùng HAZ thép cacbon (μm) 

200 400 600 900 1200 

Mẫu 1 

(HV) 
188 176 169 172 163 154 160 

Mẫu 2 

(HV) 
165 194 151 167 165 180 182 

Mẫu 3 

(HV) 
234 255 208 214 228 217 207 

 

Để phân tích rõ hơn sự hình thành các pha trong 

vùng ảnh hưởng nhiệt cần phải phân tích sâu hơn 

bằng SEM. Hình 4 chỉ ra hình ảnh của các pha 

Mactenxit hoặc Bainit xuất hiện trong tổ chức của 

vùng ảnh hưởng nhiệt ở mức độ phóng đại cao hơn. 

5.4. Ảnh hưởng của năng lượng đường tới cơ 

tính của mối hàn 

Để nghiên cứu ảnh hưởng của năng lượng 

đường tới độ cứng tế vi, tiến hành đo độ cứng tại ba 

vị trí: vùng kim loại mối hàn, vùng ảnh hưởng nhiệt 

và vùng kim loại cơ bản (Bảng 4). Nhìn chung độ 

cứng giữa các vùng trong cùng một mẫu không có 

sự chênh lệch. Tuy nhiên, khi so sánh giữa các mẫu, 

mẫu 3 có độ cứng cao hơn so với các mẫu còn lại. 

Điều này cho thấy khi kích thước hạt tăng sẽ làm 

tăng mạnh độ cứng tại các vùng.  

Từ kết quả thử kéo cho thấy, khi năng lượng 

đường tăng, giới hạn bền kéo của kim loại mối hàn 

cũng tăng. Mẫu 3 đạt được giới hạn bền kéo lớn nhất 

(589N/mm2) và mẫu 1 có giá trị nhỏ nhất 

(280N/mm2).  



 

 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 
 

75 SỐ 70 (04-2022) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

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

Hình 5 biểu diễn ảnh SEM tại bề mặt các mẫu 

sau khi kéo. Cả ba mẫu đều có vị trí phá hủy tại vùng 

ảnh hưởng nhiệt của mối hàn. Bề mặt phá hủy có 

dạng gẫy khúc, bề mặt thô. Khi so sánh vị trí phá hủy 

khi thử kéo so với tổ chức tế vi thì vùng này tương 

ứng với vùng ảnh hưởng nhiệt có tốc độ nguội cao, 

tổ chức hình thành tương ứng với các pha cứng như 

mactenxit hay bainít. 

6. Kết luận 

Ảnh hưởng của năng lượng đường tới hình dáng, 

tổ chức và tính chất mối hàn đắp tổng kết lại dưới đây: 

1. Hình dáng của kim loại mối hàn phụ thuộc vào 

cường độ dòng điện. Khi cường độ dòng điện tăng sẽ 

làm tăng bề rộng và chiều cao của mối hàn.  

2. Năng lượng đường tăng sẽ làm mở rộng bề 

rộng và kích thước hạt trong vùng ảnh hưởng nhiệt. 

3. Cơ tính của kim loại mối hàn chịu ảnh hưởng 

của năng lượng đường. Độ cứng, độ bền của mối hàn 

tăng khi tăng năng lượng đường. 

Chế độ hàn đưa ra ở đây chỉ phù hợp khi sửa 

chữa trên bề mặt phẳng bánh răng. Mặt khác, cần 

phải có các nghiên cứu về chế độ xử lý nhiệt sau khi 

hàn để mang lại chất lượng mối hàn tốt nhất. 
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Tóm tắt 

Trong công trình này trình bày những kết quả 

nghiên cứu về ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt ở 

vùng song pha của thép CB400. Các kết quả tính 

toán bằng nhiệt động học và phần mềm JmatPro 

đã xác định được nhiệt độ vùng chuyển biến song 

pha là từ 730 oC - 823oC cho mác thép nghiên cứu. 

Phân tích tỷ phần pha cho thấy tăng nhiệt độ xử 

lý nhiệt song pha thì tỷ phần mactenxit tăng. Với 

nhiệt độ xử lý ở 790oC cho được kết quả độ cứng 

là 52.4HRC; độ bền là 960MPa và độ dẻo là 16%. 

Phân tích về tổ chức cho thấy tỷ phần mactenxit 

là 25%; độ hạt của mactenxit là 8µm; ferit là 

12,5µm. 

Từ khóa: Thép song pha, mactenxit, ferit, nhiệt 

động học. 

Abstract 

In this work, the influence of heat treatment 

process in the dual phase region of CB400 steel 

was explored. Calculation results by 

thermodynamics and JmatPro software 

determined that temperature of phase 

transformation is in the range of 730-823oC for 

this steel. Analysis of the phase fraction showed 

that increasing the temperature of the dual phase 

heat treatment increased the martensitic fraction. 

With the treatment temperature at 790oC, the 

hardness result is 52.4HRC; strength is 960MPa 

and ductility is 16%. The microstructure shows 

that the martensite percentage is 25%; the grain 

of martensite is 8µm; ferrite is 12.5µm. 

Keywords: Dual phase, martensite, ferrite, 

thermodynamics. 

1. Mở đầu  

Thế giới đã và đang nghiên cứu, phát triển các 

nhóm thép tiên tiến (AHSS). Thép AHSS lấy đặc trưng 

tổ chức pha làm tiêu chí phân loại, không phân theo 

thành phần hay công dụng như các thép HSLA truyền 

thống. Các đặc điểm của thép AHSS được mô tả bằng 

hiệu ứng tổ chức đa pha kết hợp với nguyên lý hóa bền 

truyền thống là hóa bền dung dịch rắn, tiết pha phân tán 

và làm nhỏ hạt. Với việc hợp kim hóa các nguyên tố C, 

Mn, Si thích hợp, bằng công nghệ tác động làm thay 

đổi tổ chức, tạo các pha rắn, độ bền cao bainit, 

mactenxit, austenit dư nằm phân tán trong nền ferit dẻo, 

được phối hợp theo tỷ lệ nhất định và độ lớn hạt nhỏ, 

trong đó, cỡ hạt ferit ≤ 20µm, các pha dạng đảo cô lập 

(mactenxit, austenit dư) ≤ 5µm [1]-[4].  

Thép CP (Complex Phase Steel - thép đa pha) có 

tổ chức ít nhất bốn pha gồm tỷ lệ nhỏ các pha rắn 

mactenxit, austenit dư và peclit nằm trong nền 

ferit/bainit. Austenit dư trong thép có chứa các nguyên 

tố vi lượng Nb, Ti, V để tạo tổ chức hạt nhỏ và tiết pha 

phân tán [5]-[7]. 

Thép MS (Martensitic Steel -Thép Mactenxit) có 

tổ chức chủ yếu là mactenxit và một lượng nhỏ ferit 

và/hoặc bainit. Đến nay, thép MS còn mở rộng với tỷ 

lệ ferit đến 30% nhờ điều khiển chế độ làm nguội, 

được gọi là nhóm thép PM [7]. 

Thép DP (Dual Phase Steel - thép song pha) có 

tổ chức chủ yếu là hai pha gồm ferit và mactenxit, 

pha mactenxit ở dạng đám cô lập, chiếm tỷ lệ 

khoảng 10-40%, phân bố đều trên nền ferit. Các 

NTHK chính sử dụng trong thép DP là C, Mn, Si, 

Cr [2]. Các thép DP, TRIP (Transformation Induced 

Plasticity - Dẻo nhờ chuyển biến pha), CP có dải 

giới hạn bền từ 450-1200MPa, độ giãn dài từ 10-

40%. Với tổ chức chủ yếu là ferit và mactenxit và 

điều khiển được tỷ phần pha sẽ nâng cao được tính 

chất của thép nghiên cứu [1], [3], [4], [7], [8].  

Có một số công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của 

nhiệt độ ram đến cơ tính và tính chống ăn mòn hoặc 

phân tích về tổ chức của thép DP. Các công trình này 

đã phân tích được về ảnh hưởng của chế độ xử lý nhiệt, 

tổ chức đến tính chất của thép [9]-[12]. Tuy nhiên, với 

điều kiện trong nước, các công trình nghiên cứu dành 

cho thép CB400 có thành phần thép khá gần với thép 

DP đã được tiêu chuẩn hóa nhưng chưa được nghiên 

cứu nhiều. Đặc biệt nhiệt độ sau cán của thép này 

trong khoảng (700-800)0C khá gần với vùng nhiệt độ 
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xử lý của thép DP, nên khi đưa được chế độ xử lý nhiệt 

ở vùng hai pha hợp lý sẽ điều khiển quá trình hình 

thành tỷ lệ pha ferit, mactenxit trong thép. Trong công 

trình này, bằng việc tính toán nhiệt động học và thực 

nghiệm đã trình bày những kết quả nghiên cứu lựa 

chọn chế độ xử lý nhiệt vùng hai pha để điều khiển cơ 

tính của thép. Mục tiêu là lựa chọn được chế độ xử lý 

nhiệt trong vùng hai pha để đảm bảo độ bền và độ 

cứng cho thép nghiên cứu. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu  

Thành phần vật liệu nghiên cứu được trình bày 

trong Bảng 1. 

Thép sau cán sẽ được xử lý nhiệt ở các nhiệt độ 

730oC; 760oC và 790oC. Căn cứ lựa chọn nhiệt độ 

nghiên cứu được thực hiện trên phần mềm JmatPro. 

Thép sau xử lý nhiệt được tiến hành làm nguội 

nhanh trong môi trường nước có nhiệt độ là 32oC. Sau 

xử lý nhiệt thép được tiến hành phân tích tổ chức trên 

kính hiển vi quang học Axiovert 25A; phân tích tỷ 

phần pha và kích thước pha, độ hạt được tiến hành trên 

phần mềm ImagePlus.  

Minh chứng cho sự hình thành matenxit mẫu sau 

tôi ở 790oC được tiến hành phân tích XRD trên thiết 

bị Smartlab của Rigaku. 

Ngoài ra, bài báo còn thực hiện đánh giá về giá trị 

giới hạn bền, độ giãn dài tương đối và độ cứng. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Tính toán nhiệt động học lựa chọn nhiệt độ 

xử lý nhiệt  

Từ những tính toán về nhiệt động học xác định 

Bảng 1. Thành phần thép CB400 

C Mn Si Cr Cu P S Fe 

0.26 0.58 0.22 0.22 0.45 0.04 0.04 Còn lại 

 

 

Hình 1. Quan hệ tỷ phần của các pha và nhiệt độ của thép CB400  

 

Hình 2. Quan hệ tỷ phần pha ferit và austenite với nhiệt độ vùng hai pha của thép CB400 
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được nhiệt độ bắt đầu chuyển biến Ac1 là 714,86oC; 

nhiệt độ bắt đầu chuyển biến hoàn toàn austenit (Ac3) 

là 822,39oC (Hình 1). Bằng phần mềm tính toán nhiệt 

động học xác định được mối quan hệ tỷ phần pha ferit 

và austenit với nhiệt độ vùng hai pha như sau: 

Các kết quả nghiên cứu ở Hình 2 và Bảng 2 về 

phần trăm của austenit trong thép cho thấy khi tăng 

nhiệt độ xử lý nhiệt ở vùng song pha thì tỷ lệ austenit 

tăng lên. Những kết quả này phù hợp với tính toán về 

lý thuyết về giản đồ pha. Tỷ phần austenit tăng khi 

thép được nguội nhanh trong môi trường nước và tỷ 

lệ mactenxit cũng tăng lên. Tuy nhiên với lượng 

austenit tăng thì tỷ phần ferit giảm xuống ảnh hưởng 

đến độ dẻo của hợp kim nghiên cứu. 

Phân tích về phần trăm các nguyên tố hợp kim 

trong austenit nhận thấy khi nhiệt độ xử lý vùng hai 

pha tăng lên thì phần trăm C; Mn; Cu trong austenit 

giảm xuống kết quả này được thể hiện trên Hình 3 và 

Bảng 2. Hàm lượng Mn trong austenit giảm xuống, 

độ ổn định của austenit giảm và tăng quá trình 

chuyển biến thành mactenxit khi nguội nhanh. Tuy 

nhiên phần trăm Si ở trong austenit tăng sẽ làm tăng 

độ bền cho pha.   

Bằng giản đồ CCT ở Hình 4 cho thấy: Các kết quả 

nghiên cứu về nhiệt động học xác định được tốc độ 

nguội tới hạn của hợp kim nghiên cứu là 50oC/s; nhiệt 

độ kết thúc chuyển biến mactenxit là 290oC. 

Từ các kết quả nghiên cứu ở trên đã lựa chọn 

được nhiệt độ tôi thích hợp ở vùng song pha là 

730oC; 760oC và 790oC; giữ nhiệt trong thời gian 30 

phút và làm nguội trong nước lạnh ở nhiệt độ duy trì 

dưới 32oC. 

3.2. Phân tích tổ chức  

Phân tích kết quả tổ chức tế vi cho thấy:  

Đối với mẫu tôi ở 730oC (Hình 5a), tổ chức tế vi vẫn 

 
Hình 3. Phân bố nguyên tố hợp kim chính (C, Mn, Si, Cu) trong austenite  

Bảng 2. Phần trăm austenite trong thép và nguyên tố hợp kim trong austenite  

ở các nhiệt độ xử lý song pha khác nhau 

TT Nhiệt độ, 0C 
% austenite 

theo nhiệt độ 

% nguyên tố hợp kim trong austenite tương ứng 

C Si Mn Cu 

1 730 35 0,62 0,15 0,93 0,63 

2 760 50 0,47 0,17 0,74 0,56 

3 790 70 0,35 0,2 0,61 0,51 

 

 

Hình 4. Giản đồ CCT của thép nghiên cứu 
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còn xuất hiện nhiều ferit; mactenxit hình kim nhỏ và 

phân tán trong nền. Điều này được giải thích theo kết quả 

phân tích về nhiệt động học tỷ lệ austenit ở nhiệt độ này 

là 35% do vậy khả năng chuyển biến thành mactenxit là 

ít. Kết hợp với kết quả phân tích tỷ phần pha cho thấy tỷ 

phần pha mactenxit với mẫu này là 15%. 

Đối với mẫu tôi ở 760oC (Hình 5b) tổ chức tế vi 

thấy xuất hiện mactenxit với hình kim đặc trưng; nền 

ferit. Phân tích tỷ phần pha cho thấy tỷ phần mactenxit 

là 20%. 

Đối với mẫu tôi ở 790oC (Hình 5c) tổ chức tế vi 

thấy xuất hiện mactenxit với hình kim đặc trưng; nền 

ferit. Phân tích tỷ phần pha cho thấy tỷ phần mactenxit 

là 25%. Kích thước trung bình của mactenxit là 8µm. 

Độ hạt của ferit là 12,5µm. 

Việc tăng tỷ phần pha phụ thuộc vào nhiệt độ nung 

khi tôi. Điều này được giải thích là nhiệt độ càng cao 

thì lượng austenit lớn do vậy tỷ phần chuyển biến 

thành mactenxit sẽ lớn. 

Phân tích XRD mẫu sau tôi cho thấy: Tổ chức sau  

tôi bao gồm mactenxit và ferit. Kết quả phân tích XRD 

là phù hợp với nghiên cứu về tính toán nhiệt động học 

cũng như phân tích về tổ chức quang học của thép 

nghiên cứu. 

3.3. Phân tích kết quả cơ tính 

Độ cứng mẫu sau đúc là 38.5HRC. 

Phân tích kết quả cơ tính cho thấy với mẫu M3 

khi tôi ở 790oC cho giá trị độ cứng và độ bền cao 

nhất. Điều này phù hợp với những kết quả phân tích 

về mặt tổ chức được trình bày ở trên. Tuy nhiên, về 

độ dẻo thì mẫu M1 với tỷ phần ferit cao làm tăng độ 

dẻo của hợp kim nghiên cứu. 

 

a) Nhiệt độ tôi: 730oC 

b) Nhiệt độ tôi: 760oC 

 

c) Nhiệt độ tôi: 790oC 

Hình 5. Phân tích tổ chức tế vi mẫu ở các nhiệt độ xử 

lý vùng song pha khác nhau 

Bảng 3. Kết quả cơ tính của mẫu sau thử 

Mẫu M0 M1 M2 M3 

HRC 47.3 45,5 48,5 52,4 

Giới hạn bền 

kéo (MPa) 
705 584 782 960 

Độ giãn dài 

tương đối (%) 
20 27 18 16 

 

 

Hình 6. Phân tích XRD nẫu sau tôi ở 790oC 
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4. Kết luận 

Bằng các kết quả phân tích về tổ chức bài báo đã 

chỉ ra: 

Nhiệt độ xử lý nhiệt ở vùng song pha là từ (730 - 

790)oC. 

Kết quả phân tích về tổ chức đã chỉ ra mactenxit 

và ferit trong thép nghiên cứu. Giá trị kích thước trung 

bình của mactenxit là 8µm. 

Kết quả phân tích cơ tính cho thấy tăng nhiệt độ 

xử lý nhiệt ở vùng song pha thì giá trị độ bền; độ cứng 

tăng. Tuy nhiên, giá trị độ dẻo của thép nghiên cứu 

giảm. Như vậy, với mục tiêu tăng độ bền và độ cứng 

của hợp kim nghiên cứu thì nhiệt độ xử lý nhiệt của 

thép được xử lý ở nhiệt độ 790oC trong thời gian giữ 

nhiệt là 30 phút và làm nguội nhanh trong môi trường 

nước. Kết luận này, có ý nghĩa thực tiễn trong việc đưa 

ra chế độ xử lý nhiệt hợp lý sau cán nhằm điều chỉnh 

tổ chức pha thu được thép có độ bền và độ cứng cao 

phù hợp với điều kiện làm việc. 
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Tóm tắt 

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh 

hưởng của dây bù đến tổ chức và độ cứng của mối 

hàn giữa Ti và hợp kim TiAl6V4 sử dụng hai loại 

điện cực khác nhau. Titan và hợp kim TiAl6V4 là 

những vật liệu có vai trò quan trọng trong ngành 

hàng hải nói chung và công nghiệp tàu thủy nói 

riêng, cũng như trong ngành công nghiệp hàng 

không vũ trụ, hóa chất, y tế,... Kết quả thu được 

cho thấy, ở cả hai trường hợp, kích thước hạt của 

các pha trong vùng kim loại mối hàn và vùng ảnh 

hưởng nhiệt (HAZ) đều thô hơn so với vùng kim 

loại cơ bản. Bằng phương pháp phân tích quang 

học, SEM, EDS và XRD đã tìm thấy pha 

Widmanstatten pha liên kim Ti3Al7 trong vùng 

kim loại mối hàn khi sử dụng dây bù TiAl6V4. Độ 

cứng lớn nhất trong cả hai trường hợp đo được tại 

vùng kim loại mối hàn. Tuy nhiên, khi sử dụng dây 

bù Ti thì độ cứng giữa các vùng đồng đều hơn so 

với dây bù TiAl6V4. 

Từ khóa: Tổ chức, mối hàn, dây hàn. 

Abstract 

This paper presents the research results on the 

influence of solder wire on the microstructure and 

hardness of the weld between Ti and TiAl6V4 

alloy. Titanium and TiAl6V4 alloys are important 

materials in the marine and shipbuilding industry, 

as well as in the aerospace, chemical, medical,... 

The results show that: with both types of solder 

wire for the microstructure of the weld region, the 

grain size of the HAZ regions of these two regions 

is coarse compared with the base metal. The 

microstructure in the center of the weld when 

using the TiAl6V4’s solder wire is the 

widmanstatten phase; In addition, by SEM, EDS, 

and XRD analysis, the Ti3Al17 intermetallic 

phase was identified in the weld. Maximum 

hardness measured in the molten metal region. 

Using Ti, the difference in hardness is less, 

creating uniformity in mechanical properties. 

Keywords: Microstructure, welding joint, solder 

wire. 

1. Mở đầu 

Titan và hợp kim TiAl6V4 có độ bền cao, trọng 

lượng nhẹ và khả năng chống ăn mòn tốt, do đó chúng 

được sử dụng rộng rãi trong các ngành hàng hải, hàng 

không vũ trụ, hóa chất, y tế,… [1], [2], [3]-[5]. Khi xét 

về tính hàn, Titan và hợp kim TiAl6V4 đều hàn được 

trong môi trường khí trơ bảo vệ. Tuy nhiên, dưới ảnh 

hưởng của nguồn nhiệt, nhiệt độ tối đa tại các điểm và 

tốc độ nguội sẽ hình thành các vùng có tổ chức, tính 

chất khác nhau trong mối hàn. Đặc biệt khi hàn hai vật 

liệu khác loại, các yêu cầu khi hàn sẽ khó khăn hơn và 

sự biến đổi tổ chức cũng phức tạp hơn so với khi hàn 

hai vật liệu cùng loại. 

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, kỹ 

thuật hàn Titan và hợp kim Titan ngày càng phát triển. 

Phạm vi nghiên cứu liên quan đến nhóm đối tượng này 

đã được mở rộng với nhiều mục đích khác nhau, trong 

đó có thể quy về ba hướng chính: (i) tìm kiếm phương 

pháp hàn tối ưu; (ii) phân tích sự thay đổi tổ chức và 

hình thành các pha trong liên kết hàn; (iii) tìm kiếm 

chế độ xử lý nhiệt sau khi hàn nhằm giảm ứng suất và 

nâng cao chất lượng mối hàn [6]-[9]. 

Hiện nay, các phương pháp hàn nóng chảy được 

sử dụng trong hàn Titan và hợp kim Titan gồm hàn hồ 

quang điện cực không nóng chảy dưới khí bảo vệ 

(GTAW), hàn hồ quang điện cực nóng chảy dưới khí 

bảo vệ (GMAW), hàn hồ quang plasma (PAW), hàn 

tia lazer (LBW) và hàn chùm tia điện tử (EBW) [7], 

[10], [11]. Điểm khác nhau cơ bản giữa các phương 

pháp hàn là nguồn nhiệt cung cấp vào mối hàn. Cụ thể, 

quy trình hàn EBW và LBW thường có nguồn nhiệt 

đầu vào thấp, trong khi phương pháp hàn GTAW và 

GMAW có nguồn nhiệt lớn hơn, do đó tổ chức và độ 

cứng mối hàn cũng khác nhau [8], [12], [13]. 

Trong nghiên cứu của Wei Zhou cùng cộng sự [14] 

đã tiến hành so sánh độ dai va đập giữa phần kim loại 

mối hàn so với vùng HAZ của mối hàn TiAl6V4 sử 
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dụng phương pháp GTAW. Kết quả thu được cho thấy, 

vùng kim loại mối hàn có tổ chức hạt thô hơn so với 

vùng HAZ và kim loại cơ bản, tuy nhiên độ cứng tế vi 

trong vùng này đạt giá trị cao nhất. Bên cạnh đó, độ 

dai va đập cũng cao hơn 50% so với các vùng khác là 

do giảm mạnh các hạt α sơ cấp. Các hạt α này thường 

là vị trí ưu tiên tạo mầm vi mô và cung cấp con đường 

thuận lợi cho sự lan truyền đứt gãy.  

Trong nghiên cứu của J.L Barreda cùng cộng sự 

[15], nhóm tác giả sử dụng phương pháp hàn chùm tia 

điện tử (EBW) cho hợp kim TiAl6V4 và tìm cách cải 

thiện tính chất của các tấm hàn có chiều dày lớn 

(17mm) thông qua đánh giá ảnh hưởng của kim loại 

điện cực tới việc giảm sự hình thành lỗ hổng, giảm các 

yếu tố nhạy cảm với vết nứt. J.L Barreda nhận định, 

vùng kim loại mối hàn có độ bền cao hơn vùng HAZ 

do sự hình thành của mactenxit α’. Bên cạnh đó, khi 

sử dụng tấm điện cực Ti grade 1 sẽ giúp cải thiện cơ 

tính của mối hàn TiAl6V4.  

Một công trình nghiên cứu mang tính tổng hợp về 

ảnh hưởng của các phương pháp hàn như TIG, PAW, 

LBW và EBW và thành phần hợp kim của TiAl6V4 

tới tổ chức và tính chất mối hàn đã được thực hiện bởi 

Sakari Tolvanen cùng cộng sự [3]. Khi áp dụng các 

phương pháp hàn khác nhau, tổ chức, kích thước và 

sự phân bố các pha tại các vùng là khác nhau. Sản 

phẩm quá trình hàn bằng TIG và PAW cho vùng hàn 

rộng, cấu trúc hạt β thô hơn so với các phương pháp 

khác. Phân tích bằng ảnh quang học và Xray cho thấy, 

kỹ thuật hàn TIG và LBW có độ xốp và kích thước lớn 

hơn EBW và PAW. 

Trong các công trình nghiên cứu hiện nay mới chỉ 

tập trung vào nghiên cứu về ảnh hưởng của công nghệ 

hàn tới tổ chức và tính chất của mối hàn Titan hoặc 

hợp kim Titan chưa có nghiên cứu về mối hàn hai vật 

liệu khác loại. Những nghiên cứu này mới chỉ tập 

trung chủ yếu cho một loại dây bù là hợp kim Titan 

hoặc nghiên cứu về sự phá hủy của mối hàn. Như vậy, 

có thể thấy chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng vật liệu 

bù đến mối hàn hai vật liệu khác loại nhau. Trong công 

trình này, tác giả sử dụng hai loại dây bù khác nhau để 

hàn Ti với TiAl6V4 bằng phương pháp hàn GTAW, 

sau đó đánh giá ảnh hưởng của chúng tới tổ chức và 

độ cứng của mối hàn. Những kết quả trình bày trong 

bài báo là những nghiên cứu ban đầu về sự biến đổi tổ 

chức và hình thành pha khi thực hiện quá trình hàn hai 

loại vật liệu khác nhau. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện trên hai loại vật liệu là 

Titan (grade 2) và hợp kim TiAl6V4. Thành phần hóa 

học của kim loại cơ bản và dây bù được cho trong 

Bảng 1.  

Phương pháp hàn được sử dụng là hàn điện cực 

không nóng chảy dưới lớp khí bảo vệ (GTAW). Thông 

số công nghệ hàn được tham khảo dựa trên quy chuẩn 

hàn của nhà máy X56 và tài liệu [16] như sau: 

+ Nguồn điện vào 380V; 

+ Cường độ dòng điện: Ipulse = 150A, Icrater = 

70A; 

+ Điện cực: W-Th1 ϕ2,4 mm; 

+ Lượng khí bảo vệ: 5lít/phút, áp suất 12Mpa; 

+ Khí bảo vệ: Argon. 

Quy cách vát mép và kích thước mối hàn được  

sử dụng theo tiêu chuẩn ISO 15614-1 của Hiệp hội 

Hàn thế giới và được đưa ra trong Hình 1. 

Sau khi hàn, các mẫu được cắt nhỏ và phân tích tổ 

chức tế vi trên kính hiển vi quang học Leica 

MDS4000M và kính hiển vi điện tử quét FESEM Jeol 

JSM-7600F. Độ cứng tại các vùng khác nhau trong 

mối hàn được đo trên thiết bị đo độ cứng tế vi 

Mitutoyo. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Tổ chức tế vi mối hàn khi sử dụng dây bù Ti 

Bảng 1. Thành phần hóa học của kim loại cơ bản và 

dây bù (% khối lượng) 

Mẫu  Thành phần Ti Al V 

1 Ti (Grade2) >99,5   

2 TiAl6V4 90 5,5-6,5 3,5-4,5 

 

 

Hình 1. Mẫu hàn Ti và hợp kim TiAl6V4 

 

Hình 2. Tổ chức tế vi vùng bị ảnh hưởng nhiệt và 

vùng kim loại mối hàn phía Ti khi sử dụng dây bù Ti 
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Phân tích tổ chức tế vi ở Hình 2 nhận thấy, tổ chức 

của kim loại cơ bản Ti là các hạt sáng đa cạnh, trong 

khi đó tổ chức ở vùng ảnh hưởng nhiệt là những hạt 

thô, hạt nhỏ xen kẽ lẫn nhau và không có dạng đa giác. 

Phân tích tổ chức tế vi vùng ảnh hưởng nhiệt phía 

bên hợp kim TiAl6V4 cho thấy các tấm α có kích 

thước thô hơn so với kim loại nền.  

Phân tích tổ chức ở vùng mối hàn trên Hình 4 cho 

thấy là các hạt α với hình dạng không đồng đều, có 

dạng tấm và dạng đa cạnh điều này đã được chỉ ra trên 

Hình 4 và theo như kết quả nghiên cứu của [12], [17], 

[18]. Kích thước các hạt cũng không đồng đều, hạt thô 

to cỡ 100μm còn các hạt nhỏ cỡ 20μm đến 30μm. 

Nhận thấy, hạt có kích thước càng lớn sẽ làm giảm cơ 

tính của vật liệu, do vậy cơ tính của vùng này sẽ không 

đồng đều. 

Để làm rõ hơn các pha hình thành trong vùng kim 

loại mối hàn, kết quả phân tích SEM trên Hình 5 đã 

quan sát thấy các pha α dạng tấm phiến theo cùng một 

hướng hoặc đa hướng có chiều dày khoảng 0,2μm-

0,3μm. 

Hình 6 biểu diễn kết quả EDS line nhằm phân tích 

sự thay đổi thành phần của Al từ phía kim loại cơ bản 

nền TiAl6V4 sang vùng kim loại mối hàn sử dụng 

điện cực Ti. Nhận thấy, thành phần của Al ở phía mối 

hàn và kim loại cơ bản là không đổi (đồ thị nằm 

ngang); trong khi tại vùng biên giới nóng chảy, hàm 

lượng của Al giảm dần và hình thành nên vùng chuyển 

tiếp trong mối hàn. Điều này được giải thích dựa trên 

sự khuếch tán của vùng kim loại lỏng. Trong quá trình 

hàn, dòng hồ quang sẽ làm nóng chảy cả kim loại cơ 

bản và vật liệu bù cùng một lúc, do đó vùng chuyển 

tiếp sẽ xảy ra sự khuếch tán, hòa trộn thành phần hóa 

học của hai loại vật liệu điều này cũng đã được các 

công trình nghiên cứu về quá trình hàn thể hiện [17], 

[19], [20].  

 

Hình 3. Tổ chức tiếp giáp vùng HAZ và kim loại nền 

phía TiAl6V4 

 

Hình 4. Tổ chức tế vi vùng mối hàn với dây bù Ti 

 

Hình 5. Phân tích ảnh SEM vùng mối hàn với dây bù 

 

 

Hình 6. Phân tích EDS lines vùng mối hàn với dây 

bù Ti 

 

Hình 7. Phân tích XRD tại vùng tiếp giáp vũng hàn 

và hợp kim TiAl6V4 
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Bên cạnh đó, do sự khác nhau về thành phần hóa 

học của nhôm đã dẫn đến sự thay đổi về mặt tổ chức 

và tính chất trong vùng này như đã phân tích ở trên. 

Theo kết quả phân tích XRD (Hình 7) đã tìm thấy pha 

liên kim Al3Ti17 tại vùng chuyển tiếp của mối hàn. 

Việc xuất hiện các pha liên kim có giá trị độ cứng cao 

sẽ góp phần tăng giá trị độ cứng ở khu vực mối hàn và 

vùng chuyển tiếp của mối hàn. 

3.2. Tổ chức tế vi khi sử dụng dây bù là hợp kim 

TiAl6V4  

Tổ chức thu được sau khi hàn có sự thay đổi về 

kích thước hạt và sự hình thành các pha. Tại gần biên 

giới nóng chảy hạt có kích thước lớn hơn, sau đó giảm 

dần về phía kim loại cơ bản. Các pha có hình thái Tiα, 

Tiβ, và vùng có hình thái cấu trúc như widmanstatten 

được tìm thấy tại các vị trí khác nhau trong vùng HAZ 

và vùng hàn. Sự thay đổi kích thước hạt và tổ chức 

trong vùng HAZ là do các chuyển biến khi hàn và làm 

nguội mối hàn. Trong quá trình hàn, các vị trí gần biên 

giới nóng chảy chịu ảnh hưởng nhiệt nhiều hơn. Kích 

thước hạt vùng HAZ có xu hướng lớn lên, biên giới 

hạt có xu hướng co lại tạo ra các đường cong mềm 

mại hơn dưới ảnh hưởng của nhiệt độ khi hàn. 

Phân tích kết quả EDS điểm cho thấy với các vùng 

tấm có pha sáng thì kết quả khá tương đồng. Có thể 

thấy sự thay đổi này là do sự thay đổi thành phần khi 

kim loại nóng chảy trong quá trình hàn tại vị trí tiếp 

giáp của vùng hàn và kim loại cơ bản. Còn spectrum 

2 ở pha tối thì có lượng V cao hơn hẳn (5,3 so với 2,6). 

3.3. Phân tích giá trị độ cứng 

Từ kết quả phân tích độ cứng tế vi (Hình 10) nhận 

thấy, độ cứng của mẫu 2 (vật liệu bù là TiAl6V4) từ 

vùng nền Ti sang nền TiAl6V4 có sự thay đổi đột ngột 

và chênh lệch hơn rất nhiều so với mẫu 1 (vật liệu bù 

là Ti).  

Ở mẫu 2, độ cứng mối hàn thậm chí còn cao hơn 

cả nền TiAl6V4. Khi sử dụng vật liệu bù là TiAl6V4 

thì tổ chức sau khi hàn là pha α, β và tổ chức dạng 

 

Hình 8. Tổ chức tế vi vùng mối hàn của TiAl6V4 

 

 

 

Hình 9. Phân tích EDS điểm vùng mối hàn của 

TiAl6V4 

 

 

 

Hình 10. Vị trí đo và kết quả phân tích độ cứng tế vi 
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widmanstatten. Mà pha β có độ cứng cao hơn nhiều 

so với pha α. Và trong quá trình hàn, bản chất vật liệu 

bù hợp kim và kim loại nền bị nóng chảy và kết tinh 

giúp hình thành những pha liên kim; cấu trúc dạng 

widmanstatten có độ cứng cao sẽ làm tăng độ cứng ở 

vùng hàn. 

Sự thay đổi về độ cứng cũng xảy ra ở mẫu 1, tuy 

nhiên sự chênh lệch là nhỏ hơn. Độ cứng ở vùng hàn 

là 265 HV đảm bảo không quá thấp và không quá cao 

để nối 2 phần Ti và TiAl6V4 có độ cứng chênh lệch 

lớn như trên. Nguyên nhân do sử dụng vật liệu bù là 

Ti nên sau khi hàn tổ chức là các hạt α, vậy nên độ 

cứng sẽ thấp hơn. 

4. Kết luận  

Sự thay đổi tổ chức của kim loại mối hàn thay đổi 

đáng kể so với tổ chức của kim loại ban đầu. Mối hàn 

chia thành 3 vùng: Vùng nóng chảy, vùng ảnh hưởng 

nhiệt và vùng kim loại cơ bản. Tổ chức tại vùng nóng 

chảy: Các hạt α với hình dạng không đồng đều có dạng 

tấm và dạng đa giác. Kích thước các hạt cũng không 

đồng đều. Vùng ảnh hưởng nhiệt bên phía Ti: Tổ chức 

bị thay đổi đáng kể. Không còn là hạt α đa giác ban 

đầu, mà biên hạt dịch chuyển mềm mại hơn, thay đổi 

và tạo ra các hạt có hình dạng rất khác lạ. Vùng ảnh 

hưởng nhiệt bên phía TiAl6V4: Các hạt α dạng tấm 

trở nên thô hơn gấp nhiều lần. Có sự xuất hiện của pha 

mới Al3Ti17 được hình thành do sự khuếch tán trong 

quá trình hình thành. 

Giá trị độ cứng lớn nhất được tìm thấy ở vùng tâm 

mối hàn (382HV) đối với dây bù hợp kim do sử dụng 

dây bù hợp kim hình thành pha liên kim cũng như 

dạng cấu trúc widmanstatten. Sử dụng vật liệu bù là 

Ti thì sự chênh lệch về độ cứng ít hơn, tạo nên sự đồng 

đều về cơ tính. 
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Tóm tắt 

Trong nghiên cứu này, đóng góp chính của nhóm 

tác giả tập trung vào giải quyết bài toán phát hiện 

và phân loại người đi bộ (người trưởng thành hay 

trẻ em) trong hình ảnh dựa trên phương pháp học 

sâu theo hai hướng tiếp cận. Ở hướng thứ nhất, 

bài toán được chia thành hai bài toán thành phần: 

phát hiện người đi bộ và phân loại người đi bộ. 

Hình ảnh người đi bộ sẽ được tách ra từ hình ảnh 

đầu vào và đưa qua bộ phân loại để xác định 

người đi bộ đó là người lớn hay trẻ em. Cụ thể, 

bài toán phát hiện người đi bộ được nghiên cứu 

dựa trên mô hình phát hiện đối tượng YOLO trong 

khi bài toán phân loại hình ảnh người đi bộ được 

nghiên cứu trên mô hình VGG, Inception, ResNet 

và EfficientNet. Ở hướng tiếp cận thứ hai, bài toán 

được nghiên cứu theo hướng phát hiện và phân 

loại người đi bộ sử dụng duy nhất một mô hình cụ 

thể là mô hình phát hiện đối tượng YOLO. Kết quả 

thu được của nghiên cứu tương đối tốt với cả hai 

hướng tiếp cận. Hướng tiếp cận thứ nhất cho độ 

chính xác trung bình phát hiện người đi bộ đạt 

0.797 và độ chính xác phân loại người đi bộ đạt 

0.955. Tuy nhiên hướng tiếp cận thứ hai thể hiện 

sự vượt trội khi cho độ chính xác cao hơn đạt 

0.851 đồng thời có thời gian thực thi tốt hơn nhiều 

so với hướng tiếp cận thứ nhất. 

Từ khóa: Phát hiện đối tượng, phân loại hình ảnh, 

người đi bộ, người lớn, trẻ em, học sâu. 

Abstract 

In this study, the main contribution is to solve the 

task of pedestrian detection and adult / kid 

classification by using two approaches. In the first 

one, the task is divided into two sub-tasks: 

pedestrian detection and adult / kid classification. 

Pedestrian image regions are cropped from input 

images and passed through a classifier to 

determine if they are adult images or kid images. 

Specifically, the pedestrian detection task is 

studied by using an object detection model YOLO 

while the classification task is studied by using 

typical deep models: VGG, Inception, ResNet and 

EfficientNet. In the second approach, only one 

object detection model, YOLO is used to detect 

and classify pedestrians. The obtained results are 

quite good for both approaches. The first one has 

a good mean average precision of the pedestrian 

detection task at 0.797 and the classification 

accuracy is 0.955. However, the second approach 

has much better results with a higher mean 

average precision 0.851 and a much better 

performing time compared to the first approach. 

Keywords: Object detection, image classification, 

pedestrian, adult, kid, deep learning 

1. Giới thiệu 

Ngày nay, tai nạn giao thông đã và vẫn đang là một 

vấn đề nổi cộm của xã hội. Theo thông tin từ Cục 

Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 

2021, toàn quốc xảy ra 6.278 vụ tai nạn giao thông, 

làm chết 3.147 người, bị thương 4.465 người. Nguyên 

nhân chủ yếu là do các lỗi vi phạm giao thông và thực 

trạng trên phản ánh tính phức tạp cũng như mức độ 

nguy hiểm trong việc tham gia giao thông tại Việt 

Nam. Các biện pháp hỗ trợ người tham gia giao thông 

đã và đang trở thành một nhu cầu cấp thiết nhằm giảm 

thiểu rủi ro tai nạn. Việc ứng dụng khoa học công nghệ 

để giải quyết vấn đề này hiện đang là hướng giải quyết 

có tiềm năng lớn.  

Bên cạnh đó, cuộc cách mạng khoa học công nghệ 

đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam cũng như trên toàn 

thế giới. Việc triển khai các hệ thống camera hành 

trình trong tham gia giao thông và việc ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo, thị giác máy tính vào cuộc sống đang 

ngày càng phổ biến hơn. Các camera hành trình thông 

thường chỉ có chức năng ghi lại hình ảnh mà chưa tận 

dụng được vào việc hỗ trợ người điều khiển phương 

tiện giao thông. Việc phát hiện người đi bộ và phân 

loại người đi bộ là người trưởng thành hay trẻ em là 

tiền đề cho nhiều giải pháp hỗ trợ giảm thiểu rủi ro tai 

nạn (cảnh báo người sang đường, cảnh báo trẻ em 

chạy phía trước,…). 
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Bài toán phát hiện người đi bộ không phải một bài 

toán mới nhưng bài toán phân loại người đi bộ là 

người trưởng thành hay trẻ em hiện vẫn chưa được các 

nghiên cứu đi sâu. Trong bài báo này, một vấn đề chưa 

có câu trả lời được đưa ra: Việc tổng quát hóa các đặc 

trưng của người đi bộ nói chung (bao gồm cả người 

lớn và trẻ em) hay phân biệt hóa các đặc trưng của trẻ 

em và các đặc trưng của người lớn riêng rẽ hiệu quả 

hơn trong bài toán phát hiện người đi bộ? Nói cách 

khác, việc phân định riêng biệt trẻ em và người lớn có 

làm phức tạp hóa bài toán phát hiện người đi bộ và 

liệu có hiệu quả hơn khi tách biệt bài toán phát hiện 

người đi bộ và bài toán phân loại người đi bộ? Xuất 

phát từ vấn đề được nêu ra, bài toán phát hiện và phân 

loại người đi bộ được nghiên cứu theo hai hướng tiếp 

cận. Ở hướng tiếp cận thứ nhất, bài toán được chia 

thành bài toán phát hiện người đi bộ và bài toán phân 

loại người đi bộ (minh họa trong Hình 1). Cụ thể, 

khuôn hình người đi bộ sẽ được xác định và trích xuất 

ra từ hình ảnh đầu vào ở bước thứ nhất thông qua đặc 

trưng của người đi bộ nói chung (bao gồm cả người 

lớn và trẻ em). Ở bước thứ hai, khuôn hình trích xuất 

được sẽ được phân loại là người lớn hay trẻ em (thông 

qua các đặc trưng phân loại người lớn và trẻ em).  

Hình 1. Hướng tiếp cận sử dụng bộ phát hiện và bộ phân 

loại người đi bộ riêng biệt 

Trái ngược lại, trong hướng tiếp cận thứ hai, các 

đối tượng người lớn đi bộ và trẻ em đi bộ sẽ được phát 

hiện và phân loại trong một bước thực hiện thông qua 

đặc trưng người lớn đi bộ và trẻ em đi bộ như được 

minh họa trong Hình 2.  

Hình 2. Hướng tiếp cận sử dụng bộ phát hiện và phân 

loại người đi bộ tích hợp 

Trong nghiên cứu này, bài toán phát hiện và phân 

loại người đi bộ được tập trung nghiên cứu giải quyết. 

Đồng thời, các ưu nhược điểm của hai hướng tiếp cận 

bài toán trên cũng được nghiên cứu, đánh giá và so 

sánh để trả lời câu hỏi được đặt ra ban đầu. 

2. Bối cảnh nghiên cứu 

2.1. Bài toán phát hiện người đi bộ 

Bài toán phát hiện người đi bộ là một bài toán 

thuộc họ các bài toán phát hiện đối tượng. Trong đó, 

phát hiện đối tượng là sự kết hợp của bài toán định vị 

đối tượng và phân loại đối tượng khi xác định khung 

bao quanh từng đối tượng trong hình đồng thời xác 

định lớp (nhãn) của đối tượng. 

Các hướng giải quyết tiêu biểu trước đây cho bài toán 

phát hiện đối tượng có thể kể đến như "các biến thể Viola 

& Jones" [1], biểu đồ định hướng gradient (Histogram of 

Oriented Gradients - HOG) [2], bộ phát hiện phần biến 

dạng (Deformable Part Detectors - DPM) [3]. Ngày nay, 

các hướng tiếp cận mạng học sâu sử dụng mô hình CNN 

[8] đã và vẫn đang là hướng tiếp cận hiệu quả nhất cho 

bài toán phát hiện đối tượng nói chung và bài toán phát 

hiện người đi bộ nói riêng. Với hướng tiếp cận này có thể 

kể đến hai họ mô hình tiêu biểu là các mô hình R-CNN 

(Regions with Convolutional Neural Network - mạng nơ 

ron tích chập vùng) [4], [6], [7] và họ mô hình YOLO 

(You Only Look Once - bạn chỉ nhìn một lần) [9], [10], 

[11], [12]. 

Họ mô hình R-CNN được đề cập tới với ba mô 

hình tiêu biểu là R-CNN [4], Fast R-CNN [6] và 

Faster R-CNN [7]. Mô hình R-CNN [4] bao gồm ba 

thành phần chính: Bộ đề xuất vùng (region proposal), 

bộ trích xuất đặc trưng (feature extractor) và bộ phân 

loại và điều chỉnh hồi quy (classifier and regressor). 

Trong đó, bộ đề xuất vùng chịu trách nhiệm đề xuất 

các vùng có thể chứa vật thể, các vùng này được giới 

hạn bởi các các hình chữ nhật gọi là hộp giới hạn 

(bounding box). Bộ trích xuất đặc trưng làm nhiệm vụ 

tính toán trích xuất các đặc trưng từ các vùng được đề 

xuất thông qua các mạng nơ ron tích chập. Cuối cùng 

bộ phân loại và điều chỉnh hồi quy sẽ phân loại hình 

ảnh chứa trong vùng đề xuất về đúng nhãn và điều 

chỉnh lại hộp giới hạn dựa trên các đặc trưng được 

trích xuất. 

Mô hình Fast R-CNN [6] sau đó được phát triển 

lên từ mô hình R-CNN với sự thay đổi là bản đồ đặc 

trưng (feature map) được tính toán cho toàn bộ hình 

ảnh từ trước sau đó bản đồ đặc trưng cục bộ cho từng 

vùng đề xuất sẽ được trích xuất ra từ bản đồ đặc trưng 

toàn cục thông qua phép gộp vùng quan tâm (regions 

of interest pooling). 
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Mô hình Faster R-CNN [7] là sự nâng cấp từ mô 

hình Fast R-CNN khi sử dụng bản đồ đặc trưng toàn 

cục (được trích xuất cho toàn bộ hình ảnh) để đề xuất 

vùng ảnh thay vì sử dụng phương pháp tìm kiếm có 

chọn lọc (selective search) để đề xuất vùng ảnh như 

R-CNN và Fast R-CNN. 

Nếu họ mô hình R-CNN thực hiện phát hiện đối 

tượng qua hai giai đoạn: Đề xuất vùng và phân loại 

vùng thì họ mô hình YOLO chỉ thực hiện công việc 

này qua một giai đoạn duy nhất. Có thể họ mô hình R-

CNN trong một số trường hợp có thể có độ chính xác 

cao hơn nhưng xét về thời gian thực thi thì họ mô hình 

YOLO đang cho thấy sự khác biệt đáng kể khi các mô 

hình YOLO có thời gian thực thi nhỏ hơn nhiều so với 

họ mô hình R-CNN nhưng vẫn đảm bảo sự cân bằng 

với độ chính xác cao. 

Mô hình YOLOV1 [9] hoạt động dựa trên ý tưởng 

như sau: Ảnh đầu vào được phân chia thành một lưới 

gồm nhiều ô, mỗi ô đảm nhận việc dự đoán các tọa độ 

và nhãn của hộp giới hạn có tâm nằm trong ô đó. Mô 

hình sử dụng một mạng học sâu để tính toán các bản 

đồ đặc trưng sau đó kết nối với các lớp kết nối đầy đủ 

(fully connected layer) để đưa ra nhãn, tọa độ và kích 

thước của các hộp giới hạn như trong Hình 3. 

 

Hình 3. Kiến trúc mô hình YOLOV1 

Mô hình YOLOV2 [10] được nâng cấp từ mô hình 

YOLOV1 với sự khác biệt cơ bản là sử dụng các lớp 

chuẩn hóa (normalization layers) và việc thay thế các 

lớp kết nối đầy đủ dự đoán trực tiếp ra tọa độ, kích 

thước các hộp giới hạn bởi các lớp hộp neo (anchor 

box layer) điều chỉnh tọa độ, kích thước của các hộp 

giới hạn. 

Mô hình YOLOV3 [11] đưa ra một số thay đổi về 

kiến trúc của mạng tích chập so với YOLOV2 đồng 

thời việc phát hiện đối tượng trong hình ảnh sẽ được 

thực hiện nhiều lần, mỗi lần sử dụng kích thước khác 

nhau nhằm phát hiện đối tượng ở các tỷ lệ ảnh khác 

nhau. 

Mô hình YOLOV4 [12] có những sự thay đổi đáng 

kể so với mô hình YOLOV3. Cụ thể mô hình YOLOV4 

được chia thành ba thành phần chính bao gồm: Xương 

sống (backbone), cổ (neck) và đầu (head). Trong đó 

phần xương sống dùng để trích chọn đặc trưng, phần cổ 

dùng để trộn các bản đồ đặc trưng đã học được. Phần 

đầu trong YOLOV4 được chia thành hai phần bộ dự 

đoán dày đặc (dense prediction) và bộ dự đoán thưa thớt 

(sparse prediction). Trong đó bộ dự đoán dày đặc sử 

dụng các bộ phát hiện một giai đoạn và bộ dự đoán thưa 

thớt sử dụng các bộ dự đoán hai giai đoạn. Kiến trúc 

YOLOV4 được thể hiện trong Hình 4. 

 

Hình 4. Kiến trúc mô hình YOLOV4 

Hiện mô hình YOLOV5 đã được phát hành và đưa 

vào sử dụng. Mặc dù chưa có nhiều tài liệu chính thức 

về chi tiết mô hình nhưng YOLOV5 được đánh giá 

đem lại hiệu suất tốt cũng như đảm bảo về tốc độ. 

2.2. Bài toán phân loại người đi bộ 

Bài toán phân loại người đi bộ thuộc vào dạng bài 

toán phân loại hình ảnh (image classification). Trong 

quá khứ, các bài toán phân loại hình ảnh chủ yếu được 

dựa trên các đặc trưng thủ công (handcrafted features) 

và có các kết quả không thật sự ấn tượng nhưng với 

sự ra đời của phương pháp học sâu, bài toán phân loại 

hình ảnh đang được giải quyết rất tốt với hiệu quả cao 

vượt trội [5]. Đã có rất nhiều các mô hình mạng học 

sâu được đưa ra và có thể kể đến một số mô hình tiêu 

biểu như LeNet, AlexNet [5], VGG [13], GoogLeNet 

[14], ResNet [15], EfficientNet [16]. 

Các mô hình LeNet, AlexNet [5] hay VGG [13] có 

kiến trúc chủ yếu bao gồm các lớp tích chập đơn thuần 

chịu trách nhiệm học các đặc trưng từ hình ảnh. Đầu 

ra của các lớp này được kết nối với các lớp kết nối đầy 

đủ để thực hiện các tác vụ (phân loại, hồi quy,…). 

Kiến trúc các mô hình này được đại diện bởi kiến trúc 

VGG16 được thể hiện trong Hình 5. 
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Mô hình GoogLeNet hay Inception [14] được 

đưa ra với ý tưởng mở rộng mô hình mạng theo chiều 

rộng sử dụng các lớp tích chập thông thường kết hợp 

với các khối inception (hấp thu). Khối inception bao 

gồm các nhánh song song chứa các lớp tích chập với 

kích thước khác nhau. Kết quả tính toán từ các nhánh 

song song được ghép lại thành một đầu ra duy nhất 

(Hình 6). 

Kiến trúc ResNet [15] được đưa ra kế thừa một số 

điểm trong kiến trúc khối của GoogLeNet nhưng sử 

dụng các kết nối tắt (skip connection). Kết nối tắt giữ 

thông tin không bị mất đi sau nhiều phép biến đổi bằng 

cách kết nối lớp phía trước với lớp phía sau không 

thông qua một vài lớp trung gian (Hình 7). 

Mô hình EfficientNet [16] được tiếp cận theo 

hướng mới so với các mô hình trước đó. Mô hình tập 

trung vào việc mở rộng tham số theo cả ba chiều bao 

gồm độ sâu, độ rộng và độ phân giải của mạng. Mô 

hình cho phép giảm chi phí tính toán mà vẫn đảm bảo 

tính hiệu quả. Kiến trúc EfficientNet B0 được thể hiện 

trong Hình 8. 

Hình 8. Kiến trúc mô hình EfficientNet B0 

Bài toán phân loại hình ảnh người đi bộ là người 

lớn hay trẻ em chưa được đưa ra nhiều trong các 

nghiên cứu nhiều trước đây. Trong [17], bài toán được 

thực hiện dựa trên việc tính toán tỷ lệ kích thước của 

khung giới hạn toàn bộ người và khung giới hạn phần 

mặt. Khung giới hạn cơ thể được xác định dựa trên 

biểu đồ định hướng gradient (HOG) [2] và khung giới 

hạn phần mặt được xác định dựa trên phương pháp 

Viola & Jones [1]. Tuy nhiên ý tưởng của mô hình đưa 

ra không thật sự tốt khi kích thước khung giới hạn cơ 

thể sẽ thay đổi tùy theo tư thế người chứ không cố 

định như người đứng thẳng. Trong bài báo này, bài 

toán sẽ được tập trung giải quyết dựa trên các mô hình 

học sâu. 

3. Nghiên cứu bài toán phát hiện và phân loại 

người đi bộ 

3.1. Hướng tiếp cận bài toán 

3.1.1. Hướng sử dụng bộ phát hiện người đi bộ và bộ 

phân loại người đi bộ riêng biệt 

Xuất phát từ câu hỏi liệu việc tổng quát hóa các 

đặc trưng cho người đi bộ nói chung có đơn giản và 

hiệu quả hơn phân biệt hóa đặc trưng cho người lớn đi 

bộ và trẻ em đi bộ, hướng tiếp cận thứ nhất (Hình 1) 

sử dụng mô hình phát hiện đối tượng YOLOV5 (một 

trong các mô hình điển hình nhất ở thời điểm hiện tại 

về phát hiện đối tượng thời gian thực) để phát hiện 

người đi bộ. Hình ảnh người đi bộ được trích xuất và 

 

Hình 5. Kiến trúc mô hình VGG16 

 

 

Hình 6. Kiến trúc khối inception (hấp thu) 

 

 

Hình 7. Kết nối tắt (skip connection) 
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đưa qua bộ phân loại nhị phân để xác định đó là người 

lớn hay trẻ em sử dụng một bộ đặc trưng khác. Ở giai 

đoạn này, các mô hình điển hình cho tác vụ phân loại 

hình ảnh bao gồm mô hình VGG16 [13], ResNet50 

[15], InceptionV3 [14] và EfficientNetB0 [16] được 

xem xét để thực hiện việc phân loại. Các mô hình trên 

được thay thế các lớp cuối cùng bởi ba lớp kết nối đầy 

đủ với số nơ ron lần lượt là 16, 16 và 1 để kết hợp các 

đặc trưng học được và thực hiện việc phân loại hình 

ảnh người lớn và trẻ em. Trong đó lớp cuối cùng chỉ 

có một đầu ra để thực hiện bài toán nhị phân trong khi 

số đầu ra của hai lớp trước đó không quá lớn để tránh 

hiện tượng overfitting. 

3.1.2. Hướng sử dụng bộ phát hiện và phân loại người 

đi bộ tích hợp 

Khác với hướng tiếp cận thứ nhất sử dụng các đặc 

trưng người đi bộ nói chung để tách vùng ảnh người 

đi bộ ra và sử dụng các đặc trưng phân biệt người lớn 

và trẻ em để phân biệt hình ảnh người đi bộ, cách 

tiếp cận thứ hai học trực tiếp các đặc trưng phát hiện 

người lớn đi bộ và trẻ em đi bộ (Hình 2). Do nghiên 

cứu hướng tới các giải pháp chạy thời gian thực nên 

mô hình YOLOV5 được lựa chọn để thực hiện công 

việc này. 

3.2. Cài đặt, thực nghiệm và kết quả 

3.2.1. Cài đặt và thực nghiệm 

Chương trình thử nghiệm được cài đặt trên môi 

trường Google Colab với bộ xử lý đồ họa Nvidia K80 

với bộ nhớ 12GB và tốc độ 0,82GHz sử dụng ngôn 

ngữ Python. 

Bộ dữ liệu sử dụng trong thí nghiệm là 

Cityscapes [18] với hơn 2.700 hình ảnh chụp đường 

phố (chứa các phương tiện giao thông, người đi 

bộ,…) của hơn 20 thành phố khác nhau kết hợp với 

bộ dữ liệu do nhóm tác giả thu thập bao gồm khoảng 

4000 hình ảnh người đi bộ. Tất cả người đi bộ trong 

hình đều được khoanh vùng và gán nhãn người lớn 

hoặc trẻ em trong đó tỷ lệ người đi bộ trẻ em và 

người lớn lần lượt là 44,8% và 55,2% (trên tổng số 

hơn 28.000 nhãn được gán). 

Thí nghiệm thứ nhất được thực hiện để đánh giá 

hướng tiếp cận sử dụng bộ phát hiện và bộ phân loại 

người đi bộ riêng biệt (Hình 1), mô hình YOLOV5 

được huấn luyện để phát hiện người đi bộ trên bộ 

dữ liệu gồm 5.464 hình ảnh và được đánh giá trên 

bộ dữ liệu gồm 1.193 hình ảnh (các hình ảnh này có 

kích thước 640x640) và được đánh dấu khoanh 

vùng và gán nhãn người đi bộ. Mô hình được huấn 

luyện trong 50 vòng (epoch) và dừng khi bị hiện 

tượng overfitting (khớp quá mức). Trong hướng 

tiếp cận này, các mô hình phân loại được huấn luyện 

với 22.660 hình ảnh và đánh giá trên 5.660 hình ảnh. 

Các hình ảnh này là hình ảnh trẻ em và người lớn 

được trích xuất ra từ các hình ảnh thuộc tập dữ liệu 

nêu trên và đưa về kích thước 128x128. Tương tự 

mô hình được huấn luyện trong 100 vòng với tỷ lệ 

học (learning rate) là 0,001 và thực tế được dừng 

lại sớm hơn nếu bị overfitting. Các mô hình phân 

loại được đánh giá bởi độ chính xác (accuracy - 

công thức (1)) được tính bằng tỷ lệ giữa số mẫu 

phân loại đúng (correct prediction number) trên 

tổng số mẫu phân loại (sample number). 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟

𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟
   (1) 

Thí nghiệm thứ hai được thực hiện để đánh giá 

hướng tiếp cận sử dụng bộ phát hiện và phân loại 

người đi bộ tích hợp (Hình 2), mô hình YOLOV5 

được huấn luyện để phát hiện và phân loại người lớn 

đi bộ và trẻ em đi bộ trên bộ dữ liệu gồm 5.464 hình 

ảnh và được đánh giá trên bộ dữ liệu gồm 1.193 hình 

ảnh (các hình ảnh này có kích thước 640x640) và được 

đánh dấu khoanh vùng người đi bộ đồng thời đánh 

nhãn là trẻ em hay người lớn. Tương tự như thí 

nghiệm thứ nhất, mô hình được huấn luyện trong 50 

vòng và dừng khi bị hiện tượng overfitting. Các mô 

hình phát hiện đối tượng trong hai thí nghiệm được 

đánh giá bởi bộ ba giá trị bao gồm độ chính xác 

(precision - công thức (2)), chỉ số gợi nhớ (recall - 

công thức (3)) và giá trị chính xác trung bình (mAP - 

công thức (4)). 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑃⁄   (2) 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑇𝑃
𝑇𝑃 + 𝐹𝑁⁄   (3) 

Với TP (True Positive) là số dự đoán vùng đối 

tượng chính xác trong khi FP (False Positive) và 

FN (False Negative) là số dự đoán vùng đối tượng 

sai và số dự đoán vùng đối tượng bị sót. 

Với mỗi phân lớp, một đường cong dựa trên 

chỉ số precision và recall được xác định và phần 

diện tích nằm dưới đường cong đó được đại diện 

bởi chỉ số AP (Average Precision). Chỉ số mAP 

được tính bằng trung bình giá trị AP của tất cả các 

phân lớp. 

𝑚𝐴𝑃 = 1
𝑁⁄ ∑ 𝐴𝑃𝑖

𝑁
𝑖=1   (4)  
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3.2.2. Kết quả 

Bảng 1. Kết quả thực nghiệm bộ phát hiện và phân 

loại người đi bộ tách biệt 

Mô hình YOLOv5 phát hiện người đi bộ 

Độ chính xác (precision) 0,873 

Chỉ số gợi nhớ (recall) 0,669 

Giá trị chính xác trung bình (mAP) 0,797 

Các mô hình phân loại người đi bộ 

Mô hình Độ chính xác (accuracy) 

VGG16 0,943 

ResNet50 0,955 

InceptionV3 0,922 

EfficientNetB0 0,728 

Thời gian thực thi:  

phát hiện người đi bộ: 0,023 giây/ hình ảnh 

phân loại người đi bộ: (0,008 giây/ người đi bộ) x 

(số người đi bộ/ hình ảnh)  

Bảng 2. Kết quả thực nghiệm bộ phát hiện và phân 

loại người đi bộ tích hợp 

Độ chính xác (precision) 0,880 

Chỉ số gợi nhớ (recall) 0,760 

Giá trị chính xác trung bình (mAP) 0,851 

Thời gian thực thi: Phát hiện và phân loại người đi 

bộ: 0,024 giây/ hình ảnh 

Kết quả của các thí nghiệm theo hướng tiếp cận 

thứ nhất được thể hiện trong Bảng 1. Có thể thấy hiệu 

suất phát hiện người đi bộ của mô hình ở mức khá tốt 

với độ chính xác 0,873, chỉ số gợi nhớ 0,669 và độ 

chính xác trung bình 0,797. Việc hiệu suất chỉ dừng ở 

mức khá tốt có thể giải thích do trong bộ dữ liệu của 

bài toán bao gồm cả người lớn và trẻ em trong khi các 

bài toán phát hiện người đi bộ trong đa số các nghiên 

cứu trước đây được thực hiện trên tập dữ liệu gồm 

hình ảnh người lớn. Nói cách khác bộ dữ liệu này có 

độ phức tạp cao hơn và việc sử dụng một bộ đặc trưng 

đại diện cho cả người lớn và trẻ em đang cho thấy sự 

hiệu quả chưa thật sự tốt. Bên cạnh đó, hiệu suất của 

việc phân loại hình ảnh người đi bộ khá tốt với mô 

hình VGG16, ResNet50 và InceptionV3 (độ chính xác 

lần lượt là 0,943, 0,955 và 0,922). Mô hình 

EfficientNetB0 đang tỏ ra không thật sự phù hợp với 

bài toán khi độ chính xác ở mức thấp (0,760) và tình 

trạng overfitting diễn ra nhanh chỉ sau khoảng 20 

vòng huấn luyện (độ chính xác trên tập huấn luyện 

hơn 0,9 trong khi độ chính xác trên tập đánh giá chỉ 

hơn 0,7). Ngoài ra, thời gian thực thi cho cách tiếp cận 

thứ nhất cũng khá cao với mức thời gian xử lý khoảng 

0,1 giây cho một khung hình với 10 người đi bộ. 

Hình 9. So sánh hiệu năng của hướng tiếp cận tách 

biệt bộ phát hiện và và bộ phân loại (hướng tiếp cận 1) 

và hướng tiếp cận tích hợp bộ phát hiện và phân loại 

người đi bộ (hướng tiếp cận 2) 

Quan sát Bảng 2 và Hình 9, hướng tiếp cận sử 

dụng bộ phát hiện và phân loại người đi bộ tích hợp 

đem lại hiệu quả vượt trội so với hướng tiếp cận thứ 

nhất. Các giá trị bao gồm độ chính xác, chỉ số gợi nhớ 

và giá trị chính xác trung bình của mô hình đều cao 

hơn so với mô hình phát hiện người đi bộ với các giá 

trị lần lượt 0,880, 0,760 và 0,851.  

Có thể thấy việc tổng quát hóa hình ảnh trẻ em và 

người lớn vào cùng một lớp hình ảnh người đi bộ để 

phát hiện không hiệu quả bằng việc phân biệt hóa hình 

ảnh trẻ em và hình ảnh người lớn vào hai lớp khác biệt. 

Điều này có thể lý giải bởi sự khác nhau giữa các đặc 

trưng của hình ảnh trẻ em và hình ảnh người lớn. Mặc 

dù hình ảnh người lớn và trẻ em đều có những đặc 

điểm chung của hình ảnh con người nhưng vẫn tồn tại 

những sự khác biệt trong tỷ lệ giữa các phần cơ thể. 

Việc cố ép hai lớp hình ảnh người lớn và trẻ em vào 

một lớp hình ảnh con người nói chung đã tạo ra sự mất 

mát các đặc trưng mô tả riêng cho từng lớp. Những 

đặc trưng mất đi này có thể là những đặc trưng tốt cho 

việc phát hiện hình ảnh người lớn hoặc hình ảnh trẻ 

nhỏ nói riêng điều đó dẫn đến việc sử dụng bộ phát 

hiện người đi bộ nói chung có hiệu suất thấp hơn bộ 

phát hiện người lớn và trẻ em. Nói cách khác bài toán 

phát hiện người đi bộ không đơn giản hơn bài toán 

phát hiện người lớn đi bộ và trẻ em đi bộ. Ngoài ra, 

nếu xét về thời gian thực thi, hướng tiếp cận thứ hai 

cũng đem lại hiệu quả vượt trội khi nhanh gấp hơn bốn 

lần khi cùng xem xét một hình ảnh có chứa 10 người 

đi bộ so với hướng tiếp cận thứ nhất. Sự khác biệt này 

xuất phát từ việc hướng tiếp cận thứ nhất sử dụng hai 

mô hình (mô hình phát hiện và mô hình phân loại) và 

thực hiện công việc qua hai giai đoạn trong khi hướng 
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tiếp cận thứ hai chỉ sử dụng một mô hình duy nhất và 

thực hiện công việc trong một giai đoạn. Kết quả thực 

nghiệm đã chứng minh rằng việc sử dụng mô hình 

phức tạp không phải lúc nào cũng đưa ra được kết quả 

chính xác hơn. Bên cạnh đó, mô hình phức tạp cùng 

số bước thực hiện lớn cũng ảnh hưởng tới thời gian 

huấn luyện cũng như tốc độ thực thi. Từ đó có thể kết 

luận hướng tiếp cận sử dụng bộ phát hiện và phân loại 

người đi bộ tích hợp hiệu quả vượt trội so với hướng 

tiếp cận sử dụng bộ phát hiện và phân loại riêng biệt. 

4. Kết luận 

Với mục tiêu xây dựng một hệ thống phát hiện và 

phân loại người đi bộ trong hình ảnh, nghiên cứu đã 

đề xuất hai hướng tiếp cận cho bài toán: Hướng sử 

dụng bộ phát hiện, bộ phân loại riêng biệt và hướng 

sử dụng bộ phát hiện và phân loại tích hợp. Các 

hướng tiếp cận được nghiên cứu và đánh giá chặt chẽ 

trên bộ dữ liệu lớn được kết hợp từ bộ dữ liệu 

Cityscapes và bộ dữ liệu xây dựng bởi nhóm tác giả. 

Kết quả thực nghiệm cho thấy hướng sử dụng bộ phát 

hiện và phân loại người đi bộ tích hợp có hiệu quả 

vượt trội với độ chính xác trung bình 0,851 và thời 

gian thực thi 0,024 giây/ hình ảnh. Điều đó thể hiện 

việc tổng quát hóa các người đi bộ (bao gồm cả 

người lớn và trẻ em) không hiệu quả bằng việc phân 

biệt hóa người lớn và trẻ em trong bài toán phát hiện 

người đi bộ. Ngoài ra một bài toán chưa được đi sâu 

là bài toán phân loại hình ảnh người trưởng thành và 

trẻ em cũng được giải quyết trong nghiên cứu này. 

Các mô hình học sâu được xem xét đã cho các kết 

quả phân loại với độ chính xác ấn tượng. Mô hình 

InceptionV3, VGG16 và ResNet50 lần lượt có độ 

chính xác: 0,922, 0,943 và 0,955. 

Trong tương lai các hệ thống cảnh báo rủi ro khi 

lái xe và các hệ thống hỗ trợ lái xe tự động sử dụng 

camera hành trình là mục tiêu mà nhóm tác giả đang 

hướng tới để mở rộng nghiên cứu. 
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Tóm tắt 

Hiện nay, các bộ thu cho hệ thống thông tin tương 

tự và thông tin số dựa trên công nghệ vô tuyến 

điều khiển bằng phần mềm (SDR) được ứng dụng 

nhiều trong thực tế. Với các nền tảng phần cứng 

RTL-SDR (Realtek SDR), khả năng sử dụng và 

tích hợp môi trường lập trình Matlab/Simulink 

giúp cho việc phát triển các hệ thống SDR sẽ dễ 

dàng hơn. Việc phát triển các bộ thu RTL-SDR sẽ 

tạo ra các mô hình học tập thuận tiện, bổ ích và 

thiết thực cho cả giảng viên và sinh viên. Bài báo 

này giới thiệu phát triển một bộ thu mềm 

RTL-SDR cho hệ thống thông tin tương tự sử dụng 

điều tần (FM - Frequency Modulation). Bộ thu 

FM RTL-SDR có thể làm việc để thu được tín hiệu 

FM của các đài phát thanh FM như Hải Phòng, 

tại tần số 93,7MHz. 

Từ khóa: Vô tuyến điều khiển bằng phần mềm, 

RTL-SDR, điều chế FM, giải điều chế FM. 

Abstract 

Nowadays, analog receivers based on Software 

Defined Radio (SDR) have many applications. 

Since the availability of hardware platform of 

RTL- SDR (Realtek SDR), many devices with very 

low cost and interact with Matlab/Simulink allow 

many real SDR systems be developed. Developing 

RTL-SDR receivers creates useful tools and actual 

system models for lecturers and students. In this 

paper, a RTL-SDR receiver for FM 

communications is presented. The presented 

receiver can receive FM signals of FM stations 

such as Haiphong TV at 93,7MHz.     

Keywords: Sofware Defined Radio, RTL-SDR, 

FM modulation, FM demodulation. 

1. Giới thiệu 

Trong những năm gần đây, công nghệ vô tuyến 

điều khiển bằng phần mềm (SDR - Software Defined 

Radio) trở thành một hướng nghiên cứu và phát triển 

rộng rãi và đáng quan tâm. Ban đầu, công nghệ SDR 

được sử dụng chủ yếu trong quân sự để truyền thông 

giữa các thiết bị đòi hỏi tính bảo mật [1]. Sau đó, các 

ứng dụng trong dân sự như điện thoại di động cũng 

sử dụng công nghệ SDR để có thể hoạt động với 

nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Các hệ thống như thông 

tin di động, truyền hình số, phát thanh quảng bá, 

truyền hình quảng bá, mạng WLAN (Wireless Local 

Area Network) tồn tại nhiều chuẩn truyền thông khác 

nhau. Các chuẩn này đòi hỏi nhiều thiết bị điện tử 

phức tạp, làm tăng giá thành các hệ thống. Để giảm 

giá thành, các kiến trúc dành riêng được phát triển. 

Nếu các kiến trúc chuyên biệt này được sử dụng để 

phát triển các sản phẩm, việc nâng cấp thiết bị hoặc 

hệ thống nhằm tương thích với một tiêu chuẩn mới 

hoặc bổ sung thêm các tính năng mới sẽ gặp rất 

nhiều khó khăn. Giải pháp sử dụng SDR sẽ giải 

quyết được vấn đề này. Với các kiến trúc SDR đủ 

mạnh và khả trình, các hệ thống sử dụng SDR có thể 

đáp ứng, tương thích với nhiều chuẩn khác nhau trên 

cùng một nền tảng thiết bị. Các hệ thống vô tuyến 

khả trình như vậy có thể dễ dàng được nâng cấp để 

khắc phục các lỗi (bug) hoặc thêm các chức năng và 

hỗ trợ các chuẩn mới. Đồng thời, với SDR, các vấn 

đề, lỗi về phần cứng sẽ chuyển đổi thành các vấn đề, 

lỗi về phần mềm nên việc xử lý sẽ trở nên thuận tiện 

và linh hoạt hơn. Các bộ thu SDR lý tưởng có thành 

phần đầu cuối sử dụng phần cứng rất nhỏ, chỉ có 

anten và một bộ lấy mẫu tốc độ cao cỡ GHz để thực 

hiện thu và số hóa được cả những tín hiệu băng rộng 

ở các tần số vô tuyến. Hầu hết các khối xử lý chính 

như bộ trộn, bộ lọc, bộ điều chế và bộ giải điều chế 

trong các hệ thống truyền thông vô tuyến đều được 

thay thế bằng SDR. Với thiết bị RTL-SDR (Realtek 

SDR) có chi phí tương đối rẻ, công nghệ SDR càng 

trở thành một động lực nghiên cứu, phát triển cho 

các kỹ sư truyền thông cũng như cho sinh viên, học 

viên sau đại học [2-4]. Khi các thiết bị RTL-SDR 

được phát triển cùng với các trình điều khiển mã 

nguồn mở, thiết bị RTL-SDR càng được sử dụng một 

cách phổ biến hơn để xử lý với các tín hiệu vô tuyến 

(RF) cũng như tín hiệu I/Q (Inphase/Quadrature) số 

hóa có dải tần từ 25MHz đến 1,75GHz [5-7]. Dải tần 

làm việc rộng như vậy giúp cho thiết bị RTL-SDR có 
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Hình 1. Thiết bị RTL-SDR của NooElec  

 

 

Hình 2. Sơ đồ khối chức năng các thành phần chính trong RTL-SDR 

thể xử lý được với các tín hiệu như tín hiệu FM (FM 

- Frequency Modulation), tín hiệu GSM (Global 

System for Mobile Communications), tín hiệu 3G, 

tín hiệu GPS (Global Positioning System),… Bài báo 

này phát triển một bộ thu cho hệ thống thông tin tương 

tự sử dụng điều tần (bộ thu FM), trong đó sẽ thực hiện 

các cơ chế điều chế khác nhau sử dụng thiết bị 

RTL-SDR, đồng thời kết hợp với Matlab/Simulink [8] 

để thiết kế và triển khai các chức năng của bộ thu FM. 

Với mục đích phục vụ đào tạo, bộ thu FM sử dụng 

RTL-SDR có thể dễ dàng thay đổi các thông số hệ 

thống, điều chỉnh để thu được tín hiệu của đài FM Hải 

Phòng tại tần số 93,7MHz. Việc phát triển một bộ thu 

FM ngay trên máy tính PC hoặc laptop và dễ dàng 

quan sát, điều chỉnh các tham số kỹ thuật sẽ giúp cho 

sinh viên, học viên sau đại học lĩnh vực điện tử truyền 

thông hiểu sâu sắc hơn về cơ chế hoạt động, đặc điểm 

kỹ thuật của hệ thống thông tin tương tự FM cũng như 

các hệ thống thông tin tương tự khác như AM 

(Amplitude Modulation). Ưu điểm của bộ thu FM này 

là khả năng dễ dàng quan sát được phổ tần số, dạng 

sóng miền thời gian của các tín hiệu FM trong khu 

vực đặt bộ thu. Đồng thời, có thể điều chỉnh linh hoạt 

các tham số của bộ thu, các phương thức tách sóng 

khác nhau cho bộ thu, hoặc các dạng bộ thu khác nhau 

(1 kênh - mono hoặc 2 kênh - stereo).  

Bài báo gồm có các phần sau: Phần 2 mô tả sơ đồ 

khối và các chức năng cơ bản của thiết bị RTL-SDR. 

Kiến trúc bộ thu FM sử dụng RTL-SDR kết hợp 

Matlab/Simulink được đưa ra ở phần 3 và kết quả 

thử nghiệm bộ thu FM này được trình bày ở phần 4. 

Cuối cùng, phần 5 đưa ra một số kết luận và hướng 

phát triển. 

2. Cấu trúc thiết bị RTL-SDR 

RTL-SDR là một thiết bị có giá thành rẻ, nhỏ gọn, 

dễ dàng sử dụng chuẩn kết nối USB để thu nhận các 

tín hiệu RF (Radio Frequency) như minh họa ở Hình 

1[5]. Đây là một sản phẩm được chế tạo bởi hãng 

NooElec. Ban đầu các thiết bị này được sử dụng cho 

dịch vụ truyền số mặt đất quảng bá DVB-T (Digital 

Video Broadcasting - Terrestrial) với thành phần 

chipset là Realtek RTL2832U kết hợp với IC tuner 

như Rafael Micro 820T. RTL-SDR có thể dễ dàng 

hoạt động ở các chế độ khác nhau và có khả năng thu 

nhận bất kỳ tín hiệu RF nào trong phạm vi điều chỉnh 

của IC tuner. Dải tần làm việc của RTL-SDR từ 

25MHz đến 1,75GHz. RTL-SDR thu nhận các tín 

hiệu RF, hạ tần xuống băng gốc, thực hiện số hóa tín 

hiệu. Các mẫu của tín hiệu số băng gốc được đưa ra 

cổng USB để truyền thông với máy tính. 

Để thực hiện xử lý tín hiệu, thiết bị RTL-SDR 

có các thành phần chức năng chính như minh họa ở 

Hình 2. Tín hiệu RF đi qua RT802T được hạ tần 

xuống tần số trung tần IF (Intermediate Frequency) 

nhờ bộ dao động điều khiển bằng điện áp VCO 

(Voltage - Controlled Oscillator). Bộ dao động 

VCO này khả trình và được điều khiển bởi 

RTL2832U. Sau khi qua bộ AGC (Automatic Gain 

Control), tín hiệu IF được tiếp tục hạ tần xuống 
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Hình 3. Sơ đồ bộ thu FM mono RTL-SDR 

băng gốc thông qua phương thức cơ bản như lọc, 

lấy mẫu tín hiệu lối ra bằng bộ chuyển đổi tương 

tự/số (ADC - Analog Digital Converter) và sau đó 

giải điều chế về băng gốc bằng bộ dao động điều 

khiển số (NCO - Numerically - Controlled 

Oscillator) cầu phương. Cuối cùng, các mẫu 2 kênh 

I/Q 8 bit được đưa ra cổng USB để có thể xử lý dữ 

liệu bằng phần mềm Matlab/Simulink cài đặt trên 

máy tính. Để thiết lập các chế độ làm việc khác 

nhau của RTL-SDR, các thông số như tần số trung 

tâm RF 𝑓𝑅𝐹, tần số lấy mẫu băng gốc 𝑓𝑠 và hệ số 

khuếch đại của bộ khuếch đại cao tần 𝐾có thể được 

thiết lập trên Matlab/Simulink. 

3. Phát triển bộ thu tín hiệu FM sử dụng 

RTL-SDR 

Để có thể giao tiếp được với thiết bị RTL-SDR, 

Mathworks đã cung cấp gói hỗ trợ phần cứng cho 

RTL-SDR cho phép Matlab và Simulink có thể giao 

tiếp và điều khiển RTL-SDR. Khi đó, các mẫu tín 

hiệu băng gốc lối ra từ RTL-SDR được đưa đến môi 

trường phần mềm để cho phép người sử dụng có thể 

triển khai các dạng khác nhau của bộ thu ở dạng mô 

hình Simulink hoặc chương trình Matlab. Các dữ liệu 

kênh I/Q có thể được lưu trữ dưới dạng file và xử lý 

khi cần thiết hoặc với thiết bị máy tính PC đủ mạnh, 

các dữ liệu này có thể được giải điều chế, giải mã 

thời gian thực.  

Tần số trung tâm được thiết lập ở giá trị 𝑓𝑅𝐹 =

93,7𝑀𝐻𝑧). Tần số lấy mẫu băng gốc được thiết lập ở 

giá trị 𝑓𝑠 = 2,4𝑀𝐻𝑧; thiết lập hệ số khuếch đại 𝐾 =

50, hệ số này có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào 

chất lượng của tín hiệu FM thu được. 

Tín hiệu vô tuyến FM 𝑠𝑓𝑚𝑅𝐹(𝑡)  thu bởi 

RTL-SDR [9] có dạng: 

𝑠𝑓𝑚𝑅𝐹(𝑡) = 𝐴𝑐cos (𝜔𝑐𝑡 + 2𝜋𝐾𝑓𝑚 . ∫ 𝑠𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

−∞
)(1) 

Trong đó 𝑠𝑖(𝑡) là tín hiệu bản tin; 𝐾𝑓𝑚 là hằng 

số điều chế FM. 

Tín hiệu này được trộn tần với tín hiệu dao động 

VCO tần số 𝑓0 để hạ tần về tín hiệu băng gốc dạng 

phức. Tín hiệu lối ra của RTL-SDR sẽ có dạng 

   𝑠𝑅𝑇𝐿−𝑆𝐷𝑅(𝑡) = 𝐿𝑃𝐹[𝑠𝑓𝑚𝑅𝐹(𝑡). 𝑒
−𝑗𝜔𝑙𝑜𝑡] (2) 

Trong đó: 𝑒−𝑗𝜔𝑙𝑜𝑡 là tín hiệu phức của bộ VCO.  

 Tín hiệu hạ tần 𝑠𝑏𝑏𝑎𝑛𝑑(𝑡) sẽ là: 

𝑠𝑏𝑏𝑎𝑛𝑑(𝑡) = 𝑠𝑓𝑚𝑅𝐹(𝑡). 𝑒
−𝑗𝜔𝑙𝑜𝑡 =

𝑠𝑓𝑚𝑅𝐹(𝑡). (cos(𝜔𝑙𝑜𝑡) − 𝑗𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑙𝑜𝑡)) =

𝐴𝑐 cos (𝜔𝑐𝑡 + 𝜃𝑓𝑚(𝑡)) . (cos(𝜔𝑙𝑜𝑡) − 𝑗𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑙𝑜𝑡))(3) 

Trong đó: 𝜃𝑓𝑚(𝑡) = 2𝜋𝐾𝑓𝑚 . ∫ 𝑠𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

−∞
 

Tín hiệu 𝑠𝑏𝑏𝑎𝑛𝑑(𝑡) đi qua bộ lọc thông thấp để loại 

bỏ thành phần tần số cao, chỉ còn lại thành phần tín 

hiệu băng gốc dạng phức: 

𝑠𝑅𝑇𝐿−𝑆𝐷𝑅(𝑡) =
𝐴𝑐

2
[𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑐𝑡 + 𝜃𝑓𝑚(𝑡) − 𝜔𝑙𝑜𝑡) +

𝑗𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑐𝑡 + 𝜃𝑓𝑚(𝑡) − 𝜔𝑙𝑜𝑡)] (4) 

Trong trường hợp lý tưởng, tần số 𝑓0 sử dụng để 

giải điều chế và tần số của sóng mang tới 𝑓𝑐 xấp xỉ 

nhau, có thể bằng nhau nên đặt: 𝑓∆ = 𝑓𝑐 − 𝑓0 (hoặc 

𝜔∆ = 𝜔𝑐 −𝜔0).  

Do đó, tín hiệu RF sẽ được giải điều chế hoàn 

hảo về tín hiệu băng gốc phức:  

    𝑠𝑅𝑇𝐿−𝑆𝐷𝑅(𝑡) =
𝐴𝑐

2
𝑒𝑗

(𝜔∆𝑡+2𝜋𝐾𝑓𝑚.∫ 𝑠𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑡
−∞ )

  (5) 

Tín hiệu FM dạng phức trên chính là các mẫu 

băng gốc đưa đến nền tảng Matlab/Simulink. Trong 

Simulink, các thành phần giao tiếp được với 

RTL-SDR được đặt vào trong mô hình cùng với các 

thành phần để thực hiện bộ giải điều chế. Đầu ra của 

khối điều chế là tín hiệu âm thanh được đưa đến loa 

của máy tính. 
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Hình 4. Phổ băng gốc của tín hiệu FM được ghép kênh 

 

Hình 5. Sơ đồ bộ thu FM stereo RTL-SDR 

3.1. Bộ thu FM 1 kênh (mono)  

Mô hình Simulink để thực hiện giải điều chế tín 

hiệu FM từ RTL-SDR được minh họa ở H.3.2 Bộ thu 

FM 2 kênh (stereo) 

Trong trường hợp đài phát FM thực hiện phát 2 

kênh (chế độ stereo) trong khi vẫn duy trì chế độ 

phát mono cho các bộ thu FM mono. Khi đó, phía 

phát thực hiện tách hai thành phần “Mono” và 

“Stereo”, trong đó, kênh “mono” được hạn băng 

trong khoảng 15kHz, mỗi kênh “stereo” cũng có một 

khoảng băng thông 15kHz, sau đó các kênh này được 

thực hiện ghép kênh và sử dụng một sóng mang 

19kHz gọi là tín hiệu hoa tiêu (Pilot tone) như minh 

họa ở Hình 4. 

Bộ thu FM stereo có thể được cải tiến từ bộ thu 

FM mono đã triển khai ở trên và có thêm một số thay 

đổi thông số cấu hình. Do tín hiệu FM stereo có dải 

tần số đến 53kHz vì vậy, tần số lấy mẫu của khối FIR 

decimation phải nâng lên 120kHz thay vì chỉ là 

48kHz như trong bộ thu FM mono. 

Ngoài ra, cần phải bổ sung thêm khối tách kênh 

FM stereo. Khối tách kênh thực hiện các xử lý như 

tách tín hiệu hoa tiêu 19kHz; nhân đôi tần số để được 

tín hiệu 38kHz và sử dụng nó để giải điều chế các 

thành phần stereo, giải mã stereo để lọc các kênh 

mono và stereo ở lối ra. Do đó, mô hình Simulink của 

bộ thu stereo RTL-SDR được minh họa ở Hình 5. 

4. Kết quả và đánh giá 

Đặc trưng của tín hiệu FM được đánh giá ở cả 

miền tần số và miền thời gian. Trong miền tần số, 

phổ của tín hiệu FM thu được từ bộ thu RTL-SDR có 

bề rộng phổ 240kHz hoặc 2,4MHz tùy thuộc vào cấu 

hình trong bộ thu. Bên cạnh đó, phổ của tín hiệu giải 

điều chế cũng được đánh giá. Trong miền thời gian, 

dạng sóng của tín hiệu trước giải điều chế được quan 

sát ở các dạng gồm tín hiệu dạng phức (kênh I/Q) và 

tín hiệu bản tin sau giải điều chế. 

4.1. Bộ thu FM mono 

Các kết quả triển khai bộ thu FM mono được thể 

hiện ở Hình 6, Hình 7 và Hình 8. Hình 6 là phổ của tín 

hiệu FM trước giải điều chế. Đây chính là tín hiệu FM 

được thu bởi bộ thu RTL-SDR. Quan sát phổ này nhận 

thấy có vùng tần số quanh tần số sóng mang 93.7MHz 

có tín hiệu FM với bề rộng phổ khoảng 2,4MHz. Phổ 

của tín hiệu FM sau giải điều chế được minh họa ở 

Hình 7, phổ này có bề rộng khoảng 20kHz. Dạng sóng 

miền thời gian của các tín hiệu kênh I, kênh Q và dạng 

sóng của tín hiệu băng gốc thu được từ bộ thu 

RTL-SDR được minh họa ở Hình 8. Biên độ của các 

tín hiệu kênh I, kênh Q và tín hiệu băng gốc sẽ có sự 

thay đổi khác nhau tùy thuộc vào thông tin, nội dung 

bản tin tại thời điểm đó của đài phát. 
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Hình 6. Phổ tín hiệu lối vào bộ giải điều chế FM 

 

Hình 7. Phổ tín hiệu FM mono ở lối ra 

 

Hình 8. Dạng sóng tín hiệu FM thu được 

 

Hình 9. Phổ tín hiệu lối vào bộ giải điều chế FM 

 

Hình 10. Phổ tín hiệu lối ra bộ giải điều chế FM stereo 

 

Hình 11. Phổ tín hiệu lối vào bộ tách kênh FM stereo 

 

4.2. Bộ thu FM stereo 

Đối với bộ thu FM stereo, các kết quả đánh giá 

hiệu năng hoạt động của bộ thu RTL-SDR được thể 

hiện ở Hình 9, Hình 10 và Hình 11. Hình 9 là phổ của 

tín hiệu FM trước giải điều chế. Hình 9 và Hình 5 là 

giống nhau khi đều thể hiện phổ của tín hiệu FM thu 

được từ bộ thu RTL-SDR và đó là tín hiệu ở lối vào bộ 

giải điều chế, sau khi đã qua các quá trình hạ tần từ 

cao tần RF về dạng số băng gốc ở trong module 

RTL-SDR. Phổ của tín hiệu FM stereo ở lối ra audio 

của bộ thu được thể hiện ở Hình 10. Do bộ thu FM 

stereo này được cải tiến và bổ sung từ bộ thu FM 

mono bằng cách thêm các khối xử lý tín hiệu FM 

stereo nên trên hình 10 có 2 tín hiệu, tương ứng với 1 

tín hiệu mono và 1 tín hiệu kênh stereo. Hai tín hiệu 

audio thu được này có phổ cỡ khoảng 15kHz mỗi 

kênh, đúng như mô tả ở Hình 4. Cuối cùng, Hình 11 

thể hiện phổ của tín hiệu FM stereo ở lối vào bộ tách 

kênh FM stereo. Đúng như mô tả lý thuyết ở Hình 4, 

quan sát Hình 11 cho thấy phổ của tín hiệu FM stereo 

cỡ khoảng 53kHz. Nếu muốn quan sát được phổ của 

cả 3 kênh gồm 1 kênh mono và 2 kênh stereo, bộ thu 

FM stereo sẽ phải sử dụng cấu trúc thu khác như cấu 

trúc giải điều chế FM sử dụng bộ tách sóng đường 

bao. 

So sánh Hình 7 và Hình 10 để thấy được sự khác 

nhau của tín hiệu lối ra của 2 bộ thu FM mono và 

FM stereo. Rõ ràng bộ thu FM stereo cho tín hiệu 

audio lối ra ở 2 kênh độc lập trong khi bộ thu FM 

mono chỉ có được 1 kênh tín hiệu. Điều đó sẽ mang 

đến chất lượng tín hiệu, chất lượng âm thanh của bộ 

thu FM stereo sẽ khác biệt rõ rệt so với bộ thu FM 

mono. 

5. Kết luận 

Bộ thu FM sử dụng cấu trúc RTL-SDR được thiết 

kế và triển khai trên nền tảng Matlab/Simulink có độ 

linh hoạt cao, có thể dễ dàng thay đổi sang các cấu 

trúc thu khác nhau. Các cấu trúc thu tín hiệu FM có 

thể triển khai cho bộ thu RTL-SDR như: bộ thu FM 
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mono sử dụng tách sóng dạng phức, bộ thu FM stereo 

sử dụng tách sóng dạng phức hoặc tách sóng đường 

bao. Đồng thời, ưu điểm của bộ thu RTL-SDR còn có 

thể dễ dàng quan sát được tín hiệu ở bất kỳ khâu xử lý 

tín hiệu nào trên bộ thu cả mở miền thời gian và miền 

tần số. Bộ thu RTL-SDR sẽ rất tiện dụng, hữu ích 

trong quá trình đào tạo, nghiên cứu và triển khai các 

dạng bộ thu khác nhau như bộ thu AM, bộ thu thông 

tin số,... 
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Tóm tắt 

Trong thời đại công nghệ số, cảng biển đang phải 

đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt. Do vậy, cảng biển 

thông minh áp dụng công nghệ số đã và đang trở 

thành định hướng chiến lược của nhiều cảng biển 

trên thế giới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khai 

thác đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu về các tiêu chí ảnh hưởng 

đến quyết định phát triển cảng biển thông minh còn 

hạn chế, đặc biệt đối với các cảng biển tại các quốc 

gia đang phát triển. Do đó, nghiên cứu này thực hiện 

nhằm xác định các tiêu chí ảnh hưởng quyết định áp 

dụng công nghệ số hướng tới cảng biển thông minh  

áp dụng phương pháp Delphi dựa trên cơ sở nghiên 

cứu thực nghiệm các bến cảng container tại Hải 

Phòng. Theo đó, năm tiêu chí đã được xác định bao 

gồm chi phí, độ tin cậy và an toàn, tính hiệu quả và 

kết quả, mức độ dễ dàng áp dụng và ảnh hưởng từ 

các yếu tố bên ngoài. 

Từ khóa: Công nghệ số, cảng biển thông minh, 

Việt Nam. 

Abstract 

In the digital age, seaports are facing stiff 

competition. Therefore, smart ports applying 

digital technologies have become the strategic 

direction of many seaports in the world to improve 

the efficiency of port operations while minimizing 

the impact on the environment. However, studies 

on the criteria affecting the decision to develop 

smart ports are limited, especially for seaports in 

developing countries. Therefore, this study was 

conducted to determine the influencing factors on 

the decision to apply digital technology towards 

smart seaports applying Delphi method based on 

the empirical study of container terminals  in 

Hai Phong. Accordingly, five criteria were 

identified including cost, reliability and safety, 

effectiveness and efficiency, ease of application 

and influence from external factors. 

Keywords: Digital techonologies, smart port, 

Vietnam. 

1. Đặt vấn đề 

Cảng biển là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế giữa các khu vực và quốc gia. Hơn thế nữa, trong 

thời đại công nghệ số, phát triển cảng biển thông minh 

trở thành định hướng của nhiều cảng biển nhằm nâng 

cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Với các giải pháp công nghệ số, cảng biển hoạt động 

có hiệu suất cao hơn, đồng thời đáp ứng các thách thức 

mới trong việc duy trì các yêu cầu về an toàn, bảo mật 

và năng lượng một cách hiệu quả nhằm giảm thiểu tác 

động tới môi trường.  

Chính vì vậy, nhiều quốc gia trên thế giới đã và 

đang tích cực đầu tư vốn phát triển công nghệ cảng 

thông minh và ứng dụng chúng cho các khu vực cảng 

truyền thống nhằm nâng cao sự hiệu quả và tự động 

trong hoạt động khai thác cảng. Vào năm 2010, Đức 

đã khởi động dự án cảng thông minh tại cảng 

Hamburg của mình: Các cảm biến IoT được lắp đặt 

khắp cảng để thiết lập một hệ thống trao đổi dữ liệu từ 

mọi bộ phận của cảng, bao gồm cả tàu, xe tải và hệ 

thống chuyển đổi. Do đó, công nghệ cảng thông minh 

đã cải thiện hoạt động khai thác tại cảng Hamburg [1]. 

Tương tự, Cảng Rotterdam ở Hà Lan, nơi đã xây dựng 

bến cảng container tự động đầu tiên, cốt lõi của cảng 

thông minh vào năm 1993, tiếp tục dẫn đầu ngành 

cảng thông minh bằng cách mở nhà ga APM và cửa 

ngõ thế giới Rotterdam vào năm 2015. Tại Mỹ, Long 

Beach Container Terminal (LBCT), một bến cảng 

container hoàn toàn tự động áp dụng công nghệ cảng 

thông minh, đi vào hoạt động năm 2016. Cuối cùng, 

Trung Quốc, quốc gia có các cảng biển xử lý khối 

lượng hàng hóa lớn nhất trên thế giới, cũng đã có bến 

cảng container hoàn toàn tự động đầu tiên tại Thanh 

Đảo. Dự kiến, hiệu suất của cảng sẽ được cải thiện 

30% và chi phí nhân công giảm 85%. 

KINH TẾ - XÃ HỘI 



 

 

KINH TẾ - XÃ HỘI  

102 SỐ 70 (04-2022) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

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

Với lợi thế có đường bờ biển dài nằm trên tuyến 

hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới, cảng biển Việt Nam 

có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh 

tế, an ninh trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất 

nước. Chính vì vậy trong “Chương trình chuyển đổi 

số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

theo quyết định 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ 

tướng chính phủ, chuyển đổi số các hạ tầng logistics 

trong đó có cảng biển là một trong nhiệm vụ trọng tâm 

phục vụ cho hướng phát triển cảng biển xanh và cảng 

thông minh tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay chưa có 

một định nghĩa thống nhất về cảng biển thông minh 

cũng như chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển 

cảng biển thông minh dựa trên các nền tảng công nghệ. 

Do đó, nghiên cứu này thực hiện nhằm tổng hợp đánh 

giá để trả lời câu hỏi nghiên cứu về các tiêu chí ảnh 

hưởng đến quyết định áp dụng các công nghệ số 

hướng tới cảng biển thông minh dựa trên nghiên cứu 

thực nghiệm tại cảng Hải Phòng, cảng cửa ngõ của 

miền Bắc, Việt Nam. 

2. Cảng biển thông minh và công nghệ số 

2.1. Khái niệm cảng biển thông minh 

Cảng biển thông minh xuất hiện và trở thành xu 

thế phát triển cảng của nhiều quốc gia phát triển trên 

thế giới. Tuy nhiên, cảng biển thông minh là khái niệm 

còn mới và rộng. Trong thuật ngữ tiếng Anh, có nhiều 

cách gọi khác nhau cho cụm từ cảng biển thông minh 

như là “intelligent port”, “robotic port”, “autonomous 

port”, “smart port”, “port 4.0” tuy nhiên thuật ngữ 

“smart port” được sử dụng phổ biến nhất.   

Công nghệ số ngày càng nhận được sự quan tâm 

tiếp sau sự phát triển của các khái niệm số hóa và tự 

động hóa trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Công nghệ số là các công cụ, hệ thống, thiết bị và tài 

nguyên điện tử tạo ra, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu. Công 

nghệ số được coi là chìa khóa để nâng cao năng suất 

và hiệu quả hoạt động của cảng biển. Các công nghệ 

được áp dụng mạnh mẽ trong cảng thông minh bao 

gồm của các công nghệ như Internet vạn vật (Internet 

of Things - IoT), dữ liệu lớn (Big Data), tự động hóa 

(autonomous vehicles), và các công nghệ thân thiện 

với môi trường [2]. 

Mặc dù có một số khác biệt trong định nghĩa về 

cảng biển thông minh, nhưng nói chung, cảng biển 

thông minh liên quan đến sự nâng cao về năng suất và 

hiệu quả hoạt động bằng cách áp dụng các hệ thống tự 

động sử dụng công nghệ số. Theo Yu và Fu (2018) [3], 

cảng thông minh là một cảng tự động hoá hoàn toàn 

bởi thiết bị không người lái (automated guided vehicle 

- AGV), tất cả các thiết bị được kết nối thông qua 

internet vạn vật bao gồm hệ thống cảm biến (quan trắc 

công trình, cảm biến đo lường khoảng cách, định vị) 

và các công nghệ truyền thông tin không dây (Zigbee, 

wifi, RFID, internet, giải pháp 4G và 5G) (Hình 1). 

Theo Sakty (2016) [4], cảng biển thông minh bao gồm 

ba hoạt động chính bao gồm hoạt động khai thác cảng, 

năng lượng và môi trường với sự thiết lập hệ thống 

thông tin và tự động hoá dựa trên dữ liệu thời gian 

thực kết hợp công nghệ thông tin. Gần đây, nhóm tác 

giả Molavi và cộng sự (2019) [5] cho rằng bên cạnh 3 

yếu tố trên thì tính an toàn và an ninh cũng một trong 

hoạt động chính của một cảng biển thông minh. 

2.2. Các vấn đề liên quan đến cảng biển thông 

minh 

Hiện nay, các vấn đề liên quan đến cảng biển thông 

minh đang dần nhận được sự quan tâm của các học giả 

nghiên cứu. Đa số các nghiên cứu tập trung giới thiệu 

các công nghệ và ứng dụng đáp ứng các mục tiêu khác 

nhau. Dong và cộng sự (2013) [6] đã nhấn mạnh vai 

trò của IoT trong hoạt động khai thác của cảng biển 

để loại bỏ lỗi thu thập thông tin thủ công, tăng hiệu 

quả thu thập dữ liệu và đảm bảo truyền tải dữ liệu. Có 

 

Hình 1. Một số công nghệ ứng dụng tại một bến cảng container tự động 

(nguồn: Yu và Fu, 2018) 
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sáu công nghệ chính của IoT để xây dựng cảng thông 

minh: i) Cảm biến, ii) RFID, iii) Mạng cảm biến 

không dây (WSN), iv) Công nghệ truyền thông mạng, 

v) công nghệ kết nối các máy móc, thiết bị (machine 

to machine), và vi) thiết bị tại cảng. Zhong và cộng sự 

(2019) [7] cho rằng một mạng lưới các cảm biến và 

thiết bị thông minh, cùng với công nghệ truyền tải dữ 

liệu và điện toán là cơ sở hạ tầng quan trọng của cảng 

thông minh. Rolan và cộng sự (2019) [8] giới thiệu 

khả năng sử dụng năng lượng tái tạo để giảm tác động 

đến môi trường. Lamberti và cộng sự (2015) [9] đã 

trình bày một nghiên cứu khả thi để khai thác năng 

lượng tái tạo và các thiết bị lưu trữ năng lượng ứng 

dụng tại cảng biển thông minh. Bên cạnh đó, một số 

nghiên cứu chỉ ra các thách thức đối với cảng biển 

thông minh. Gonzalez-Cancelas và cộng sự (2020) 

[10] nhận thấy vấn đề các cảng biển Tây Ban Nha phát 

triển dự án cảng biển 4.0 không chỉ nằm ở khía cạnh 

công nghệ mà còn được quyết định bởi sự ủng hộ, 

tham gia và tích hợp của tất cả các bên liên quan. 

Ngoài ra, vấn đề an ninh mạng cũng là một trong các 

rủi ro, rào cản khi phát triển mô hình cảng biển thông 

minh [11].  

Gần đây, một số nghiên cứu bắt đầu đánh giá và so 

sánh hiệu quả theo các khía cạnh khác nhau của các 

cảng biển trên thế giới khi áp dụng các công nghệ 

thông minh. Molavi và cộng sự (2019) [5] đã phát 

triển bộ chỉ tiêu gồm 4 nhóm chỉ tiêu về hoạt động các 

khai thác, môi trường, năng lượng, an toàn và an ninh 

để đánh giá 14 cảng lớn nhất trên thế giới. Nghiên cứu 

chỉ ra rằng các cảng biển tại các nền kinh tế lớn, có 

chính sách quan tâm đến áp dụng công nghệ mới, các 

vấn đề về môi trường và năng lượng có kết quả đánh 

giá cao hơn so với cảng biển ở khu vực khác. Tương 

tự, Gonzalez - Cancelas và cộng sự (2020) [10] áp 

dụng phương pháp Delphi đánh giá các cảng biển 

thông minh tại Tây Ban Nha dựa trên gồm 4 khía cạnh 

chính đó là môi trường, xã hội, kinh tế, và sự phối hợp 

của cơ quan quản lý nhà nước. Ngoài ra, để ước tính 

mức độ ảnh hưởng đến nền kinh tế của mô hình cảng 

biển thông minh, Jun và cộng sự (2018) [12] áp dụng 

tổng hợp các phương pháp nghiên cứu để xác định 

mức độ tác động kinh tế của cảng biển thông minh tại 

Hàn Quốc. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cảng biển thông 

minh có tác động tích cực tới nền kinh tế của Hàn 

Quốc và các ngành công nghiệp khác. Kết quả nghiên 

cứu khẳng định sự phát triển cảng biển thông minh 

giúp tạo thêm việc làm trong lĩnh vực này thay vì 

những lo ngại vấn đề mất việc làm do làn sóng của 

công nghệ số.  

Mặc dù, cảng biển thông minh là xu hướng phát 

triển của nhiều hệ thống cảng trên thế giới nhưng số 

lượng nghiên cứu về chủ đề này còn khá hạn chế. Hơn 

thế nữa, đa số các nghiên cứu tập trung phân tích tính 

khả thi và hiệu quả của các công nghệ đối với hoạt 

động cảng biển mà chưa thảo luận các tiêu chí ảnh 

hưởng đến quyết định phát triển mô hình cảng biển 

thông minh, đặc biệt đối với quốc gia đang phát triển 

có nhiều hạn chế như về vốn và con người.  

3. Các tiêu chí ảnh hưởng quyết định áp dụng 

công nghệ số nhằm phát triển cảng biển thông 

minh 

3.1. Áp dụng phương pháp Delphi 

Áp dụng các công nghệ số nhằm phát triển cảng 

biển thông minh là vấn đề thuộc mô hình ra quyết định 

đa tiêu chí. Do đó, để xác định các tiêu chí ảnh hưởng 

đến quyết định thực hiện mô hình cảng biển thông 

minh, nghiên cứu áp dụng phương pháp Delphi. Đây 

là công cụ hữu hiệu để xác định các nhân tố chủ yếu 

của các vấn đề phức tạp yêu cầu kinh nghiệm và hiểu 

biết của các chuyên gia [13]. Cỡ mẫu phù hợp của 

bảng câu hỏi chuyên gia được sử dụng trong Delphi 

phương pháp không được quá lớn (khoảng 10-15 

chuyên gia) nhưng kết quả vẫn đảm bảo tính khách 

quan và tin cậy [14, 15]. Chính vì vậy, phương pháp 

này được áp dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực để 

xác định và xếp thứ hạng các vấn đề trong các quyết 

định quan trọng [16].  

Phương pháp Delphi đòi hỏi một nhóm các chuyên 

gia có kinh nghiệm và kiến thức về chủ đề cụ thể để 

trả lời bảng câu hỏi. Phương pháp này có đặc điểm là 

“ẩn danh”, “lặp lại”, “phản hồi có kiểm soát” và “tổng 

hợp thống kê về phản hồi của nhóm”. “Ẩn danh” có 

được bằng cách sử dụng bảng câu hỏi khảo sát. Từng 

cá nhân thành viên trình bày ý kiến của mình một cách 

riêng tư tránh bị các thành viên chi phối hoặc can thiệp 

ảnh hưởng đến kết quả. Hơn nữa, việc lặp lại bảng câu 

hỏi qua các vòng tuần tự cho phép các cá nhân sửa đổi 

các đánh giá của họ, dẫn đến tăng độ tin cậy. Ngoài ra, 

trong số các lần lặp lại bảng câu hỏi, cần có phản hồi 

có kiểm soát, trong đó các thành viên nhóm được 

thông báo và ước tính ý kiến của các chuyên gia ẩn 

danh. Quy mô nhóm Delphi được quyết định bởi trình 

độ và năng động của hội đồng chuyên gia [13], do đó 

nghiên cứu đã sử dụng một nhóm ra quyết định gồm 

15 chuyên gia trong lĩnh vực khai thác cảng biển.  

3.2. Xác định các tiêu chí  

Các nghiên cứu liên quan đến cảng biển thông đã 

được trao đổi giữa các chuyên gia để có được cái nhìn 

sâu sắc về vấn đề này. Tất cả các chuyên gia đều có 
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hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc đều đảm nhiệm vai 

trò quản lý tại các bến cảng lớn tại Hải Phòng như Tân 

Vũ, HICT, Nam Đình Vũ,... đại diện cho công ty khai 

thác cảng lớn nhất tại Việt Nam như Tân Cảng Sài 

Gòn, Gemadept, Đình Vũ, công ty Cổ phần Cảng Hải 

Phòng,… Cuộc khảo sát được thực hiện trong vòng 27 

ngày (từ ngày 07/12/2021 đến ngày 02/01/2022) bằng 

cách sử dụng email, điện thoại và phỏng vấn trực tiếp. 

Khảo sát dùng các câu hỏi mở yêu cầu các chuyên gia 

đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng 

công nghệ mới trong hoạt động cảng biển. Số lần khảo 

sát được tiến hành theo các vòng tuần tự để xem xét 

lại ý kiến của các chuyên gia. Cuối cùng, các chuyên 

gia cùng thống nhất có 5 yếu tố chính ảnh hưởng đến 

quyết định sử dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực 

cảng biển như sau (Hình 2). 

Một trong yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến quyết 

định áp dụng công nghệ mới đó là chi phí. Áp dụng 

các công nghệ số chắc chắn đòi hỏi chi phí đầu tư lớn 

để phát triển và triển khai. Đồng thời, việc số hóa và 

tự động hóa các quy trình tại các bến cảng tạo ra nhu 

cầu về nhân sự được đào tạo để có thể vận hành công 

nghệ mới. Về mặt này, nhiều vị trí công việc, nhân 

viên hiện tại sẽ phải được đào tạo lại hoặc một chuyên 

gia kỹ thuật và chuyên môn mới sẽ phải được tạo ra 

bằng các bằng cấp cung cấp các kỹ năng và năng lực 

cần thiết trong phù hợp với các công nghệ mới được 

triển khai. Do đó mức độ dễ dàng có thể áp dụng cũng 

là một yếu tố được xem xét. Bên cạnh đó, các nhà 

quản lý cũng quan tâm đến tới mức độ hiệu quả và kết 

quả khi triển khai công nghệ mới có đáp ứng được như 

kỳ vọng hay không. Áp dụng công nghệ số trong lĩnh 

vực cảng biển cho phép các hoạt động của cảng tăng 

tính hiệu quả, tính minh bạch, loại bỏ các tài liệu giấy 

và tăng cường bảo mật nói chung. Tuy nhiên các hệ 

thống này cũng có thể tạo ra lỗ hổng bảo mật gây ra 

mối đe doạ lớn đối với hoạt động cảng biển nói riêng 

và chuỗi cung ứng nói chung. Nên yếu tố mức độ tin 

cậy và an toàn cũng là khía cạnh được quan tâm. Và 

cuối cùng, đó chính là yếu tố bên ngoài bao gồm các 

cơ quan quản lý nhà nước và các bên sử dụng dịch vụ 

cảng biển. Quá trình chuyển đổi sang công nghệ mới 

thành công cần có sự liên kết chặt chẽ và sẵn sàng của 

các bên liên quan như hãng tàu, chủ hàng, công ty 

cung cấp dịch vụ logistics. 

4. Kết luận 

Vai trò của các cảng đã thay đổi mạnh mẽ từ chức 

năng truyền thống trở thành một phần thiết yếu của mạng 

lưới logistics toàn cầu. Đặc biệt, sự ra đời các công nghệ 

số đang thúc đẩy cảng biển vượt ra khỏi giới hạn truyền 

thống và mang lại nhiều cơ hội mới để nâng cao năng 

suất, hiệu quả và tính bền vững. Do đó, cảng biển thông 

minh xuất hiện và trở thành xu thế phát triển cảng của 

nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Tuy 

nhiên những hiểu biết về cảng biển thông minh còn hạn 

chế. Do đó, nghiên cứu này là một trong nghiên cứu đầu 

tiên tổng hợp các vấn đề đang nhận được sự quan tâm về 

cảng biển thông minh. Bên cạnh đó, nghiên cứu đã chỉ ra 

các tiêu chí ảnh hưởng đến quyết định áp dụng các công 

nghệ tiên tiến áp dụng phương pháp Delphi dựa trên 

khảo sát các chuyên gia bao gồm tiêu chí về chi phí, mức 

độ dễ dàng sử dụng, tính an toàn và an ninh, kỳ vọng về 

hiệu quả và ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài. 

Nhận biết các tiêu chí là bước đầu tiên quan trọng 

trong quá trình ra quyết định. Tuy nhiên các yếu tố chi 

tiết ở từng nhóm tiêu chí và thứ tự ưu tiên cũng cần 

được xác định có cái nhìn sâu sắc về các yếu tố ảnh 

hưởng đến quyết định ứng dụng công nghệ số. Đồng 

thời phạm vi nghiên cứu nên được mở rộng để nhằm 

phát hiện sự khác biệt giữa các nhóm cảng biển. Chính 

vì vậy các nghiên cứu trong tương lai có thể áp dụng 

phương pháp nghiên cứu hỗ trợ việc ra quyết định ảnh 

hưởng bởi đa tiêu chí giải quyết vấn đề này.  

 

Hình 2. Các tiêu chí ảnh hưởng quyết định áp dụng công nghệ số trong lĩnh vực cảng biển 
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Tóm tắt 

Thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của quốc gia 

thành viên Phụ lục VI Công ước về ngăn ngừa ô 

nhiễm môi trường từ tàu (Marpol), Việt Nam đã 

áp dụng nhiều biện pháp để giảm thiểu khí thải 

phát sinh từ tàu thuyền. Các biện pháp được các 

tàu sử dụng như sử dụng dầu nhiên liệu có hàm 

lượng lưu huỳnh thấp; hoặc lắp đặt hệ thống làm 

sạch khí thải (EGC); hoặc pha trộn dầu nhiên liệu 

với hàm lượng lưu huỳnh cao với dầu nhiên liệu 

có hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn hàm lượng lưu 

huỳnh cần thiết để đạt được dầu nhiên liệu tương 

thích [1]. Trong số các biện pháp đang được thực 

hiện, thì phần lớn các chủ tàu lựa chọn sử dụng 

thiết bị lọc khí thải vòng mở do các ưu điểm về khả 

năng tương thích cao, thời gian lắp đặt nhanh 

chóng, giá thành thấp,… nhưng mặt khác cũng 

phát sinh các vấn đề về quản lý nước thải phát 

sinh trong quá trình vận hành. Nước biển sau khi 

được đưa vào thiết bị lọc khí xả sẽ qua thiết bị lọc 

để thải vào môi trường, biến đổi điôxít lưu huỳnh 

thành axít sulphuric và Hydrocacbon thơm đa 

vòng (PAH) có khả năng gây ung thư, tác động 

xấu đến sức khỏe con người, sinh vật và môi 

trường sống. Vì vậy cần thiết phải có phương án 

để quản lý và hạn chế nước thải phát sinh từ hệ 

thống lọc vòng mở tại cảng biển Việt Nam, đặc 

biệt tại các khu vực có mật độ đông dân cư hay 

các khu vực nhạy cảm về môi trường.    

Từ khóa: Nước thải, hệ thống làm sạch khí thải 

(EGC), hệ thống lọc vòng mở, cảng biển, Việt Nam. 

Abstract 

To fulfill the obligations of the Member states in 

Annex VI of the International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships (Marpol), 

Vietnam has applied many measures to reduce 

emissions from ships. Measures were taken by 

ships such as the use of low sulfur fuel oil, or 

install an exhaust gas cleaning system (EGC), or 

blending a high sulfur fuel oil with a lower sulfur 

fuel oil to achieve a compatible fuel oil [1]. 

Among the measures being taken, the majority of 

shipowners choose to use open-loop exhaust gas 

scrubbers due to the advantages of high 

compatibility, quick installation time, low cost... 

On the other hand, there are also problems with 

wastewater management arising during 

operation. Seawater, after being put into the 

scrubber, will pass through and discharge into the 

environment, converting sulfur dioxide into 

sulfuric acid and polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAH), which have the potential to 

cause cancer, affect the health of humans, 

animals, and the environment adversely. 

Therefore, it is necessary to have a plan to manage 

and limit wastewater generated from open-loop 

scrubbers in Vietnamese seaports, especially in 

densely populated areas or environmentally 

sensitive areas. 

Keywords: Waste water, exhaust gas cleaning 

system (EGC), open loop scrubber, seaport, 

Vietnam. 

1. Đặt vấn đề 

Thực tế hiển nhiên của tất cả các báo cáo, tài liệu 

khoa học cho thấy lĩnh vực năng lượng của hoạt động 

giao thông vận tải phát sinh lượng lớn khí thải là 

nguyên nhân chính hay gián tiếp tác động đến môi 

trường sống, sức khỏe con người và sinh vật. Trong 

đó, khối lượng hàng chuyên chở trên thế giới do vận 

tải biển đảm nhiệm đạt tỷ trọng hơn 90% [2].  

Hướng đến việc hạn chế khí thải từ hoạt động tàu 

biển, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã đã đưa ra kế 

hoạch giảm 77% tổng lượng khí thải SOx từ tàu thuyền 

tương đương với mức giảm hàng năm khoảng 8,5 triệu 
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tấn SOx từ ngày 01/01/2020 (hay còn gọi là IMO 

2020) [1]. Các Quốc gia thành viên Phụ lục VI Công 

ước Marpol và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách 

nhiệm phải áp dụng các biện pháp khác nhau theo 

khuyến cáo (Bảng 1) để hàm lượng lưu huỳnh trong 

dầu nhiên liệu của tàu thuyền áp dụng toàn cầu giảm 

xuống còn 0,5% (từ 3,5%) [3].  

Bảng 1. Các biện pháp giảm hàm lượng lưu huỳnh trong 

dầu nhiên liệu theo khuyến cáo của IMO 

TT Ưu điểm Ghi chú 

1 Vẫn sử dụng dầu nhiên liệu 

có hàm lượng lưu huỳnh 

3,5% và lắp đặt thêm hệ 

thống lọc lưu huỳnh ở khí 

xả sau khi ra khỏi động cơ 

Giá của thiết bị 

lọc khá đắt (đối 

với hệ thống vòng 

lọc kín và hệ 

thống vòng lọc 

hỗn hợp) 

2 Sử dụng dầu nhiên liệu có 

sẵn hàm lượng lưu huỳnh 

0,5%. Loại dầu này hiện đã 

có sẵn trên thị trường và 

được sử dụng trên các tuyến 

vận tải feeder, tuyến vận tải 

chặng ngắn ở Việt Nam  

Giá thành cao và 

không phải động 

cơ nào cũng phù 

hợp 

3 Phối trộn phụ gia, thêm hóa 

chất để hàm lượng lưu 

huỳnh trong nhiên liệu đạt 

tiêu chuẩn, giảm từ 3,5% 

xuống 0,5% 

Đang được các 

hãng cung cấp 

nhiên liệu nghiên 

cứu, sản xuất để 

cung ứng rộng rãi 

trong thời gian tới 

Nguồn: Cục Hàng hải Việt Nam [4]  

Theo thống kê thì một trong các biện pháp được các 

chủ tàu sử dụng phổ biến nhất là trang bị thiết bị lọc khí 

thải vòng mở cho tàu biển vì các ưu điểm về giá thành 

lắp đặt, vận hành và khả năng tương thích cao với các 

loại tàu khác nhau [5]. Về nguyên lý hoạt động, hệ 

thống lọc vòng mở sử dụng khối lượng nước biển lớn 

để phun vào khí thải trong quá trình lọc nhằm loại bỏ 

các ôxít lưu huỳnh dựa vào độ kiềm tự nhiên của nước 

biển và bơm xả nước thải ra ngoài theo Hình 1. 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống 

lọc vòng mở [6] 

Bên cạnh các ưu điểm, thiết bị này mang lại nhiều 

nguy cơ về tác động tiêu cực đến môi trường do nước 

thải có tính axit và PAH có khả năng gây ung thư cao 

nếu xả thải ở các khu vực có mật độ đông dân cư. Theo 

nghiên cứu, một tàu có động cơ trung bình công suất 

12MW thì sẽ có lưu lượng nước xả từ hệ thống lọc 

vòng mở khoảng 540m3 h-1 (hơn rất nhiều so với quy 

định các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn 

nước không phải đăng ký, không phải xin phép theo 

quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam) [7]. Đây 

là vấn đề lớn được nhiều chính quyền quốc gia có cảng 

quan tâm và đặt ra các phương pháp quản lý khác nhau 

nhưng chưa được quy định cụ thể tại cảng biển Việt 

Nam. Bài báo này sẽ tổng hợp hiện trạng chung và đưa 

ra một số giải pháp để quản lý nước thải có nguồn gốc 

từ hệ thống lọc vòng mở tại cảng biển Việt Nam. 

2. Bối cảnh, thực trạng chung 

2.1. Tại các quốc gia thành viên Công ước 

Marpol 

Các quốc gia thành viên của Phụ lục VI Công ước 

Marpol hiện đang triển khai IMO 2020. Theo Điều 4 

Phụ lục VI Công ước Marpol, IMO cho phép sử dụng 

tất cả các trang thiết bị tương đương gồm các loại hệ 

thống lọc nhằm giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ tàu biển 

[1]. Tuy nhiên đối với hệ thống vòng lọc mở thì nước 

thải phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định như tính 

axit (độ pH < 6,5) và PAH theo quy định tại MEPC.259 

(68) cụ thể tại Bảng 2 như sau: 

Bảng 2. Tiêu chuẩn về nồng độ PAH trong nước thải 

Lưu lượng xả 

(t/MWh) 

Giới hạn nồng 

độ nước xả 

(µg/L PAHphe 

đương lượng)  

Công nghệ đo 

0-1  2250  Tia cực tím 

2.5  900  Tia cực tím 

5  450  Huỳnh quang 

11.25  200  Huỳnh quang 

22.5  100  Huỳnh quang 

45  50  Huỳnh quang 

90  25  Huỳnh quang 

Nguồn: IMO, MEPC.259 (68) [8]  

Lo ngại với hệ quả ô nhiễm môi trường trong quá 

trình xả nước thải từ hệ thống vòng lọc mở, nhiều quốc 

gia đã chủ động cấm hoặc hạn chế hoạt động này tại 

vùng nước cảng biển, nội hải và lãnh hải thông qua việc 

ban hành các quy định pháp luật quốc gia theo quy định 

trách nhiệm quốc gia thành viên của Công ước Liên 

hợp quốc về Luật biển, cụ thể tại Bảng 3 như sau: 
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Bảng 3. Một số quốc gia cấm hoặc hạn chế tàu thuyền xả 

nước thải từ hệ thống EGC 

Tên  

Quốc gia 

Yêu cầu đối với việc  

xả nước thải từ EGC 

A. Các quốc gia không chấp thuận 

Trung 

Quốc 

Cấm xả nước thải từ EGC trong các khu vực:  

- Khu vực kiểm soát ven biển, trong bán 

kính 12 hải lý thuộc lãnh hải Trung Quốc.  

- Khu vực kiểm soát nội hải (vùng nước 

sông Dương Tử và sông Tây Giang).  

- Khu vực Bohai [9]. 

Singapore Cấm sử dụng hệ thống lọc vòng mở trong 

vùng biển của mình bắt đầu từ ngày 

01/01/2020 (ngay khi quy định của IMO 

có hiệu lực) [10]. 

Malaysia Cấm tàu thuyền sử dụng hệ thống lọc vòng 

mở khi hoạt động trong vùng biển của 

Malaysia. Theo yêu cầu của cơ quan thẩm 

quyền, tàu thuyền không được phép xả 

nước thải từ hệ thống lọc vòng mở trong 

bán kính 12 hải lý thuộc lãnh hải 

Malaysia, đồng thời, khuyến khích các 

tàu, trước khi ghé cảng Malaysia, nên 

chuyển sang dùng các loại nhiên liệu phù 

hợp hoặc chuyển sang dùng hệ thống lọc 

vòng kín (nếu đang sử dụng hệ thống lọc 

hỗn hợp) [11]. 

Panama Cấm sử dụng hệ thống lọc vòng mở tại 

khu vực kênh đào Panama [12]. 

Saudi 

Arabia 

Cấm xả nước thải từ hệ thống lọc vòng mở 

tại các cảng của Saudi Arabia cho đến khi 

có tiêu chuẩn môi trường được ban hành 

về vấn đề này [13]. 

Thụy Điển Không được phép xả thải tại các cảng 

Trelleborg [14], Gothenburg [15], và 

Stenungsund [16]. 

B. Các quốc gia chấp thuận (yêu cầu phải đảm bảo các 

quy định đặc biệt) 

Australia - Hệ thống làm sạch khí thải phải tuân thủ 

các quy định của IMO. 

- Chủ tàu phải thông báo Cơ quan An toàn 

hàng hải Australia (AMSA) trước lần cập 

cảng đầu tiên về việc lắp đặt EGC được 

chấp thuận. 

- Trong vòng 2 năm, nước thải từ EGC 

phải được lấy mẫu kiểm tra khi hệ thống 

đang vận hành, tối thiểu 12 tháng 1 lần. 

- Tàu không thể xả thải trong vùng biển 

Australia nếu không cung cấp dữ liệu cho 

AMSA [17]. 

Bahrain Tàu sử dụng hệ thống lọc vòng mở:  

- Không được phép hoạt động trong khu 

vực cảng.  

- Được phép hoạt động trong vùng biển 

Bahrain hoặc vùng đặc quyền kinh tế nếu 

việc xả thải tuân thủ quy định 

MEPC.259(68) và không gây hại cho môi 

trường biển [18]. 

Bermuda Chỉ được phép khi được chấp thuận và bắt 

buộc phải làm vì sự an toàn của tàu, môi 

trường và sinh mạng [19]. 

Nguồn: Nhiều nguồn khác nhau 

Lý do áp dụng các biện pháp nêu trên do việc 

phương pháp xác định PAHphe của nước thải (được 

định nghĩa là phép đo quang học sử dụng tia cực tím 

hoặc phát hiện huỳnh quang bằng cảm biến được lắp 

trên tàu) còn hạn chế, không đảm bảo chính xác và 

đang được các chính quyền quốc gia nghiên cứu, được 

Hội đồng khám phá biển quốc tế (ICES) đệ trình tại 

MEPC 76/INF.5 ngày 01/3/2021 [7]. Nhận thức được 

vấn đề này, IMO đã yêu cầu các quốc gia thành viên 

của Công ước Marpol phải cập nhập thông báo về 

phương pháp tuân thủ tương đương lên Hệ thống 

thông tin vận tải biển tích hợp toàn cầu (GISIS) các 

thông tin liên quan đến Điều 4.2 Phụ lục VI Công ước 

Marpol để thuận tiện cho đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

liên quan được biết. 

2.2. Tại Việt Nam 

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, khối lượng hàng 

hóa qua cảng biển Việt Nam vẫn tăng đều hàng năm 

(từ 6,9% - 8,0% giai đoạn năm 2019 - 2021) cho thấy 

nhu cầu và tiềm năng phát triển kinh tế biển tại Việt 

Nam rất lớn [20]. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu về thương mại đường biển, 

cảng biển tại Việt Nam hiện có 297 bến cảng được 

công bố có công suất trên 700 triệu tấn/năm và khoảng 

89.721 km chiều dài cầu cảng được xây dựng vào 

nhiều thời gian khác nhau. Theo thống kê danh mục 

bến cảng được Bộ Giao thông vận tải công bố trong 5 

năm gần đây (năm 2016 - 2021) đã tăng 41 bến cảng 

(tức 16,73% số lượng), mỗi năm thêm mới khoảng 8 

bến cảng. Điển hình tại cảng biển thuộc quản lý của 

Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh có 44 bến 

cảng với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 15km, bao 

gồm 101 cầu cảng đang khai thác, hoạt động có khả 

năng tiếp nhận tàu đến 60.000DWT với mớn nước phù 

hợp; dọc theo toàn bộ phạm vi quản lý được thiết lập 
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78 bến phao buộc tàu, 01 khu neo chuyển tải, 06 khu 

neo đậu với hơn 103 vị trí neo đậu đáp ứng cho tàu có 

trọng tải lớn nhất đến 150.000DWT neo buộc chờ cầu, 

tránh trú bão, chuyển tải hàng hóa [21]. 

Tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng của khối lượng 

hàng hóa qua cảng và phát triển của cảng biển đồng 

nghĩa với nhu cầu sử dụng nhiên liệu phục vụ cho các 

hoạt động xếp, dỡ hàng hóa tại cảng biển ngày càng 

lớn. Việc giảm thiểu khí thải phát sinh từ tàu thuyền 

là vô cùng cần thiết tuy nhiên cần phải được quản lý 

để hạn chế hành vi “lách luật” của một số đơn vị quản 

lý, khai thác, vận hành tàu biển. 

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của quốc gia 

thành viên Công ước Marpol, Việt Nam đã nội luật 

hóa và ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT 

[22]. Tuy nhiên đối với nước thải từ hệ thống vòng lọc 

mở còn chưa có biện pháp quản lý cụ thể, dẫn đến các 

tàu biển tận dụng hệ thống vòng lọc mở để vận hành, 

sản sinh năng lượng phục vụ hoạt động xếp dỡ. 

Nguyên do trừ trường hợp tàu biển làm hàng tại các 

bến cảng container, chuyên dùng (như xăng dầu/ xi 

măng) có sẵn các trang thiết bị xếp, dỡ tại cầu cảng thì 

tại một số bến cảng tổng hợp hay các bến phao thì phải 

tự sử dụng các thiết bị xếp, dỡ của tàu biển nên phát 

sinh nhu cầu sử dụng năng lượng lớn. 

3. Đề xuất biện pháp áp dụng tại Việt Nam 

Nhu cầu về tiêu thụ nhiên liệu/ sử dụng năng lượng 

của tàu biển tùy thuộc vào các hoạt động khác nhau từ 

đó phát sinh nước thải qua hệ thống lọc vọc mở. Để đưa 

ra các đề xuất biện pháp áp dụng phù hợp, cần phải chia 

hoạt động tiêu thụ nhiên liệu có sử dụng hệ thống vòng 

lọc mở khi tàu biển hoạt động cụ thể tại các vị trí là bến 

cảng, bến phao và khu neo đậu (Bảng 4). 

Có thể thấy hoạt động tiêu thụ nhiên liệu/ sử dụng 

năng lượng của tàu biển chủ yếu được thực hiện tại 

các bến phao và bến cảng không được trang bị thiết bị 

bốc, xếp tại chỗ. Nhằm hạn chế nước thải phát sinh từ 

hoạt động này, cần thiết phải triển khai các biện pháp 

theo phương án ngắn hạn và dài hạn cụ thể. 

3.1. Phương án ngắn hạn 

Phương án ngắn hạn tập trung vào việc triển khai 

các biện pháp có sẵn về quản lý, giám sát hoặc khuyến 

 

Hình 2. Hoạt động xếp, dỡ hàng hóa tại cảng biển 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Bảng 4. Đánh giá mức độ hoạt động tiêu thụ nhiên liệu 

Vị trí Hoạt động 

Đánh giá (hoạt 

động tiêu thụ 

nhiên liệu/ sử dụng 

năng lượng) 

Bến cảng 
Xếp, dỡ hàng 

hóa 
Trung bình 

Bến phao 
Xếp, dỡ hàng 

hóa 
Lớn 

Khu neo 

đậu 

Sinh hoạt 

thuyền viên, 

duy trì máy tàu 

Thấp 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

Bảng 5. Một số biện pháp đề xuất áp dụng (phương án ngắn hạn) 

Vị trí Biện pháp Ghi chú 

Bến cảng 
Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp trong hoạt 

động xếp, dỡ hàng hóa 
Khuyến nghị, bắt buộc 

Bến phao 

Hạn chế hoạt động xả nước thải từ các tàu sử dụng hệ thống 

lọc vòng mở 

Hạn chế về thời gian, số lượng tàu, 

tần suất tàu biển xả thải  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của 

tàu về phương pháp tuân thủ tương đương theo Điều 4.2 Phụ 

lục VI Công ước Marpol (bao gồm cả hệ thống quan trắc và 

xử lý nước thải từ hệ thống lọc vòng mở (nếu có)) 

Chính quyền cảng, chính quyền 

quốc gia tàu treo cờ kiểm tra (PSC, 

FSI) 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 
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nghị tàu biển hạn chế việc xả nước thải từ hệ thống 

lọc vòng mở tại cảng biển Việt Nam (Bảng 5). 

Việc triển khai hoạt động xả nước thải từ các tàu 

sử dụng hệ thống lọc vòng mở tại các bến phao chỉ 

thực hiện trong các trường hợp: 

- Khi các kết cấu hạ tầng cảng cứng quá tải. 

- Tiến hành xin phép Cảng vụ hàng hải khu vực chấp 

thuận để quản lý, giám sát việc xả nước thải theo quy 

định tại Điều 117 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP [23]. 

Căn cứ vào thời gian vận hành hệ thống lọc vòng mở, tần 

suất xả thải và mật độ tàu thuyền có cùng nhu cầu tại khu 

vực thì Cảng vụ hàng hải có văn bản chấp thuận (trên cơ 

sở lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường). 

3.2. Phương án dài hạn 

Đi đôi với phương án ngắn hạn thì phương án dài 

hạn cần được triển khai đồng thời theo lộ trình cụ thể 

được nêu tại Bảng 6. 

Hiện nay, việc áp dụng điện bờ phục vụ hoạt động 

của tàu biển tại các bến cảng đang được Cục Hàng hải 

Việt Nam đưa vào lộ trình triển khai đề án Cảng xanh 

(bắt buộc vào năm 2050) [24]. Tuy nhiên, việc triển 

khai, áp dụng điện bờ tại các bến phao là bất khả thi 

nên cần thiết phải có cơ chế quản lý, giám sát nước 

thải phù hợp với sức chịu tải của môi trường và hạn 

ngạch xả theo quy định tại Điều 8 Luật Bảo vệ môi 

trường [25]. Để tăng cường công tác quản lý, giám sát 

đối với các hoạt động này tại bến phao cần phải thực 

hiện các nội dung tại Bảng 7. 

Bên cạnh việc ban hành quy định cụ thể về chế độ 

xả nước thải từ tàu (về tần suất, thời gian) thì việc quy 

định hạn ngạch xả nước thải cũng là cơ sở để tổ chức 

việc quan trắc nước thải (theo hình thức quan trắc tự 

động liên tục hay quan trắc định kỳ) theo quy định tại 

Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP để cơ quan có 

thẩm quyền thực hiện giám sát [26]. 

4. Kết luận 

Hoạt động bảo vệ môi trường là vô cùng cần thiết 

trong thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội hiện nay với 

mũi nhọn là kinh tế biển. Để thực hiện được quy định 

này cần thiết phải xây dựng hệ thống pháp lý, chặt chẽ 

và rõ ràng phù hợp với tình hình thực tế của từng khu 

vực và với lộ trình cụ thể vì đây là hoạt động không 

thể tách rời khỏi hoạt động khai thác cảng biển. 

Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến tới tham gia 

Hội đồng IMO - Nhóm C và các quốc gia tại khu vực 

cũng như các cảng biển trọng yếu trên thế giới đã ban 

hành quy định về hạn chế nước thải từ hệ thống lọc 

vòng mở thì việc nội luật hóa các quy định của Công 

ước Quốc tế là trách nhiệm đặc biệt quan trọng của 

Chính quyền Quốc gia thành viên. Bên cạnh việc đưa 

ra các quy định nhằm hạn chế xả nước thải từ hệ thống 

lọc vòng mở tại cảng biển Việt Nam thì cần thiết phải 

nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng biển (về trang thiết bị xếp 

dỡ, điện bờ...) và có chính sách khuyến nghị áp dụng 

các biện pháp thay thế để giảm hàm lượng lưu huỳnh 

trong dầu nhiên liệu của tàu thuyền. Đây là vai trò đầu 

tàu của Bộ Giao thông vận tải trong công tác chỉ đạo, 

Bảng 6. Một số biện pháp đề xuất áp dụng (phương án dài hạn) 

Vị trí Biện pháp Ghi chú 

Bến cảng Điện bờ Đang triển khai 

Bến phao Thực hiện quan trắc nước thải 
Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận phù hợp với sức chịu tải của 

môi trường nước và hạn ngạch xả nước thải theo quy định. 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

Bảng 7. Quản lý, giám sát nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của tàu biển tại bến phao 

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

TT Nội dung Ghi chú 

1 
Hướng dẫn đánh giá khả năng chịu tải của môi 

trường nước mặt đối với sông, hồ 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (đã ban hành Thông tư 

số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017) 

2 
Đánh giá khả năng chịu tải, hạn ngạch xả nước thải 

đối với nguồn nước mặt 
Ủy ban nhân dân tỉnh thành 

3 
Quy định cụ thể về lưu lương xả nước thải tối đa tại giấy 

phép môi trường (đối với các tàu neo buộc tại bến phao) 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

4 Quy định chế độ xả nước thải từ tàu Bộ Giao thông vận tải 

5 Giám sát việc xả nước thải  Cảng vụ hàng hải, cơ quan thẩm quyền tại địa phương 
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hướng dẫn các Cảng vụ hàng hải và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan thực hiện việc đổ rác, xả nước thải 

và nước dằn tàu theo quy định tại Điều 117 Nghị định 

số 58/2017/NĐ-CP [26] nhằm hạn chế các nguy cơ, 

rủi ro tiềm ẩn về môi trường trong hoạt động hàng hải. 

Lời cảm ơn 

Nhóm tác giả trân trọng cảm ơn Cục Hàng hải Việt 

Nam, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh đã 

tạo điều kiện cung cấp, hỗ trợ thông tin, số liệu phục 

vụ hoạt động nghiên cứu.    
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Tóm tắt 

Hoạt động logistics thu hồi đã được chứng minh 

là có vai trò quan trọng trong việc tái chế hàng 

hóa sau khi sử dụng và giảm thiểu lượng phế thải 

ra môi trường. Mục đích của nghiên cứu là điều 

tra các yếu tố có ảnh hưởng đến việc thực hiện 

hoạt động logistics thu hồi của các doanh nghiệp. 

Nghiên cứu được thực hiện bằng việc khảo sát 

161 doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 

rằng có 3 yếu tố bên trong và 2 yếu tố bên ngoài 

doanh nghiệp có tác động đến nhận thức về môi 

trường của các doanh nghiệp. Trong đó, yếu tố 

nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng. Ý nghĩa 

về mặt lý luận và thực tiễn của nghiên cứu được 

thảo luận chi tiết trong nghiên cứu. 

Từ khóa: Logistics thu hồi, nguồn nhân lực, 

nguồn lực tài chính, công nghệ thông tin, đối tác 

kinh doanh, chính sách chính phủ. 

Abstract 

Revese logistics has been seen as an important 

strategy in recycling goods after use and 

minimizing waste to the environment. The purpose 

of the study is to investigate the factors that affect 

the implementation of reverse logistics activities 

of enterprises. The study was conducted by 

surveying 161 enterprises. Research results 

suggested that there are 3 internal factors and 2 

external factors influencing the environmental 

perception of enterprises. In which, the human 

resource factor plays a vital role. The theoretical 

and practical implications of the study are 

discussed in detail in the study. 

Keywords: Reverse logistics, human resources, 

financial resources, information technology, 

business partners, and government policy. 

 

 

1. Mở đầu 

Chu kỳ kinh doanh truyền thống thường bắt đầu 

từ lúc nhận được đơn đặt hàng của khách hàng và kết 

thúc khi khách hàng nhận được sản phẩm. Tuy nhiên, 

một số sản phẩm thường bị trả lại do chất lượng kém 

hoặc giao nhầm sản phẩm. Chỉ riêng ở Hoa Kỳ, hàng 

trăm tỷ đô la giá trị hàng hóa được trả lại mỗi năm. 

Bên cạnh đó, lượng phế liệu sau khi khách hàng sử 

dụng sản phẩm cũng cần được lưu ý. Việc xử lý hàng 

hóa bị trả lại, và cách xử lý phế liệu là những mối 

quan tâm chính của logistics thu hồi. Việc thực hiện 

hoạt động logistics thu hồi là cần thiết để thực hiện 

chính sách hoàn trả sản phẩm và giải quyết các vấn 

đề về môi trường đang ngày càng được quan tâm. 

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa sẵn sàng 

triển khai logistics thu hồi với nhiều lý do khác nhau. 

Ở Việt Nam, các công ty thực hiện logistics thu hồi 

là rất hiếm, mặc dù khái niệm này đã được biết đến từ 

lâu. Sự phát triển của logistics thu hồi tương đối thấp 

và không phổ biến trong ngành công nghiệp cũng như 

trong các công ty vận tải biển. Tình trạng này có thể là 

do các doanh nghiệp thiếu sự hỗ trợ và các đối tác 

kinh doanh từ chối trả thêm cho việc xây dựng và phát 

triển cơ sở hạ tầng cho việc thực hiện hoạt động 

logistics thu hồi. Sự hỗ trợ của chính phủ cũng có thể 

là một trong những yếu tố có vai trò tác động đến các 

bên có lợi ích tham gia vào hoạt động này. Mặc dù 

hoạt động logistics thu hồi có vai trò quan trọng trong 

chiến lược bảo vệ môi trường, và mục tiêu giảm lượng 

phát thải nhà kính về 0 của Việt Nam vào năm 2050, 

tuy nhiên cho đến nay vẫn còn rất ít nghiên cứu về các 

nhân tố thúc đẩy việc thực hiện hoạt động logistics thu 

hồi của các doanh nghiệp. Do đó, mục đích của 

nghiên cứu này là khám phá các yếu tố tác động đến 

quyết định xây dựng hệ thống logistics thu hồi của các 

doanh nghiệp Việt Nam.  

2. Cơ sở lý luận 

2.1. Logistics thu hồi (ngược - Reverse logistics) 

Trong môi trường kinh doanh chung, luồng 

logistics xuôi là việc vận chuyển các sản phẩm từ 

điểm sản xuất đến điểm tiêu thụ, với sự tham gia của 
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một số lĩnh vực chính, cụ thể là người sản xuất, 

người bán, và người phân phối hoặc người giao nhận. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, người ta đã 

chú ý nhiều hơn đến việc hoạt động logistics ngược 

(thu hồi), đảo ngược hàng hóa hoặc phế phẩm từ nơi 

tiêu thụ về nơi sản xuất để tái tạo giá trị hoặc phục 

vụ cho mục đích sử dụng thích hợp. 

Với mối quan tâm ngày càng tăng đối với các vấn 

đề bảo vệ môi trường, logistics ngược đã trở thành 

một trong những khái niệm quan trọng nhất đối với 

các ngành công nghiệp khác nhau để thực hành. Ví 

dụ như việc thực hiện logistics dự trữ trong ngành 

công nghiệp điện tử tiêu dùng và trong các công ty 

đóng chai và đóng gói ở châu Âu. Janse & cộng sự 

(2009) [1] đã nghiên cứu logistics ngược trong ngành 

công nghiệp điện tử tiêu dùng ở Hoa Kỳ, và cũng 

nhận thấy hoạt động luân chuyển các mặt hàng điện 

tử sau khi sử dụng được đưa quay trở lại nhà sản 

xuất để tái chế.  

Ở một số nước đang phát triển, hoạt động 

logistics ngược có thể giúp giảm thiểu chất thải và 

tăng lợi nhuận thông qua một quy trình tái chế hiệu 

quả. Lau và Wang (2009) [2] đã nghiên cứu ngành 

công nghiệp điện tử ở Trung Quốc, tiết lộ những vấn 

đề gặp phải trong quá trình thực hiện logistics ngược 

và đề xuất các biện pháp để tạo điều kiện phát triển 

cho ngành này. Baenasa & cộng sự (2010) [3] đã 

kiểm tra ngành công nghiệp pin xe ở Brazil và cho 

thấy sự tham gia của khách hàng bằng cách giao pin 

đã qua sử dụng cho các trạm dịch vụ xe hơi ảnh 

hưởng đến logistics ngược. 

Có rất nhiều trường hợp thành công về logistics 

ngược trên toàn thế giới, cả ở các nước phát triển và 

đang phát triển. Ở Việt Nam hiện nay, hoạt động 

logistics ngược còn khá hạn chế, tuy nhiên cũng hứa 

hẹn trở thành một xu hướng mới trong tương lai gần, 

khi mà chính phủ Việt Nam đang rất quyết tâm trong 

việc giảm thiểu lượng khí thải, phế thải ra môi 

trường. Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành 

nghiên cứu các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh 

nghiệp có tác động đến quyết định xây dựng hệ 

thống logistics ngược của doanh nghiệp. 

2.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 

Theo Stock và Lambert (2001) [4], các hệ thống 

logistics thường khó lập kế hoạch và điều chỉnh quy 

trình hoạt động để xử lý sự dịch chuyển của dòng sản 

phẩm theo chiều ngược lại. Liên quan đến các yếu tố 

bên trong thúc đẩy việc triển khai logistics thu hồi, 

Holt và Ghobadian (2009) [5] đã phỏng vấn các nhà 

quản lý tham gia vào hoạt động của logistics thu hồi, 

cho rằng các động lực bên trong như văn hóa tổ chức, 

nguồn lực nội bộ và thực hành kiểm soát quản lý 

hoạt động sẽ có mối quan hệ tích cực đối với thái độ 

bảo vệ môi trường và hoạt động kinh tế xanh.  

Theo Miller và Shamsie (1996) [6], nguồn lực 

có thể được chia thành hai loại chính: Nguồn lực 

dựa trên tài sản và nguồn lực dựa trên tri thức. Các 

nguồn lực dựa trên tài sản bao gồm mọi thứ thuộc 

sở hữu hợp pháp của công ty, chẳng hạn như cơ sở 

vật chất, máy móc và thiết bị tự động. Những nguồn 

lực này được coi là những chỉ số quan trọng về khả 

năng xây dựng và thực hiện hệ thống logistics và 

các nguồn lực tài chính của công ty có thể được sử 

dụng cho lợi thế cạnh tranh. Rõ ràng, để xây dựng 

một hệ thống logistics thu hồi các loại sản phẩm 

hỏng, phế phẩm đòi hỏi các công ty cần có nguồn 

lực tài chính đủ lớn cho việc thực hiện. Chính vì 

vậy, tác giả cho rằng: 

H1: Nguồn lực tài chính của một công ty có ảnh 

hưởng tích cực đến việc thực hiện logistics ngược. 

Ngoài các cân nhắc về tài chính, nguồn nhân lực là 

công cụ rất quan trọng trong việc thực hiện các hoạt 

động liên quan đến logistics ngược. Các nguồn lực 

dựa trên tri thức như kỹ năng và kiến thức liên quan, 

đề cập đến các nguồn lực quản lý và công nghệ, cũng 

rất quan trọng. Việc doanh nghiệp xây dựng một đội 

ngũ nhân lực cho quá trình logistics ngược đảm bảo 

cho hoạt động này được triển khai thuận lợi. Tuy 

nhiên, việc cung cấp và tạo ra những loại nguồn lao 

động này trong thời gian ngắn là rất khó, và đây có thể 

là một rào cản lớn đối với các doanh nghiệp trong việc 

quyết định triển khai hoạt động logistics thu hồi cho 

doanh nghiệp mình. Do đó, tác giả cho rằng: 

H2: Nguồn nhân lực của một công ty có ảnh 

hưởng tích cực đến việc thực hiện logistics ngược. 

Việc sử dụng phần mềm công nghệ thông tin 

giúp cải thiện sự phối hợp giữa nhân viên và người 

quản lý bởi vì họ hỗ trợ quá trình xử lý thông tin trở 

nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các 

nhà nghiên cứu cho rằng lợi ích của công nghệ và 

hệ thống công nghệ thông tin không chỉ nằm ở chỗ 

tăng hiệu quả hoạt động logistics mà là sự sáng tạo, 

cũng như tốc độ phản ứng. Trong hoạt động 

logistics, tiến bộ công nghệ cải thiện đáng kể hiệu 

suất logistics thu hồi vì nó giảm thời gian phản ứng 

và nâng cao việc quản lý hoạt động thu hồi phế 

phẩm, hàng hóa trả lại một cách hiệu quả hơn. Với 

những lý do trên, tác giả cho rằng: 

H3: Công nghệ thông tin của một công ty có ảnh 

hưởng tích cực đến việc thực hiện logistics ngược. 
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Bảng 1. Thông tin đối tượng khảo sát 

Đặc điểm 
Tỷ 

lệ % 

Số 

lượng 

Thời gian hoạt động   

0-5 26,1 42 

6-10 40,4 65 

11-15 23,6 38 

Trên 15 9,9 16 

Số lượng nhân viên   

0-50 55,3 89 

51-100 28,6 46 

101-200 11,2 18 

Trên 200 5,0 8 

Loại công ty   

Công ty vận tải biển 9,9 16 

Công ty giao nhận 42,2 68 

Công ty vận tải đường bộ 19,9 32 

Công ty cung cấp dịch vụ 

logistics 
28,0 45 

   

 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

2.3. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 

Các yếu tố bên ngoài là các yếu tố liên quan đến 

đối tác kinh doanh khác nhau trong chuỗi cung cấp, 

chẳng hạn như nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà bán 

buôn, đại lý, nhà bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ. 

Theo Baiman và Rajan (2002) [7] và Alvarez-Gil & 

cộng sự (2007) [8], những nhà liên quan trong chuỗi 

cung ứng được cho là động lực thúc đẩy việc triển 

khai logistics ngược của các doanh nghiệp. Ravi và 

Shankar (2005) [9] và Ji (2006) [10] cũng nhận thấy 

rằng sự không hợp tác của các bên tham gia chuỗi 

cung ứng là một trong những rào cản quan trọng 

trong việc triển khai logistics ngược. Nếu rào cản 

này được gỡ bỏ, cơ hội triển khai logistics ngược sẽ 

cao hơn. Vì vậy, tác giả đề xuất rằng: 

H4: Các đối tác kinh doanh có ảnh hưởng tích 

cực đến việc thực hiện logistics ngược. 

Các chính sách và hỗ trợ tài chính, các chính sách 

thuế của chính phủ đóng vai trò quan trọng đối với 

các công ty trong việc thực hiện hoạt động logistics 

thu hồi. Bên cạnh đó, các chính sách thuế và hỗ trợ 

kinh tế từ chính phủ cũng rất cần thiết. Kulshreshtha 

và Sarangi (2001) [11] gợi ý rằng chính phủ có thể 

đưa ra một số chính sách hoặc trợ cấp để hỗ trợ cho 

hoạt động logistics thu hồi của các doanh nghiệp. 

Aksen & cộng sự (2009) [12] đồng ý rằng trợ cấp từ 

chính phủ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực 

hiện logistics ngược. Rogers và Tibben-Lembke 

(1999) [13] đã liệt kê một số tuyên bố và quy định 

được thực hiện bởi chính phủ các nước ở châu Âu và 

Mỹ đã góp phần tác động cho việc thực hiện hoạt 

động chuyển đổi của doanh nghiệp. Do đó, tác giả 

cho rằng: 

H5: Chính sách chính phủ có ảnh hưởng tích cực 

đến việc thực hiện logistics ngược. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1 Đối tượng và quy trình khảo sát 

Để tiến hành phân tích định lượng về việc thực 

logistics ngược, 328 bảng câu hỏi đã được gửi đến cho 

các doanh nghiệp logistics trong giai đoạn từ tháng 12 

năm 2020 đến tháng 3 năm 2021. Dữ liệu được thu 

thập ngẫu nhiên. Tổng cộng, 161 bảng câu hỏi hợp lệ 

đã được sử dụng để phân tích, với tỷ lệ trả lời là 49%. 

Bảng 1 cho thấy thông tin của đối tượng được khảo 

sát, bao gồm số lượng nhân viên, lĩnh vực kinh doanh, 

số năm hoạt động kinh doanh. Mô hình 1 thể hiện mô 

hình nghiên cứu được triển khai trong nghiên cứu này. 

3.2 Thang đo lường 

Các biến quan sát trong nghiên cứu này sẽ được 

đánh giá dựa vào thang đo 5 cấp độ Likert, từ 1 = 

“Rất không đồng ý” đến 5 = “Rất đồng ý”.  

Các nhân tố Nguồn lực tài chính, Nguồn nhân lực, 

Đối tác kinh doanh và Chính sách chính phủ được đo 

lường bằng thang đo phát biển. Ví dụ câu hỏi để đo 

lường các nhân tố Nguồn lực tài chính như doanh 

nghiệp có đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất và cơ sở hạ 

tầng liên quan. Ví dụ câu hỏi để đo lường các nhân 

tố Nguồn nhân lực như Nhân viên quản lý có kinh 

nghiệm và năng lực. Ví dụ câu hỏi để đo lường các 

nhân tố Đối tác kinh doanh như Khả năng hợp tác 

với các đối tác kinh doanh để thực hiện logistics 

ngược trong cùng một giai đoạn. Ví dụ câu hỏi để đo 

lường các nhân tố Chính sách chính phủ như Chính 

phủ có hỗ trợ tài chính.  
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Bảng 2. Ma trận tương quan Pearson giữa các biến nghiên cứu 

Biến 
GT 

TB 
1 2 3 4 5 

1. Nguồn lực tài chính 3,41 1     

2. Nguồn nhân lực 3,37 0,25** 1    

3. Công nghệ thông tin 3,75 0,04 0,02 1   

4. Đối tác kinh doanh 3,86 0,05 0,14** 0,17** 1  

5. Chính sách chính phủ 4,01 0,01 0,17** 0,06 0,08 1 

6. Logistics thu hồi 3,97 0,16** 0,32** 0,14** 0,19** 0,18** 

 

Nhân tố Công nghệ thông tin được đo lường bởi 

thang đo của Davidavičienė & Majzoub. Ví dụ như 

Công ty có hệ thống công nghệ và phần mềm quản lý 

cho các quy trình logistics ngược. Nhân tố Logistics 

thu hồi được đo lường bởi thang đo của Ye & cộng 

sự. Ví dụ như chúng tôi tái chế phế liệu và các mặt 

hàng đã qua sử dụng. 

4. Kết quả phân tích 

4.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo  

Hệ số Cronbach’s alpha (α) được sử dụng trong 

nghiên cứu này để đánh giá độ tin cậy của các thang 

đo. Thông qua chỉ số Cronbach’s alpha, tác giả có 

thể loại bỏ những thang đo không phù hợp. Các 

thang đo có hệ số Cronbach’s alpha (α) > 0,7 được 

xem là chấp nhận. 

Để tính được hệ số Cronbach’s alpha của các 

thang đo, phần mềm SPSS 22.0 được sử dụng để tính 

toán. Theo như kết quả của Bảng 2, hệ số của các 

biến Nguồn lực tài chính, Nguồn nhân lực, Công 

nghệ thông tin, Đối tác kinh doanh, Chính sách chính 

phủ, Logistics thu hồi lần lượt như sau: 0,91; 0,89; 

0,91; 0,90; 0,89; 0,93. 

4.2. Phân tích khám phá EFA 

Tác giả sử dụng phân tích nhân tố khám phá 

(EFA) để kiểm tra độ hội tụ và phân biệt của các 

thang đo. Các chỉ số sau sẽ được áp dụng trong phân 

tích nhân tố khám phá, bao gồm hệ số KMO, kiểm 

định Barlett, và giá trị Eigenvalue. Theo kết quả 

phân tích dữ liệu, hệ số KMO = 0,855 thuộc trong 

khoảng (0;1), kiểm định Barlett có giá trị p-value = 

0,000 < 0,05, giá trị Eigenvalue = 1,354 > 1. Với các 

kết quả đạt được đã cho biết các nhân tố, bao gồm 

TC, NL, CNTT, ĐT, CS và RL thỏa mãn hai điều 

kiện về giá trị độc lập và phân biệt.  

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng giá trị hội 

tụ và phân biệt để kiểm tra độ tin cậy của thang đo. 

Kết quả của việc phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

cho biết có 7 nhân tố đủ điều kiện về mặt độc lập và 

phân biệt là NET, SSTN, TT, DC, HN, DC, TT-KT. 

Các chỉ số của phân tích nhân tố khám phá hoàn toàn 

đạt yêu cầu bao gồm KMO = 0,865, kiểm định 

Barlett có Sig = 0,000, Eigenvalue = 1,356. 

4.3. Kiểm tra độ tương quan 

Ma trận tương quan Pearson được tác giả sử dụng 

để biểu diễn sự tương quan giữa các nhân tố với 

nhau. Bảng 2 tổng hợp sự tương quan giữa các biến 

với nhau. 

4.4. Kiểm định giả thuyết 

Trong nghiên cứu này, tác giả áp dụng mô hình 

hồi quy tuyến tính để giải thích sự tác động của các 

nhân tố đến việc thực hiện hoạt động logistics thu 

hồi của các doanh nghiệp. Với phương trình tổng 

quát có dạng như sau: y = α + β1x1i + β2x2i + β3x3i 

+ ... + βkxki + εi. Áp dụng trong nghiên cứu này, 

phương trình sẽ là: Logistics thu hồi = α + β1 (nguồn 

lực tài chính) + β2 (nguồn nhân lực) + β3 (công nghệ 

thông tin) + β4 (đối tác kinh doanh) + β5 (chính sách 

chính phủ) + ε. Phần mềm AMOS 22.0 được sử dụng 

để kiểm tra mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) nhằm 

kiểm tra hệ số hồi quy β, và trị số P-value. 

Giả thuyết H1: Nguồn lực tài chính của một 

công ty có ảnh hưởng tích cực đến việc thực hiện 

logistics ngược. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến 

tính (SEM) cho kết quả là hệ số hồi qui β = 0,153, 

với độ tin cậy p < 0,05. Với kết quả này, giả thuyết 

H1 được chấp nhận. 

Giả thuyết H2: Nguồn nhân lực của một công ty 

có ảnh hưởng tích cực đến việc thực hiện logistics 

ngược. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính 

(SEM) cho kết quả là hệ số hồi qui β = 0,339, với 

độ tin cậy p < 0,05. Với kết quả này, giả thuyết H2 

được chấp nhận. 
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Bảng 3. Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 

GT Hướng Estimated S.E. C.R P 

H1 Logistics thu hồi <= Nguồn tài chính 0,153 0,020 70,488 *** 

H2 Logistics thu hồi <= Nguồn nhân lực 0,339 0,030 110,388 *** 

H3 Logistics thu hồi <= Công nghệ thông tin 0,166 0,030 50,460 *** 

H4 Logistics thu hồi <= Đối tác kinh doanh 0,169 0,035 40,797 *** 

H5 Logistics thu hồi <= Chính sách chính phủ 0,140 0,020 70,135 *** 

 

Giả thuyết H3: Công nghệ thông tin của một 

công ty có ảnh hưởng tích cực đến việc thực hiện 

logistics ngược. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến 

tính (SEM) cho kết quả là hệ số hồi qui β = 0,166, 

với độ tin cậy p < 0,05. Với kết quả này, giả thuyết 

H3 được chấp nhận. 

Giả thuyết H4: Đối tác kinh doanh có ảnh hưởng 

tích cực đến việc thực hiện logistics ngược. Phân tích 

mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) cho kết quả là hệ 

số hồi qui β = 0,169, với độ tin cậy p < 0,05. Với kết 

quả này, giả thuyết H4 được chấp nhận. 

Giả thuyết H5: Chính sách chính phủ có ảnh 

hưởng tích cực đến việc thực hiện logistics ngược. 

Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) cho kết 

quả là hệ số hồi qui β = 0,140, với độ tin cậy p < 

0,05. Với kết quả này, giả thuyết H5 được chấp nhận. 

5. Kết luận 

Mục đích của nghiên cứu là giải thích các yếu tố 

tác động đến việc thực hiện hoạt động logistics thu 

hồi của các doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu đã chỉ 

ra có 5 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định này của 

doanh nghiệp. Trong đó, có 3 yếu tố bên trong doanh 

nghiệp là nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực và 

công nghệ thông tin; và có 2 yếu tố bên ngoài doanh 

nghiệp là đối tác kinh doanh và chính sách chính phủ. 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng 5 yếu tố này có tác động 

tích cực đến hoạt động xây dựng hệ thống logistics 

thu hồi của doanh nghiệp. Yếu tố có ảnh hưởng lớn 

nhất là nguồn nhân lực. Rõ ràng, việc xây dựng một 

hệ thống logistics thu hồi sản phẩm đã qua sử dụng 

đòi hỏi doanh nghiệp phải có một số lượng nhân lực 

đủ lớn để vận hành, bên cạnh yếu tố về tài chính. 

Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp hiện nay chủ 

yếu là dạng doanh nghiệp có qui vừa và nhỏ. Kết quả 

nghiên cứu cũng cho thấy các chính sách hỗ trợ của 

chính phủ cũng có ảnh hưởng tới nhận thức của 

doanh nghiệp trong vấn đề môi trường. 

Nghiên cứu này mang ý nghĩa quan trọng trong cả 

lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu đã đóng góp sự hiểu 

biết về các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động logistics 

thu hồi, điều này sẽ là một cơ sở quan trọng giúp các 

nhà nghiên cứu phát triển các hướng nghiên cứu tiếp 

theo về các yếu tố trung gian, yếu tố điều tiết đối với 

hoạt động logistics thu hồi. Nghiên cứu này cũng 

mang lại những căn cứ cho các nhà quản lý trong việc 

xây dựng hệ thống logistics thu hồi như cần quan tâm 

xây dựng đội ngũ nhân lực đủ có đủ kỹ năng và kiến 

thức, hay đầu tư áp dụng công nghệ thông tin và các 

phần mềm quản lý. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng có 

ý nghĩa đối với cơ quan quản lý chức năng trong việc 

đưa ra các chính sách hỗ trợ về thuế, trợ cấp như một 

động lực cho các doanh nghiệp thay đổi nhận thức của 

mình về vấn đề bảo vệ môi trường.  
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Tóm tắt 

Trong nghiên cứu này, các mẫu khảo sát nhận 

thức, hành vi về thói quen phân loại rác và sử 

dụng nhựa một lần được tiến hành đối với sinh 

viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Kết quả 

thu được 1.513 phiếu trên tổng số 14.455 sinh viên 

của Trường, đạt độ tin cậy về số liệu khá cao, sai 

số 2,4%. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng hầu hết các 

sinh viên đều có hiểu biết về tác hại của nhựa một 

lần, chiếm 95,85%, nhưng sự quan tâm và hiểu rõ 

ý nghĩa của mã/nhãn nhựa trong sinh viên còn hạn 

chế. Có tới 57% sinh viên hiểu chưa đúng và đủ 

các nhóm phân loại rác. Thói quen sử dụng nhựa 

một lần còn khá cao trong sinh viên, 55,2% sinh 

viên có thói quen sử dụng hộp xốp hàng ngày, 

67,2% sinh viên sử dụng chai nước nhựa hàng 

ngày, 91,3% sinh viên sử dụng túi nylon hàng 

ngày. Tỷ lệ sinh viên tái sử dụng nhựa một lần 

chưa cao, chỉ đạt 51,6%. Tuy nhiên tỷ lệ khá cao 

sinh viên ủng hộ việc đánh thuế các quán ăn, nhà 

hàng, cơ sở buôn bán, chiếm 73,6%; mức độ sẵn 

sàng chi trả phí khi sử dụng nhựa một lần chiếm 

63,7%; sẵn sàng sử dụng sản phẩm xanh thay thế 

nhựa một lần chiếm 79,2%. Kết quả này cho thấy 

khả năng áp dụng phí, thuế trong sự dụng nhựa 

một lần và thay thế bằng sản phẩm xanh thân 

thiện môi trường là xu hướng khả thi. Nghiên cứu 

đồng thời cũng đưa ra 04 đề xuất góp phần nâng 

cao nhận thức và thay đổi hành vi, thói quen sử 

dụng nhựa một lần trong sinh viên. 

Từ khóa: Nhận thức, thói quen, nhựa một lần. 

Abstract 

In this study, cognitive and behavioral surveys 

about the habits of waste sorting and single use 

plastic consumption were conducted for students 

of Vietnam Maritime University. The results 

obtained 1,513 responses out of 14,455 students 

in total, resulting in high reliability, with an error 

of 2.4%. The survey results show that most of the 

students have an understanding of the harmful 

effects of single-use plastic, accounting for 

95.85%, but students' concern and understanding 

of the meaning of plastic codes/labels is still 

limited. Up to 57% of students failed to identify 

groups of waste sorting. The habit of consuming 

single-use plastics is still quite common among 

students, 55.2% of students use foam boxes every 

day, 67.2% use plastic water bottles, and 91.3% 

use nylon bags. The percentage of reusing plastics 

among students is not high, accounting for only 

51.6%. However, a fairly high percentage of 

students support taxing restaurants, vendors, and 

trading establishments, accounting for 73.6%; 

their willingness to pay for single-use plastic 

accounts for 63.7%, and to use green products as 

a substitution for single-use plastics at 79.2%. 

This result shows that the possibility of applying 

fees and taxes in single-use plastics and replacing 

it with environmentally friendly green products is 

a possible trend. The study also proposes four 

recommendations to raise awareness and change 

the behavior and habits of single-use plastics 

consumption among students. 

Keywords: Awareness, habit, single-use plastics. 

 

1. Giới thiệu chung 

Đồ nhựa dùng một lần có thể dùng ở mọi lúc, mọi 

nơi, nhanh gọn, dùng xong rồi vứt nên lượng túi nilon, 

cốc nhựa, hộp xốp, ống hút ngày một gia tăng. Đối với 

các trường đại học, việc sinh viên sử dụng đồ nhựa 1 

lần trong ăn sáng, ăn trưa, giờ giải lao, tại ký túc xá, 

tại phòng trọ, gia đình,… và vứt bỏ tại giảng đường, 

khu vực nơi sinh hoạt vẫn hàng ngày diễn ra mà chưa 

có giải pháp hạn chế tối đa sử dụng nhựa 1 lần, duy trì 

thói quen phân loại rác. Các loại rác thải nhựa này hầu 
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như không được phân loại, thu gom mà được vứt khắp 

nơi, từ thùng rác trong nhà, ra ngoài ngõ, đường phố, 

dọc kênh mương,… gây tác động tiêu cực đến môi 

trường và sức khoẻ con người. 

Trong những năm gần đây, việc triển khai chương 

trình phân loại rác và giảm thiểu sử dụng nhựa một 

lần đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai 

đồng loạt nhiều giải pháp, đồng thời Bộ cũng phối hợp 

với các Bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể và tổ 

chức chính trị xã hội để tăng cường triển khai các hoạt 

động giám sát, tuyên truyền, [1]… Việc lồng ghép 

chương trình giáo dục về môi trường đã được đưa vào 

giảng dạy tại các trường đại học. Tuy nhiên, đây 

thường là học phần tự chọn nên không phải sinh viên 

nào cũng đăng ký học, hoặc có học cũng chỉ là lý 

thuyết và chưa thực sự hiệu quả trong việc nâng cao 

nhận thức về rác thải, tác hại sử dụng nhựa một lần 

cũng như ý thức tự giác phân loại rác giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường. Ngoài những kiến thức về môi 

trường trong học phần, cần triển khai thêm những hoạt 

động truyền thông về phân loại rác và sử dụng nhựa 

một lần với nhiều chương trình, để sinh viên có thể 

tiếp cận một cách đơn giản, dễ hiểu nhất từ đó dẫn đến 

việc hình thành những suy nghĩ tích cực và duy trì thói 

quen phân loại rác, hạn chế tối đa sử dụng nhựa một 

lần. Mặc khác, sinh viên là những kỹ sư, cử nhân 

tương lai của đất nước, vì vậy việc có nhận thức và 

hành vi đúng về môi trường đặc biệt là tác hại sử dụng 

nhựa một lần là vô cùng quan trọng, góp phần đưa đất 

nước phát triển theo hướng bền vững hơn. 

2. Đối tượng, nội dung và phương pháp 

nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng khảo sát trong nghiên cứu là sinh viên  

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. 

2.2. Nội dung nghiên cứu khảo sát  

Nội dung khảo sát bao gồm: Nhận thức về tác hại của 

nhựa 1 lần; Hiểu biết về ký hiệu nhãn nhựa; Tần suất thấy 

các nhãn nhựa; Hiểu biết về phân loại rác; Thói quen sử 

dụng nhựa 1 lần; Có dùng lại đồ nhựa 1 lần không; Sự 

ủng hộ việc đánh thuế sử dụng nhựa 1 lần đối với nhà 

hàng, người buôn bán; Sẵn sàng trả thêm phí khi sử dụng 

nhựa 1 lần và mức trả; Sẵn sàng sử dụng sản phẩm xanh 

thân thiện môi trường thay thế nhựa 1 lần và chấp nhận 

sự hạn chế của loại sản phầm này. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp khảo sát hiện trạng thực tế tại giảng 

đường, các khu nhà trọ, ký túc xá sinh viên. 

- Phương pháp điều tra xã hội học: Thông qua hình 

thức online trên google form. 

Chọn mẫu điều tra khi biết số lượng tổng thể sử 

dụng công thức của Yamane [2]:  

2
1 ( )

N
n

N e
=

+
  (1) 

Trong đó: 

n: Số lượng mẫu cần xác định; 

N: Số lượng tổng thể; 

e: Sai số cho phép.  

Cỡ mẫu càng lớn sai số mẫu càng nhỏ. Sai số cho 

phép tối đa là 10%. 

- Phương pháp thống kê và xử lý số liệu. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Thông tin chung về đối tượng khảo sát  

Nghiên cứu tiến hành khảo sát sinh viên với hình 

thức online bằng phiếu khảo sát trên Google form.  

Tổng số sinh viên từ K59 đến K62 của Trường Đại 

học Hàng hải Việt Nam là 14455 sinh viên. Nếu lựa 

chọn sai số e=5% thì tổng mẫu cần khảo sát là: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
=

14455

1 + 14455(0,05)2

= 389 (𝑝ℎ𝑖ế𝑢) 

Thực tế, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 

được 1.513 phiếu, do đó độ tin cậy số liệu cao hơn dự 

kiến (e=2,4%). 

Kết quả khảo sát về phân loại đối tượng nghiên 

cứu được thể hiện trên Bảng 1 và Hình1. 

Đối tượng nghiên cứu khảo sát được nhiều nhất là 

sinh viên năm thứ nhất, chiếm 63,3%, là đối tượng 

sinh viên hầu như chưa được đào tạo, nhận thức sâu 

sắc về vấn đề bảo vệ môi trường. 

Bảng 1. Tỷ lệ % về phân loại đối tượng nghiên cứu 

Tổng số sinh viên được khảo sát: 1.513 sinh viên 

Tỷ lệ % đối tượng sinh 

viên 

(1.506 câu trả lời) 

Tỷ lệ % 

giới tính 

(1.495 câu 

trả lời) 

Tỷ lệ % 

sinh viên 

thuộc 

khoa/viện 

(1.494 câu 

trả lời) 

N
ă

m
 1

 

N
ă

m
 2

 

N
ă

m
 3
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63,3 17,5 10,9 8,4 49,2 50,8 19,9 80,1 
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Về giới tính, so với tổng thể 1.513 sinh viên được 

khảo sát có 744 sinh viên nam chiếm 49,2% và 769 sinh 

viên nữ chiếm 50,8% thì tỷ lệ chênh lệch giới tính khá 

thấp, chỉ chiếm 1,6%. Sự chênh lệch giới tính không gây 

ảnh hưởng nhiều đến việc đánh giá thói quen phân loại 

rác và sử dụng nhựa một lần. 

Trong số 1513 sinh viên trả lời khảo sát, 19,9% là 

sinh viên thuộc Viện Môi trường và 80,1% sinh viên 

thuộc khoa viện khác, cho thấy tính khách quan trong 

việc đánh giá nhận thức hành vi của sinh viên nói chung 

trong toàn trường. 

3.2. Nhận thức và thói quen phân loại rác, sử 

dụng nhựa một lần trong sinh viên 

3.2.1. Nhận thức về việc sử dụng nhựa một lần của 

sinh viên 

a. Nhận thức của sinh viên về tác hại của nhựa một lần 

Qua khảo sát cho thấy hầu hết các bạn sinh viên 

đều biết và hiểu được tác hại của việc sử dụng nhựa 

một lần đối với cả sức khỏe và môi trường. Kết quả 

trên Hình 2 cho thấy, 1443/1507 sinh viên được khảo 

sát, chiếm 95,8%, nhận thức được tác hại của việc sử 

dụng nhựa một lần có ảnh hưởng đến cả 2 (sức khoẻ 

và môi trường). Chỉ có khoảng 12 sinh viên (0,8%) 

trong tổng số 1507 sinh viên trả lời câu hỏi này là 

không biết đến tác hại. 

Với kết quả này, có thể tin tưởng vào đội ngũ sinh 

viên sẽ là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền 

những tác hại của nhựa một lần, nêu gương trong việc 

thay đổi thói quen dùng nhựa một lần trong nhà trường, 

tại các quán ăn, nhà hàng,… đồng thời vận động 

những người thân, người dân xung quanh hạn chế sử 

dụng nhựa một lần trong tương lai gần. 

b. Hiểu biết về ý nghĩa ký hiệu mã/nhãn nhựa 

Mỗi loại nhựa đều được biểu thị bằng chữ cái hoặc 

con số, thường nằm giữa hình tam giác với các mũi 

tên và có thể tìm thấy trên vỏ hoặc dưới đáy các sản 

phẩm nhựa. Các ký hiệu mã/nhãn nhựa này cho biết 

thành phần, mức độ độc hại và khả năng tái chế của 

loại nhựa cấu tạo nên chúng. 

Số 1- PET là kí hiệu chỉ loại nhựa chỉ sử dụng duy 

nhất một lần; Số 2 - HDPE là ký hiệu loại nhựa không 

thải ra chất độc hại, có thể tái sử dụng nhiều lần; Số 3 

- PVC khá phổ biến nhưng chúng có chứa 2 loại hóa 

chất độc hại làm ảnh hưởng đến hóc - môn cơ thể. 

Chất này có thể giải phóng chất độc khi ở nhiệt độ cao, 

nên chỉ được phép đựng thực phẩm hoặc đồ uống dưới 

81 độ C; Số 4-LDPE thuộc loại nhựa an toàn, có thể 

tái sử dụng vài lần; Số 5 - PP bền và nhẹ, chịu được ở 

nhiệt độ 167 độ C nên có thể tái sử dụng, quay trong 

lò vi sóng ; Số 6 - PS ở nhiệt độ cao có thể giải phóng 

ra chất độc; Số 7 - PC hoặc không ký hiệu, là loại nhựa 

nguy hiểm nhất, dễ dàng sinh ra chất độc hại như 

Bisphenol A [3].  

Để tìm hiểu sinh viên có quan tâm, am hiểu sâu và 

nhận biết ý nghĩa của từng kí hiệu nhãn nhựa mà sinh 

viên dùng hằng ngày, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo 

sát mức độ hiểu biết về ý nghĩa các mã/nhãn nhựa và 

tần suất thấy, kết quả thể hiện trên Hình 3 và Hình 4. 

Nhìn chung hầu hết các bạn sinh viên đều hiểu ý 

nghĩa của nhãn nhựa nhưng tỷ lệ hiểu đầy đủ chỉ 

chiếm khoảng 69,5%, 20,8% sinh viên chưa nắm rõ ý 

 

 

Hình 1. Tỷ lệ % về phân loại đối tượng nghiên cứu 

(a)-Tỷ lệ đối tượng sinh viên năm 1, 2, 3, 4; 

(b)- Tỷ lệ giới tính; 

(c)-Tỷ lệ sinh viên thuộc viện Môi trường và khoa khác 
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Hình 2. Nhận thức về tác hại của nhựa 1 lần 

1507 câu trả lời 
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nghĩa của nhãn nhựa và 9,7% sinh viên không biết về 

ý nghĩa của nhãn nhựa.  

Tỷ lệ sinh viên thường xuyên thấy mã, nhãn nhựa 

chỉ chiếm 42,5%, còn lại 57,5% là nhóm sinh viên 

thỉnh thoảng thấy, ít khi thấy và không thấy nhãn nhựa.  

Qua kết quả khảo sát có thể thấy sự quan tâm đến 

mã/nhãn nhựa của sinh viên vẫn còn hạn chế, điều này 

liên quan đến tính an toàn khi sử dụng đồ nhựa cũng 

như khả năng tái chế là không cao. 

3.2.2. Nhận thức về phân loại rác của sinh viên  

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát nhận thức 

về phân loại rác trong sinh viên. Kết quả thể hiện trên 

Hình 5.  

Vấn đề phân loại rác đã áp dụng khá lâu tại các 

trường học. Theo đó, rác được phân thành 3 loại: rác 

hữu cơ, rác tái chế và các loại rác khác. Tuy nhiên tại 

thời điểm khảo sát, tỷ lệ sinh viên chưa nắm vững 

những nhóm rác được phân loại còn khá nhiều, có tới 

57% sinh viên hiểu chưa đúng và đủ các nhóm phân 

loại rác. Trong đó 7,3% sinh viên là không biết cách 

phân loại rác, 40,4% sinh viên cho rằng rác được phân 

thành 2 loại, 9,4% sinh viên chia rác thành 4 loại. 

Việc hiểu biết không đầy đủ về các nhóm rác phân 

loại dẫn đến khó khăn trong việc thu gom, tái chế, 

đồng thời góp phần làm gia tăng lượng rác thải hàng 

ngày. 

3.2.3. Thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa một lần 

Khảo sát thói quen sử dụng hộp xốp, chai nước 

nhựa và túi nylon trong sinh viên, kết quả khảo sát thể 

hiện trên Hình 6. 

Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ có 44,8% sinh viên là 

không dùng hộp xốp, có tới 48,9% sinh viên sử dụng hộp 

xốp từ 1-2 hộp/ngày, 5,5% sinh viên dùng từ 3-4 

hộp/ngày và 0,9% sinh viên dùng trên 5 hộp/ngày.  

Tỷ lệ sinh viên sử dụng chai nước nhựa vẫn còn 

cao, tổng số 67,2% sinh viên vẫn có thói quen sử dụng 

chai nước nhựa hàng ngày và chủ yếu từ 1-2 chai/ngày 

chiếm 60,4%, 5,3% sinh viên sử dụng 3-4 chai/ngày, 

1,5% sinh viên sử dụng 5 chai/ngày trở lên. 

Qua tìm hiểu các sinh viên sử dụng hộp xốp và 

chai nước nhựa là mua đồ ăn, nước uống hàng ngày, 

những sinh viên này thuộc các khu nhà trọ, ký túc xá, 

sinh viên có nhà xa trường và phải học cả ngày. 

Tỷ lệ sinh viên sử dụng túi lylon hàng ngày là rất 

cao, tổng số có tới 91,3% sinh viên có thoái quen này. 

Tỷ lệ sinh viên không dùng túi nylon hàng ngày rất 

thấp, chiếm 8,7%. 

Túi nylon được biết là rất có hại cho sức khỏe 

nhưng đó là một sản phẩm tiện lợi nhất có mặt khắp 

mọi nơi mà ai cũng có thể thấy và dùng chúng từ siêu 

thị, cửa hàng, quán ăn, hiệu thuốc. Mặc dù có hiểu biết 

về tác hại của nhựa một lần xong tỷ lệ sinh viên sử 

dụng nhựa một lần vẫn còn rất cao cũng là một cảnh 

báo về thói quen và vấn đề phát sinh rác thải nhựa 

trong các trường đại học. 

 

Hình 3. Sự hiểu biết của sinh viên về ý nghĩa các ký 

hiệu mã/nhãn nhựa 

 

Hình 4. Tần suất thấy các ký hiệu mã/nhãn nhựa 

trên các đồ nhựa 

 

1504 câu trả lời 

1504 câu trả lời 

 

 

Hình 5. Kết quả khảo sát nhận thức về phân 

loại rác trong sinh viên 

1504 câu trả lời 

 

 

 

Hình 6. Thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa một lần  

Thói quen sử dụng hộp xốp hàng ngày 

1504 câu trả lời 

 

Thói quen sử dụng chai nước nhựa hàng ngày 

1508 câu trả lời 

 

Thói quen sử dụng túi nylon hàng ngày 

1506 câu trả lời 
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3.2.4. Thói quen dùng lại đồ nhựa một lần 

Việc tái sử dụng lại chai nhựa, đồ nhựa không còn 

xa lạ với mọi người. Kết quả khảo sát thói quen dùng 

lại đồ nhựa một lần được thể hiện trên Hình 7. 

Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 51,6% sinh viên 

tái sử dụng lại đồ nhựa. So sánh với kết quả khảo sát 

tỷ lệ tái sử dụng đồ nhựa của người dân tại Hà Nội [4] 

(59,3%) cho thấy tỷ lệ tái sử dụng đồ nhựa trong sinh 

viên còn thấp. Nguyên nhân một phần do người dân 

thường có tính tiết kiệm hơn giới trẻ. Tuy nhiên kết 

quả cũng thể hiện nhận thức về vấn đề bảo vệ môi 

trường trong sử dụng và tái sử dụng đồ nhựa đối với 

sinh viên còn hạn chế, cần thiết có những tuyên truyền 

mạnh mẽ trong sinh viên về tái chế chai nước nhựa, 

dùng bình giữ nhiệt, mang hộp đựng đồ ăn hoặc ăn tại 

chỗ,… 

3.2.5. Mức sẵn lòng chi trả phí và thuế và sử dụng sản 

phẩm xanh thay thế đồ nhựa một lần 

a. Về ủng hộ đánh thuế các quán ăn, nhà hàng, ứng 

dụng giao đồ ăn sử dụng đồ nhựa một lần 

Kết quả khảo sát tại Hình 8 cho thấy, 73,6% sinh 

viên ủng hộ và 26,4% sinh viên không ủng hộ việc 

đánh thuế cao các quán ăn, nhà hàng, ứng dụng giao 

đồ ăn sử dụng đồ nhựa một lần để đựng thức ăn, đồ 

uống, buôn bán. 

Đa số sinh viên không đồng ý đều cho rằng thuế 

chỉ là biện pháp tạm thời, không giải quyết được triệt 

để vấn đề và gây ra thiệt thòi đến người mua khi có 

thuế, ngoài ra còn rất nhiều cửa hàng, quán ăn không 

đăng ký kinh doanh, trốn thuế,... nên giải pháp này 

không được triệt để. 

b. Về việc sẵn lòng trả thêm chi phí khi sử dụng nhựa 

một lần 

Qua điều tra khảo sát (Hình 9), hơn 63,7% sinh 

viên đồng ý chi trả phí khi sử dụng nhựa một lần, 

khoảng tiền được chọn nhiều nhất là 1 đến 2 nghìn 

đồng với tỷ lệ 45%, 13,6% sinh viên chọn khoảng tiền 

từ 3 đến 4 nghìn, 5,1% sinh viên chọn khoảng tiền từ 

5 đến 10 nghìn, còn lại 36,32% sinh viên chọn không 

chi trả thêm phí khi sử dụng đồ nhựa một lần.  

c. Về việc sử dụng sản phẩm xanh thay thế nhựa một lần 

Kết quả khảo sát tại Hình 10. cho thấy, 79,2% sinh 

viên sẵn sàng sử dụng sản phẩm xanh thay thế nhựa 

một lần và chấp nhận sự hạn chế của loại sản phẩm 

này, 16% sinh viên còn cân nhắc về giá, 3,1% sẽ theo 

số đông, chỉ có 1,7% sinh viên là không sẵn sàng dùng. 

Như vậy, mức độ ủng hộ thuế, phí và sẵn sàng sử dụng 

sản phẩm xanh thay thế là tương đối cao. 

4. Đề xuất một số giải pháp 

Trên cơ sở kết quả khảo sát cho thấy hầu hết sinh 

viên đều nhận thức về những tác hại của rác thải nhựa 

tuy nhiên vẫn chưa đầy đủ. Đa phần sinh viên vẫn còn 

có thói quen sử dụng nhựa một lần đặc biệt là chai 

nước nhựa (67,2%) và túi nylon (91,3%) vì thế cần 

phải có giải pháp nâng cao nhận thức và thay đổi thói 

quen để giảm thiểu tỷ lệ này. Ngoài ra, 48,4% sinh 

viên chưa tái sử dụng lại đồ nhựa mà bỏ đi ngay sau 

khi dùng cho nên cũng cần tuyên truyền để nâng cao 

tỷ lệ này. Sinh viên có ý thức rất cao trong việc sẵn 

sàng sử dụng sản phẩm xanh thay thế đồ nhựa một lần, 

đây là nhận thức rất tích cực trong sinh viên. Đó là, cơ 

sở quan trọng để tuyên truyền vận động sinh viên giảm 

 

Hình 7. Thói quen dùng lại đồ nhựa một lần  

1502 câu trả lời 

 

Hình 8. Việc ủng hộ đánh thuế các quán ăn, nhà 

hàng, ứng dụng giao đồ ăn sử dụng đồ nhựa một lần 

1503 câu trả lời 

 

Hình 9. Mức sẵn lòng trả thêm chi phí khi sử dụng 

nhựa một lần 

1502 câu trả lời 

 

Hình 10. Mức độ sẵn lòng dùng và chấp nhận 

khuyết điểm sản phẩm xanh thay thế nhựa một lần 

 

1494 câu trả lời 
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thiểu và tiến tới không sử dụng các sản phẩm nhựa  

một lần. Từ kết quả khảo sát trên, nhóm nghiên cứu 

đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và 

hành vi phân loại rác và thói quen sử dụng nhựa một 

lần trong sinh viên: 

Một là, Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục nâng cao nhận thức cho các sinh viên về cách 

phân loại, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất 

thải. Việc tuyên truyền thay đổi nhận thức về sử dụng 

túi nylon và đồ nhựa dùng một lần phải được thực hiện 

thường xuyên, lâu dài với các cách truyền tải thông tin 

dễ nhớ, dễ vận dụng và phổ biến với tất cả sinh viên 

để từ đó lan toả đến các tầng lớp nhân dân, mọi lứa 

tuổi. Coi sinh viên là nguồn lực trong việc thay đổi 

thói quen phân loại rác và sử dụng nhựa một lần. 

Hai là, Các loại nhựa một lần đều có hại cho môi 

trường bất kể chất liệu của chúng là gì [4]. Do đó, nhà 

trường, đặc biệt là tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh 

niên nên phát động phong trào “nói không với rác thải 

nhựa”, “giảm thiểu và tiến đến cấm sử dụng sản phẩm 

nhựa dùng một lần” tới toàn thể cán bộ giảng viên và 

sinh viên trong Trường. Theo đánh giá cho thấy, các 

phương pháp truyền thông hiện nay như treo băng zôn, 

áp phích vẫn chưa thực sự hiệu quả. Vì vậy, Nhà 

trường cần chỉ đạo chặt chẽ các tổ chức đoàn thể như 

Công đoàn, Đoàn thanh niên các Khoa/Viện để xây 

dựng kế hoạch, đồng thời tăng cường công tác giám 

sát trong việc thực hiện. 

Ba là, Nhà trường nên triển khai và giám sát chặt 

chẽ mô hình phân loại rác tại nguồn 3-R (Giảm thiểu 

“Reduce”; Tái chế “Recycle” và Tái sử dụng “Reuse”) 

góp phần thuận lợi cho việc thu gom, vận chuyển, xử 

lý, giảm tổng lượng rác thải ra môi trường, từ đó giảm 

tải cho các bãi xử lý rác thải, giúp tiết kiệm chi phí. 

Bốn là, Khuyến khích các đề tài nghiên cứu khoa 

học trong giảng viên và sinh viên về nghiên cứu phát 

triển các sản phẩm xanh thay thế sản phẩm nhựa. Áp 

dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong tái chế nhựa 

nhằm tối đa hóa vòng đời của sản phẩm nhựa, vừa đạt 

được lợi ích về kinh tế, tạo ra các giá trị mới cho xã 

hội và môi trường. Đây là hoạt động thúc đẩy phong 

trào nghiên cứu khoa học, đồng thời tác động tích cực 

đến nhận thức và góp phần thay đổi hành vi trong sinh 

viên về thói quen phân loại rác và sử dụng nhựa một 

lần, sinh viên là lực lượng nòng cốt để lan toả hành vi 

trong gia đình và cộng đồng. 

5. Kết luận  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết sinh viên đều 

có hiểu biết về tác hại của rác thải nhựa, nhưng vẫn có 

thói quen sử dụng nhựa một lần với tỷ lệ khá cao: 

55,2% sinh viên có thói quen sử dụng hộp xốp hàng 

ngày, 67,2% sinh viên sử dụng chai nước nhựa hàng 

ngày, 91,3% sinh viên sử dụng túi nylon hàng ngày. 

Tỷ lệ sinh viên tái sử dụng nhựa một lần chưa cao, chỉ 

đạt 51,6%. Tuy nhiên sinh viên ủng hộ việc đánh thuế 

phí và có ý thức rất cao trong việc sẵn sàng sử dụng 

sản phẩm xanh thay thế đồ nhựa một lần. Nghiên cứu 

cũng đề xuất 04 giải pháp góp phần nâng cao nhận 

thức và thay đổi thói quen sử dụng nhựa một lần trong 

sinh viên bao gồm: Tăng cường tuyên truyền, giáo 

dục; phát động phong trào nói không với rác thải 

nhựa; triển khai và giám sát chặt chẽ mô hình phân 

loại rác tại nguồn-3R; khuyến khích nghiên cứu khoa 

học về phát triển sản phẩm xanh thay thế nhựa một 

lần, về mô hình kinh tế tuần hoàn trong tái chế 

nhựa,… 
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