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GIẢI PHÁP ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN TỚI ĐỂ ĐỊNH VỊ TÀU BIỂN DỰA TRÊN TÍN HIỆU AIS 
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1. Đặt vấn đề 

Tiêu thụ nhiên liệu trên tàu thủy là vấn đề luôn 

được quan tâm trong quá trình khai thác tàu không chỉ 

đối với chủ tàu mà cả đối với các sỹ quan, thuyền viên 

trên tàu. Đối với chủ tàu, việc kiểm soát tốt mức tiêu 

thụ nhiên liệu cho phép giảm chi phí nhiên liệu, là chi 

phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí khai thác tàu 

hiện nay, đồng thời việc kiểm soát và giảm mức tiêu 

thụ nhiên liệu cho phép giảm mức phát thải khí làm 

tăng hiệu ứng nhà kính (CO2), đáp ứng các tiêu chuẩn 

theo Chương 4 của Phụ lục VI - Công ước quốc tế 

MARPOL 73/78 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2013. 

Đối với các sỹ quan và thuyền viên, việc khai thác 

hiệu quả nhiên liệu trên tàu thể hiện trình độ năng lực 

và trách nhiệm của thuyền viên đối với chủ tàu. 

Tiêu thụ nhiên liệu là lượng nhiên liệu cần sử dụng 

cho thiết bị trong một đơn vị thời gian. Trên tàu biển, 

các thiết bị sử dụng nhiên liệu bao gồm: động cơ diesel 

chính lai chân vịt, các động cơ diesel lai máy phát điện 

và nồi hơi. Trong khuôn khổ bài báo chỉ đề cập tới tiêu 

thụ nhiên liệu cho động cơ diesel chính lai chân vịt. 

Lượng nhiên liệu tiêu thụ cho động cơ diesel 

chính có thể được tính theo giờ, theo ngày, theo 

chuyến đi, theo tháng hoặc theo năm,..., trong nội 

dung này chỉ xem xét, đánh giá mức tiêu thụ nhiên liệu 

cho động cơ chính theo ngày. 

Việc xác định chính xác mức tiêu thụ nhiên liệu 

của động cơ trong các điều kiện khai thác thực tế ngoài 

những ý nghĩa như đã phân tích ở trên còn giúp hạn 

chế các hiện tượng tiêu cực, đồng thời tránh việc tranh 

cãi không cần thiết giữa sỹ quan, thuyền viên và chủ tàu 

về số liệu tiêu thụ nhiên liệu trên tàu. 

2. Nội dung  

2.1. Tiêu thụ nhiên liệu cho động cơ chính 

theo ngày 

Về mặt lý thuyết, lượng nhiên liệu tiêu thụ cho 

động cơ chính trong một ngày ở chế độ định mức có 

thể được xác định theo biểu thức: 

1000

24

1000

24
000024  NLee GNgG  

(tấn/ngày)   (1) 

Trong đó:  

ge0 là suất tiêu hao nhiên liệu của động cơ ở chế độ 

định mức khi thử động cơ trên xưởng (kg/mã lực giờ 

hoặc kg/kW giờ);  

GNL0 là lượng nhiên liệu tiêu thụ cho động cơ chính 

trong một giờ ở chế độ định mức khi thử nghiệm động 

cơ trên xưởng (kg/giờ);  

Ne0 là công suất định mức của động cơ chính khi 

thử nghiệm trên xưởng (mã lực hoặc kW).  

Trong khai thác thực tế, do sự thay đổi về lượng 

hàng hóa mà tàu chuyên chở, sự thay đổi chế độ công 

tác của động cơ (công suất, vòng quay), sự khác biệt 

Tóm tắt 

Tiêu thụ nhiên liệu của động cơ diesel tàu thủy 

trong quá trình khai thác phụ thuộc vào nhiều yếu 

tố khác nhau. Nội dung bài báo tập trung phân tích 

ảnh hưởng của tình trạng vỏ tàu, chân vịt và điều 

kiện hành hải tới mức tiêu thụ nhiên liệu của động 

cơ diesel tàu thủy lai chân vịt, từ đó xác định các 

hệ số thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của các 

yếu tố này tới mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ. 

Từ khóa: Tiêu thụ nhiên liệu, động cơ diesel tàu 

thủy, yếu tố khai thác. 

Abstract 

Fuel consumption of marine diesel engines during 

operation depends on different factors. In this 

article was researched influence of ship’s hull, 

propeller and sea conditions on the fuel 

consumption of the main marine diesel engine. 

And thence, experiment coefficients evaluating the 

influence of these factors were determined. 

Keywords: Fuel consumption, marine diesel 

engine, operation factor. 
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về loại nhiên liệu sử dụng cho động cơ, lượng nhiên 

liệu tiêu thụ cho động cơ trong một ngày được xác 

định theo biểu thức (2) dưới đây [2], [4], [5]: 
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Trong đó:  

GNL0 như đã giải thích ở trên, là lượng nhiên liệu 

tiêu thụ cho động cơ chính trong một giờ ở chế độ định 

mức khi thử nghiệm động cơ trên xưởng (kg/giờ), 

thường được cho trong hồ sơ kỹ thuật của động cơ;  

Q0 là trọng tải (DWT) theo thiết kế của tàu (tấn);  

Q là trọng tải thực chở của tàu ở điểu kiện đang xét 

(tấn);  

n và n0 lần lượt là tốc độ quay ở chế độ khai thác 

thực tế của động cơ và tốc độ quay định mức ở điều 

kiện thử động cơ trên xưởng (vòng/phút);  

QH và QH0 lần lượt là nhiệt trị thấp của nhiên liệu 

sử dụng thực tế trên tàu và nhiên liệu thử động cơ trên 

xưởng (kJ/kg);  

 và 0 lần lượt là tỷ trọng của nhiên liệu được sử 

dụng thực tế trên tàu và nhiên liệu thử động cơ trên 

xưởng. 

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ 
nhiên liệu của động cơ diesel tàu thủy lai chân vịt 

2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ 

nhiên liệu của động cơ  

Dựa trên các kết quả thử nghiệm động cơ trên 

xưởng (thử nghiệm động cơ trước khi xuất xưởng), 

bằng biểu thức (2) người ta có thể xác định được lượng 

tiêu thụ nhiên liệu cho động cơ chính theo ngày ở điều 

kiện khai thác thực tế. Tuy nhiên, lượng nhiên liệu tiêu 

thụ cho động cơ chính không chỉ phụ thuộc vào lượng 

hàng hóa chuyên chở thực tế cũng như chế độ khai 

thác hiện tại của động cơ mà nó còn chịu ảnh hưởng 

của một loạt các yếu tố như: 

- Tình trạng của vỏ tàu và chân vịt; 

- Điều kiện hành hải của tàu, cụ thể đó là điều kiện 

mặt biển (sóng, gió, dòng chảy,...), chiều sâu luồng 

lạch,...; 

- Tình trạng kỹ thuật của động cơ diesel chính và 

các thiết bị liên quan (thiết bị cung cấp nhiên liệu, tua 

bin tăng áp)...; 

- Điều kiện khí hậu, môi trường,... 

Tất cả các yếu tố này đều có ảnh hưởng đến lượng 

tiêu thụ nhiên liệu của động cơ ở các mức độ khác 

nhau, do phạm vi có hạn, trong nội dung bài báo chỉ 

tập trung xem xét ảnh hưởng của tình trạng vỏ tàu, 

chân vịt và điều kiện hành hải tới lượng tiêu thụ nhiên 

liệu của động cơ diesel chính. 

2.2.2. Ảnh hưởng của tình trạng vỏ tàu, chân vịt 

và điều kiện hành hải đến lượng tiêu thụ nhiên 

liệu của động cơ diesel tàu thủy lai chân vịt 

Trên Hình 1 minh họa sự phối hợp công tác giữa 

động cơ diesel chính với chân vịt ở chế độ khai thác 

tương ứng với điều kiện thử động cơ trên xưởng.  

 

Hình 1. Minh họa sự phối hợp công tác giữa động cơ 

diesel chính với chân vịt tương ứng với điều kiện thử 

động cơ trên xưởng 

Với mỗi một con tàu cụ thể, trước khi xuất xưởng 

người ta luôn xây dựng được một đường cong bậc ba 

(C) biểu diễn sự thay đổi công suất tiêu thụ của chân 

vịt theo tốc độ quay tương ứng với điều kiện thử động 

cơ trên xưởng, cụ thể đường cong (C) phải đi qua điểm 

N(n0, Ne0), với n0 và Ne0 lần lượt là tốc độ quay và 

công suất định mức của động cơ khi thử trên xưởng. 

Đường cong (C) còn được gọi là đường đặc tính chân 

vịt chuẩn hay đặc tính chân vịt lý thuyết. Giao điểm 

giữa đường cong (C) và đặc tính ngoài định mức của 

động cơ (ha0 = const) được gọi là điểm phối hợp công 

tác giữa động cơ với chân vịt, tại đó công suất tiêu thụ 

của chân vịt chính bằng công suất mà động cơ chính 

cung cấp cho nó. 

Trong quá trình khai thác, do ảnh hưởng của sự 

tăng sóng, gió, ngược dòng chảy,... sẽ làm cho công 

suất tiêu thụ của chân vịt tăng lên. Bên cạnh đó, theo 

thời gian khai thác, vỏ tàu không còn giữ được độ 

phẳng, nhẵn do tác động của sóng biển, vỏ tàu và chân 

vịt bị các sinh vật biển (hàu, hà) bám vào,... sẽ làm gia 

tăng sức cản của vỏ tàu. Khi đó đặc tính chân vịt 

không còn như thiết kế ban đầu nữa mà sẽ chuyển sang 
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đặc tính chân vịt mới (C1) dốc hơn so với đường cong 

(C) như mô tả trên Hình 2. 

Khi tình trạng vỏ tàu, chân vịt kém đi, cộng với 

điều kiện hành hải khó khăn hơn, để duy trì tốc độ 

quay động cơ bằng n0 như trước thì công suất động cơ 

chính cần tăng thêm từ Ne0 tới Ne1 (Hình 2. a). Trong 

khi đó, với việc giữ nguyên tốc độ quay động cơ bằng 

n0 thì tốc độ tàu sẽ bị giảm từ V0 xuống V1 (Hình 2. b) 

và để duy trì được tốc độ tàu như cũ thì tốc độ quay 

động cơ cần phải được tăng từ n0 tới n2, tương ứng với 

sự tăng công suất động cơ chính tới giá trị Ne2 (lớn 

hơn Ne1).  

Như vậy tình trạng vỏ tàu, chân vịt và điều kiện 

hành hải có ảnh hưởng lớn đến lượng nhiên liệu tiêu 

thụ của động cơ chính. Để đánh giá được mức độ của 

những ảnh hưởng này, trong biểu thức xác định lượng 

nhiên liệu tiêu thụ cần phải đưa thêm vào các hệ số 

hiệu chỉnh. Gọi k1 là hệ số hiệu chỉnh có kể đến ảnh 

hưởng của tình trạng vỏ tàu và chân vịt, k2 là hệ số 

hiệu chỉnh có kể đến ảnh hưởng của điều kiện hành 

hải, khi đó, biểu thức (2) có thể viết lại thành: 

)1(

125,01

1
24

1000
21

00

3

0

0

0
24 kk

Q

Q

n

n

Q

Q

G
G

H

HNL 



























 

(tấn/ngày)                   (3) 

2.2.3. Xác định các hệ số hiệu chỉnh khi xem xét 

ảnh hưởng của tình trạng vỏ tàu, chân vịt và điều 

kiện hành hải tới mức tiêu thụ nhiên liệu của 

động cơ chính 

Để xác định lượng tiêu thụ nhiên cho động cơ 

chính theo biểu thức (3) cần xác định được các hệ số 

hiệu chỉnh k1 và k2. Các hệ số hiệu chỉnh có thể được 

xác định theo các biểu thức sau đây. 

- Hệ số ảnh hưởng của tình trạng vỏ tàu và chân vịt 

k1 được xác định theo biểu thức [1], [2]: 

1
0

1 
p

p

Rkk



   (4) 

Trong đó: 

po và p là hiệu suất chân vịt mới và hiệu suất 

chân vịt sau thời gian khai thác;  

kR là hệ số gia tăng sức cản vỏ tàu sau thời gian 

khai thác được xác định theo biểu thức thực nghiệm 

của IU.A.Sved:  

 ktT

Rk
0012,0

411,017,11  , 

với Tkt là thời gian khai thác tính từ lúc tàu xuống 

đà (tháng).  

- Hệ số ảnh hưởng của điều kiện sóng gió k2 được 

xác định theo biểu thức thực nghiệm [1]: 

k2 = kw – 1, với 
 05,0

1



r

w
Fa

W
k ,    (5) 

Trong đó:  

a là hệ số phụ thuộc cấp sóng, 
2

65

P
a  , với P là 

cấp sóng;  

W là tiêu chuẩn chịu sóng được xác định theo biểu thức: 

5,1

4

3/1 )..2(

10..1

TBL

T

L
W


   (6) 

Trong đó:  

Fr là trị số Froude phụ thuộc vào chiều dài tàu L 

(m) và tốc độ V của tàu (hải lý/giờ);  

T là chiều chìm tương ứng với lượng chiếm nước 

thiết kế D của tàu (m);  

   

Hình 2. Ảnh hưởng của tình trạng vỏ tàu, chân vịt và điều kiện sóng gió tới chế độ công tác của động cơ diesel 

tàu thủy lai chân vịt 
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L và B là chiều dài và chiều rộng tàu (m);  hệ số 

béo của tàu: 
TBL

D

..
 . 

2.3. Kết quả tính lượng nhiên liệu tiêu thụ 

cho động cơ chính 

Để đánh giá độ tin cậy của biểu thức xác định 

lượng nhiên liệu tiêu thụ cho động cơ chính khi có kể 

đến ảnh hưởng của tình trạng vỏ tàu, chân vịt và điều 

kiện sóng gió, tiến hành tính toán lượng nhiên liệu tiêu 

thụ theo biểu thức (3) cho một tàu cụ thể, kết quả tính 

toán sau đó sẽ được so sánh với lượng nhiên liệu tiêu 

thụ đo được thực tế trên tàu. Số liệu tham khảo được 

lấy trong chuyến hành trình của tàu X,... từ Quảng 

Ninh đi Đồng Nai, các quan sát được thực hiện liên 

tục trong khoảng thời gian trên 25 giờ hành trình ổn 

định của tàu, được thể hiện trong Bảng 1. 

- Từ các thông số kỹ thuật của tàu và các thông số 

quan sát thực tế trong chuyến đi, dựa vào biểu thức (4) 

xác định được hệ số hiệu chỉnh có kể đến ảnh hưởng 

của tình trạng vỏ tàu, chân vịt theo thời gian khai thác 

k1, sự phụ thuộc của hệ số k1 theo thời gian tính từ khi 

tàu xuống đà được thể hiện trên Hình 3. Hệ số hiệu 

chỉnh k2 sẽ được xác định dựa vào các biểu thức (5) và 

(6) theo các thông số về điều kiện hành hải cụ thể của 

chuyến đi (được cho trong Bảng 1). Cụ thể: hệ số ảnh 

hưởng của tình trạng vỏ tàu, chân vịt k1 = 0,05611; hệ 

số ảnh hưởng của điều kiện hành hải k2 = 0,09576195; 

- Tiếp theo, tiến hành tính toán lượng nhiên liệu 

tiêu thụ cho động cơ chính dựa vào biểu thức (3) theo 

các hệ số hiệu chỉnh k1 và k2 đã biết và các thông số 

được cho trong Bảng 1, ta được G24 = 11,866 

(tấn/ngày); 

- Lượng nhiên liệu tiêu thụ thực tế trên tàu được 

quan sát trực tiếp trên két FO (Gkét) bao gồm: lượng 

nhiên liệu tiêu thụ trong ngày cho động cơ chính 

(G24-tt); lượng nhiên liệu tiêu thụ trong ngày cho nồi 

hơi (GNH); lượng nhiên liệu hao hụt trong ngày do 

xả đáy két, xả cặn máy lọc... (Gxc), như vậy lượng 

nhiên liệu tiêu thụ thực tế cho động cơ chính trong 

ngày sẽ được tính: 

G24-tt = Gkét - GNH - Gxc = 12,707- 0,95 - 0,25 = 11,507 

(tấn/ngày). 

 

 

Bảng 1. Thông số kỹ thuật của tàu và các số liệu quan sát trong chuyến đi [5] 

STT Thông số kỹ thuật Giá trị STT Thông số quan sát Giá trị 

1 Loại tàu Hàng rời 1 Thời gian quan sát 25,44 giờ 

2 Loại động cơ: MAN-B&W 6L35MC 2 Cấp sóng 6 

3 Công suất định mức, Ne0  4.200 hp 3 Cấp gió 7 

4 Vòng quay định mức, n0 170 RPM 4 Áp suất môi trường 760 mmHg 

5 Chiều dài tàu, L 135 m 5 Nhiệt độ buồng máy 42oC 

6 Chiều rộng tàu, B 22 m 6 Độ ẩm môi trường 80% 

7 Chiều chìm thiết kế, T 8,365 m 7 Tốc độ quay động cơ, n 150 RPM 

8 Trọng tải thiết kế, Q0 15.502,24 tấn 8 Trọng tải thực chở, Q 15.000 tấn 

11 Lượng chiếm nước thiết kế, D 19.167,16 tấn 11 Thời gian từ khi xuống đà, Tkt 6 tháng 

12 Hiệu suất chân vịt thiết kế, p0 70% 12 Tốc độ tàu, V 12,5 hải lý/giờ 

13 Tốc độ thiết kế, V0 14,2 hải lý/giờ 13 Quãng đường quan sát 318 hải lý 

14 Nhiệt trị nhiên liệu thử, QH0 42.460 kJ/kg 14 Hiệu suất chân vịt, p 67% 

15 Tỷ trọng nhiên liệu thử, 0 0,8638 15 Nhiệt trị nhiên liệu sử dụng, QH 42.230 kJ/kg 

16 Suất tiêu hao nhiên liệu,ge 131,97 g/hp.h 16 Tỷ trọng nhiên liệu sử dụng,  0,987 

17 Tiêu thụ nhiên liệu, GNL0 554,279 kg/giờ 17 Tiêu thụ FO đo tại két, Gkét 12,707 tấn/ngày 

   18 Tiêu thụ FO cho nồi hơi, GNH 0,95 tấn/ngày 

   19 Hao hụt FO do xả cặn, Gxc 0,25 tấn/ngày 
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Sai số giữa kết quả tính toán và số liệu đo thực tế: 

 %12,3
507,11

507,11866,11
24 


G  

3. Kết luận 

Việc xác định được các hệ số hiệu chỉnh k1, k2 sẽ 

giúp đánh giá được một cách tường minh hơn ảnh hưởng 

của tình trạng vỏ tàu, chân vịt và điều kiện hành hải tới 

mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ diesel tàu thủy lai 

chân vịt. Với sai số khoảng 3% so với số liệu đo thực tế 

thì kết quả tính toán là phù hợp, tuy nhiên nếu điều kiện 

cho phép, nhóm tác giả sẽ mong muốn tiến hành kiểm tra 

thêm đối với một số kiểu loại tàu khác nhau để khẳng 

định tính đúng đắn của kết quả. Ngoài ra, trong trường 

hợp khi điều kiện sóng gió thay đổi liên tục thì vẫn có thể 

sử dụng biểu thức (3) để tính toán nhưng thay vì tính 

lượng tiêu thụ nhiên liệu trong 24 giờ thì cần tính toán 

tương ứng với các khoảng thời gian mà trong đó điều 

kiện sóng gió được coi là ổn định. 
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Hình 3. Sự phụ thuộc của hệ số hiệu chỉnh k1 theo thời gian khai thác 
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1. Đặt vấn đề 

Tàu thủy trang bị chân vịt biến bước làm tăng tính 

cơ động của tàu thủy. Để thay đổi chiều chuyển động 

hay tốc độ chuyển động của tàu thủy thì chỉ cần thay 

đổi bước chân vịt theo chiều tiến hay lùi mà không cần 

thay đổi chiều quay hay tốc độ quay của máy chính. 

Chính vì vậy mà máy chính của tàu thủy ít phải làm 

việc ở chế độ khởi động, sẽ giảm được mài mòn các 

chi tiết, tăng tuổi thọ máy chính của tàu thủy. Thậm 

chí trong quá trình thay đổi tốc độ tàu thì máy chính 

vẫn được duy trì ở một tốc độ quay định mức nên có 

thể phát huy tốt công suất của máy chính.  

Tàu thủy trang bị chân vịt biến bước đều được 

điều khiển từ xa bước chân vịt từ buồng lái và buồng 

máy của tàu. Điều này giúp thuyền viên chủ động hơn 

trong quá trình điều động tàu. Hệ thống điều khiển từ 

xa bước chân vịt trên tàu thủy hiện nay đều là hệ thống 

điều khiển bằng điện - điện tử. Hệ thống này có nhược 

điểm là làm việc kém ổn định trong môi trường nhiệt 

độ, độ ẩm cao và điều kiện sóng gió của tàu thủy. Điều 

này đang gây khó khăn cho người vận hành, khai thác 

trên tàu thủy. Hệ thống phức tạp đòi hỏi thuyền viên 

phải có trình độ về điện - điện tử. 

Hiện nay các hệ thống khí nén đang được áp dụng 

nhiều để điều khiển từ xa máy chính, nhưng chưa áp 

dụng để điều khiển từ xa bước chân vịt tàu thủy. Hệ 

thống điều khiển từ xa tốc độ máy chính hoạt động 

theo nguyên lý tương tự hệ thống điều khiển từ xa 

bước chân vịt. Tay điều khiển tốc độ đặt trong buồng 

máy khi thay đổi sẽ làm cho áp suất khí nén tác động 

vào bộ điều tốc thay đổi, tín hiệu vào bộ điều tốc thay 

đổi, bộ điều tốc sẽ điều chỉnh tốc độ động cơ thay đổi. 

Với điều khiển từ xa bước chân vịt thì tay điều khiển 

bước chân vịt thay đổi sẽ có tín hiệu tới mở van điều 

khiển cấp dầu vào xilanh phụ, piston của xilanh phụ 

dịch chuyển mở van phân phối dầu vào xilanh dịch 

bước. Hệ thống thủy lực khi này cũng làm nhiệm vụ 

điều khiển bước chân vịt. Như vậy tín hiệu điều khiển 

từ xa bước chân vịt cũng chỉ là điều khiển mở van 

Tóm tắt 

Bài báo nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống khí 

nén thay thế hệ thống điện - điện tử để điều khiển 

từ xa bước chân vịt tàu thủy. Hệ thống khí nén 

thay thế cho hệ thống điện - điện tử phải đảm bảo 

đầy đủ tính năng điều khiển, chỉ báo bước chân 

vịt như hệ thống điều khiển từ xa bước chân vịt 

bằng điện - điện tử. Hệ thống khí nén thay thế đã 

khắc phục được những nhược điểm của các hệ 

thống điện - điện tử đang được áp dụng hiện nay 

trên tàu thủy. Nhược điểm của các hệ thống điều 

khiển từ xa bước chân vịt bằng điện - điện tử là 

hoạt động kém chính xác trong các môi trường có 

nhiệt độ, độ ẩm cao, môi trường rung lắc mạnh 

trên tàu thủy. Hệ thống khí nén có ưu điểm là hoạt 

động an toàn, tin cậy, độ bền cao với giá thành 

lắp đặt hệ thống thấp. Hệ thống có thể hoạt động 

được trong mọi điều kiện môi trường, thời tiết, 

khí hậu khắc nghiệt trên tàu thủy. 

Từ khóa: Chân vịt biến bước, điều khiển từ xa, 

Khí nén, bước chân vịt. 

Abstract 
The paper goes to research on calculation to design 

the pneumatic system to reply electric-electrolic 

system for remote control of ship’s propeller pitch. 

The pneumatic system that replaces the electric-

electronic system must ensure full control feature and 

pitch propeller  indicator as the remote control 

system of propeller pitch by using electric-electrolic 

system. The alternative pneumatic system has 

overcome the disadvantages of electric-electronic 

systems being applied on ships. The disadvantage of 

the remote control system of propeller pitch by using 

electric-electrolic system is that the operation is less 

accurate in environments with high temperature, 

humidity, strong vibration environment on ships. The 

pneumatic system has the advantages of being safe, 

reliable and durable, with low installation cost. The 

system can operate in all environmental conditions 

and bad weather on ship. 

Keywords: Variable pitch propeller, remote 

control, pneumatic power, propeller pitch. 
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phân phối dầu vào xilanh dịch bước và cũng chỉ là 

thay đổi tín hiệu vào cho hệ thống thủy lực điều khiển 

bước chân vịt. Theo các tác giả được biết thì cũng 

chưa có công trình khoa học nào đề cấp tới vấn đề này. 

Chính vì vậy mà việc nghiên cứu tính toán thiết kế 

một hệ thống điều khiển từ xa bước chân vịt tàu thủy 

bằng khí nén thay thế cho các hệ thống điều khiển 

bằng điện - điện tử là cần thiết. Các hệ thống này dùng 

cho điều khiển từ xa tốc độ máy chính đã chứng minh 

được tính ưu việt của nó như làm việc ổn định, tin cậy, 

an toàn với độ bền cao. Hệ thống làm việc được cả 

trong môi trường có nhiệt độ và độ ẩm rất cao, cả trong 

điều kiện rung lắc lớn của tàu thủy. Trước tiên bài báo 

đi giới thiệu qua nguyên lý điều khiển chân vịt biến 

bước tàu thủy. 

2. Nguyên lý điều khiển chân vịt biến bước 

tàu thủy 

Chân vịt biến bước tàu thủy là loại chân vịt có thể 

thay đổi được bước của nó như Hình 1b. Để thay đổi 

được bước chân vịt thì trong thân chân vịt có bố trí cơ 

cấu thay đổi bước chân vịt. Cơ cấu này được nối với 

piston của xilanh dịch bước bởi một trục nhỏ (trục 

dịch bước) đặt trong thân của trục chân vịt. Trong trục 

này có bố trí các đường dẫn dầu tới hai khoang của 

xilanh dịch bước bố trí ở phía đầu của thân chân vịt. 

Trục dịch bước nhô ra tại phía đầu tự do của trục bánh 

răng bị động đặt trong hộp giảm tốc máy chính. Tại 

đây bố trí van phân phối dầu thủy lực như Hình 1c. 

Bước chân vịt thay đổi được nhờ một hệ thống thủy 

lực điều khiển bước chân vịt như Hình 1a.  

Nguyên lý điều khiển bước chân vịt như sau: Khi 

có tín hiệu điều khiển từ buồng lái hay trong buồng 

máy, tín hiệu sẽ đưa đến một trong hai phía của van 

điều khiển bằng điện (loại van phân phối 4/3). Giả 

thiết tín hiệu điều khiển tăng bước chân vịt theo chiều 

tiến, khi này cuộn hút bên trái có điện đẩy van điều 

khiển sang làm việc ở vị trí bên trái. Dầu điều khiển 

được cấp tới khoang bên trái của xilanh phụ, còn dầu 

ở khoang bên phải của xilanh phụ sẽ được hồi về thấp 

áp. Piston của xilanh phụ được đẩy sang phải, cần 

ACB sẽ xoay quanh điểm B sang phải đẩy van phân 

phối sang làm việc ở vị trí bên trái. Dầu thủy lực từ 

một trong hai bơm thủy lực có áp lực cao sẽ được cấp 

tới khoang bên phải của xilanh dịch bước, còn dầu ở 

khoang bên trái của xilanh dịch bước sẽ được hồi về 

thấp áp. Piston của xilanh dịch bước dịch sang trái và 

cần ACB xoay quanh điểm C. Khi bước chân vịt thay 

đổi đúng theo yêu cầu điều khiển thì cụm phản hồi đưa 

tín hiệu tới bộ điều khiển để xử lý và cuộn hút của van 

điều khiển mất điện, van trở về vị trí giữa, các đường 

dầu vào xilanh phụ được khóa lại. Khi này cần ACB 

lại xoay quanh điểm A đẩy van phân phối về làm việc 

ở vị trí giữa, khóa các đường dầu tới xilanh dịch bước, 

piston của xilanh dịch bước dừng lại ở vị trí mới và 

bước chân vịt mới được xác lập. 

Quá trình điều khiển bước chân vịt theo chiều lùi 

được thực hiện tương tự như điều khiển bước chân vịt 

theo chiều tiến nhưng trình tự thực hiện thì ngược lại. 

Cánh chân vịt

Củ chân vịt

Cơ cấu 

xoay cánh
ống bao 

trục chân 

vịt

Bộ làm kín 

trục chân vịt

Bệ đỡ 

trung 

gian

Xilanh phụ điều khiển

Két dầu bôi 

trơn trục 

chân vịt

Két dầu trọng lực

Van điều khiển 

dầu dịch bước

Bệ đỡ chặn

Phớt 

làm kín 

cổ trục

Piston của xilanh 

dịch bước

Hộp 

chắn 

rác

Cần điều khiển van điều 

khiển dầu dịch bước

Thủy lực điều khiển

ống dầu thủy 

lực cho điều 

khiển bước 

chân vịt

ống phân 

phối dầu

Các rãnh dầu

Các đường 

dầu vào xilanh 

dịch bước

Van điều khiển 

dầu dịch bước

ống phân 

phối dầu

Phanh 

hãm

Càng điều 

khiển vanChốt 
Càng điều 

khiển van

Cần điều 

khiển van

Thanh nối tới 

xilanh phụ

ống dầu thủy lực cho điều 

khiển bước chân vịt

Chốt 
 

 A

A

A-A

B
 B 

B-B

b)

c)

Hình 1. Hệ thống điều khiển bước chân vịt bằng điện - thủy lực [2] 

a) Hệ thống điều khiển bước chân vịt bằng điện - thủy lực. 

b) Chân vịt biến bước tàu thủy. 

c) Van phân phối dầu vào xilanh dịch bước. 

Bơm thủy lực số 1

Van một chiều

Bơm thủy lực số 2

M

Áp kế

Phin lọc

Rơ le áp suất

M

Xilanh phụ

Van giảm áp

Van an toàn

Bầu làm mát

Van điều khiển

Van phân phối

Cụm phản hồi

Xilanh lực

Tay điều khiển bước 

trong buồng điều khiển

Hộp khởi động

Hộp khởi động

Tay điều khiển bước 

trên buồng lái

A

B

C

a) 
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3. Thiết kế hệ thống điều khiển từ xa bước 

chân vịt bằng khí nén 

Các phần tử khí nén được sử dụng để thiết kế hệ 

thống điều khiển từ xa bước chân vịt đã được sử dụng 

rất nhiều trên tàu thủy trong các hệ thống điều khiển từ 

xa tốc độ máy chính. Qua kiểm nghiệm thực tế đối với 

hệ thống điều khiển từ xa tốc độ máy chính thì các phần 

tử này hoạt động rất ổn định, chính xác và tin cậy. Các 

phần tử này có thể hoạt động ổn định trong cả môi 

trường khắc nghiệt trên tàu thủy như môi trường có 

nhiệt độ và độ ẩm cao, thậm chí cả trong môi trường 

nước, môi trường rung lắc mạnh của tàu thủy.  

Để thiết kế hệ thống điều khiển từ xa bước 

chân vịt bằng khí nén thay cho điều khiển từ xa bằng 

điện - điện tử như hình 1a thì hệ thống phải có những 

thay đổi như sau: Thay xilanh phụ loại thủy lực tác 

động hai phía bằng xilanh khí nén tác động một phía 

như Hình 2a và bỏ hệ thống dầu thủy lực điều khiển. 

Như vậy hệ thống thủy lực điều khiển bước chân vịt 

chỉ còn giữ lại hệ thống thủy lực chính. Thay cụm 

phản hồi và chỉ báo bằng điện thành cụm chỉ báo bằng 

khí nén kiểu van điều chỉnh áp lực khí nén như Hình 

2b. Cụm phản hồi bây giờ chỉ có chức năng chỉ báo 

bước chân vịt, còn chức năng phản hồi bây giờ do 

xilanh phụ khí nén đảm nhiệm. Cụm điều khiển từ xa 

bằng điện trong buồng máy hay trên buồng lái thay 

bằng cụm điều khiển từ xa bằng khí nén như Hình 2c. 

Cụm này bao gồm một van điều khiển áp suất khí nén 

như Hình 2b, một cần điều khiển mà bên dưới có bố 

trí cam thay đổi lực tỳ vào van điều khiển để thay đổi 

Thân xilanh
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Cán piston
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bước chân vịt

Vít điều chỉnh cam

Bàn điều 

khiển chân 

vịt biến 

bước

c)
b)

a)

Hình 2. Các phần tử cụm điều khiển từ xa bước chân vịt bằng khí nén 

a) Xilanh phụ khí nén tác động một phía [3]; 

b) Van điều khiển khí nén [3]; 

c) Cụm điều khiển từ xa bằng khí nén. 

Khí nén chỉ báo bước từ 0,5-7kG/cm2
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2
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Chốt 

Vách hộp số

Thiết bị chỉ báo bước 

chân vịt bằng khí nén

b)a)

Hình 3. Cách bố trí xilanh phụ khí nén điều khiển bước chân vịt và bố trí cụm chỉ báo 

bước chân vịt bằng khí nén 

a) Cách bố trí cụm chỉ báo bước chân vịt bằng khí nén và các vít giới hạn bước chân vịt theo chiều tiến và lùi; 

b) Cách kết nối xilanh phụ khí nén với van phân phối dầu vào xilanh dịch bước. 
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áp suất cửa ra của van. Trên cụm điều khiển còn có 

đồng hồ chỉ báo bước chân vịt kiểu áp kế khí nén.  

Sơ đồ hệ thống điều khiển từ xa bước chân vịt bằng 

khí nén được thiết kế như trên Hình 4. Trong đó phần 

hệ thống thủy lực điều khiển bước chân vịt vẫn giữ 

nguyên, chỉ thay đổi phần điều khiển từ xa bằng khí 

nén thay cho điện - điện tử. 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống như sau: Khi 

chưa điều khiển thì tay điều khiển ở buồng lái hoặc 

buồng máy được đặt ở vị trí “STOP”, mở nguồn khí 

nén cấp tới hệ thống điều khiển. Khởi động một trong 

hai bơm thủy lực số 1 hoặc số 2. Khi chưa có tín hiệu 

điều khiển thì van phân phối dầu vào xilanh dịch bước 

ở vị trí giữa, khóa dầu cấp tới xilanh dịch bước, còn 

dầu từ bơm thủy lực sẽ đi tắt qua van phân phối về 

thấp áp. 

Khi điều khiển bước chân vịt trong buồng máy van 

chuyển đổi vị trí điều khiển được chuyển sang vị trí 

điều khiển tại buồng máy. Nếu điều khiển bước chân 

vịt theo chiều tiến thì tay điều khiển bước chân vịt 

được đẩy sang chiều tiến “AHEAD”. Khi này cam 

điều khiển gắn ở phía dưới của tay điều khiển sẽ tỳ lên 

ty của van điều khiển nhiều hơn, van điều khiển sẽ 

điều chỉnh tăng áp suất khí điều khiển cấp tới khoang 

bên trái của xilanh phụ, nén lò xo của khoang bên phải 

xilanh phụ lại. Piston của xilanh phụ dịch chuyển sang 

phải điều khiển van phân phối làm việc ở vị trí bên 

trái của van. Dầu thủy lực từ bơm sẽ được cấp tới 

khoang bên phải của xilanh dịch bước đẩy piston của 

xilanh dịch bước dịch chuyển sang trái để tăng bước 

chân vịt theo chiều tiến. Khi lực do áp suất khí nén tác 

động lên bên trái piston của xilanh phụ khí nén cân 

bằng với lực do sức căng lò xo tác động lên bên phải 

piston của xilanh phụ thì piston của xilanh phụ dừng 

lại. Van phân phối bị kéo về vị trí giữa, khóa đường 

dầu vào xilanh dịch bước. Khi này piston của xilanh 

dịch bước sẽ dừng lại xác lập một bước chân vịt mới 

theo chiều tiến. Khi piston của xilanh phụ dịch chuyển 

thì cam gắn tại vị trí điểm A cũng xoay làm lực tỳ lên 

ty của cụm chỉ báo cũng tăng lên, áp suất khí nén đưa 

tới đồng hồ chỉ báo bước cũng tăng lên thể hiện bước 

chân vịt tăng theo chiều tiến. 

Đối với các hệ thống, thiết bị trên tàu thủy khi 

muốn hoán cải phải tuân thủ theo tiêu chuẩn của 
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SOLAS 74 của IMO và của QCVN 64: 2015/BGTVT-

Quy chuẩn Quốc gia về sản phẩm công nghiệp dùng 

cho tàu biển. Các hệ thống khí nén trước khi được lắp 

đặt lên tàu thủy phải được thử thỏa mãn độ an toàn 

của hệ thống, các tính năng điều khiển và các điều 

kiện môi trường trên tàu thủy. Khi kết quả thử nghiệm 

đáp ứng được các tính năng trên và có chứng nhận của 

đăng kiểm thì mới được phép lắp đặt lên tàu thủy. Để 

thiết kế được thành công hệ thống khí nén thay thế cho 

hệ thống điện - điện tử điều khiển từ xa bước chân vịt 

thì áp suất khí điều khiển tối thiểu pmin, áp suất khí nén 

điều khiển cực đại tối đa pmax và kích thước xilanh phụ 

trong hệ thống khí nén phải được tính toán thiết kế 

một cách hoàn chỉnh. Các thiết bị khác như van điều 

chỉnh áp lực khí nén và áp kế khí nén để chỉ báo bước 

chân vịt sẽ lựa chọn theo các thông số pmin và pmax.  

4. Thiết lập các công thức tính toán thiết kế hệ 

thống khí nén điều khiển từ xa bước chân vịt 

Hình 5 giới thiệu sơ đồ để tính toán thiết kế hệ 

thống điều khiển từ xa bước chân vịt bằng khí nén. 

Hình 5a là sơ đồ tính toán mô men xoay cần điều 

khiển van phân phối dầu vào xilanh dịch bước. 

Hình 5b là sơ đồ tính toán thiết kế xilanh khí nén. 

Từ sơ đồ Hình 5a và theo tài liệu [4, 5, 6], mômen 

ma sát của cụm cần điều khiển và van cấp dầu vào 

xilanh dịch bước được xác định theo công thức sau:

2
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Lực để xoay cần điều khiển van phân phối Fx được 

xác định theo công thức sau: 

xoay ms
x

M M
F

R R
                (3) 

Từ Hình 5b và theo tài liệu [4, 5, 6] thì sức căng lò 

xo ban đầu (F0lx) khi lò xo đẩy piston của xilanh phụ 

sang trái ứng với bước chân vịt ở vị trí lùi tối đa được 

xác định theo công thức: 

F0lx=C0.x0                    (4) 

Lực lò xo ban đầu phải lớn hơn lực xoay cần điều 

khiển van phân phối dầu vào xilanh dịch bước. Như 

vậy để lò xo có thể đẩy dứt khoát piston của xilanh 

dịch bước ta có thể lấy F0lx= 4 Fx [6]. 

Từ đó:     

 0

0

4
.

msM
C

R x


             (5) 

Áp suất khí nén ban đầu pmin tạo ra lực cân bằng 

với lực lò xo ban đầu tức là Fmin= F0lx , từ đây ta có 

thể xác định được áp suất khí nén điều khiển ban đầu 

pmin là:  

min 2

1

16
.

msM
p

R D
               (6) 

Lực lò xo khi bị nén tối đa Flxmax tương đương với 

vị trí piston của xilanh dịch bước bị đẩy sang phải tối 

đa. Vị trí này là vị trí mà bước chân vịt tiến tối đa ứng 

với khoảng dịch chuyển tối đa Smax của piston dịch 

bước chân vịt.  

  m a x
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Áp suất khí nén điều khiển cực đại cấp vào xilanh 

phụ khí nén pmax được xác định như sau: 
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Hình 5. Sơ đồ tính toán thiết kế hệ thống điều khiển từ xa bước chân vịt tàu thủy bằng khí nén 

a) Sơ đồ tính toán mômen xoay cần điều khiển van phân phối dầu vào xilanh dịch bước; 

b) Sơ đồ tính toán thiết kế xilanh khí nén. 
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Chiều dài tổng của lò xo được xác định theo công 

thức sau [6]: 

max x
x 0

1 x

.
1

t

l
l

l

S R d
L x

R

  
    
  

         (9) 

Trong đó:  

d1 - đường kính cổ trục van phân phối dầu vào 

xilanh dịch bước (m);  

d2 - đường kính trục cần điều khiển tại vị trí ổ đỡ (m);  

h1 - khe hở giữa trục và vỏ van phân phối dầu (m);  

h2 - khe hở giữa trục và vỏ ổ đỡ cần điều khiển (m); 

 - độ nhớt động lực học của dầu thủy lực (Pa.s, 

N.s/m2);  

L1, L3 - chiều dài cổ trục của van phân phối tại vị 

trí tiếp xúc (m);  

L5 - là chiều dài bề mặt tiếp xúc của ổ đỡ trục cần 

điều khiển (m);  

 - tốc độ góc xoay trục điều khiển van phân phối 

(rad/s);  

Mxoay - Mômen xoay cần điều khiển van phân phối 

dầu vào xilanh dịch bước (Nm);  

R - Cánh tay đòn tính từ tâm trục điều khiển van 

phân phối đến ví trí kết nối với xilanh phụ khí nén;  

R1 - Cánh tay đòn tính từ tâm van phân phối đến 

tâm trục điều khiển van phân phối;  

Smax là hành trình cực đại của piston trong xilanh 

dịch bước chân vịt (m);  

dlx - đường kính dây lò xo (m);  

tlx - bước lò xo. 

 

d1  

(m) 

d2 

(m) 

R 

(m) 

R1 

(m) 

L1 

(m) 

L3 

(m) 

L5 

(m) 

x0 

(m) 

h1 

(m) 

h2 

(m) 

Smax 

(m) 

0,1 0,03 0,3 0,3 0,03 0,02 0,04 0,05 0,1.10-3 0,15.10-3 0,24 

 

 

Mms  

(Nm) 

C0 

(N/m) 

pmin 

(N/m2) 

pmax 

(N/m2) 

Llx 

(m) 

D1 

(m) 

D2 

(m) 

b 

(m) 

Lxl 

(m) 

Lcán 

(m) 

135 36000 1,6.105 8,0.105 0,3 0,12 0,01 0,04 0,28 0,38 

 

 

 

Hình 6. Đặc tính động cơ lai chân vịt biến bước và các đặc tính điều khiển bước 

a) Đặc tính động cơ lai chân vịt biến bước của tàu có công suất máy chính 5000 kW [1]; 

b) Đặc tính điều khiển bước chân vịt bằng khí nén [2,3]; 

c) Đặc tính chỉ báo bước chân vịt bằng khí nén [2,3]. 

 Bảng 1. Các thông số kết cấu hệ thống điều khiển từ xa bước chân vịt bằng khí nén 

 

 
Bảng 2. Các thông số tính toán thiết kế hệ thống điều khiển từ xa bước chân vịt bằng khí nén 
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4. Kết quả tính toán 

Xét cụ thể cho một nhóm tàu có công suất định 

mức của máy chính là 5.000kW, vòng quay định 

mức của chân vịt là 185v/p. Các thông số kết cấu 

của cụm điều khiển van phân phối dầu vào xilanh 

dịch bước được cho trong Bảng 1. 

Đối với hệ thống khí nén điều khiển từ xa bước 

chân vịt thì việc tính toán thiết kế các thiết bị quan 

trọng nhất là tính toán thiết kế xilanh khí nén, áp suất 

khí điều khiển tối thiểu pmin và áp suất khí điều khiển 

tối đa pmax. Các thiết bị khác như van điều chỉnh áp 

lực, áp kế chỉ báo bước sẽ được chọn theo áp suất pmin 

và pmax. Các thiết bị sau khi đã được tính chọn sẽ order 

của các hãng cung cấp thiết bị có có uy tín trên thế 

giới để cung cấp các thiết bị khí nén. 

Trên cơ sở các công thức trên, tác giả đã sử dụng 

phần mềm Visual basic để tính toán các thông số thiết 

kế hệ thống khí nén điều khiển từ xa bước chân vịt. 

Kết quả tính toán được thể hiện trong Bảng 2. 

6. Hiệu chỉnh bước chân vịt tàu thủy 

Ta xét cho nhóm tàu có công suất máy chính như 

tính toán ở trên. Từ Bảng 2 ta xác định được các thông 

số áp suất pmin và pmax tương ứng với bước chân vịt 

cực đại (Hmax) theo chiều tiến và lùi. Các đường đặc 

tính điều khiển và chỉ báo bước chân vịt là các đường 

(1) trên Hình 6b, c. 

Tuy nhiên với bước chân vịt giãn hết cỡ (Hmax) theo 

cả hai chiều này thì máy chính sẽ bị quá tải công suất. 

Trong thực tế thì bước chân vịt (H < Hmax) để tránh cho 

máy chính làm việc bị quá tải. Từ đồ thị đặc tính công 

tác của máy chính lai chân vịt Hình 6a, điểm công tác 

hợp lý trong khai thác của máy chính là điểm B trên đồ 

thị [1]. Điểm B có thông số công tác của động cơ là: 

NeKT = 4.750kW, vòng quay chân vịt ncv = 185v/p, tốc 

độ tàu đạt vtàu = 14,25 knots, với tỷ số H/D = 0,85. 

Việc hiệu chỉnh đặc tính điều khiển từ xa bước 

chân vịt được thực hiện như sau: Trước tiên bước chân 

vịt theo chiều tiến và lùi phải được cố định bởi các vít 

giới hạn bước chân vịt như Hình 3a. Khởi động bơm 

thủy lực điều khiển bước chân vịt và chuyển van 

chuyển đổi sang điều khiển tại buồng lái hoặc buồng 

máy. Sau đó căn cứ vào sơ đồ đặc tính điều khiển Hình 

6b, tay điều khiển được đẩy về vị trí “FULL 

ASTERN”. Nới các vít hãm cam điều khiển dưới tay 

điều khiển, hiệu chỉnh phía bên phải của cam cho tỳ 

vào van điều khiển khí nén sao cho piston của xilanh 

phụ được đẩy về vị trí lùi hết của bước chân vịt, tức là 

cần nối với cán piston của xilanh phụ khí nén tỳ vào 

đầu vít giới hạn bước theo chiều lùi. Tiếp tục đẩy tay 

điều khiển từ xa bước chân vịt về vị trí hết tiến “FULL 

AHEAD”, hiệu chỉnh phía bên trái của cam cho tỳ vào 

van điều khiển sao cho piston của xilanh phụ khí nén 

được đẩy về vị trí hết tiến của bước chân vịt, tức là 

cần nối với cán piston của xilanh phụ khí nén tỳ vào 

đầu vít giới hạn bước theo chiều tiến. Sau đó đưa tay 

điều khiển từ xa về vị trí “stop” là vị trí bước chân vịt 

bằng “0”. Đường đặc tính điều khiển trong trường hợp 

này sẽ làm việc theo đường (2) trên Hình 6b. 

Chỉnh định chỉ báo bước chân vịt được thực hiện 

như sau: Van chuyển đổi vị trí điều khiển được chuyển 

được đẩy sang vị trí “FULL ASTERN”. Nới các vít 

 

Hình 7. Đặc tính động cơ lai chân vịt biến bước và các đặc tính điều khiển bước khi cần 

giảm công suất khai thác của máy chính 

a)  Đặc tính động cơ lai chân vịt biến bước khi giảm công suất máy chính [1] 

b)  Sơ đồ điều chỉnh lại đặc tính điều khiển bước chân vịt bằng khí nén [2,3]; 

c)   Sơ đồ điều chỉnh lại đặc tính chỉ báo bước chân vịt bằng khí nén [2,3]. 
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hãm cam điều khiển dưới tay điều khiển, hiệu chỉnh 

phía bên trái của cam cho tỳ vào van điều khiển khí nén 

sao cho kim chỉ báo bước chỉ về vị trí “FULL ASTERN” 

thì dừng lại. Tay điều khiển tiếp tục được đẩy sang vị 

trí “FULL AHEAD”, hiệu chỉnh phía bên phải của cam 

cho tỳ vào van điều khiển sao cho kim chỉ báo bước 

chân vịt dịch chuyển đến vị trí “FULL AHEAD” thì 

dừng lại. Sau tay điều khiển được đưa về vị trí “stop” 

và kim chỉ báo bước chân vịt chỉ “0” là được. Khóa chặt 

tất cả các vít hãm của cam điều khiển và cam chỉ báo 

bước chân vịt. Đặc tính chỉ báo bước chân vịt bây giờ 

làm việc theo đường (2) trên đồ thị Hình 6c. 

Khi máy chính bị suy giảm công suất, bước chân 

vịt trong trường hợp này cần phải được điều chỉnh 

giảm để máy chính hoạt động an toàn. Quá trình hiệu 

chỉnh bước chân vịt cũng được tiến hành theo các 

bước trên. Quá trình hiệu chỉnh bước chân vịt được 

thể hiện như trên Hình 7. 

7. Kết luận  

Hệ thống điều khiển từ xa bước chân vịt tàu thủy 

bằng khí nén đã được tính toán thiết kế một cách hoàn 

chỉnh và đã tính toán cho một nhóm tàu cụ thể. Các 

thiết bị sử dụng trong hệ thống đã được kiểm nghiệm 

thông qua các hệ thống điều khiển từ xa tốc độ máy 

chính nên đã chứng tỏ được khả năng hoạt động ổn 

định và tin cậy của hệ thống. Hệ thống đã khắc phục 

được những nhược điểm của hệ thống điều khiển từ 

xa bước chân vịt bằng điện - điện tử là có thể làm việc 

được trong môi trường có nhiệt độ và độ ẩm cao, môi 

trường có rung động mạnh và các môi trường hoạt 

động khắc nghiệt khác của tàu thủy. 

Hệ thống điều khiển từ xa bước chân vịt bằng khí 

nén có kết cấu đơn giản, gọn nhẹ với độ bền cao. Hệ 

thống bảo dưỡng đơn giản vì các phần tử trong hệ 

thống đều là các phần tử khí nén có vật liệu chế tạo 

với độ bền cao. Điều này đã được kiểm nghiệm thông 

qua các hệ thống điều khiển từ xa tốc độ máy chính.  

Nếu hệ thống điều khiển từ xa bước chân vịt tàu 

thủy bằng khí nén được chế tạo và được thử nghiệm 

đầy đủ các thông số kỹ thuật của hệ thống và tính năng 

về môi trường, khi được đăng kiểm chấp nhận thì hệ 

thống có thể được áp dụng lên tàu thủy thì sẽ tăng 

cường nội địa hóa được các trạng thiết bị cho ngành 

đóng tàu. 

Bài báo là sản phẩm công bố kết quả nghiên cứu 

của đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 

2019-2020: “Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống 

điều khiển từ xa bước chân vịt tàu thủy bằng khí nén”.  
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1. Mở đầu 

Hiện nay, ứng dụng phương pháp gia công tia lửa 

điện (EDM) để chế tạo hạt kim loại cũng như hợp kim 

đã có đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi [1-5]. 

Phương pháp gia công này có ưu điểm là gia công 

được các kim loại có độ cứng cao mà các phương pháp 

khác rất khó gia công. Tuy nhiên, phương pháp gia 

công bằng EDM cho kích thước hạt kim loại vẫn là rất 

lớn, vì vậy các nhà khoa học vẫn không ngừng nghiên 

cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị gắn trên máy EDM 

nhằm giảm kích thước hạt. 

Bài báo này đã nghiên cứu thiết kế, gia công chế 

tạo máy siêu âm với bộ khuếch đại thẳng đứng chuyên 

dùng kết hợp trên máy gia công tia lửa điện, nhằm 

mục đích giảm kích thước hạt Niken sau khi gia công. 

 

2. Lựa chọn mô hình và thiết kế hộp chứa 

dung dịch với bộ khuếch đại nằm thẳng đứng 

Trong nghiên cứu này, tác giả đã đưa ra mô hình 

phương pháp gia công mà hệ thống siêu âm được đặt 

trên bàn máy của máy gia công tia lửa điện được thể 

hiện ở 0. 

Để phù hợp với điều kiện làm việc trên gia công 

tia lửa điện điều khiển kỹ thuật số E46PM, phù hợp 

với điều kiện gia công, thiết bị có sẵn ở trong nước 

hiện nay, tác giả lựa chọn loại hộp chứa dung dịch 

có bộ khuếch đại nằm ngang (0 2), với các thông số 

như sau: 

- Vật liệu: Inox 304; 

- Kích thước lòng chứa dung dịch:  

L x B x H = 250mm x 250mm x 250mm; 

- Số lượng đầu khuếch đại siêu âm: 9 (cái); 

- Nguồn phát siêu âm có công suất: 900W.  

3. Quy trình công nghệ chế tạo 

Với nghiên cứu chủ yếu là thiết kế thử nghiệm, 

do vậy chỉ sản xuất với số lượng là vài chiếc, nên 

dạng sản xuất là đơn chiếc. Với hình dạng của chi 

tiết không quá phức tạp, kết cấu hộp chủ yếu là rất 

mỏng, dạng sản xuất đơn chiếc vì vậy chọn phôi 

bằng phương pháp cán tấm, sau đó cắt từ những tấm 

to về kích thước theo yêu cầu. 

1. Nguyên công 1: Cắt các tấm inox thành kích 

thước theo yêu cầu 

2. Nguyên công 2: Hàn các tấm  

3. Nguyên công 3: Nắn thẳng  

4. Nguyên công 4: Làm sạch hộp sau khi hàn 

5. Nguyên công 5: Gắn loa khuếch đại lên hộp 

6. Nguyên công 6: Kiểm tra độ kín nước của hộp.  

Tóm tắt 

Trong nghiên cứu này, tác giả chế tạo hệ thống 

siêu âm có hộp chứa dung dịch với bộ khuếch đại 

nằm thẳng đứng gắn trên máy gia công tia lửa 

điện để gia công hạt Niken. Sau khi gia công nhận 

thấy rằng, đường kính hạt đã giảm đáng kể, kích 

thước hạt tập trung chủ yếu từ 0 đến 20μm. 

Từ khóa: Gia công bằng siêu âm, dung dịch, hạt 

Niken; gia công bằng tia lửa điện. 

Abstract 

In this study, the researchers presented the results 

about designing and manufacturing of ultrasonic 

system which has the liquid box with a vertical 

amplifier combined on EDM. This equiments was 

used to get Nickel particles from nickel bar. When 

we used this equiments, we see that the particle 

diameter has decreased and this particle size 

focused from 0 to 20μm. 

Keywords: Ultrasonic machining, liquid, Nickel 

particle, EDM. 
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Hình 1. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống siêu âm thẳng 

đứng kết hợp với máy EDM 

 

 

Hình 2. Loại hộp chứa dung dịch  

với bộ khuếch đại nằm thẳng đứng 

 

Hình 3. Hệ thống siêu âm sau khi chế tạo 

4. Ảnh hưởng của siêu âm đến kích thước hạt  

Để nghiên cứu tác dụng của siêu âm ảnh hưởng 

như thế nào đến đường kính hạt, nhóm nghiên cứu 

đã tiến hành gia công với hai chế độ khác nhau 

(Bảng 1). Ngoài ra, chế độ của máy gia công tia lửa 

điện không thay đổi: Cường độ dòng điện: 15A; 

Điện áp phóng điện: 45V; Độ kéo dài xung máy 

phát: 300μs. 

Sau khi gia công, tiến hành lấy mẫu hạt Niken 

và chụp trên máy hiển vi điện tử SEM, kết quả được 

thể hiện trên Hình 4. 

Bảng 1. Chế độ máy siêu âm 

Thí 

nghiệm 

Công suất 

siêu âm (W) 

Tần số  

siêu âm (kHz) 

a 0 0  

b 600 28  

Để thống kê kích thước các hạt niken, nhóm 

nghiên cứu đã sử dụng phần mềm Smileview & 

Origin, kết quả được thể trên đồ thị phân bố đường 

kính hạt Niken khi có sóng siêu âm và không có siêu 

âm (Hình 5). 

  

a)  

b)  

Hình 4. Đường kính hạt được chụp bằng SEM 
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Hình 5. Phân bố đường kính hạt Niken  

khi có sóng siêu âm và không có siêu âm 

5. Kết luận 

Trong nghiên cứu này, tác giả đã nghiên cứu chế 

tạo thành công hệ thống siêu âm thẳng đứng kết hợp 

với máy EDM, tiến hành gia công hạt Niken với chế 

độ có siêu âm và không có siêu âm. Kết quả thấy 

rằng, khi có siêu âm thì đường kính hạt Niken đã 

giảm rõ ràng và phân bố đường kính hạt nhỏ hơn 

20μm là lớn hơn rất nhiều, chiếm hơn 65%. 

Nội dung khoa học của bài báo là sản phẩm của 

đề tài cấp Bộ Giao thông vận tải: “Nghiên cứu chế 

tạo hệ thống siêu âm kết hợp trên máy gia công tia 

lửa điện để chế tạo hạt Nano - Micro Niken“, mã 

số: DT194033 năm 2019.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]  Berkowitz A E，Walter J L. Spark erosion: A method 

for producing rapidly quenched fine powders[J]. 

J.Mater.Res., Vol. 2 (2), pp. 277-288, 1987. 

[2] Alex Muntean, Moritz Wagner, Jörg Meyer et al. 

Generation of copper, nickel, and CuNi alloy 

nanoparticles by spark discharge. Journal of 

Nanoparticle Research, 2016. 

[3] Martin Slotte, Ron Zevenhoven. Energy efficiency 

and scalability of metallic nanoparticle production 

using arc/spark discharge. Energies, 2017. 

[4] D. A. Mylnikov, A. A. Lizunova, A. A. Efimov et al. 

Investigation of partially oxidized Ge and Si 

nanoparticles produced in repetitive pulsed gas 

discharge. AIP Conference Proceedings, 2017. 

[5] A. A. Lizunova, D. A. Mylnikov, A. A. Efimov 

et al. Synthesis of Ge and Si nanoparticles by 

spark discharge. Journal of Physics: Conference 

Series, 2017. 

 

 

Ngày nhận bài:  07/02/2020 

Ngày nhận bản sửa: 18/01/2020 

Ngày duyệt đăng: 21/02/2020 



 

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI         Số - 62 (04/2020) 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY (ISSN: 1859-316X) JMST 

21 

TỰ ĐỘNG HÓA XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ DUNG SAI KÍCH THƯỚC 

TIÊU CHUẨN CỦA LỖ, CỦA TRỤC VÀ CỦA LẮP GHÉP  

THE AUTOMATION OF DETERMINATION ON ASSEMBLAGE,  

SHAFT AND HOLE STANDARDSIZE TOLERANCE PARAMETERS 

 

ĐÀO NGỌC BIÊN 

Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Email liên hệ: biendn@vimaru.edu.vn 

 

 

1. Đặt vấn đề 

Khi lựa chọn lắp ghép, cũng như khi kiểm nghiệm 

các lắp ghép đang sử dụng của các bộ phận máy móc 

thiết bị, người thiết kế thường phải xác định các thông 

số dung sai kích thước của lỗ, của trục và của lắp ghép. 

Công việc này gồm 2 phần chính: Tra các bảng dung 

sai tiêu chuẩn để tìm các sai lệch giới hạn trên và dưới 

sau đó tính toán các thông số dung sai như: Trị số dung 

sai của lỗ, của trục, đặc tính của lắp ghép, trị số độ hớ 

hoặc độ dôi giới hạn, kích thước giới hạn lớn nhất và 

nhỏ nhất, vẽ sơ đồ dung sai,... Những công việc này 

cũng thường gặp trong giảng dạy và học tập, đặc biệt 

là đối với môn học Dung sai Lắp ghép và Cơ sở kỹ 

thuật máy. 

Việc tra các bảng dung sai tiêu chuẩn để tìm các 

thông số dung sai, sau đó tính toán theo phương pháp 

thủ công truyền thống gây mất thời gian, công sức và 

rất dễ nhầm lẫn và bất tiện vì luôn phải mang theo các 

bảng biểu để tra cứu. Ngoài ra, việc tính toán lựa chọn 

phương án tối ưu cũng khó khăn hơn. Những nhược 

điểm này sẽ được khắc phục bằng một phần mềm, cho 

phép tự động tra các bảng dung sai, sau đó tính toán 

các thông số dung sai và vẽ sơ đồ dung sai lắp ghép. 

Trong các phần mềm tính toán cơ khí thông dụng 

hiện nay như: Inventor, Solidworks, Catia,… không 

có tính năng tự động tra bảng và tính toán các thông 

số Dung sai lắp ghép. 

2. Trình tự tính toán xác định các thông số 

dung sai kích thước của lỗ, của trục và của 

lắp ghép 

Khi cho trước kích thước danh nghĩa và ký hiệu 

loại dung sai của lỗ, của trục hoặc của lắp ghép thì 

trình tự tính toán xác định các thông số dung sai như 

sau: 

- Từ ký hiệu loại dung sai (gồm ký hiệu sai lệch cơ 

bản và cấp chính xác) của lỗ và trục, dựa theo kích 

thước danh nghĩa, tra bảng dung sai tiêu chuẩn để tìm 

sai lệch giới hạn trên của lỗ (ES), của trục (es) và sai 

lệch giới hạn dưới của lỗ (EI), của trục (ei). 

- Tính các kích thước giới hạn của lỗ và của trục: 

,eidd

;esdd

;EIdD

;ESdD

dnmin

dnmax

dnmin

dnmax









   (1) 

Dmax, Dmin và dmax, dmin - các kích thước giới 

hạn trên và dưới của lỗ và trục.  

- Tính dung sai của lỗ ITD và của trục ITd: 

.ddeiesIT

;D-DEI - SEIT

minmaxd

minmaxD




  (2) 

- Xác định hệ thống lắp ghép: 

Tóm tắt 

Xác định các thông số dung sai kích thước tiêu 

chuẩn của lỗ, của trục và của lắp ghép là việc làm 

cần thiết khi tính toán thiết kế hoặc kiểm nghiệm 

các chi tiết máy và các bộ phận máy cũng như 

trong giảng dạy và học tập. Trong bài báo này 

trình bày việc tự động hóa xác định các thông số 

dung sai kích thước tiêu chuẩn của lỗ, của trục và 

của lắp ghép, xây dựng phần mềm tự động tra 

bảng tiêu chuẩn và tính toán các thông số này. 

Từ khóa: Dung sai, kích thước, lắp ghép, lỗ, trục. 

Abstract 

The determination on assemblage, shaft and hole 

standardsize tolerance parameters is essentially 

required when calculating designs or testing 

engine mechanism and parts as well as in teaching 

and assessing work. In this article, the automation 

of determination on assemblage, shaft and hole 

standardsize tolerance parameters and 

establishment of the software automatically 

consulting the standard guides and calculating 

these parameters are presented. 

Keywords: Tolerance, sizes, fits, hole, shaft. 
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Nếu trong ký hiệu lắp ghép có ký hiệu lỗ cơ bản H 

hoặc trục cơ bản h (chỉ 1 trong 2 ký hiệu đó) thì lắp 

ghép thuộc hệ thống lỗ hoặc hệ thống trục, ngược lại 

thuộc loại lắp ghép phối hợp. 

 - Xác định đặc tính của lắp ghép: 

Đặc tính của lắp ghép được xác định bởi tương quan 

giữa kích thước lỗ và kích thước trục hoặc tương quan vị 

trí của các miền dung sai của lỗ và trục trên sơ đồ phân 

bố miền dung sai lắp ghép. 

 

Hình 1. Sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép có độ hở 

 

Hình 2. Sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép có độ dôi 

 

+ Nếu miền dung sai lỗ nằm trên miền dung sai 

trục (Hình 1), nghĩa là: 

 EI  es,   (3) 

 thì đặc tính của lắp ghép là có độ hở; 

+ Nếu miền dung sai của lỗ nằm dưới miền dung 

sai của trục (Hình 2), nghĩa là:  

ES ei,   (4) 

thì đặc tính của lắp ghép là có độ dôi; 

+ Nếu miền dung sai của lỗ và trục giao nhau, hoặc 

chứa nhau (Hình 3), nghĩa là: 















,ESes

;EIes

;EIei

  hoặc 









,EIei

;ESes
 hoặc 















,ESes

;ESei

;EIes

  

hoặc 









,eiEI

;esES
   (5) 

 thì đặc tính của lắp ghép là trung gian. 

 

 

Hình 3. Sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép trung gian 

- Tính độ hở hoặc độ dôi giới hạn của lắp ghép: 

+ Độ hở giới hạn:  









.esEIS

;eiESS

min

max        (6) 

+ Độ dôi giới hạn: 









.ESeiN

;EIesN

min

max       (7) 

- Tính độ hở trung bình hoặc độ dôi trung bình: 

.
2

NN
N

;
2

SS
S

minmax
tb

minmax
tb







  (8) 

Đối với lắp ghép trung gian nếu Stb < 0 thì lắp ghép 

tương ứng với độ dôi, nếu Ntb < 0 thì lắp ghép tương 

ứng với độ hở. 

- Tính dung sai của lắp ghép: 
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Dung sai độ hở: ;SSIT minmaxS          (9) 

Dung sai độ dôi: .NNIT minmaxN        (10) 

- Vẽ sơ đồ phân bố miền dung sai lắp ghép: 

Từ các thông số tính được, có thể vẽ sơ đồ phân 

bố miền dung sai lắp ghép để biểu diễn lắp ghép một 

cách trực quan. 

3. Xây dựng và sử dụng phần mềm tự động 

xác định các thông số dung sai kích thước 

tiêu chuẩn của lỗ, của trục và của lắp ghép  

Phần mềm được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình 

Delphi, là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, có cấu 

trúc chặt chẽ, phù hợp cho việc giải quyết các bài toán 

kỹ thuật. Phần mềm được xây dựng theo trình tự, trình 

bày trên Hình 4. 

 

Hình 4. Lưu đồ thuật giải của chương trình 

 

Hình 5. Giao diện của chương trình 

Giao diện của chương trình được trình bày trên 

Hình 5. Người sử dụng có thể sử dụng độc lập ô trục, 

ô lỗ hoặc dùng chúng kết hợp với ô lắp ghép. Trong 

mỗi ô, tính toán được thực hiện từ trên xuống dưới và 

từ trái qua phải.  

4. Ví dụ sử dụng phần mềm tự động xác định 

các thông số dung sai kích thước của lỗ, của 

trục và của lắp ghép tiêu chuẩn 

Ví dụ: Cho các lắp ghép 75H7/p6; 45H7/k6; 

145E8/h7. Cần xác định các thông số dung sai kích 

thước của lỗ, của trục và của lắp ghép. 

Sử dụng phần mềm nói trên vào tính toán ta được: 

Lắp ghép 75H7/p6 

- Các thông số của lỗ: 

+ Loại dung sai H7; 

+ Sai lệch giới hạn trên ES = 30 m; 

+ Sai lệch giới hạn dưới EI = 0; 

+ Kích thước giới hạn lớn nhất Dmax = 75,03 mm; 

+ Kích thước giới hạn nhỏ nhất Dmin = 75 mm; 

+ Dung sai kích thước lỗ ITD = 30 m; 

- Các thông số của trục: 

+ Loại dung sai p6; 

+ Sai lệch giới hạn trên es = 51 m; 

+ Sai lệch giới hạn dưới ei = 32;  

+ Kích thước giới hạn lớn nhất dmax = 75,051 mm; 

+ Kích thước giới hạn nhỏ nhất Dmin = 75,032 mm; 

+ Dung sai kích thước trục ITd = 19 m; 

- Các thông số của lắp ghép: 

+ Ký hiệu lắp ghép 75H7/p6; 

+ Đặc tính của lắp ghép: Có độ dôi; 

+ Hệ thống lắp ghép: Hệ thống lỗ; 

+ Độ dôi lớn nhất Nmax = 51 m; 

+ Độ dôi nhỏ nhất Nmin = 2 m; 

+ Độ dôi trung bình Ntb = 26,5 m; 

+ Dung sai của lắp ghép ITlg = 49 m; 

+ Sơ đồ phân bố miền dung sai lắp ghép trình bày 

trên Hình 6. 

 

Hình 6. Sơ đồ phân bố miền dung sai  

của lắp ghép 75H7/p6 
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Lắp ghép 45H7/k6 

- Các thông số của lỗ: 

+ Loại dung sai H7; 

+ Sai lệch giới hạn trên ES = 25 m; 

+ Sai lệch giới hạn dưới EI = 0; 

+ Kích thước giới hạn lớn nhất Dmax = 45,025 mm; 

+ Kích thước giới hạn nhỏ nhất Dmin = 45 mm; 

+ Dung sai kích thước lỗ ITD = 25 m; 

- Các thông số của trục: 

+ Loại dung sai k6; 

+ Sai lệch giới hạn trên es = 18 m; 

+ Sai lệch giới hạn dưới ei = 2; 

+ Kích thước giới hạn lớn nhất dmax = 45,018 mm; 

+ Kích thước giới hạn nhỏ nhất Dmin = 45,002 mm; 

+ Dung sai kích thước trục ITd = 16 m; 

- Các thông số của lắp ghép 

+ Ký hiệu lắp ghép 45H7/k6; 

+ Đặc tính của lắp ghép: Trung gian; 

+ Hệ thống lắp ghép: Hệ thống lỗ; 

+ Độ dôi lớn nhất Nmax = 18 m; 

+ Độ hở lớn nhất Smax = 23 m; 

+ Độ dôi trung bình Ntb = - 2,5 m; 

+ Dung sai của lắp ghép ITlg = 41 m; 

+ Sơ đồ phân bố miền dung sai lắp ghép trình bày 

trên Hình 7. 

 

Hình 7. Sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép 45H7/k6 

Lắp ghép 145E8/h7 

- Các thông số của lỗ: 

+ Loại dung sai E8; 

+ Sai lệch giới hạn trên ES = 390 m; 

+ Sai lệch giới hạn dưới EI = 200; 

+ Kích thước giới hạn lớn nhất Dmax = 145,39 mm; 

+ Kích thước giới hạn nhỏ nhất Dmin = 145,2 mm; 

+ Dung sai kích thước lỗ ITD = 190 m; 

- Các thông số của trục: 

+ Loại dung sai h7; 

+ Sai lệch giới hạn trên es = 0; 

+ Sai lệch giới hạn dưới ei = -40 m; 

+ Kích thước giới hạn lớn nhất dmax = 145 mm; 

+ Kích thước giới hạn nhỏ nhất Dmin = 144,96 mm; 

+ Dung sai kích thước trục ITd = 40 m; 

- Các thông số lắp ghép: 

+ Ký hiệu lắp ghép 145E8/h7; 

+ Đặc tính của lắp ghép: Có độ hở; 

+ Hệ thống lắp ghép: Hệ thống trục; 

+ Độ dôi lớn nhất   Smax = 430 m; 

+ Độ dôi nhỏ nhất  Smin = 200m; 

+ Độ dôi trung bình  Stb = 315 m; 

+ Dung sai của lắp ghép ITlg = 230 m; 

+ Sơ đồ phân bố miền dung sai lắp ghép trình bày 

trên Hình 8. 

 

Hình 8. Sơ đồ phân bố miền dung sai của lắp ghép 

145E8/h7 

4. Kết luận và khuyến nghị 

Bài báo đã trình bày việc xây dựng một phần mềm, 

cho phép tự động tra bảng, tính toán các thông số 

Dung sai lắp ghép và vẽ sơ đồ dung sai. 

Trình bày việc sử dụng Phần mềm đã xây dựng để 

xác định các thông số dung sai kích thước tiêu chuẩn 

của lỗ, của trục và của lắp ghép cho một số trường hợp 

cụ thể. Có thể sử dụng Phần mềm này vào việc tính 

toán Dung sai lắp ghép trên thực tế, cũng như trong 

công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập. 

Công bố này được sử dụng cho đề tài nghiên cứu 

khoa học thuộc trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

năm học 2019-2010: “Nghiên cứu tự động hóa tính 

toán dung sai kích thước và dung sai lắp ghép”. 
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1. Giới thiệu 

Màng thụ động hình thành trên kim loại, hợp kim 

là chủ đề nóng với lịch sử hơn 100 năm qua [1]. Hầu 

hết các màng thụ động đều mang tính chất bán dẫn, 

khảo sát đặc tính này cùng với các đặc tính điện, điện 

hóa của màng thụ động đã được tiến hành để tìm hiểu 

sự sinh trưởng và phá vỡ của màng thụ động [2, 3]. 

Đây cũng là đặc trưng cho hành vi ăn mòn của kim 

loại và hợp kim khi tiếp xúc với môi trường phản ứng. 

Hiện nay giới khoa học đồng ý rằng màng thụ động là 

một màng oxit với các khuyết điểm là lỗ trống kim 

loại, ôxy và kim loại xen lẫn. Theo mô hình khuyết 

điểm (PDM), mô hình đề xuất nghiên cứu cho màng 

thụ động, mô tả sự hình thành, phát triển và phá vỡ 

màng thụ động [1]. Theo mô hình này, mật độ khuyết 

điểm và sự dịch chuyển của các khuyết điểm này trong 

màng thụ động, được xác định là gốc của sự phá vỡ 

của màng thụ động [2-4]. Mật độ và đặc tính dịch 

chuyển của khuyết điểm có thể được biểu thị một cách 

định lượng bằng mật độ khuếch tán của khuyết điểm 

(D0) [5-7].  

Trong công trình [8] nhóm tác giả đã trình bày kết 

quả nghiên cứu về đặc điểm màng thụ động trên các 

lớp phủ cấu trúc nano Ni-Cu được tổng hợp từ phương 

pháp mạ điện xung hình thành trong dung dịch 0,3M 

NaCl. Trong bài báo này, các tác giả tiếp tục trình bày 

kết quả nghiên cứu cho màng thụ động hình thành từ 

các lớp phủ Ni (#1) và Ni-Cu (#2) [8] trong dung dịch 

borat. Thông qua mô hình khuyết điểm, nghiên cứu 

đặc điểm màng thụ động hình thành trên lớp phủ Ni-

Cu và Ni, đưa ra nguyên lý chống ăn mòn dựa trên 

khảo sát màng thụ động hình thành trên các lớp phủ 

khảo sát. 

2. Thí nghiệm 

2.1. Các phép đo điện hóa 

Các lớp phủ Ni và Ni-Cu sau khi tổng hợp xong 

được rửa sạch bằng nước cất rồi sấy khô. Dùng cao cu 

non chuẩn bị bề mặt kích thước 10 × 10 mm2. Dung 

dịch borat 0,1M H3BO3 + 0,025M Na2B4O7 thêm 

0,01M NaCl và nhiệt độ 30 ± 1oC được sử dung cho 

các phép đo điện hóa, tạo màng thụ động. Các nghiên 

cứu [8-11] công bố khả năng chống ăn mòn của Ni và 

hợp kim của Ni là rất nhạy cảm với NaCl. Lượng 0,01 

M NaCl được thêm vào dung dịch borat để thuận tiện 

cho việc so sánh đặc tính ăn mòn của hai lớp phủ trong 

dung dịch này, mà vẫn đảm bảo sự khác biệt về đặc 

tính của lớp màng thụ động hình thành trên chính hai 

lớp phủ này so với công trình trước [8]. Máy đo điện 

hóa Zahner IM6ex, với 3 điện cực được sử dụng, trong 

đó: điện cực thử, điện cực đối và điện cực tham chiếu 

là lớp phủ Ni-Cu, tấm Pt (20×15×1 mm3) và điện cực 

Tóm tắt 

Màng thụ động hình thành trên lớp phủ cấu trúc 

nano Ni và Ni-Cu trong dung dịch borat đã được 

khảo sát. Mật độ khuếch tán khuyết điểm (D0) ở 

màng thụ động hình thành trên lớp phủ Ni được 

xác định bằng 2,17×10−17cm2/s và Ni-Cu là 

1,76×10−17cm2/s. Chiều dày màng thụ động và 

mật độ khuếch tán khuyết điểm hình thành trên lớp 

phủ Ni-Cu thấp hơn trên lớp phủ Ni; điều đó chỉ 

ra rằng, lớp phủ Ni-Cu có khả năng chống ăn mòn 

tốt hơn lớp phủ Ni trong dung dịch borat. 

Từ khóa: Màng thụ động, cấu trúc nano, khuyết 

điểm, dung dịch borat, chống ăn mòn. 

Abstract 

Passive films formed on the nanostructured Ni and 

Ni-Cu coatings in the borate solution were 

investigated. The diffusion of the point defects (D0) 

in the passive film formed on the Ni coating was 

calculated to be 2.17 × 10-17 cm2/s and 1.76 × 

10-17 cm2/s for Ni-Cu. The thickness of passive 

film and the diffusion of the point defects on 

passive film formed Ni-Cu coating lower than that 

from the Ni coating; this means, in the borate 

solution, the Ni-Cu coating more corrosion 

resistant than the Ni coating. 

Keywords: Passive film, nanostructured, point 

defect, borate solution, corrosion. 
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Ag/AgCl (bão hòa KCl), theo thứ tự. Kết quả từ phép 

đo phân cực hằng điện thế tạo màng thụ động ở 100, 

200, 300, 400, 500 và 600 mVSHE (standard hydrogen 

electrode) được sử dụng kết hợp với kết quả từ phép 

đo Mott-Schottky (M-S) để tính toán mật độ khuếch 

tán khuyết điểm D0. 

2.2. Thành phần màng thụ động 

Phép đo quang phổ tia điện tử XPS (X-ray 

photoelectron spectroscopy) được sử dụng để xác 

định các thành phần của màng thụ động. Nguồn phát 

là điện cực Al Kα. Định lượng thành phần màng thụ 

động được tổng hợp bằng phần mềm XPSPeak4.1. 

3. Kết quả thảo luận 

3.1. Đặc tính ăn mòn điện hóa của các lớp phủ 

Kết quả phép đo phân cực (Hình 1a) và đo trở 

kháng (hình 1b) cho các lớp phủ trong dung dịch borat 

thêm 0,01M NaCl ở 30 ± 1oC, cho thấy lớp phủ Ni-

Cu có khả năng chống ăn mòn tốt hơn so với lớp phủ 

Ni. Kết quả này thống nhất với kết quả nghiên cứu ở 

công trình [8] lớp phủ cấu trúc nano Ni-Cu có khả 

năng chống ăn mòn tốt hơn lớp phủ Ni.  

3.2. Thành phần của màng thụ động 

Thành phần của màng thụ động được khảo sát 

bằng kỹ thuật quang phổ tia điện tử (XPS) cho màng 

thụ động hình thành từ lớp phủ Ni và Ni-Cu ở điện thế 

600 mVSHE. So với kết quả trong công trình [8], màng 

thụ động với đỉnh Ni cũng có các thành phần NiO và 

Ni(OH)2, tuy nhiên đỉnh Cu chỉ có và Cu2O trên màng 

thụ động từ lớp phủ Ni-Cu. Kết quả được tổng hợp 

trong Bảng 1. 

3.3. Mật độ khuếch tán khuyết điểm trong 
màng thụ động 

Với mục tiêu khảo sát màng thụ động hình thành 

trên các lớp phủ, phép đo phân cực hằng điện thế được 

thực hiện ở các điện thế hình thành 100, 200, 300, 400, 

500 và 600 mVSHE. Phép đo M-S đã được thực hiện 

(Hình 2), kết quả chỉ ra cả hai lớp phủ đều có biểu hiện 

tính chất  bán dẫn kiểu p điều này phù hợp với các 

công bố trước đây cho màng thụ động hình thành trên 

Ni và hợp kim Ni [5, 12] do màng thụ động được hình 

thành trong dung dịch borat. Trong công trình [8] đặc 

tính của màng thụ động được hình thành từ hai lớp 

 

Hình 1. Đặc tính ăn mòn điện hóa lớp phủ Ni-Cu và lớp phủ Ni trong dung dịch borat thêm 0,01 M NaCl  

(a) phép đo phân cực và (b) phép đo trở kháng 

 

Hình 2. Đồ thị M-S cho màng thụ động hình thành trên lớp phủ Ni và lớp phủ Ni-Cu sau 12 giờ trong dung dịch 

borat thêm 0,01 M NaCl ở nhiệt độ 30 ± 1oC  
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phủ này trong dung dịch 0,3M NaCl đã được khảo sát 

và thảo luận với tính chất bán dẫn kiểu n.  

Theo mô hình khuyết điểm [1], thì mật độ 

khuyết điểm Na (acceptor concentration) và điện thế 

hình thành màng thụ động Ef có quan hệ theo công 

thức sau: 

Na = ω1.exp(-b.Ef) +ω2  (1) 

Từ kết quả phép đo M-S (Hình 2) thu được quan 

hệ giữa Na và Ef (Hình 3): Na = [56,92 × exp (-0,009Ef) 

+ 9,199] × 1020 cho màng thụ động hình thành trên lớp 

phủ Ni. Na = [19,14 × exp(-0,01Ef) + 8,596] × 1020  

cho màng thụ động hình thành từ lớp phủ Ni-Cu.  

                                      

Với kết quả này, các màng thụ động khảo sát hoàn 

toàn phù hợp theo mô hình khuyết điểm PDM (the 

point defect model). Sikora [1] chỉ ra rằng ω2 theo 

công thức (1) có liên quan đến mật độ khuếch tán 

khuyết điểm D0 theo phương trình vận chuyển Nernst-

Plank (2): 

L

ss

eF

RTi

K

J
D

 22

0
0

42
   (2) 

Trong công thức (2) R, T, e, F là các hằng số, thông 

số kỹ thuật [1], iss mật độ dòng trung bình của màng 

thụ động và εL cường độ điện trường.  

Để xác định iss, phép đo phân cực hằng điện thế đã 

được tiến hành. Theo kết quả từ phép đo phân cực 

hằng điện thế (Hình 4), các màng thụ động hình thành 

từ hai lớp phủ Ni và Ni-Cu theo các điện thế 100, 200, 

300, 400, 500 và 600 mVSHE. Dòng điện trên các màng 

thụ động đạt đến trạng thái ổn định trong thời gian 

khảo sát (12 giờ) và các đường cong mật độ dòng trên 

màng thụ động có hình dạng tương tự như nhau. Điều 

này có nghĩa các màng thụ động đã được hình thành 

và ổn định ở điện thế kích thích trong 12 giờ. Theo 

hình chèn bên trong Hình 4, iss đo được là 19,1 nA/cm2 

và 15,22 nA/cm2 cho màng thụ động hình thành từ lớp 

phủ Ni và Ni-Cu, theo thứ tự.  

Chiều dày màng thụ động (Lss) có quan hệ với Ef  

và εL theo công thức (3) [1]: 

  BEL f

L

SS  


1
1        (3) 

Trong đó: α độ phân cực của giao điện màng thụ 

động với dung dịch thử nghiệm (α = 0,5) [13], B là 

hằng số. 

Chiều dày màng thụ động Lss được xác định theo 

công thức (4) [5]: 

Lss = QM/(zFAρr )   (4) 

 

Bảng 1. Tỷ lệ phần trăm nguyên tử, nguyên tố của màng thụ động hình thành trên lớp phủ nano Ni và Ni-Cu  

sau 12 giờ thụ động ở 600 mVSHE trong dung dịch borat thêm 0.01M NaCl ở 30 ± 1oC 

 

Lớp phủ  Tỉ lệ   Ni:Cu 
Ni2p3/2 

Ni(OH)2 (%) NiO (%) 

Ni   29,1 70,9 

Ni-Cu 14,099 26,95 73,05 

 

 

 

Hình 3. Mật độ khuyết điểm Na và điện thế hình thành màng thụ động Ef  

trên (a) lớp phủ Ni và (b) lớp phủ Ni-Cu  



 

 

 
29 

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI         Số - 62 (04/2020) 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY (ISSN: 1859-316X) JMST 

Trong đó: Q điện lượng hình thành màng thụ động 

ở các điện thế khác nhau (100, 200, 300, 400, 500 và 

600 mVSHE), z số điện tử trao đổi, r thông số về độ 

nhám bề mặt (r = 3,5 [14]), A = 1 cm2, M(NiO) = 74,69 

g/mol and ρ(NiO) = 6,8 g/cm3 [15].  

Chiều dày màng thụ động Lss hình thành trên hai lớp 

phủ Ni và Ni-Cu có qua hệ với điện thế hình thành màng 

thụ độ Ef  như hàm số theo Hình 5. Hệ số góc được xác 

định là 122,04 nm/V và 104,82 nm/V cho màng thụ động 

hình thành từ lớp phủ Ni và lớp phủ Ni-Cu, theo thứ tự 

(Hình 5). Kết quả chiều dày màng thụ động hình thành 

trên hai lớp phủ chỉ ra rằng lớp phủ Ni-Cu ức chế phát 

triển của màng thụ động tốt hơn so với lớp phủ Ni. εL 

được xác định: 0,389 × 105 V/cm cho màng thụ động 

hình thành trên lớp phủ Ni và 0,41× 105 V/cm cho màng 

thụ động từ lớp phủ Ni-Cu. 

 

Hình 5. Chiều dày màng thụ động theo các điện thế  

hình thành 

Mật độ khuếch tán khuyết điểm D0 được xác định: 

2,17×10−17cm2 /s cho màng thụ động hình thành trên lớp 

phủ Ni và 1,76×10−17cm2 /s cho màng thụ động hình 

thành trên lớp phủ Ni-Cu. Màng thụ động trên lớp phủ 

Ni-Cu với trị số D0 thấp và độ dày màng thụ động nhỏ 

hơn so với màng thụ động trên lớp phủ Ni, điều này chỉ 

ra rằng sự hình thành, phát triển và khuếch tán khuyết 

điểm ở màng thụ động trên lớp phủ Ni-Cu được ức chế 

tốt hơn. Nói cách khác, khả năng chống ăn mòn của lớp 

phủ Ni-Cu tốt hơn so với Ni trong dung dịch borat thêm 

0,01M NaCl. 

Kết quả từ phép đo EDS với tỉ lệ nguyên tố Cu trong 

lớp phủ Ni-Cu đạt trị số 3,87% [8], kết quả từ kết phép 

đo XPS (Bảng 1) thì tỉ lệ nguyên tố Cu trong màng thụ 

động hình thành trên lớp phủ Ni-Cu lại đạt trị đến số 

6,63 %. Điều này chỉ có thể được giải thích, trong quá 

trình hình thành màng thụ động các nguyên tố trên lớp 

phủ đều bị tan ra tuy nhiên mức độ tan của Ni cao hơn 

nhiều so với Cu. Trong màng thụ động trên lớp phủ Ni-

Cu nguyên tố Cu ở dạng ion Cu+, ion hóa trị thấp tham 

gia vào màng thụ động có tác dụng làm giảm mật độ 

khuyết điểm, giảm độ khuếch tán khuyết điểm làm 

màng thụ động nhỏ gọn hơn [8, 16]. So sánh hai màng 

thụ động hình thành trên hai lớp phủ Ni và Ni-Cu trong 

dung dịch borat thêm 0,01 M NaCl, từ kết quả xác định 

chiều dày màng thụ động và D0, nguyên tố Cu tham gia 

vào màng thụ động Ni-Cu dưới dạng ion Cu+ có thể 

được coi là nguyên nhân làm giảm chiều dày và mật độ 

khuếch tán khuyết điểm của màng thụ động hình thành 

trên lớp phủ Ni-Cu so với màng thụ động hình thành 

trên lớp phủ Ni.   

4. Kết luận 

Lớp phủ Ni và Ni-Cu có cấu trúc Nano được khảo 

sát khả năng ăn mòn và đặc tính màng thụ động hình 

thành trên các lớp phủ bằng dung dịch borat thêm 

0,01M NaCl. 

Màng thụ động hình thành trên lớp phủ Ni và Ni-

 
Hình 4. Kết quả đo phân cực hằng điện thế và xác đinh mật độ dòng trung bình màng thụ động được hình thành 

trên (a) lớp phủ Ni và (b) lớp phủ Ni-Cu  
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Cu đều có tính chất kiểu p. 

Chiều dày màng thụ động tăng cùng với giá trị 

điện thế hình thành màng thụ động.  

Mật độ khuếch tán khuyết điểm trong màng thụ 

động Ni cao hơn 2,17×10−17cm2/s so với 

1,76×10−17cm2/s trong màng thụ động từ Ni-Cu. 

Ion hóa trị thấp (Cu+) tham gia vào màng thụ động 

trên lớp phủ Ni-Cu ức chế sự phát triển màng thụ động 

trên lớp phủ này mạnh hơn so với lớp phủ Ni. 

Công bố này được sử dụng cho đề tài nghiên cứu 

khoa học thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

năm học 2019-2010: “Đánh giá sự ăn mòn của lớp 

phủ Niken-Đồng thông qua khảo sát đặc tính màng 

thụ động”. 
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1. Giới thiệu 

Brông nhôm là hợp kim của đồng với nhôm có 

hàm lượng chiếm từ 4-14%. Ngoài ra, trong hợp kim 

này còn được hợp kim hóa thêm Fe, Ni, Mn, Si để thay 

đổi các tính chất của hợp kim như tăng độ cứng, khả 

năng chống mài mòn cũng như hiệu ứng nhớ hình của 

hợp kim. Các tính chất của hợp kim chỉ được phát huy 

một cách hiệu quả khi được tiến hành xử lý nhiệt.  

Theo nghiên cứu của J. Labanowski và T. 

Olkowski người Ba Lan năm 2014 [1] đã chỉ ra những 

kết quả nghiên cứu của mình về hợp kim 

CuAl10Fe5Ni5 ứng dụng cho chân vịt tàu thủy. Bằng 

kính hiển vi quang học và kính hiển vi điện tử quét kết 

hợp với định lượng nhóm nghiên cứu đã xác định 

được hình thái của pha κ - là những pha giàu sắt; đây 

là những pha sẽ ảnh hưởng đến độ bền; độ cứng của 

hợp kim nếu chúng ở dạng phân tán; trong khi nếu 

những pha này có sự kết tụ thành hình dạng lớn sẽ cải 

thiện tính dẻo. Pha κ này có 04 dạng tùy thuộc vào 

điều kiện khác từ cấu trúc dạng hoa hồng đến cấu trúc 

dạng hình cầu nhỏ mịn. 

Theo như nghiên cứu của W.S. Li và các cộng sự 

năm 2006 [2] cho thấy hợp kim đồng nhôm khi cho 

thêm Fe, Mn hay Ni có cho thấy sự hình thành của các 

pha liên kim kappa khi được xử lý nhiệt phù hợp. Các 

kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Trung Quốc phân 

tích tổ chức hợp kim sau khi xử lý nhiệt nếu có sự tồn 

tại của các pha γ2 và κ sẽ tăng được khả năng chống 

mài mòn của hệ hợp kim đặc biệt khi các pha này phân 

tán ở trong nền. 

Các kết quả nghiên cứu của J. Hájek và các cộng 

sự năm 2016 [3] đã trình bày các kết quả nghiên cứu 

về sự chuyển biến pha của hợp kim đồng nhôm khi 

làm nguội với các tốc độ khác nhau (quá trình tôi). 

Tóm tắt 

Bài báo này công bố những kết quả về ảnh hưởng 

của nhiệt độ và thời gian hóa già đến tổ chức và 

cơ tính của hợp kim CuAl9Fe4. Khi thay đổi nhiệt 

độ hóa già từ 250 đến 550oC và thời gian từ 01 

giờ đến 03 giờ cho thấy: Giá trị độ cứng tối ưu 

đạt được là 99,5HRB khi nhiệt độ hóa già là 

350oC trong 02 giờ và độ hụt khối là 0,1239g. 

Kết quả này hoàn toàn phù hợp khi sử dụng quy 

hoạch thực nghiệm để xác định điểm nhiệt độ và 

thời gian tối ưu. Những kết quả nghiên cứu về tổ 

chức cho thấy sau hóa già ở 350oC trong 02 giờ 

bao gồm nền là dung dịch rắn - pha α và các pha 

γ2, pha liên kim Fe3Al có kích thước nhỏ mịn 

phân tán trên nền - pha α. 

Từ khóa: Hợp kim CuAl9Fe4; hóa già, pha 

liên kim, độ cứng, độ hụt khối. 

Abstract 

This paper presents the effect of temperature and 

aging time on the microstructure and mechanical 

properties of CuAl9Fe4 alloy. When changing the 

aging temperature from 250 to 550oC and the 

aging time from 01 hour to 03 hours, the maximum 

hardness value reaches 99.5HRB after aging at 

350oC for 02 hours and the mass loss reaches 

0.1239g. This result is similar to the result of 

design of experiments (DoE). After aging at 350oC 

for 2 hours, the microstructure of the alloy 

includes of  matrix is solid solution - α phase; 

fine γ2 and Fe3Al phases disperse in the α matrix 

- α phase. 

Keywords: CuAl9Fe4 Alloys, aging, 

intermetallic phase, hardness, mass loss. 
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Khi tốc độ nguội giảm hình thái của pha α cũng thay 

đổi cụ thể: tốc độ nguội giảm thì kích thước của pha α 

tăng lên. Trong các điều kiện làm nguội giảm dần thì 

tỷ lệ pha kappa từ I đến IV cũng tăng lên. 

Theo nghiên cứu của Mustafa Yasar, Yahya 

Altunpak [4] thì ảnh hưởng của Fe trong quá trình xử 

lý nhiệt hóa già đến cơ tính hợp kim Cu-Al-Fe như 

sau: Fe đóng vai trò làm nhỏ mịn hạt trong quá trình 

đông đặc, đồng thời tăng cơ tính.  

Trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu về hệ hợp 

kim CuAl9Fe4 tuy nhiên những nghiên cứu này chủ 

yếu tập trung vào các chuyển pha cũng như sự hình 

thành các pha liên kim trong hợp kim này mà chưa có 

những công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của quá 

trình hóa già nhiệt độ thấp đến tổ chức và cơ tính của 

hợp kim [5, 6,…]. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả 

trình bày những kết quả nghiên cứu của mình về ảnh 

hưởng của nhiệt độ và thời gian hóa già ở nhiệt độ 

thấp (dưới nhiệt độ chuyển biến pha) đến độ cứng, độ 

hụt khối cũng như sự thay đổi về tổ chức của hợp kim 

nghiên cứu. 

2. Phương pháp thực nghiệm 

Hợp kim CuAl9Fe4 sử dụng nghiên cứu có thành 

phần như Bảng 1: 

Hợp kim sau đúc được tiến hành nâng nhiệt lên 

850oC trong 02 giờ sau đó làm nguội nhanh trong 

nước (tại nhiệt độ này theo giản đồ pha của Cu-Al-Fe 

cho thấy có hình thành pha β bên cạnh đó vẫn tồn tại 

một lượng pha α); tiếp tục được hóa già ở các nhiệt độ 

250, 350, 450 và 550oC trong khoảng thời gian thay 

đổi là 01, 02 và 03 giờ. 

Các mẫu sau hóa già được tiến hành đo độ cứng 

HRB; độ hụt khối và phân tích tổ chức tế vi. Khảo sát 

ảnh tổ chức tế vi hệ hợp kim Cu-Al-Fe, được thực hiện 

trên thiết bị hiển vi quang học Axiovert - 100A. Dung 

dịch tẩm thực sử là dung dịch HNO3 4%. Các mẫu thí 

nghiệm được chụp theo mặt cắt ngang của mẫu. Phân 

tích độ hụt khối được sử dụng trên máy thử mài mòn 

tribotech và sử dụng cân điện tử với độ chính xác đến 

10-4gram để xác định mức độ hụt khối. 

Ngoài ra, phân tích cấu trúc pha được xác định 

bằng các phương pháp phân tích hiện đại như XRD, 

Hợp kim Al Fe Mn Ni Sn Zn Pb Si Cu 

CuAl9Fe4 9,200 3,900 0,100 0,145 0,278 0,961 0,217 0,208 Còn lại 

 

Bảng 1. Thành phần hợp kim CuAl9Fe4 

 

HRB Lần 1 Lần 2 Lần 3 Giá trị trung bình 

Sau tôi 86 87 86 86,33 

250 1 giờ 80 83 82 81,67 

250-2 giờ 85 84 85 84,67 

250-3 giờ 87 86 86 86,33 

350-1 giờ 90 88 89,5 89,17 

350-2 giờ 100 99 99,5 99,50 

350-3 giờ 97,5 98,5 99 98,33 

450-1 giờ 84 87 86 85,67 

450-2 giờ 88 89,5 89 88,83 

450-3 giờ 84 83 84 83,67 

550-1 giờ 79 79 78,5 78,83 

550-2 giờ 83 84 84 83,67 

550-3 giờ 73,5 72 73,5 73,00 

 

Bảng 2. Giá trị độ cứng tại các chế độ khác nhau 
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SEM-EDS và TEM. 

Kết quả phân tích độ cứng được xây dựng quy 

hoạch thành hàm số thể hiện sự thay đổi về độ cứng 

theo nhiệt độ và thời gian hóa già. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Phân tích sự thay đổi độ cứng của hợp 

kim sau hóa già  

Phân tích giá trị độ cứng tại các chế độ khác nhau 

nhận thấy:  

Sau khi đúc giá trị độ cứng của hợp kim cao hơn 

so với trạng thái tôi và hóa già ở 250oC 550oC trong 

02 giờ nhưng thấp hơn so với trạng thái hóa già ở 

350oC và 450oC. Điều này có thể được giải thích như 

sau: Quá trình chuyển biến pha của hệ hợp kim; sau 

đúc tổ chức bao gồm pha α và các pha liên kim nhưng 

ở trạng thái thô nên độ cứng cao hơn so với trạng thái 

tôi bao gồm các pha α và pha mactenxit β’. Sau khi 

hóa già, pha mactenxit phân hủy thành các pha α và 

các pha liên kim có kích thước nhỏ mịn phân tán ở nền 

là dung dịch rắn α. Do vậy, giá trị độ cứng của hợp 

kim tăng lên. Tuy nhiên, nếu tiếp tục tăng nhiệt độ hóa 

già thì các pha α phân rã có kích thước lớn lên do vậy 

giá trị độ cứng lại giảm đi. 

Kết quả phân tích độ cứng này sẽ được minh 

chứng một cách rõ ràng bởi phân tích tổ chức ở dưới: 

càng tăng nhiệt độ hóa già thì giá trị độ cứng càng 

giảm; điều này được giải thích là do lượng pha α tăng 

lên; số lượng pha nhiều hơn làm giảm độ cứng của 

hợp kim xuống. Đối với mẫu khi thay đổi thời gian 

hóa già cho thấy giá trị độ cứng tăng lên; điều này có 

thể giải thích do kích thước của pha liên kim tăng lên; 

hơn nữa pha γ2 tiết ra nhiều hơn làm tăng giá trị độ 

cứng của mẫu sau hóa già.  

Từ giá trị độ cứng tại các chế độ khác nhau bằng 

phương pháp quy hoạch thực nghiệm đã xác định được 

hàm phụ thuộc giữa giá trị độ cứng với nhiệt độ và thời 

gian. Hàm này được thể hiện ở phương trình (1): 

HRB94 = -6,6614+0.3945.T+27,3897.t -0.0005.T2 -

4,5287.t2-0,0213.T.t   (1) 

Bảng 3. Bảng độ hụt khối của mẫu 

Chế độ Thời gian (giờ) Độ hụt khối (g) 

Sau đúc  0,8249 

Sau tôi  0,7984 

250 1 0,6555 

250 2 0,6343 

250 3 0,6088 

350 1 0,1664 

350 2 0,1239 

350 3 0,1436 

450 1 0,1863 

450 2 0,1909 

450 3 0,2459 

550 1 0,5395 

550 2 0,6021 

550 3 0,6342 

 

  

a) Biến thiên độ cứng thay đổi theo thời gian b) Biến thiên độ cứng thay đổi theo nhiệt độ 

Hình 1. Biến thiên giá trị độ cứng của hợp kim CuAl9Fe4 khi thời gian (a) và nhiệt độ hóa già (b) 
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HRB94: giá trị độ cứng của hợp kim phụ thuộc vào 

nhiệt độ và thời gian hóa già. 

Từ phương trình (1) thể hiện mối quan hệ giữa độ 

cứng phụ thuộc vào nhiệt độ và thời gian được xác 

định theo Hình 1a và 1b; và xác định được giá trị nhiệt 

độ và thời gian hóa già tối ưu là: 

Nhiệt độ: 347oC; 

Thời gian tối ưu là: 2,21 giờ. 

Kết quả về nhiệt độ ram và thời gian hóa già tối ưu 

cho thấy phù hợp với giá trị thực nghiệm mà bài báo 

đã tiến hành. Giá trị độ cứng tối ưu tính theo phương 

trình (1) đạt được là 92,2 HRB. 

3.2. Phân tích sự thay đổi độ hụt khối sau hóa già 

Phân tích kết quả độ hụt khối theo nhiệt độ và thời 

gian thực nghiệm cho thấy: 

Kết quả khi hóa già ở 350oC trong 02 giờ cho độ 

hụt khối là nhỏ nhất; có nghĩa là khả năng chống mài 

mòn của mẫu là lớn nhất. Điều này hoàn toàn phù hợp 

với những phân tích về tổ chức khi thay đổi nhiệt độ 

cũng như thay đổi về thời gian hóa già.  

Từ đây có thể thấy rằng: đối với hợp kim này khả 

năng chống mài mòn tốt nhất là nung ở 850oC giữ 

nhiệt trong 02 giờ rồi làm nguội nhanh trong nước; 

sau đó tiếp tục hóa già ở 350oC trong 02 giờ sẽ cho 

hiệu quả tốt nhất về tổ chức cũng như cơ tính của hợp 

kim này. 

3.2. Phân tích tổ chức tế vi 

Hình 2 đã chỉ ra tổ chức của hợp kim được thực 

hiện ở các chế độ khác nhau. 

Phân tích kết quả tổ chức của mẫu sau hóa già 

nhận thấy: 

Với cùng thời gian thực nghiệm giữ nhiệt khi hóa 

già là 02 giờ khi tăng nhiệt độ hóa già lượng pha α 

xuất hiện tăng lên; tương tự như vậy thì kích thước 

của các pha liên kim cũng tăng lên. Khi kích thước 

của các pha này tăng sẽ ảnh hưởng đến cơ tính của 

hợp kim đặc biệt là khả năng chống mài mòn. 

Hơn nữa, khi nhiệt độ tăng phân hủy mactenxit 

trong hợp kim đồng cũng diễn ra mạnh mẽ hơn; điều 

này cũng là nguyên nhân để làm tăng mạnh mẽ kích 

thước của pha α. Cùng một thời gian nhiệt độ hóa già 

tăng thì sự phân hủy sẽ diễn ra nhanh hơn và nhiều hơn 

so với hóa già ở nhiệt độ thấp.  

Phân tích tổ chức tế vi của mẫu sau khi thay đổi 

nhiệt độ hóa già cho thấy: 

Khi hóa già trong 01 giờ thì hình thái tổ chức gần 

như không thay đổi so với mẫu sau tôi; điều này cho 

thấy với thời gian hóa già ngắn chưa đủ để làm thay 

đổi cấu trúc của pha này. 

Tiếp tục tăng thời gian hóa già lên 02 giờ thì bắt 

đầu có sự thay đổi về việc pha mactenxit được phân 

hủy ra tuy nhiên nếu tiếp tục tăng lên 03 giờ thì lượng 

pha α tiết ra nhiều hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn 

đến tính chất của hợp kim này. 

Phân tích tổ chức pha ở 350oC trong 02 giờ cho 

thấy kết quả như sau: 

 

         

 

         

Hình 2. Tổ chức tế vi mẫu sau các chế độ xử lý nhiệt 

Sau tôi ở 850oC trong nước Sau tôi + hóa già 350oC trong 02 giờ 

Sau tôi + hóa già 450oC trong 02 giờ 

 

Sau tôi + hóa già 550oC trong 02 giờ 
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Hình 4 trình bày kết quả X-ray của các mẫu hợp 

kim BCuAl9Fe4 được hóa già ở 350oC trong 02 giờ 

cho được kết quả như sau: 

 

Hình 4. Phân tích XRD mẫu sau hóa già 

Nhìn trên hình của hợp kim nhận thấy thông số d có 

sự thay đổi trong các giai đoạn, được thể hiẹn rõ khi các 

điểm peak bị lệch so với peak chuẩn có lúc nghiêng sang 

trái, lúc sang phải cho thấy sự biển đổi về cấu trúc, mạng 

tinh thể và sự tiết pha diễn ra trong các giai đoạn cụ thể:  

Ở mẫu hóa già ở 350ºC trong 02 giờ (Hình 4): pha 

β’ mactenxit (Cu3Al) phân hủy thành pha α và pha γ2 

ngoài ra có xuất hiện thêm các pha liên kim có kích 

thước nhỏ mịn được tiết ra mà ảnh quang học không 

nhìn thấy được. 

Ảnh SEM Hình 5 cho thấy: Kết quả SEM càng nhận 

định rõ ràng hơn sự hình thành pha (α + γ2) với sự tiết 

ra pha γ2 ở dạng nhỏ mịn, phân tán đều là do sự tiết ra 

Al, Fe tạo nên các pha Fe3Al trên nền và trên biên giới 

các tấm mactenxit. Quan sát ảnh SEM nhận thấy: Trong 

tổ chức của hợp kim có xuất hiện các pha có kích thước 

nhỏ hơn sẽ góp phần nâng cao khả năng chống mài mòn 

cho hệ hợp kim. Tuy nhiên, với phương pháp phân tích 

EDS rất khó để có được kết quả chính xác; điều này có 

thể chỉ có thể phân tích kỹ hơn bằng kỹ thuật phân tích 

hiển vi điện tử xuyên.  

Tiếp tục thực hiện các phân tích về ảnh hiển vi điện 

tử truyền qua đối với hợp kim CuAl9Fe4 sau khi tiến 

hành tôi và hóa già ở 350oC đã xác định được cấu trúc 

pha của hợp kim. 

Phân tích ảnh hiển vi điện tử truyền qua của mẫu 

sau khi xử lý nhiệt ở 350oC trong 02 giờ nhận thấy: 

Bằng kỹ thuật phân tích TEM và vi nhiễu xạ cho 

thấy cấu trúc của β’ (Hình 6a) với kích thước cỡ nano. 

Những tấm β’ này có cấu trúc khoảng 80nm; xen kẽ bên 

trong một tấm lớn của pha mactenxit là những tấm nhỏ 

với khoảng cách giữa hai tấm chỉ đạt gần 5nm. Ngoài 

ra trong tổ chức xuất hiện các pha liên kim loại với kích 

thước nano. Những hạt nano này đo được trên ảnh tổ 

chức chỉ có kích thước vào khoảng 4nm. Pha liên kim 

trong hợp kim này chủ yếu là pha Fe3Al. Những hạt này 

phân tán khá đều trên ảnh tổ chức. Điều này giúp làm 

thay đổi cơ tính của hợp kim.  

       

 
1 giờ                 2 giờ             3 giờ 

Hình 3. Tổ chức tế vi mẫu sau hóa già ở 350oC các thời gian khác nhau 1, 2 và 3 giờ 

 

 

Nguyên tố % Khối lượng % Nguyên tố 

Cu 91,02 81,15 

Al 8,98 18,85 
 

 

 Hình 5. Phân tích EDS mẫu CuAl9Fe4 sau hóa già ở 350°C 
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4. Kết luận  

Thông qua các kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng 

của nhiệt độ và thời gian hóa già cho thấy giá trị tối ưu 

là hóa già ở 350oC trong 02 giờ đối với trường hợp khi 

nung lên 850oC giữ nhiệt trong 02 giờ rồi làm nguội 

nhanh trong nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị 

độ cứng; độ hụt khối đạt giá trị tối ưu. Ngoài ra, các 

phương pháp phân tích tổ chức đã chứng minh kết quả 

phân tích về cơ tính ở trên. Bằng phương pháp quy 

hoạch thực nghiệm bài báo cũng xác định được hàm số 

thể hiện mối quan hệ giữa độ cứng theo nhiệt độ và thời 

gian; từ đó xác định được giá trị tối ưu của theo lý 

thuyết tương ứng với giá trị thực nghiệm của hợp kim 

trong điều kiện nghiên cứu. Bằng các kỹ thuật phân tích 

hiện đại đặc biệt là phân tích TEM, bài báo đã chỉ ra 

được cấu trúc mactenxit của hợp kim nghiên cứu và các 

pha liên kim hình thành trong tổ chức. 

Công trình nghiên cứu là kết quả đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trường năm học 2019-2020 với tên đề 

tài: “Nghiên cứu nâng cao khả năng chịu mài mòn của 

hợp kim Cu-Al bằng hợp kim hóa và xử lý nhiệt áp 

dụng cho lĩnh vực hàng hải”. 
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a)                                                  b) 
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Hình 6. Phân tích ảnh TEM mẫu CuAl9Fe4 sau xử lý nhiệt ở 350oC trong 02 giờ 
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1. Đặt vấn đề 

Hiện nay, các nghiên cứu về ghép nối truyền 

thông công nghiệp được phát triển rất mạnh mẽ với 

các thiết bị điện - điện tử công suất, truyền động điện 

hiện đại [2],… Trong các thiết kế hệ thống người ta 

thường sử dụng màn hình HMI, PLC kết nối với các 

thiết bị [8], [9], việc phát triển các ứng dụng như trên 

chủ yếu được áp dụng cho những điều khiển trực tiếp 

tại hệ thống, thực hiện các thao tác đơn giản, không 

giám sát từ khoảng cách xa. Một cách ghép nối truyền 

thông giám sát từ xa là sử dụng máy tính công nghiệp 

kết nối với hệ thống thông qua phần mềm SCADA 

bằng giao thức Modbus [5], [6], [7], tuy nhiên các 

nghiên cứu này chủ yếu sử dụng phần mềm tích hợp 

thiết bị sẵn như WinCC hoặc LabVIEW. Việc tự phát 

triển các phần mềm kết nối và điều khiển bằng máy 

tính PC với thiết bị điện - điện tử công nghiệp bằng 

giao thức Modbus vẫn còn là vấn đề cần phải quan 

tâm nhiều hơn. Ngoài ra, việc tự phát triển phần mềm 

còn giúp kỹ sư, sinh viên, học viên nghiên cứu sâu hơn 

về truyền thông công nghiệp, khai thác có hiệu quả 

hơn các thiết bị điện tử công nghiệp hiện đại. Vì vậy, 

nhóm tác giả đề xuất tự xây dựng một giao diện phần 

mềm có thể ghép nối truyền thông, thu thập dữ liệu và 

điều khiển một thiết bị điện tử công nghiệp phổ biến 

là biến tần - động cơ không đồng bộ 3 pha. Giao diện 

phần mềm được xây dựng bằng ngôn ngữ Visual Basic 

6.0, là ngôn ngữ thông dụng được dùng để thiết kế 

giao diện trên máy tính, dễ dàng phát triển được các 

ứng dụng, đóng gói và cài đặt vào máy tính PC [1]. 

2. Nội dung  

2.1.Ghép nối truyền thông máy tính PC với 

biến tần Invt GD20 

2.1.1.Giao thức truyền thông Modbus với biến tần Invt 

GD20 

Truyền thông Modbus là một giao thức truyền 

thông phổ biến trong công nghiệp, các thiết bị có thể 

giao tiếp với nhau thông qua giao thức truyền thông 

Tóm tắt 

Trong bài báo này đề xuất một phương thức truyền 

thông Modbus giữa máy tính PC với hệ biến tần 

động cơ không đồng bộ 3 pha qua giao diện được 

thiết kế bằng ngôn ngữ Visual Basic. Việc xây dựng 

giao diện truyền thông này, nhằm giúp giảng viên, 

sinh viên tiếp cận công nghệ truyền thông công 

nghiệp với hệ truyền động điện hiện đại, dễ dàng 

cập nhật thông tin và cài đặt cho hệ biến tần qua 

máy tính PC. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng một 

giao diện trên máy tính trực quan, cập nhật được 

thông số cài đặt, hiển thị được đầy đủ thông tin 

hoạt động của một hệ biến tần động cơ không đồng 

bộ 3 pha. Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy khả 

năng áp dụng ghép nối truyền thông công nghiệp 

cho điều khiển và giám sát từ xa với các thiết bị 

điện hiện đại điện trong ngành điện tự động tàu 

thủy, điện tự động công nghiệp. 

Từ khóa: Biến tần, ghép nối truyền thông công 

nghiệp, ngôn ngữ Visual Basic. 

Abstract 

This paper, we propose a Modbus communication 

method between PC and inverter system-

asynchronous 3-phase motor through an interface 

designed in VisualBasic language. The 

construction of this communication interface is 

aimed at helping lecturers and students access 

industrial communication technology with modern 

electric drive systems, easily updating information 

and installing the inverter system via a PC. The 

research results have built an intuitive computer 

interface, updated the settings, showing the full 

operation information of a 3 - phase asynchronous 

motor inverter system. In addition, the results also 

show the ability to apply industrial 

communications for remote control and 

monitoring with modern electrical equipment in 

shipbuilding and industrial automation. 

Keywords: Inverter motor drive, communication 

interface, visualbasic language. 
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này qua cổng truyền RS485 hoặc RS422 và mô hình 

dạng Master-Slave. Trong truyền thông Modbus có ba 

chế độ truyền thông là: ASCII, RTU và TCP [3], tuy 

nhiên với biến tần Invt GD20 chỉ được cấu hình hai 

chế độ truyền thông là ASCII và RTU. Một thiết bị 

Master điều khiển các Slave, thiết bị Master sẽ gửi tín 

hiệu lệnh, yêu cấu tới các thiết bị Slave khác và thực 

thi lệnh đó Hình 1a. Trong bài báo này, tác giả sử dụng 

thiết bị Master là máy tính PC, thiết bị Slave là biến 

tần Invt GD20, có sơ đồ ghép nối như Hình 1b [4]. 

2.1.2. Cấu hình truyền thông Modbus với biến tần Invt 

GD20 

Truyền thông Modbus trong biến tần Invt GD20 là 

chế độ truyền thông RTU. Mỗi byte (8 bit) của khung 

truyền được mã hóa thành 2 ký tự ASCII (mỗi ký tự 

được mã hóa trên một nibble), do đó thông tin truyền 

thông trong chế độ RTU cho một lần truyền mang 

được nhiều thông tin hơn so với chế độ ASCII. Khung 

truyền thông dữ liệu trong chế độ RTU được thể hiện 

trong Bảng 1 [4].

Bảng 1. Khung truyền thông Modbus trong chế độ RTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ Baud 9600/19200/38400/57600 

Start bit 1 bit 

Data bit 8 bit 

Parity bit 0 bit 

Stop bit 1 bit 

 

 

 

 

  

a)                                                          b) 

Hình 1. (a) Sơ đồ ghép nối Modbus giữa máy tính PC với nhiều biến tần qua chuẩn RS485,  

(b) Sơ đồ ghép nối Modbus giữa máy tính PC với biến tần Invt GD20 qua chuẩn RS485 

 

 

Hình 2. Gói dữ liệu truyền thông Modbus trong chế độ RTU 
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Với biến tần Invt GD20, chế độ truyền thông 

Modbus được cài đặt bằng cài đặt thông số truyền 

thông cho biến tần ở địa chỉ P14 là địa chỉ dùng để 

giao tiếp Modbus. 

P14.00: Dùng để định địa chỉ giao tiếp, có thể chọn 

từ 1~247; 

P14.01: Dùng để chọn tốc độ Baud; 

P14.02: Cài đặt khung truyền. 

Cấu trúc gói dữ liệu truyền thông Modbus của biến 

tần Invt GD20 trong chế độ RTU được thể hiện trong 

Hình 2 [4]. 

- Byte địa chỉ ADDR: xác định thiết bị mang địa 

chỉ được nhận dữ liệu (đối với Slave) hoặc dữ 

liệu nhận được từ địa chỉ nào (đối với Master). Địa chỉ 

này được quy định từ 0-254; 

- Byte mã lệnh CMD: được quy định từ Master, 

xác định yêu cầu dữ liệu từ thiết bị Slave, trong đó 

03h: đọc dữ liệu tức thời dạng Byte từ Slave, 06h: ghi 

dữ liệu tức thời dạng Byte vào Slave. 

- Byte dữ liệu DATA: xác định dữ liệu trao đổi 

giữa Master và Slave; 

- Byte CRC: 2 byte kiểm tra lỗi của hàm truyền, 

giá trị của Byte CRC là 16 Bit. 

Quá trình Master nhận dữ liệu được thể hiện trong 

Bảng 2, trong bảng thể hiện việc nhận 2 byte dữ liệu 

liên tiếp là 0002H từ địa chỉ 0004H từ biền tần Invt 

GD20 có địa chỉ giao tiếp 01H [4]. 

Bảng 2. Cấu trúc gói dữ liệu truyền thông cho việc nhận 

dữ liệu 

 

Quá trình Master truyền dữ liệu được thể hiện 

trong Bảng 3, trong bảng thể hiện việc truyền 2 byte 

dữ liệu liên tiếp là 1388H tới địa chỉ 0004H của biến 

tần có địa chỉ Slave giao tiếp là 02H. 

Bảng 3. Cấu trúc gói dữ liệu truyền thông cho việc 

truyền dữ liệu 

 

Quá trình Master truyền dữ liệu được thể hiện 

trong Bảng 3, trong bảng thể hiện việc truyền 2 byte 

dữ liệu liên tiếp là 1388H tới địa chỉ 0004H của biến 

tần có địa chỉ Slave giao tiếp là 02H. 

2.2. Thiết kế giao diện và lập trình ghép nối 

truyền thông trên máy tính PC 

Việc thiết kế một giao diện trên máy tính PC sử 

dụng hệ điều hành Windows có thể dùng nhiều ngôn 

ngữ lập trình khác nhau như Visual C++, Visual C#, 

Visual Basic, Delphi,… [3]. Trong bài báo này, nhóm 

tác giả sử dụng ngôn ngữ Visual Basic 6.0 (VB6.0), là 

ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đơn giản, trực 

quan trên môi trường Windows, VB6.0 cung cấp một 

bộ công cụ hoàn chỉnh để đơn giản hóa việc triển khai 

lập trình ứng dụng, ghép nối máy tính và cho phép sử 

dụng các thư viện liên kết động có phần mở rộng *.dll, 

*.ocx. Có thể nói đây là cách nhanh và tốt nhất để phát 

triển các ứng dụng trên Microsoft Windows.  

Hình 3. Điều khiển Modbus ActiveX Control trong Visual 

Basic 6.0 

Để lập trình giao thức truyền thông Modbus trong 

môi trường Visual Basic ta phải sử dụng một Modbus 

ActiveX Control (Hình 3). Khi đó, trên thanh công cụ 

của VB 6.0 ta có một điều khiển Modbus với các thuộc 

tính của nó, cho phép ta dễ dàng sử dụng cho việc lập 

trình ghép nối truyền thông Modbus bằng VB 6.0 [1].  

Từ những thông tin cần hiển thị của biến tần Invt 

GD20 như: điện áp, dòng điện, tốc độ, tần số,… và 

thông tin cần điều khiển biến tần như: quay thuận, 

quay nghịch, điều chỉnh tần số (tốc độ quay, nhóm tác 

giả xây dựng một giao diện điều khiển như Hình 5, 

lưu đồ thuật toán của chương trình được thể hiện trong 

Hình 4. 
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2.3. Kết quả và thảo luận  

Trên cơ sở nghiên cứu và xây dựng thuật toán 

trong các Mục 2.1, Mục 2.2, sử dụng môi trường 

thiết kế giao diện Visual Basic, nhóm tác giả đã 

thiết kế một giao diện truyền thông Modbus RTU 

trên máy tính PC cho hệ biến tần - động cơ không 

đồng bộ 3 pha như trong Hình 5. Sau khi kết nối 

máy tính PC với biến tần bằng chuẩn truyền thông 

RS485 nhóm tác giả đã hoàn thành hệ thống thí 

nghiệm truyền thông Modbus máy tính PC - biến 

tần như trong Hình 6. 

Hệ thống hoạt động trong chế độ không tải được 

thực hiện các như sau: 

- Thiết lập cổng Comm cho Master là máy tính 

PC và địa chỉ của Slave là biến tần trên các Combo 

của giao diện, xác nhận bằng nút Connect trên giao 

diện như trong Hình 5; 

- Thiết lập chế độ vẽ đồ thị, đặt tần số tại khung 

SV; 

- Cho hệ thống hoạt động bằng cách nhấn vào 

nút quay thuận FWD hoặc nút quay nghịch REV. 

Khi đó, hệ biến tần - động cơ sẽ hoạt động, động cơ 

quay thuận hoặc nghịch với các tốc độ khác nhau 

theo các tần số đặt trên khung SV được thể hiện 

trong Bảng 4; 

- Muốn dừng động cơ ta nhấn vào nút Stop hoặc 

dừng kết nối nhấn vào nút Disconnect trên giao diện 

của máy tính PC.  

Bảng 4. Tần số đặt cho hệ biến tần - động cơ và các 

thông số đo và hiển thị được trên phần mềm 

 

Nhận xét: Từ hệ thống thí nghiệm như trong Hình 

6 và những giá trị đặt tần số như trong Bảng 3, các 

thông tin như điện áp, dòng điện, tốc độ quay được 

hiển thị, cập nhật thời gian thực trên giao diện. Giao 

diện đã hiển thị chính xác, nhiều thông tin cập nhật 

thời gian thực hơn so với màn hình LED của biến tần 

chỉ hiện thị được một thông tin trong cùng thời điểm. 

Stt 
Tần số 

đặt (Hz) 

Dòng 

điện (A) 

Điện 

áp (V) 

Tốc độ 

(RPM) 

1 25 0,6 110 750 

2 50 0,6 219 1500 

3 30 0,6 131 900 

4 15 0,6 66 450 

5 45 0,6 175 1350 

 
 

 

 

Hình 4. Thuật toán lập trình giao diện truyền thông Modbus cho máy tính PC ghép nối với biến tần 
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Ngoài ra, giao diện cũng tự động cập nhật các dữ liệu 

tần số đặt và tự động đọc chính xác tần số từ hệ thống 

và vẽ đồ thị đặc tính thay đổi tần số như thể hiện Hình 

7. Kết quả cho thấy, từ các tần số đặt khác nhau từ máy 

tính, hệ thống hoạt động ổn định, các đại lượng đọc 

được chính xác. Với việc thiết kế hệ thống đơn giản, 

giao diện được bố trí rõ ràng, trực quan, hiển thị đầy 

đủ các thông tin hoạt động của biến tần, thuận tiện cho 

việc giảng dạy trong phòng thực hành. 

5. Kết luận 

Truyền thông Modbus từ một thiết bị Master với 

một Slave là hệ Biến tần - động cơ được sử dụng 

phổ biến trong công nghiệp mang tính ứng dụng cao 

trong thực tế, thiết bị Master có thể thực hiện bằng 

nhiều phương án khác nhau như: màn hình HMI, 

giao diện WinCC-PC, Vi điều khiển, PLC,… Trong 

bài báo này, hệ Biến tần-động cơ được ghép nối 

thành công với máy tính PC thông qua truyền thông 

Modbus bằng ngôn ngữ Visual Basic đã bổ sung 

một phương án giao tiếp mới bằng ngôn ngữ lập 

trình hướng đối tượng. Kết quả hoạt động của hệ 

thống cho thấy hệ thống làm việc ổn định, chính xác, 

việc thao tác thí nghiệm dễ dàng, phù hợp với giảng 

viên, sinh viên trong giảng dạy và học tập về truyền 

thông công nghiệp và điều khiển máy điện. Tuy 

nhiên, hạn chế của bài báo là chỉ dừng ở việc thí 

nghiệm khi hệ thông hoạt động ở chế độ không tải, 

giao diện truyền thông được phát triển trong môi 

trường Visual Basic 6.0 còn đơn giản, là môi trường 

thiết kế cổ điển. Trong tương lai, nhóm tác giả sẽ 

tiếp tục nghiên cứu thiết kế giao diện truyền thông 

phong phú hơn, bằng phiên bản Visual Basic mới 

hơn, thí nghiệm với hệ thống hoạt động ở nhiều chế 

độ tải khác nhau.  

Bài báo là kết quả đề tài nghiên cứu Khoa học cấp 

Trường năm học 2019-2020: “Nghiên cứu ghép nối 

truyền thông vi điều khiển với biến tần - động cơ”. 
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Hình 5. Giao diện truyền thông Modbus trên máy 

tính PC để ghép nối với biến tần 

 

Hình 6. Hệ thống thí nghiệm kết nối truyền thông 

Modbus giữa máy tính PC và biến tần - động cơ 
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trên máy tính 
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MPC Model Predictive Control - Bộ điều khiển dự báo; 

LMI 
Linear Matrix Inequalties - Bất đẳng thức ma 

trận tuyến tính; 

NMPC 
Nonlinear Model Predictive Control - Bộ điều 

khiển dự báo phi tuyến. 

 

 

1. Phần mở đầu 

Điều khiển dự báo MPC đã được nghiên cứu trong 

một thời gian dài [1], [3], [4], [5], và trong lĩnh vực 

điều khiển tuyến tính, MPC đã tỏ rõ sự nổi trội trong 

cả lý thuyết và thực tế. Trong điều khiển dự báo MPC, 

ở mỗi bước tính, bộ điều khiển giải một bài toán tối 

ưu cho lời giải (u(0), u(1), … u(h)) và đưa tín hiệu u(0) 

đến đối tượng. Sau đó, trạng thái x(k) của hệ được cập 

nhật và quá trình này được lặp lại. Điều khiển dự báo 

MPC cho hệ phi tuyến từ lâu đã thu hút sự quan tâm 

trong lĩnh vực lý thyết điều khiển [1]. Ưu điểm của 

MPC so với các phương pháp điều khiển phi tuyến 

khác là tích hợp được các điều kiện ràng buộc của bài 

toán (ví dụ giới hạn về tín hiệu điều khiển và trạng 

thái) trực tiếp vào bài toán điều khiển, trong khi lời 

giải trực tiếp từ các phương pháp điều khiển phi tuyến 

khác cần phải kiểm tra điều kiện ràng buộc một cách 

gián tiếp. Điều đó khiến cho việc thiết kế bộ điều 

khiển thuận lợi hơn. Tuy nhiên, nhược điểm của điều 

khiển dự báo phi tuyến là trong mỗi bước thời gian k, 

bộ điều khiển cần giải một bài toán tối ưu phi tuyến, 

một việc yêu cầu phải tính toán rất lớn. Bên cạnh đó, 

bài toán tối ưu phi tuyến nói chung thường khó để tìm 

được lời giải tối ưu toàn cục. Vì vậy, nếu có đưa bài 

toán tối ưu về một dạng có lời giải toàn cục trong thời 

gian tính toán ngắn hơn là một hướng nghiên cứu. 

Mặt khác, trong thực tế, các tham số trong đối 

tượng điều khiển thường không biết chắc chắn. Chúng 

ta chỉ ước lượng được giá trị nằm trong một khoảng 

nào đó chứ không nắm được giá trị chính xác. Việc 

 

Hình 1. Mô hình tay robot 
 

Tóm tắt 

Bài báo trình bày một phương pháp điều khiển dự 

báo bền vững cho hệ phi tuyến Lur’e, một mô hình 

hệ phi tuyến phổ biến trong thực tế, với các tham 

số không được xác định chắc chắn. Các tham số 

được giả thiết thuộc một tập lồi đã biết. Bài toán 

được đưa về dưới dạng bất đẳng thức ma trận 

tuyến tính có thể giải được bằng các công cụ tính 

toán hiện hành. Tín hiệu điều khiển tìm được dưới 

dạng tín hiệu phản hồi tuyến tính và được chứng 

minh là đảm bảo hệ sẽ ổn định tiệm cận tại gốc 

tọa độ. Phương pháp được minh họa bằng ví dụ 

kèm kết quả mô phỏng. 

Từ khóa: MPC-Điều khiển dự báo, điều khiển phi 

tuyến, LMI, điều khiển tối ưu, điều khiển bền 

vững, hệ Lure. 

Abstract 

This paper proposes a method to design a robust 

model predictive controller for an Lur’e system 

with uncertain parameters, which is popular in 

practice. The uncertain parameters are assumed 

to belong to convex sets. The problem is 

formulated as a Linear Matrix Inequalities, which 

can be solved by available solvers. The result is a 

linear feedback control signal that can be proved 

to asymptotically stabilize the closed loop system. 

The method is illustrated with an example with 

simulation results. 

Keywords: MPC, nonlinear Control, LMI, 

optimal control, robust control, lure systems. 
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không chắc chắn này cũng làm tăng thêm độ khó cho 

bài toán điều khiển phi tuyến nói chung. Một cách tiếp 

cận với hệ phi tuyến có tham số không chắc chắn là sử 

dụng phương pháp điều khiển bền vững [1], [2]. 

2. Vấn đề cần giải quyết  

Hệ phi tuyến Lure phổ biến trong các hệ thống điều 

khiển, ví dụ như hệ thống tay máy robot linh hoạt [2], 

[6] và Hình 1, được mô tả bởi phương trình: 

�̇�(t)=Ax(𝑡)+Bu(𝑡)+Gg(𝑧(𝑡)), 𝑧(𝑡)=Hx(𝑡)  (1) 

Trong đó: 

x, u lần lượt là vector biến trạng thái và tín hiệu 

điều khiển; 

A, B là ma trận trạng thái và ma trận tín hiệu vào, 

có chiều n x n và n x m. A, B có thể không biết rõ giá 

trị chắc chắn, chỉ biết rằng giá trị của hai ma trận A, B 

thuộc một tập lồi có các đỉnh là: 

 (A,B)=conv ((𝐴1,B1), (𝐴2,B2),..., (𝐴𝜃,B𝜃)) (1a) 

G và H là ma trận hằng đã biết và g(z) là khâu phi 

tuyến bị giới hạn trong miền cho trước (sector-

bounded, xem Hình 2), cụ thể, hàm số này thỏa mãn 

điều kiện: 

 (wz − 𝑔(𝑧))
𝑇

𝑔(𝑧) ≥ 0,   (2) 

Trong đó w=diag(𝑤1,w
2,...

,w𝑝) là ma trận hằng số. 

Bài toán đặt ra là tìm tín hiệu điều khiển u để tối 

ưu năng lượng tiêu thụ của hệ, hay nói cách khác là 

phiếm hàm mục tiêu J đại diện cho năng lượng của hệ 

đạt giá trị nhỏ nhất, với: 

 J = ∫ (𝑥(𝑡)𝑇Qx(𝑡)+u(𝑡)𝑇Ru(𝑡))
∞

𝑡
𝑑𝑡, (3) 

 Trong đó ma trận Q và R là ma trận trọng số đối 

xứng xác định dương, được chọn trước. 

Tín hiệu điều khiển và trạng thái của hệ phải nằm 

trong các giới hạn kỹ thuật cho phép: 

𝑥min<x<xmax,u
min

<u<umax . Các giới hạn này có thể 

viết dưới dạng toán học như sau (xem, Ví dụ, [6]): (x,u) 

nằm trong đa diện: 

C={[𝑥𝑇𝑢𝑇]𝑇 ∈ 𝑅n+m: 𝑐𝑖
𝑇x+d𝑖

𝑇𝑢 ≤ 1,i=1,2,...𝑙}    (4) 

3. Kết quả chính và chứng minh 

Mục này sẽ trình bày cách xây dựng phương pháp 

điều khiển bền vững cho hệ Lur’e không tham số chắc 

chắn, chứng minh tính ổn định của phương pháp và 

tính khả thi của việc giải bài toán tối ưu cho mỗi bước 

thời gian. 

Trước hết, cần nhắc lại một bổ đề đã được chứng 

minh trong [2] mà sẽ được sử dụng trong phần sau. 

Chú ý rằng trong phần này, chúng ta cần tìm tín 

hiệu điều khiển tuyến tính có dạng u = Kx, vì vậy giới 

hạn được viết dưới dạng như sau: 

C={[𝑥𝑇𝑢𝑇]𝑇 ∈ 𝑅n+m: (𝑐𝑖
𝑇+d𝑖

𝑇𝐾)𝑥 ≤ 1,i=1,2,..., 𝑙} (5) 

 
Hình 2. Khâu phi tuyến sector bound trong hệ Lur’e 

Bồ đề 1 ([2]):  

Ellipsoid E={𝑥 ∈ 𝑅𝑛: 𝑥𝑇Px ≤ 𝛼}  nằm trong đa 

diện:  

C={[𝑥𝑇𝑢𝑇]𝑇 ∈ 𝑅n+m: (𝑐𝑖
𝑇+d𝑖

𝑇𝐾)𝑥 ≤ 1,i=1,2,..., 𝑙}  

khi và chỉ khi: 

(𝑐𝑖
𝑇+d𝑖

𝑇𝐾)(αP−1)(𝑐𝑖
𝑇+d𝑖

𝑇𝐾)
𝑇

≤ 1;i=1,2,..., 𝑙   (6) 

Chứng minh: Xem trong tài liệu [2]. 

Bổ đề 1 chỉ ra rằng nếu điều khiện (6) được thỏa 

mãn thì tất cả các điểm thuộc ellipsoid 𝑥𝑇Px ≤ 𝛼sẽ 

nằm trọn trong đa diện C, tức là các điểm đó đều thỏa 

mãn về giới hạn điều khiển và trạng thái của hệ thống. 

Mặt khác, điều kiện về sector-bound (2) có thể 

được viết dưới dạng ma trận như sau: 

[
𝑥
𝑔]

𝑇

[ 0 −0.5𝐻𝑇𝑤𝑇

0.5wH 𝐼
] [

𝑥
𝑔] ≤ 0, (7) 

Tiếp theo sẽ trình bày định lý nhằm đảm bảo tính 

ổn định của hệ thống điều khiển. 

Định lý 1: 

Xét đối tượng điều khiển (1) thỏa mãn các điều 

kiện (1a) và (2). Nếu tồn tại ma trận X đối xứng xác 

định dương kích thước n x n và ma trận Y kích thước 

m x n và α dương sao cho ma trận 

[
−𝐴𝑗𝑋 − 𝑋𝐴𝑗

𝑇 − 𝐵𝑗𝑌 − 𝑌𝑇𝐵𝑗
𝑇 −𝐺𝛼 − 0.5𝑋𝐻𝑇𝑤𝑇

−𝐺𝑇𝛼 − 0.5𝑋𝑤𝐻𝑋 𝛼𝜏𝐼
] >

0, với j=1, ...,θ   (8a) 

[
1 𝑐𝑖

𝑇𝑋 + 𝑑𝑖
𝑇𝑌

(𝑐𝑖
𝑇𝑋 + 𝑑𝑖

𝑇𝑌)𝑇 𝑋
] > 0,với i=1, 2, …, l 

    (8b) 
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thì hệ kín tương ứng với tín hiệu điều khiển u(t) = 

Kx(t) trong đó K = YX-1 sẽ ổn định tiệm cận và thỏa 

mãn các điều kiện ràng buộc (4) của trạng thái và tín 

hiệu điều khiển. Ngoài ra, với 𝑃 = 𝛼𝑋−1 , ít nhất 

ellipsoid E={𝑥 ∈ 𝑅𝑛: 𝑥𝑇Px ≤ 𝛼}  là miền hấp dẫn 

của hệ kín với điểm cân bằng 0. Nói cách khác, nếu 

trạng thái hệ xuất phát trong ellipsoid E thì hệ sẽ ổn 

định với điểm cân bằng 0. 

Chứng minh: Áp dụng công thức phần bù Shur 

[2], (8b) tương đương với 

1 − (𝑐𝑖
𝑇𝑋 + 𝑑𝑖

𝑇𝑌)𝑋−1(𝑐𝑖
𝑇𝑋 + 𝑑𝑖

𝑇𝑌)𝑇 > 0, 𝑖 =

1,2, . . . , 𝑙   (9) 

Sử dụng K = YX-1 và 𝑃 = 𝛼𝑋−1, (9) tương đương 

với: 

1 − (𝑐𝑖
𝑇𝑋 + 𝑑𝑖

𝑇𝑌)(𝛼𝑃)−1(𝑐𝑖
𝑇𝑋 + 𝑑𝑖

𝑇𝑌)𝑇 > 0, 𝑖 =

1,2, . . . , 𝑙    (10) 

Áp dụng Bổ đề 1, ta thấy (10) thỏa mãn điều kiện 

(6), nghĩa là ellipsoid E luôn nằm trong miền C, tức là 

các điều kiện ràng buộc về trạng thái và tín hiệu điều 

khiển đều thỏa mãn. 

Tiếp theo ta phải chỉ ra ellipsoid E là tập bất biến 

(invariant set), qua đó khẳng định hệ ổn định tiệm cận 

với tín hiệu điều khiển u(t) = Kx(t). Thật vậy, xét hàm 

Lyapunov có dạng 𝑉(𝑥) = 𝑥𝑇𝑃𝑥. Hê kín tương ứng 

với đối tượng (1) sẽ ổn định nếu: 

�̇� = 𝑥𝑇(𝐴𝑗
𝑇𝑃 + 𝑃𝐴𝑗 + 𝐾𝑇𝐵𝑗

𝑇𝑃 + 𝑃𝐵𝑗𝐾)𝑥 +

𝑔𝑇𝐺𝑇𝑃𝑥 + 𝑥𝑇𝑃𝐺𝑔 < 0  với j=1, ...,θ        (11) 

Viết (11) dưới dạng ma trận, ta có: 

[
𝑥
𝑔]

𝑇

[
𝐴𝑗

𝑇𝑃 + 𝑃𝐴𝑗 + 𝐾𝑇𝐵𝑗
𝑇𝑃 + 𝑃𝐵𝑗𝐾 𝑃𝐺

𝐺𝑇𝑃 0
] [

𝑥
𝑔] < 0 

với j=1, ...,θ        (12) 

Áp dụng kỹ thuật biến đổi S-procedure (xem 

trong [2]), (12) sẽ thỏa mãn khi tồn tại 𝜏 > 0 sao 

cho điều kiện sau đây được thỏa mãn: 

 [
𝐴𝑗

𝑇𝑃 + 𝑃𝐴𝑗 + 𝐾𝑇𝐵𝑗
𝑇𝑃 + 𝑃𝐵𝑗𝐾 𝑃𝐺 + 𝜏2𝐻𝑇𝑤

𝐺𝑇𝑃 + 𝜏2𝑤𝐻 −𝜏𝐼
] <

0 với j=1, ...,θ          (13) 

Tiếp tục biến đổi (13) bằng cách nhân vế trái với 

ma trận dường chéo 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑃−1, 𝐼)  (vì ma trận 

𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑃−1, 𝐼) xác định dương nên dấu của (13) không 

đổi). Sau đó thế 𝑃−1, 𝐾 bằng X, Y và 𝛼, ta dễ dàng 

thu được công thức (8a). Đây cũng là điều cần chứng 

minh. 

Dựa trên kết quả Định lý 1, định lý sau đây là kết 

quả chính của bài báo, trong đó tín hiệu điều khiển 

đảm bảo giữ hệ ổn định và cực tiểu hóa hàm mục tiêu 

(3). 

Định lý 2: 

Xét đối tượng điều khiển (1) thỏa mãn các điều 

kiện (1a) và (2). Bộ điều khiển dự báo sẽ giải bài toán 

tối ưu sau đây trong mỗi bước tính toán tk, 

 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒𝛼𝑘,𝑋𝑘,𝑌𝑘
𝛼𝑘     (14) 

sao cho: 

[
1 𝑥𝑇(𝑡𝑘)

𝑥(𝑡𝑘) 𝑋
] > 0,  (14a) 

[
1 𝑐𝑖

𝑇𝑋𝑘 + 𝑑𝑖
𝑇𝑌𝑘

(𝑐𝑖
𝑇𝑋𝑘 + 𝑑𝑖

𝑇𝑌𝑘)𝑇 𝑋𝑘

] > 0, 

với i=1, 2, …,l   (14b) 

 

 với j=1, ...,θ  (14c) 

sau khi đo đạc 𝑥(𝑡𝑘), 

sau đó tính 𝑃𝑘 = 𝛼𝑋𝑘
−1, 𝐾𝑘 = 𝑌𝑘𝑋𝑘

−1.  

Theo đó: 

(i) Bài toán tối ưu (14) là tối ưu lồi khi cố định 𝜏 >

0. Khi bài toán giải được ở t = 0 thì sẽ giải được ở tk. 

(tính khả thi của bài toán tối ưu), 

(ii) Giá trị 𝛼𝑘 luôn là chặn trên của  phiếm hàm 

mục tiêu (3) tại mỗi thời điểm tk, 

(iii) Nếu bài toán tối ưu là khả thi khi t = 0, tín 

hiệu điều khiển 𝑢(𝑡) = 𝐾𝑘𝑥(𝑡), 𝑡 ∈ [𝑡𝑘, 𝑡𝑘+1] sẽ đảm 

bảo hệ ổn định tiệm cận. 

Chứng minh: 

 (i) Sử dụng điều kiện (14c) và các kỹ thuật biến 

đổi tương tự như phần chứng minh cho Định lý 1, ta 

thấy điều kiện (14c) thỏa mãn khi: 

𝑥𝑇(𝐴𝑗
𝑇𝑃 + 𝑃𝐴𝑗𝐾𝑇𝐵𝑗

𝑇𝑃 + 𝑃𝐵𝑗𝐾 + 𝑄 +

𝐾𝑇𝑅𝐾)𝑥 + 𝑔𝑇𝐺𝑇𝑃𝑥 + 𝑥𝑇𝑃𝐺𝑔 < 0  với j=1, ...,θ 

 (15) 

Xét hàm Lyapunov có dạng 𝑉𝑘(𝑥) = 𝑥𝑇𝑃𝑘𝑥 .  

Đạo hàm bậc nhất của hàm này có dạng 

�̇� = 𝑥𝑇(𝐴𝑗
𝑇𝑃 + 𝑃𝐴𝑗𝐾𝑇𝐵𝑗

𝑇𝑃 + 𝑃𝐵𝑗𝐾)𝑥 + 𝑔𝑇𝐺𝑇𝑃𝑥 +

𝑥𝑇𝑃𝐺𝑔  với j=1, ...,θ                  (16) 

Do ma trận Q và R là ma trận xác định dương nên 

khi điều kiện (15) thỏa mãn thì �̇� luôn xác định âm 

khi t >tk. (15) và (16) cũng đảm bảo rằng: 

𝑥(𝑡𝑘+1)𝑇𝑃𝑘𝑥(𝑡𝑘+1) < 𝑥(𝑡𝑘)𝑇𝑃𝑘𝑥(𝑡𝑘)        (17) 

Kết hợp với điều kiện (14a), (17) chỉ ra rằng: 

𝑥(𝑡𝑘+1)𝑇𝑃𝑘𝑥(𝑡𝑘+1) < 𝑥(𝑡𝑘)𝑇𝑃𝑘𝑥(𝑡𝑘) < 𝛼  (18) 
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(18) cho thấy nghiệm của bài toán giải tại 𝑡𝑘 cũng 

sẽ là nghiệm của bài toán giải tại 𝑡𝑘+1, tức là nếu bài 

toán giải được tại 𝑡𝑘 thì cũng sẽ tồn tại lời giải tai 𝑡𝑘. 

Với k bắt đầu từ 0, ta có kết luận (i). 

(ii)  (15) có thể được viết dưới dạng: 

  𝑥𝑇(𝑄 + 𝐾𝑇𝑅𝐾)𝑥 < −𝑥𝑇(𝐴𝑗
𝑇𝑃 + 𝑃𝐴𝑗𝐾𝑇𝐵𝑗

𝑇𝑃 +

𝑃𝐵𝑗𝐾)𝑥 − 𝑔𝑇𝐺𝑇𝑃𝑥 − 𝑥𝑇𝑃𝐺𝑔 với j=1, ...,θ      (19) 

Chú ý rằng 𝑢(𝑡) = 𝐾𝑘𝑥(𝑡) và vế phải của (19) là 

�̇� , do đó (19) chính là: 

𝑥𝑇𝑄𝑥 + 𝑢𝑇𝑅𝑢 < −�̇�  (20) 

Tích phân hai vế của (20) từ 𝑡𝑘  đến ∞ , ta có 

𝐽(𝑡𝑘) < 𝑥(𝑡𝑘)𝑇𝑃𝑘𝑥(𝑡𝑘), so sánh với (18) sẽ có: 

𝐽(𝑡𝑘) < 𝛼𝑘       (21) 

Như vậy, hàm mục tiêu luôn bị chặn bởi giá trị 𝛼𝑘 

tại mỗi 𝑡𝑘. Ý nghĩa của kết luận này là khi giải bài 

toán (14) để cực tiểu hóa giá trị của 𝛼𝑘, chúng ta cũng 

cực tiểu hóa phiếm hàm mục tiêu. 

(iii) Với hàm Lyapunov đã chọn, chúng ta đã chỉ 

ra rằng trong miền (𝑡𝑘, 𝑡𝑘+1)  đạo hàm của nó xác 

định âm, tức là hàm Lyapunov luôn giảm. Chúng ta 

cần chỉ ra rằng tại các điểm không liên tục như 𝑡𝑘+1 

thì hàm Lyapunov cũng giảm chứ không tăng. Thật 

vậy, do kết luận của chứng minh trong (i) nên dẫn tới:  

𝑥(𝑡𝑘+1)𝑇𝑃𝑘+1𝑥(𝑡𝑘+1) < 𝑥(𝑡𝑘)𝑇𝑃𝑘𝑥(𝑡𝑘) (22) 

Như vậy, hệ kín ổn định tiệm cận với tín hiệu điều 

khiển uk= Kk xk. Định lý 2 đã chỉ ra cách thức hoạt 

động của bộ điều khiển. Tại thời điểm tk bộ điều khiển 

đo giá trị trạng thái xk, giải bài toán tối ưu (14) để thu 

được giá trị ma trận Kk và đưa ra tín hiệu điều khiển 

uk= Kk xk.. Sau đó quá trình này lại lặp lại. 

4. 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 dự báo 

bền vững đã trình bày ở trên. Xét đối tượng điều khiển 

là một tay máy robot (Hình 1) được mô tả bởi phương 

trình toán như sau: 

𝑥1̇ = 𝑥2

𝑥2̇ = −(48.6 − 𝛿)𝑥1 − 1.25𝑥2 + 48.6𝑥3 + 21.6𝑢
𝑥3̇ = 𝑥4

𝑥4̇ = 19.5𝑥1 − 16.7𝑥3 − 3.33𝑔(𝑥3)

(22) 

Trong đó 𝛿 là tham số không chắc chắn, có thể 

thay đổi từ 0,1 đến 3. Hàm số g(z) là hàm phi tuyến, 

có dạng:  

𝑔(𝑧) = 𝑧 + 𝑠𝑖𝑛(𝑧)       (23) 

Như vậy hàm g(x) luôn nằm giữa miền 0 ≤

𝑔(𝑧) ≤ 2𝑧, thỏa mãn điều kiện (2) với w=2. 

Trạng thái ban đầu của hệ tại x0=(1.2,0,0,0). Yêu 

cầu điều khiển về gốc tọa độ với 

|𝑢| < 1, |𝑥1| < 𝜋 2⁄ , |𝑥3| < 𝜋 2⁄  (24) 

Ma trận Q và R được chọn là Q=diag(1,0.1,1,0.1), 

R=0,1. 

5. Kết luận 

Bài báo đã trình bày một phương pháp điều khiển 

dự báo bền vững dựa trên LMI dành cho hệ Lur’e có 

tham số không chắc chắn dưới các điều kiện ràng buộc 

về trạng thái và tín hiệu điều khiển. Bằng các chứng 

minh toán học rõ ràng và ví dụ minh họa được mô 

phỏng, bài báo đã cho thấy phương pháp thiết kế bộ 

điều khiển giải quyết được bài toán đề ra. 

Bài báo là bước đầu của các nghiên cứu mở rộng 

sau này. Thứ nhất, nghiên cứu có thể được mở rộng ra 

cho bài toán với hệ rời rạc. Thứ hai, do các định lý nêu 

 

Hình 3. Kết quả mô phỏng tín 

hiệu điều khiển và đại lượng 

 

Hình 4. Kết quả mô phỏng các trạng thái hệ 
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ra trong bài là các điều kiện đủ nên lời giải sẽ còn dư 

địa để cải thiện. Ví dụ, có thể trong quá trình điều 

khiển, thông tin về hệ được cập nhật để giảm tính 

không chắc chắn của tham số trong hệ, qua đó chất 

lượng điều khiển sẽ được cải thiện. Thứ ba, ngoài 

phương pháp dựa trên LMI với cửa sổ dự báo đến vô 

cùng, có thể sử dụng phương pháp điều khiển dự báo 

với cửa sổ hữu hạn và so sánh kết quả hai phương pháp 

điều khiển, đánh giá phương pháp nào cho kết quả tốt 

hơn về mặt lý thuyết. 
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1. Đặt vấn đề 

Hiện nay việc kiểm tra và giám sát năng lượng 

đang trở thành một lĩnh vực được quan tâm trên mọi 

phương diện của xã hội. Việc kiểm tra và giám sát 

năng lượng tiêu thụ nhằm đánh giá thực trạng hoạt 

động, tiêu thụ năng lượng trong nhà máy, từ đó xác 

định được những khu vực và thời gian sử dụng điện ở 

các khung giờ khác nhau để đưa ra các giải pháp tiêu 

thụ năng lượng hiệu quả hơn, việc giám sát lượng điện 

năng tiêu thụ giúp người sử dụng, doanh nghiệp xác 

định được khuynh hướng tiêu thụ và tiết kiệm năng 

lượng một cách hiệu quả nhất. 

Hiện nay các thiết bị giám sát nguồn điện trên thị 

trường hiện nay chủ yếu là các hệ thống SCADA và 

đồng hồ đa giá. Tuy nhiên các thiết bị này có giá thành 

cao, chưa thực sự dễ dàng và thuận tiện cho người sử 

dụng. Để giải quyết được vấn đề trên việc xây dựng 

một thiết bị thông minh, kết cấu đơn giản, có giá thành 

rẻ và có khả năng giám sát từ xa, tại mọi vị trí, có khả 

năng lưu lại các nhật ký và các lịch sử báo động, tiêu 

thụ điện là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn. 

2. Giới thiệu một số thiết bị giám sát nguồn 

điện phổ biến hiện nay 

Trên thị trường hiện nay có một số thiết bị giám 

sát điện năng, nổi bật trong số đó là hai hệ thống của 

hãng ECAPPRO và ATPro được trình bày dưới đây. 

2.1. Thiết bị giám sát điện năng hãng 

ECAPPRO 

Hệ thống này có màn hình chỉ thị như trong Hình 

1. Chức năng của hệ thống này giúp quản lý và giám 

sát toàn bộ hệ thống điện của tòa nhà hay khu công 

nghiệp giúp nâng cao hiệu quả công trình, hiện đại hoá, 

tiết kiệm điện năng tiêu thụ, bảo vệ môi trường. 

Hệ thống thực hiện việc giám sát hệ thống điện qua 

thiết bị theo dõi các thông số kỹ thuật chính của nguồn 

điện như: kW; kVA; kVAr,... Đây là những thông số 

cần được giám sát chặt chẽ vì có ảnh hưởng rất lớn tới 

việc vận hành tất cả thiết bị sử dụng điện của tòa nhà 

hay công nghiệp. Quản lý tốt các tham số này đồng 

Tóm tắt 

Bài báo này trình bày việc xây dựng một thiết 

bị thông minh để giám sát nguồn điện trong 

các nhà xưởng, tòa nhà hay trong công nghiệp. 

Thiết bị được chế tạo được giám sát chính bởi 

một màn hình cảm ứng 7 Inch được thiết kế 

một giao diện giám sát trực quan có độ phân 

giải cao, bộ nhớ lớn, có khả năng lưu trữ các 

nhật ký, lịch sử báo động,… với thời gian dài. 

Ngoài ra, màn hình này còn đóng vai trò là 1 

VNC Server. Bằng việc thiết lập các cài đặt 

trong quá trình thiết kế màn hình và các cài 

đặt cho modem internet, người sử dụng có thể 

giám sát, điều khiển hết sức tiện lợi từ bất cứ 

nơi nào có mạng 3G hay Wifi chỉ cần sử dụng 

một điện thoại di động được cài đặt hệ điều 

hành Android hay IOS. 

Từ khóa: Thiết bị thông minh, màn hình cảm 

ứng, giám sát nguồn điện, VNC Server. 

Abstract 

This article presents the designing of a smart 

device to monitor power supply in workshops, 

buildings or factories. The smart device is built 

to be monitored primarily by a 7-inch touch 

screen designed with an intuitive monitoring 

interface with high resolution, large memory, 

capable of operating logs, alarm history,... for a 

long time. In addition, this screen also acts as a 

VNC Server. By setting up during designing 

period and internet modem settings, users can 

monitor and control from anywhere with 3G or 

Wifi network just by using a mobile phone with 

Android or IOS platform. 

Keywords: Smart devices, touch screen, 

monitoring power, VNC Server. 
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nghĩa với việc giảm chi phí vận hành của tòa nhà, 

nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị. 

 
Hình 1. Màn hình chỉ thị của thiết bị giám sát điện năng 

hãng ECAPPRO 

 

Hình 2. Màn hình chỉ thị của thiết bị giám sát 

nguồn điện hãng ATPro 

Các tham số đều được đo bằng bộ đo đếm điện 

năng kỹ thuật số nối mạng, thể hiện thông số trên 

màn hình máy tính, lưu trữ dữ liệu và giám sát từ xa 

qua mạng Internet. Phần mềm web được nhúng trong 

thiết bị cho phép người quản lý có thể xem các tham 

số được thể hiện trực quan với nhiều hình thức như 

thể hiện dạng đồng hồ số điện, dạng bảng số liệu, 

dạng đồ thị thời gian. Người sử dụng có thể chiết xuất 

các cơ sở dữ liệu theo ngày, tháng năm. 

Hệ thống giám sát này có một máy tính đóng vai 

trò là một Web Server để cho các thiết bị khác truy 

cập. Một hệ thống như thế này sẽ tiện lợi cho việc 

giám sát bởi nhiều thiết bị khác nhau, khả năng lưu 

trữ lớn. Tuy nhiên kết cấu hệ thống này khá phức tạp 

so với các hệ thống khác và tốn nhiều chi phí ban 

đầu cũng như chi phí để vận hành hệ thống. 

2.2. Hệ thống giám sát quản lý năng lượng của 

hãng ATPro 

Hệ thống giám sát quản lý năng lượng của công ty 

ATPro Corp có màn hình chỉ thị như trong Hình 2. Hệ 

thống này có một số tính năng chính như sau: 

- Người quản lý có thể nắm được thời gian máy nổ 

cần phải chạy nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của 

doanh nghiệp một cách kịp thời. 

- Thông qua thông tin nhận về mà người dùng có 

thể phân biệt được nguồn nào là do máy phát và nguồn 

nào là điện lưới. 

- Mọi dữ liệu gửi về cho người quản lý sẽ được gửi 

qua các tin nhắn SMS. 

- Thiết bị này cho phép người dùng có thể kiểm 

soát được thời gian mất điện một cách chính xác. 

Hệ thống này sẽ cần ít nhất một máy tính chạy liên 

tục để giám sát và lưu trữ dữ liệu, nếu máy tính này bị 

sự cố thì toàn bộ hệ thống sẽ ngừng hoạt động và có 

thể mất dữ liệu. 

3. Thiết kế thiết bị thông minh giám sát 

nguồn điện 

3.1. Xây dựng sơ đồ cấu trúc 

Nhóm tác giả xây dựng cấu trúc của một thiết bị 

giám sát nguồn điện đơn giản và gọn nhẹ hơn 2 hệ thống 

nêu trên nhưng đáp ứng được các yêu cầu đặt ra như 

Hình 3. Thiết bị này có các thành phần cụ thể như sau: 

- Các phụ tải gồm các thiết bị điện khác nhau cần 

quản lý giám sát; 

- BD, BA: Là các máy biến dòng và các máy biến 

điện áp để chuyển đổi tín hiệu dòng điện và điện áp 

thành dạng tín hiệu chuẩn cho đồng hồ đa năng; 

- MFM-384: Các đồng hồ đo đa năng của hãng 

Selec. Những chiếc đồng hồ này nhận tín hiệu dòng 

điện và điện áp của phụ tải gửi về từ BD và BA, từ đó 

nó có thể tính toán được công suất, hệ số cos fi, số kW 

điện tiêu thụ theo thời gian và hiển thị chúng trên màn 

hình LCD [2]. Ngoài ra mỗi thiết bị này còn hỗ trợ 

một cổng truyền thông RS485 với giao thức Modbus 

rất thông dụng để truyền thông với các thiết bị khác [3]. 

- Màn hình cảm ứng - HMI: Nhóm tác giả lựa chọn 

màn hình cảm ứng là màn hình DOP-107EG của hãng 

Delta. Màn hình này sẽ đọc các giá trị mong muốn đã 

được đo về, tính toán và gia công bởi các đồng hồ đa 

năng MFM-384 rồi hiển thị chúng trên các giao diện 

để tương tác với người sử dụng. Màn hình này ngoài 

ra còn có khả năng lưu lại các nhật ký hoạt động, biểu 

đồ sử dụng số điện, lịch sử báo động và rất nhiều các 

tính năng khác nữa. Hơn nữa, DOP-107EG còn được 

nhóm tác giả cài đặt đóng vai trò là 1 VNC Server, nó 

sẽ cho phép các VNC Clients có thể giám sát từ xa và 

làm tất cả các thao tác như đang sử dụng màn hình đó 

bằng các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, 

laptop,… một cách dễ dàng chỉ cần 1 kết nối 3G, 4G 

hoặc Wifi. 



 

 

 
49 

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI         Số - 62 (04/2020) 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY (ISSN: 1859-316X) JMST 

- Modem internet: modem này được kết nối với 1 

mạng internet, được nhóm tác giả cài đặt mở cổng (mở 

port) tương ứng với một VNC Server giúp cho các 

VNC Clients (điện thoại, máy tính bảng, laptop,… cài 

đặt phần mềm này) có thể dễ dàng truy cập tới mà vẫn 

đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu; 

- Các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng hay 

laptop chỉ cần cài đặt 1 ứng dụng VNC Client bất kỳ là 

có thể tiến hành giám sát từ xa thuận tiện và nhanh chóng 

với kết nối 3G,4G đã rất phổ biến như hiện nay [1]. 

3.2. Thiết kế, đấu nối thiết bị thông minh giám 

sát nguồn điện 

Thiết bị được thiết kế có mặt ngoài và mặt trong như 

Hình 4 và Hình 5. Mặt ngoài là màn hình cảm ứng HMI, 

bên trong có các khối như khối nguồn (đổi nguồn từ 

220VAC  24VDC), khối biến dòng, đồng hồ đa năng 

MFM-384,…

3.3. Thiết kế giao diện giám sát và điều khiển  

Giao diện giám sát và điều khiển được thiết kế bằng 

phần mềm DOPSoft 4.00.06 của hãng Delta. Hình 6 là 

giao diện được nhóm tác giả thiết kế thử nghiệm cho 1 

tòa nhà 5 tầng, sử dụng điện theo bảng phí điện sinh 

hoạt của EVN cuối năm 2019. Với 6 bậc giá khác nhau 

áp dụng cho các ngưỡng cụ thể. Số tiền được tính theo 

đơn vị VNĐ. Trong tương lai có thể giá điện sẽ thay 

đổi tăng hoặc giảm so với các mức giá này, lúc này 

người sử dụng có thể nhập trực tiếp đơn giá vào các ô 

đơn giá tương ứng, thiết bị được lập trình sẽ thay đổi 

việc tính toán theo những dữ liệu được nhập mới từ 

người dùng. Ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng ở 

đây là ngôn ngữ lập trình Macro có giao diện được minh 

họa như Hình 8. 

Các giá trị hiển thị như Điện áp nguồn, Dòng 

điện tải, Công suất, Công suất cực đại được lập 

 

Hình 3. Sơ đồ cấu trúc của thiết bị đã thiết kế 

            

                    Hình 4. Mặt ngoài thiết bị             Hình 5. Bố trí bên trong thiết bị 
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trình đọc về từ đồng hồ đa năng theo các địa chỉ 

modbus (Hình 7) đã được định nghĩa sẵn từ hãng.  

Số tiền điện tiêu thụ của từng tháng sẽ được tác 

giả tính toán dựa trên số điện năng tiêu thụ và đơn giá 

tiền điện tại thời điểm đó theo tập đoàn điện lực Việt 

Nam EVN. 

Ngoài giao diện chính, người sử dụng có thể theo 

dõi lịch sử tiêu thụ số điện bằng cách xem lại màn hình 

LỊCH SỬ TIÊU THỤ ĐIỆN ghi lại chi tiết quá trình 

sử dụng điện được lưu trữ trong USB hoặc thẻ nhớ 

một thời gian dài (Hình 9). Giao diện màn hình này sẽ 

hiển thị thời gian, ngày tháng và số điện cụ thể. Hơn 

thế nữa, người sử dụng cũng có thể truy xuất file dữ 

liệu này từ máy tính bởi vì nó đã được cài đặt để hoạt 

động như một FTP Server hoặc người sử dụng cũng có 

thể kết nối màn hình này với máy in để in ra kết quả. 

 

Hình 6. Giao diện đã thiết kế cho màn hình cảm ứng 

 

Hình 7. Bảng địa chỉ Modbus của đồng hồ đa năng 

MFM384-RC 

 

Hình 8. Một đoạn chương trình Macro 

 

Hình 9. Màn hình ghi lại lịch sử tiêu thụ điện 

3.4. Giám sát và điều khiển từ xa thiết bị 

Ngoài những tính năng kể trên, thiết bị này còn được 

lập trình và thiết kế để các thiết bị khác như điện thoại, 

máy tính bảng hay laptop có thể truy cập từ xa ở bất 

cứ đâu chỉ bằng sóng 3G, 4G hay Wifi một cách dễ 

dàng [4]. 

 

Hình 10. Cài đặt mở cổng (Port Forwarding)  

cho màn hình HMI 

 

Hình 11. Giám sát và điều khiển từ xa bằng điện thoại qua 

sóng 3G 
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Có rất nhiều phương pháp để thực hiện điều đó, từ 

đơn giản đến phức tạp. Để hệ thống có kết cấu đơn 

giản, gọn nhẹ, giá thành phải chăng mà vẫn phải hoạt 

động tin cậy tác giả thiết kế thiết bị này đóng vai trò 

như một VNC Server. Các thiết bị muốn giám sát, điều 

khiển từ xa chỉ việc cài đặt một ứng dụng VNC Client 

là có thể dễ dàng quản lý được thiết bị của mình.  

Hình 10 là giao diện khi tác giả thực hiện mở cổng 

cho màn hình HMI để các thiết bị từ các vị trí bất kỳ 

có thể truy cập để giám sát và điều khiển thông qua 

mạng internet. 

Sau khi mở cổng và thiết lập các cài đặt cần thiết 

khác, người sử dụng có thể truy cập từ xa thông qua 

điện thoại thông minh như quá trình tác giả đang thử 

nghiệm như Hình 11. 

4. Kết luận 

Nhóm tác giả sau một thời gian nghiên cứu đã xây 

dựng được hoàn thiện một thiết bị thông minh giám 

sát nguồn điện, thiết bị có kết cấu đơn giản, dễ dàng 

thao tác, lắp đặt. Thiết bị đã đáp ứng cơ bản được các 

nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra: 

- Xây dựng thành công thiết bị thử nghiệm; 

- Thiết bị hoạt động chính xác, tin cậy với sai số 

thấp; 

- Các thiết bị khác có thể dễ dàng truy cập để giám 

sát và có thể thực hiện điều khiển các thiết bị từ xa khi 

có các yêu cầu từ khách hàng trong tương lai. 

Thiết bị này nếu được đầu tư và phát triển đúng 

hướng hoàn toàn có khả năng thương mại hóa trong 

tương lai do tính ứng dụng và thực tiễn cao khi mà 

ngày nay nhu cầu về giám sát, điều khiển từ xa đang 

ngày tăng cao. 

Bài báo cũng chính là một phần kết quả nghiên cứu 

của nhóm tác giả trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường năm 2019-2020: “Nghiên cứu, thiết kế thiết bị 

thông minh giám sát nguồn điện”. 
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1. Introduction 

During travelling of the marine vessels, the service 

of the Global Navigation Satellite Systems (GNSS) 

such as: US GPS, EU Galileo or Chinese Beidou,... is 

utilized to provide the position information of the 

vessels due to the importance of this information for the 

safety voyage [1]. However, since the GNSS signals 

travelling from the satellite with the distance is more 

than 20.000km from the Earth’s surface, the strength of 

the received GNSS signals is suffered from many error 

sources such as: ionospheric delay, troposphere delay 

and multipath,… [2]. It could be resulted in the weak 

signal or the absence of the GNSS signals. Therefore, it 

is necessary to propose a backup system for GNSS in 

order to implement e-Navigation which is 

recommended by International Maritime Organization 

(IMO) in the near future.  

In marine vessels, Automatic Identification 

System (AIS) plays an important role in managing, 

supervising the vessel voyage and implementing the 

collision avoidance system between vessels travelling 

in the same sea area. AIS provides many important 

information relating to identify the vessel including: 

ship name, Maritime Mobile Service Identify 

(MMSI), call sign, cargo, dimensions, destination, 

Speed Over Ground (SOG), Rate Of Turn (ROT), 

Heading, Longitude, Latitude,… At the beginning, the 

longitude and the latitude of the vessel in AIS is 

provided by external GNSS receiver such as GPS or 

by an internal GPS receiver. Initially, AIS is a 

Abstract 
Nowadays, global navigation satellite systems 

(GNSS) play the main role in navigating and 

positioning of marine vessels. However, in order to 

overcome the risk of weak signals of GNSS, another 

positioning system should be recommended as the 

backup system. In marine vessels, an automatic 

identification system (AIS) is used to provide 

voyage information and vessel information such as: 

MMSI (Maritime Mobile Service Identify), speed 

over ground, ship position, course over ground 

(COG), heading for collision avoidance and vessel 

traffic tracking. Inspite of the fact that AIS is a 

communication system, the parameters of AIS 

signals could be used to calculate the position of 

the vessel. Therefore, this paper proposes the new 

method for marine vessel positioning based on AIS 

signals. The positioning progress is implemented 

based on receiving the AIS signals emitted from at 

least three AIS base stations reached to AIS 

receiver on the marine vessel thanks to time-of-

arrival (TOA) methodology. The measuring error of 

TOA method is assessed by Cramer-Rao Lower 

Bound (CRLB). Simulation results showed the 

various effects to the performance of the TOA 

method with AIS signals. 

Keywords: AIS, automatic identification system, 

positioning method, time of arrival. 

Tóm tắt 
Hiện nay, hệ thống định vị sử dụng vệ tinh (GNSS) 

là hệ thống định vị chính trên các tàu biển. Tuy 

nhiên, để đảm bảo độ ổn định và tin cậy các thông 

số về vị trí của tàu biển, bên cạnh hệ thống GNSS, 

cần phải triển khai một hệ thống dự phòng cho 

GNSS trong trường hợp tín hiệu GNSS bị che 

khuất và chịu tác động của nhiễu. Trên các tàu 

biển, hệ thống nhận dạng tự động (AIS) được sử 

dụng để cung cấp các thông tin liên quan đến 

thông số hành trình tàu và thông số nhận dạng tàu 

như: số nhận dạng MMSI, vị trí tàu, tốc độ tàu, 

hướng mũi tàu, tốc độ quay trở để thực hiện giải 

pháp tránh va và quản lý tàu. Tuy AIS là hệ thống 

thông tin, các thông số của tín hiệu AIS có thể 

được sử dụng để xác định vị trí của tàu. 

Vì vậy, bài báo này đề xuất giải pháp xác định vị 

trí tàu thông qua các tín hiệu của hệ thống AIS. 

Quá trình định vị vị trí tàu được tính toán dựa trên 

việc thu tín hiệu AIS từ ít nhất 03 đài bờ theo 

phương pháp thời gian tới (TOA). Sai số của 

phương pháp TOA được đánh giá bởi giới hạn 

dưới Cramer-Rao (CRLB). Các kết quả mô phỏng 

chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng hoạt 

động của phương pháp TOA với tín hiệu AIS. 

Từ khóa: AIS, nhận dạng tự động, phương pháp 

định vị, thời gian tới. 



 

 

 
53 

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI         Số - 62 (04/2020) 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY (ISSN: 1859-316X) JMST 

communication system and it is not used for 

positioning and navigation purpose. Moreover, the 

shipborne AIS station includes the AIS transmitter 

and the receiver whereas the shore-based station is 

only the receiver. However, the position of the shore-

based station is fixed and could be known in advance. 

If the AIS transmitters are installed at the shore-based 

stations, the vessel can estimate its position based on 

the time of receiving AIS signals. 

In this paper, the method of estimating the range 

between the shipborne station and the shore-based 

station based is researched. The range is estimated 

based on the data of received AIS signals by time of 

arrival (TOA) method. With at least the measured 

ranges of the vessel and 03 shore-based stations, the 

position of the vessel could be caculated via 

triangulation. Then, Cramer-Rao Lower Bound 

(CRLB) criterion for the assessment the measuring 

error of the estimator is formed for the proposed 

method.  

The rest of the paper as follows: Section 2 

analyses the characteristics of the AIS signal. The 

pseudo range measurement using AIS signals between 

the shipborne station and the shore-based station by 

TOA method is presented in Section 3 and Section 4 

assesses the estimator performance and gives out 

discussion. Finally, some conlcusions are shown in 

Section 5. 

2. The characteristics of AIS signals  

In AIS, the information of vessel’s voyage is 

transmitted in the Very High Frequency (VHF) band 

ranging from 156,025MHz to 162,025MHz with the 

bandwidth of 25kHz for each channel. Among them, 

two channels of 87B and 88B which located at 

161,975MHz and 162,025MHz have been designated. 

In order to share the medium for transmitting AIS 

signals in one channel between multi users, the Time 

Division Multiple Access (TDMA) is used. One 

channel in AIS has 2250 time slots, therefore, each 

user uses a time slot of 26,67ms for digital signal 

transmission. Each channel in AIS has a bandwidth of 

25kHz and the modulation is Gaussian Minimum 

Shift Keying (GMSK). In comparison to Mininum 

Shift Keying (MSK), the spectrum of GMSK is 

narrower but has lower side lobes at the same bit error 

performance. The spectrums of MSK and GMSK are 

illustrated in Figure. 1.  

GMSK is the special case of Continuous Phase 

Modulation (CPM) where the Gaussian filter is used. 

The modulated signal of CPM is expressed as: 

2
( ) sin 2 ( )s

c k s

ks

E
s t f t m p t kT

T
 

 
   

 
    (1) 

where 
sE is symbol energy, cf is carrier 

frequency, 1km   is binary data in polar NRZ 

form, 
sT  is symbol interval and ( )p t is phase 

response of the modulator. The phase response is 

related to the frequency response as: 

( ) ( )

t

p t g x dx


 
 where ( )g t is the frequency 

response. For GMSK, the frequency response is 

expressed as: 

2 1 2 1

2 2ln(2) ln(2)
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2

s s

s

B L B L
Q t T Q t T

g t
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 (2) 

where 𝐵  is the bandwidth parameter, for AIS, 

0,4SBT  ; L  is the correlation length, for GMSK, 

4  5L or L  and ( )Q x is the Gaussian probability:  

2 /21
( )

2

y

x

Q x e dy




 
                (3) 

There are 27 types of AIS messages as defined in 

ITU M.1371-5 [3]. Each message starts with a training 

sequence of 24 bits, then a 8 bit-start sequence, giving 

32 known bits at the beginning. Finally, it is ended 

with a 8 bit-stop sequence. Moreover, an AIS message 

lasts 256 bits for a single-slot, but there are possible 

for multi-slot message. 

 

Figure. 1 Spectrums of GMSK and MSK 
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3. Positioning estimation method using AIS 

signals based on TOA 

As above-mentioned, AIS is a communication 

system for providing the identification information 

between the vessels together or between the shore-

based station and the vessel station. For vessel 

positioning purpose, many shore-based stations is 

needed and one a shipborne AIS receiver as shown in 

Figure. 2. In order to determine precisely the position 

of the vessel, the time synchronization is required for 

all shore-based stations. In positioning mode, the 

shore-based stations play as the reference nodes with 

known longitudes and latitudes by the vessel. The 

vessel ultilizes these coordinates and the time of 

receiving AIS message for its position estimation.  

The ship B

The shore-based 
station 2

The shore-based 
station 3

The ship A

The shore-based 
station 1

Figure 2. The structure of AIS for the vessel positioning 

The Message 4 of AIS signals with Universal 

Time Coordinated (UTC) and the postions of shore-

based stations [3] reaching shipborne station from the 

shore-based station is used for the estimation progress. 

Based on received message 4, using TOA method, the 

pseudorange 𝐿𝑚  between the vessel with the 

longitude and the latitude (𝜆, 𝜑)  and the 
thm  

shore-based station with the longitude and the latitude 

(𝜆𝑚, 𝜑𝑚)  could be estimated as: 

𝐿𝑚
̅̅ ̅̅ = 𝐿�̂� +

𝜕𝐿�̂�

𝜕𝜔
Δ𝜔 +

𝜕𝐿�̂�

𝜕φ
Δφ   (4) 

Where: 𝐿𝑚
̅̅ ̅̅  is the measured range, 𝐿�̂�  is the 

estimated range, ( Δ𝜔, Δφ ) is the variations of 

estimated parameters. With the set of 𝑛 shore-based 

stations, the positioning matrix is expressed as: 

1 1

1

ˆ ˆ

ˆ ˆ
n n n

L L

L

L L L

  





 

  
 
                      

   

      (5) 










R 

Figure. 3 The relationship between (𝝀, 𝝋) and 

(𝜟𝝎, 𝜟𝝋) 

where 𝛿𝐿𝑚 = 𝐿𝑚
̅̅ ̅̅ − 𝐿�̂� . The relation between 

(𝜆, 𝜑) and (Δ𝜔, Δφ) is shown in Figure. 3 and could 

be expressed as: 

           1
.
cos
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 (7) 

The matrix equation (5) could be written in the 

simplized form: 

 L A B X HX     (8) 

Matrix H is called the positioning matrix. 

Implementing the Least Square Root algorithm to 

determine the vector X of the estimated position of the 

vessel as: 

1(H H)T TX H L    (9) 

Then, the longitude and the latitude of the vessel 

(𝜆, 𝜑) is calculated as (9).  

4. Simulation Results and Discussion  

4.1. Simulation results 

Due to the using TDMA technique in AIS, the 

duration of time slot is 26,67ms and this duration is 

corresponding to the distance of approximated 8000 

km. This distance is extremely futher than the 

maximum range of AIS signals (about 40 km). It 
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means that the transmission time of propagating AIS 

signals from the shore-based station to the vessel is 

completely within one time slot. Therefore, by using 

GMSK demodulation based on carrier phase tracking 

loop, the estimation of both the time of bit transition 

and carrier phase could be ultilized for the range 

calulation between the vessel and the shore-based 

station. However, almost AIS shore-based stations are 

not located and arranged for positioning purpose. 

Moreover, the AIS signals from the shore-based 

stations reaching to the vessel are the superimposetion 

of many propagation paths beside LOS component 

such as: reflection paths, diffraction paths (commonly 

called NLOS or multipath components). 

 

Table. 1 Simulation scenario 

Parameter Value 

Number of the shore-based 

stations 
3 to 5 stations 

Number of the vessel 

station 
1 stations 

Carrier frequency 𝑓𝑐 162MHz 

Distances between the 

shore-based stations and 

the vessel station 

From 10km to 

20km 

Channel model AWGN 

Number of path  1 (only LOS path)  

Figure. 4 Vessel’s position estimation and estimation error via TOA method using AIS signals  

with 3 (upper), 4 (middle) and 5 (lower) shore-based stations 

Table. 1 Simulation scenario 
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In order to verify the performance of TOA method 

in vessel positioning with AIS signals, the simulation 

scenario is implemented as shown in Table. 1. There 

are some shore-based stations and 01 shipborne. The 

position errors are illustrated in Fig. 4. As shown in 

the figure, the performance of TOA method is 

degraded due to the arrangement of AIS shore-based 

stations. Since almost AIS shore-based are not located 

and arranged for positioning. They are located along 

the coast-side while the AIS shipborne station is on 

the sea. The arrangement of AIS shore-based station 

can not be surrounding the AIS shipborne station. 

Therefore, the estimation errors are very high in 

comparison to the errors of GPS. Moreover, when the 

number of “visible” AIS shore-based stations 

increases, the performance of the TOA method is 

improved. If re-arranging of AIS shore-based stations 

for positioning with allocating them around the AIS 

shipborne station, the estimation error of TOA method 

is significantly decreased. 

The main contributions of this paper are two-fold. 

First, we recommend a hierarchical framework for 

employee competency with customization for 

logistics sector. Such framework could be used by 

different stakeholders for their own purposes. The 

logistics employers could use the recommended 

criteria to evaluate the strength and weakness of their 

staffs, thereby forming solutions to improve their 

human resource competency. The employee could 

also form a plan to improve their working capabilities 

based on given criteria. From the macro level, the 

evaluation of the human resource competence in the 

logistics sector of an area could be assessed, as proved 

in our empirical research. 

4.2. Performance Assessment and discussion 

The positioning performance of the estimator can 

be measured and assessed by Cramer-Rao Lower 

Bound (CRLB). It is the theoretical lower bound for 

the variation of the desired parameters of the estimator, 

such as positioning parameters in this paper. 

Assuming the channel between the shore-based 

station and the vessel is Additive White Gaussian 

Noise (AWGN) channel with the spectral density 
𝑁0

2
. 

The received AIS signals at the vessel (in complex 

baseband form) is: 

 sin( ) 2 ( ) ( )r t A ft s t n t        (10) 

Where 𝐴  is the signal amplitude; 𝑠(𝑡)  is the 

transmitted GMSK AIS signal; 𝑛(𝑡) is the AWGN; 

∆𝑓  is frequency offset; ∆𝜑  is an unknown phase 

(due to the phase mismatch between the receiver’s 

local oscillator and the phase of received signal); 𝜏 is 

an unknown time delay (it is the interested term for 

ranging). With the random of data bit, the CRLB on 

the performance of the receiver estimator for the time 

delay is [4]: 

 0
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where Ε(. ) is the statistical expectation operator; 

0T is the observation time.  

For the GMSK modulation, the CRLB could be 

written as: 

 2

0 0

0
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2

(0) 2( 5) ( )

s
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T
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E
L R L R T
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(12) 

where (.)gR is the autocorrelation function of the 

frequency pulse; 𝛼 the scaling factor related to 𝐵𝑇𝑠 

[3]; with AIS: 𝐵𝑇𝑠 = 0,4, 𝛼 = 0,68. For GMSK, we 

have [3]: 

(0) 0,1597 /

( ) 0,0443 /

g s

g s s

R T

R T T




  (13) 

Assuming 
0 5L and substituting in for (.)gR :  

      
2

0

0

( )
2

2,48

s

s

T
CRLB

E
L

N




   (14) 

0L is the number of bits, 
0 0 sT L T . In AIS, with 

the bit rate of 9600bps, we have 1/ 9600( )sT s .  

In Figure. 5, the results of standard deviation of 

time delay according to the values of symbol energy 

per noise ratio (𝐸𝑠/𝑁0) for various observation times 

are shown. It can be seen that the higher the 𝐸𝑠/𝑁0 

is, the smaller the measuring error is. On the other 

hand, the longer the observation time is, the smaller 

the measuring error is. Assuming the typical noise 

power of AWGN channel is set as -114dBm [5]. With 
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the received signal level of AIS receiver is -107dBm, 

then, the ratio (𝐸𝑠/𝑁0) is 7dB, it could result in the 

time delay error is 750ns, equivalently 225m in 

pseudo-range error for 𝐿0 = 1280𝑏𝑖𝑡𝑠 (5 time slots) 

and the time delay error is 1570ns, equivalently 470m 

in pseudo-range error for 𝐿0 = 256𝑏𝑖𝑡𝑠 (single time 

slot). A single time slot is used with message 4 and 5 

time slots are used with message 8. However, the 

typical received signal level at AIS receiver is -

75dBm, therefore, the ratio (𝐸𝑠/𝑁0) is 39dB. Finally, 

the time delay error is only 18ns or pseudo-range error 

is 5,65m and 40ns or pseudorange error is 12m for 

𝐿0 = 1280𝑏𝑖𝑡𝑠 and 𝐿0 = 256𝑏𝑖𝑡𝑠, respectively. 

 

Figure. 5 Time Delay Error Standard Deviation versus 

Signal Power 

5. Conclusions  

For resilent PTN in maritime navigation, AIS 

can be used as an alternative system of GNSS in the 

vessel’s positioning. The position of the vessel is 

estimated based on receiving AIS signals from at least 

03 shore-based stations via TOA method. However, 

the variation of measuring parameters is suffered from 

many error sources. The measuring error of TOA 

method is assessed by CRLB. From the results, the 

measuring error of TOA method is acceptable in 

comparison to the vessel dimensions as well as the the 

accuracy of GNSS. Thefefore, the vessel position 

estimation based on AIS signals is feasibility for e-

navigation in the future. Finally, more error 

supression methods needed being researched and 

proposed for improving the accuracy of positioning 

based on AIS signal. This issue could be focus in the 

futher research.  
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1. Đặt vấn đề 

Lập kế hoạch chuyến đi là nghiệp vụ hàng hải quan 

trọng đã được qui định trong Công ước an toàn sinh 

mạng con người trên biển (SOLAS) [1] và hướng dẫn 

thực hiện theo Nghị quyết A.893(21) của Tổ chức 

Hàng hải Quốc tế [2]. Kế hoạch chuyến đi được tính 

toán dựa trên một tuyến hàng hải dự tính an toàn và 

kinh tế. Tuyến hàng hải dự tính được lập dựa trên các 

hướng dẫn cơ bản (lí thuyết, thực hành) của IMO [3,4]. 

Tuy nhiên, đối với vùng nước hạn chế, khu vực luồng 

lạch hẹp luôn tiềm ẩn nguy hiểm hàng hải, vì vậy 

tuyến hàng hải dự tính cần phải được thiết lập để hạn 

chế tối đa các tai nạn, rủi ro. Khi đó, SQTC phải thao 

tác, tính toán và thể hiện tất cả các thông tin hỗ trợ an 

toàn hàng hải như: thiết lập vùng tránh đi vào (No go 

area), xác định điểm chuyển hướng (Alter course 

point - A/C), dự kiến vị trí quay lại khi có nguy hiểm 

không thể tiếp tục hành trình (Abort), tính toán khu 

neo khẩn cấp (Emergency anchorage), xác định giới 

hạn an toàn (Safety margin - MOS), tính toán vị trí và 

phương án xác định tọa độ điểm bẻ lái chuyển hướng 

(Wheel over - WO), đánh dấu các mục tiêu hàng hải, 

kẻ đường vạch dấu song song (Parallel index),... trên 

hải đồ. 

Qui trình chuyển hướng trên tàu biển thường diễn 

ra theo các giai đoạn cơ bản như: Thao tác tuyến hành 

trình trên hải đồ, tính toán giới hạn an toàn, xác định 

điểm chuyển hướng (A/C); Tính toán vị trí điểm bẻ lái 

chuyển hướng; Thiết lập phương án xác định thời 

điểm tàu tiến đến điểm WO; Tiến hành bẻ lái chuyển 

hướng và duy trì sự quay trở an toàn của tàu,… Song 

trong thực tế khi hàng hải, việc tuân thủ quy trình 

chuyển hướng tàu chưa được các SQTC thực hiện triệt 

để. Điều này dẫn đến việc họ không thể điều động tàu 

chuyển hướng một cách chủ động, dứt khoát. Đặc biệt, 

trường hợp có ảnh hưởng của dòng chảy hay trong khu 

vực luồng lạch hẹp, hạn chế khả năng điều động có 

Tóm tắt 
Lập tuyến hàng hải dự tính là một nghiệp vụ cơ 

bản của sĩ quan hàng hải trong công tác dẫn tàu 

an toàn. Trong quá trình tác nghiệp, sĩ quan trực 

ca (SQTC) cần phải xác định điểm chuyển hướng 

cũng như tính toán điểm bẻ lái. Qui trình tính toán 

đã được hướng dẫn bởi Tổ chức Hàng hải quốc tế 

(IMO) và được triển khai theo Hệ thống quản lý 

an toàn quốc tế (ISM). Tuy nhiên, tại các khu vực 

hàng hải có dòng chảy thay đổi, đặc biệt trong 

điều kiện luồng lạch hẹp thì việc tính toán để đưa 

ra quyết định bẻ lái chuyển hướng không đơn giản. 

Bài báo tập trung nghiên cứu phương pháp xác 

định vị trí điểm bẻ lái khi chuyển hướng tàu trong 

luồng lạch hẹp có ảnh hưởng của dòng chảy, từ đó 

xây dựng chương trình tính toán tọa độ điểm bẻ lái 

chuyển hướng nhằm hỗ trợ SQTC điều động tàu 

một cách an toàn và hiệu quả. 

Từ khóa: Kế hoạch chuyến đi, tuyến hàng hải dự 

tính, điểm bẻ lái chuyển hướng. 

Abstract 

Establishing the passage plan is a basic operation of 

the Deck Officer in safe navigation. During 

operation, the Officer On Watch (OOW) needs to 

determine the waypoint as well as calculate the 

wheel-over point. The calculation process has been 

guided by the International Maritime Organization 

(IMO) and implemented under the International 

Safety Management System (ISM). However, in 

maritime areas with changing current flow, 

especially in the narrow channel, it is not simple for 

calculating the wheel-over point. This article focuses 

on the method of determining the wheel-over point 

when altering the course of the ship in the narrow 

channel with the influence of the current. Thence, the 

program of calculating the wheel-over point to 

support OOW maneuver the ship safely and 

effectively is provided. 

Keywords: Voyage plan, passage plan, wheel-

over point. 
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thể xảy ra sự mất kiểm soát của SQTC, dẫn đến hiện 

tượng lệch đường, mắc cạn hoặc đâm va. 

Trong phạm vi bài báo, nhóm tác giả tập trung 

nghiên cứu phương pháp xác định vị trí điểm bẻ lái 

khi chuyển hướng tàu trong luồng lạch hẹp có ảnh 

hưởng của dòng chảy, xây dựng chương trình tính toán 

tọa độ điểm bẻ lái chuyển hướng nhằm hỗ trợ SQTC 

dẫn tàu an toàn, hiệu quả. 

2. Kết quả chính 

Thời điểm phát lệnh bẻ lái chuyển hướng tại điểm 

WO đến khi tâm quay của tàu bắt đầu vào vòng quay 

trở ổn định tại (S) là giai đoạn quan trọng quyết định 

sự an toàn của tàu khi thực hiện vòng quay trở tới điểm 

kết thúc chuyển hướng (CT).  

 

Hình 1. Các yếu tố quay trở chuyển hướng của tàu 

Khi lập tuyến hàng hải dự tính, SQTC phải lựa chọn 

điểm chuyển hướng (A/C), dự tính góc bẻ lái (𝞱) và xác 

định điểm bẻ lái (WO) dựa trên các yếu tố [3, 4]: 

- Điều kiện xếp hàng của tàu (đầy hàng, vơi hàng 

hoặc chạy ballast,… ); 

- Giá trị hiệu số hướng đi giữa hướng hiện tại và 

hướng tiếp theo; 

- Khoảng cách tới điểm nguy hiểm gần nhất; 

- Tốc độ của tàu khi quay trở; 

- Độ sâu đáy biển. 

Sau khi phân tích những thông tin này, tiến hành 

tính toán xác định các yếu tố vòng quay trở cơ bản của 

tàu: bán kính quay trở (R), khoảng dịch chuyển ngang 

(transfer) và khoảng dịch chuyển dọc (advance) 

tương ứng với góc bẻ lái dự kiến (𝞱) từ biểu đồ hoặc 

bảng tính vòng quay trở tương ứng. 

Giả sử tàu chuyển hướng từ HT1 → HT2 tại 

điểm chuyển hướng A/C (Hình 2). Dựng đường thẳng 

song song và cách HT1 một đoạn bằng khoảng dịch 

chuyển ngang (transfer), đường thẳng vừa dựng cắt 

hướng HT2 tại N. Từ N hạ đường thẳng vuông góc với 

HT1, cắt HT1 tại D. Đặt ngược hướng HT1 đoạn DW 

bằng khoảng dịch chuyển dọc (advance). 

 

Hình 2. Điểm bẻ lái chuyển hướng không có ảnh hưởng 

của dòng chảy 

Xét tam giác ADN: 

tan

ND
DA WA WD DA

NAD
  

2 1tan(HT )

Transfer
Advance

HT
 (1) 

Áp dụng các công thức hàng hải Mercator [5, 6]: 

W A A AP     

 .sinA WA AWP  

0

2.sin( 180 )A WA HT         (2) 

.cos PW A A WA WA   

0

1.cos(180 )A WA HT       (3) 

W thu được là điểm bẻ lái chuyển hướng mong 

muốn. 

3. Xác định điểm bẻ lái chuyển hướng khi có 

ảnh hưởng của dòng chảy 

Trong điều kiện không có dòng chảy, tàu chuyển 

hướng HT1 → HT2 tại điểm bẻ lái chuyển hướng W sẽ 

kết thúc quay trở tại C. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của 

dòng chảy (hướng HN, vận tốc VN) tàu bị dạt tới vị trí 

C2 (Hình 3) [7]. Độ dạt CC2 được tính: 

   CC2  ≈ VN t      (4) 

Trong đó: 

Thời gian quay trở: 2 1( )

T

HT HT
t         (5) 

 ωT: vận tốc góc khi quay trở. 

Từ W kẻ đường thẳng song song ngược hướng 

nước HN, trên đó đặt đoạn WN = VN t. Qua điểm N, 

kẻ đường song song với hướng đi thật HT2 cắt HT1 

tại O.  
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Hình 3. Điểm bẻ lái chuyển hướng khi có ảnh hưởng của 

dòng chảy 

Xét tam giác WON , áp dụng hàm sin:  

sin sin
sin

WN WO
WO

WON WNO
  

.sinWNO WN
WO

WON
            (6) 

Với: 
2 1WON HT HT            (7) 

0

2180NWNO H HT         (8) 

Áp dụng các công thức hàng hải Mercator [5, 6]: 

O W W OK  

.sinW WO OWK     

1.sin( )W NWO HT H              (9) 

O W
  

.cosW WO OWK      

1.cos( H )W NWO HT            (10) 

Khi đó, O thu được là điểm bẻ lái chuyển hướng 

có tính đến ảnh hưởng của dòng chảy.  

4. Xây dựng chương trình tính toán tọa độ 

điểm bẻ lái chuyển hướng khi có ảnh hưởng 

của dòng chảy  

4.1. Bài toán tính tọa độ điểm (WO) 

Từ phương pháp và các công thức được thiết lập 

như trong Mục 3, Chương trình tính toán điểm bẻ lái 

chuyển hướng tàu khi có ảnh hưởng của dòng chảy 

được xây dựng. 

Dữ liệu vào: 

- Hướng hiện tại HT1 và hướng cần chuyển tới HT2. 

- Tọa độ điểm chuyển hướng A/C ( ,A A ), 

- Hướng nước (HN) và vận tốc nước (VN), 

- Khoảng dịch chuyển dọc (advance), 

- Khoảng dịch chuyển ngang (transfer), 

- Vận tốc góc quay trở (ωT), 

- Điều kiện xếp hàng, 

- Góc bẻ lái dự kiến (𝞱). 

Dữ liệu ra: 

- Tọa độ điểm bẻ lái chuyển hướng không có ảnh 

hưởng của dòng chảy ( , )W W
, 

- Tọa độ điểm bẻ lái chuyển hướng không có ảnh 

hưởng của dòng chảy ( , )O O
 

- Khoảng cách hiệu chỉnh vị trí điểm bẻ lái chuyển 

hướng (W→O). 

4.2. Thử nghiệm chương trình với tàu hàng: 

MV. DIEN DIEN 05 

Thông số tàu 

- Loại tàu:    Tàu hàng bách hóa; 

- Trọng tải:    6500T; 

- Dung tích toàn phần:   4089; 

- Vận tốc tối đa:   15,2 kts; 

- Chiều dài:    102,79 m; 

- Chiều rộng:    17 m; 

- Mớn nước mùa hè:   6,95 m; 

Dữ liệu vào 

- Hướng hiện tại HT1:   2700; 

- Hướng cần chuyển tới HT2:  323,750; 

- Tọa độ điểm chuyển hướng A/C: 20041’6N, 

107059’5E; 

- Hướng nước (HN):   2360; 

- Vận tốc nước (VN):   2,0kts 

(dòng triều thời điểm chuyển hướng); 

- Khoảng dịch chuyển dọc (advance):  0,55NM; 

- Khoảng dịch chuyển ngang (transfer): 0,12NM; 

- Vận tốc góc quay trở (ωT) : 22 độ/phút; 

- Điều kiện xếp hàng: Đầy tải (mớn mũi 6,7m, 

mớn lái 7,2m); 

- Góc bẻ lái dự kiến (𝞱): 200; 

Dữ liệu ra 

- Tọa độ điểm bẻ lái chuyển hướng (W): 

20041’6N, 107057’85E; 

- Tọa độ điểm bẻ lái chuyển hướng (O): 20015’0N, 

108059’35E; 
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- Khoảng hiệu chỉnh (W → O): 0,15 NM; 

Kết quả tính toán thử nghiệm của chương trình 

được chỉ ra trong Bảng 1: 

Bảng 1. Tính toán điểm bẻ lái chuyển hướng cho tàu 

MV. DIEM DIEN 05 

INPUT OUTPUT 

HT1 270 Hn 236 φW 20015,0 

HT2 323075 VN 02 λW 
108025,

0 

φA 20041’6 Adv 0,55 φO 20015,0 

λA 107059’5 Tra 0,12 λO 
108025,

0 

ωT 22 𝛩 20 W-O 0,22 

Trên cơ sỏ kết quả tính toán điểm bẻ lái chuyển 

hướng (O) có ảnh hưởng của dòng chảy, vị ví điểm 

(O) có phương vị và khoảng cách tới phao đầu luồng 

(HP0) là: 1580 - 0,4 hải lý. Điều động thử nghiệm theo 

kết quả tính toán, bẻ lái 200 phải tại vị trí (O), khi tàu 

kết thúc quay trở có hướng thật 3240 (lái thẳng thế 

theo hướng la bàn 3240), kiểm tra theo hướng chập 

tiêu, vị trí nằm trên tim luồng Lạch Huyện (Hình 4). 

 

Hình 4. Thử nghiệm chuyển hướng tàu MV. DIEM 

DIEN 05 vào luồng Lạch Huyện 

5. Kết luận 

Tuyến hàng hải dự tính được lập dựa trên các 

hướng dẫn cơ bản của IMO. Tuy nhiên, đối với vùng 

nước hạn chế, khu vực luồng lạch hẹp luôn tiềm ẩn 

nguy hiểm hàng hải. Bên cạnh đó, khi hàng hải việc 

tuân thủ quy trình chuyển hướng tàu chưa được các 

SQTC thực hiện triệt để. Điều này dẫn đến việc họ 

không thể điều động tàu chuyển hướng một cách chủ 

động, dứt khoát, thậm chí mất kiểm soát làm cho tàu 

bị lệch đường, mắc cạn hoặc đâm va. Nhằm giải quyết 

hạn chế này, một hệ công thức tính toán vị trí điểm bẻ 

lái chuyển hướng tàu khi có ảnh hưởng của dòng chảy 

đã được đề xuất. Trên cơ sở đó, chương trình xác định 

tọa độ và khoảng dịch chuyển của điểm bẻ lái chuyển 

hướng tàu khi có ảnh hưởng của dòng chảy đã được 

xây dựng và đưa vào thử nghiệm làm công cụ huấn 

luyện cũng như tham khảo hữu ích cho SQTC điều 

động tàu chuyển hướng an toàn, hiệu quả. 

Bài báo công bố một phần kết quả nghiên cứu của 

đề tài thạc sĩ: “Xây dựng hệ chuyên gia hỗ trợ Sĩ quan 

điều khiển tàu biển ra quyết định chuyển hướng tàu 

theo thời gian thực”. 
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1. Mở đầu 

Trong bài báo này ký hiệu N chỉ tập hợp các số 

nguyên dương, R chỉ tập hợp các số thực, )(N  chỉ  

không gian Banach các dãy số thực bị chặn với chuẩn 

supremum: 

 Nx  nxn :sup  

nếu: )(,...),...,, ( 2 Nx 
 n1 xxx , 

ký hiệu c chỉ không gian con đóng các dãy số thực 

hội tụ của )(N . 

Định nghĩa 1: Một phiếm hàm tuyến tính liên tục 

RN   )(:   được gọi là một giới hạn Banach 

trên )(N  nếu   có các tính chất sau: 

i) Nếu cxxx n1  ,...),...,, ( 2x   

thì: n
n

x


 lim)(x  ; 

ii) Nếu )(,...),...,, ( 2 Nx 
 n1 xxx  

thì: 
nn xx suplim)(inflim  x ; 

iii) 1 ; 

iv) Nếu )()(: NN
  S  là toán tử dịch 

trái, nghĩa là: )(,...),...,, ( 2 Nx 
 n1 xxx , 

,...),,...,,()( 21 nyyyS  yx  

trong đó:   nxy nn (1
N ),  

thì:    )()( xx  S   

với mọi )(,...),...,, ( 2 Nx 
 n1 xxx . 

Chú ý: Tồn tại nhiều phiếm hàm tuyến tính   

thỏa mãn Định nghĩa 1. 

Sự tồn tại của giới hạn Banach  được chứng 

minh dựa trên Định lý Hahn-Banach về thác triển 

phiếm hàm tuyến tính liên tục (xem [1] [6] [8]).Trong 

không gian định chuẩn thực Định lý này được phát 

biểu như sau: 

Định lý Hahn - Banach: Cho X là một không gian 

định chuẩn thực và Y là một không gian định chuẩn 

con của X, :f Y R là một phiếm hàm tuyến tính 

liên tục trên Y với chuẩn f . Khi đó tồn tại một 

phiếm hàm tuyến tính liên tục F : X R có tính 

chất sau: 

)()( yfyF   với mọi y Y, fF  . 

Tóm tắt 
Tác giả sử dụng khái niệm giới hạn Banach để 

chứng minh một số khẳng định trong lý thuyết các 

phương trình sai phân tuyến tính, đưa ra một số ví 

dụ áp dụng các khẳng định này. 

Từ khóa: Giới hạn Banach, không gian Banach 

các dãy số thực bị chặn, phiếm hàm tuyến tính liên 

tục trên một không gian định chuẩn, Định lý 

Hahn-Banach, phương trình sai phân tuyến tính, 

nghiệm bị chặn của một phương trình sai phân. 

Abstract 

Using the concept of Banach limit the author 

proved some assertions in the theory of linear 

difference equations. Some examples are shown as 

an application of the proved assertions. 

Keywords: Banach limit, Banach space of 

bounded real sequences, continuous linear 

functional over a normed space, Hahn-Banach 

Theorem, linear difference equation, bounded 

solution of a difference equation. 
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(Phiếm hàm F được gọi là một thác triển của 

phiếm hàm f từ không gian con Y ra toàn bộ không 

gian X với chuẩn được bảo toàn). 

Các nghiên cứu sâu hơn về tính chất của giới hạn 

Banach cùng các ứng dụng của khái niệm này trong 

nghiên cứu các ideal toán tử được công bố trong [2-5] 

và các tài liệu tham khảo được trích dẫn ở đó. Lý 

thuyết các phương trình sai phân có liên hệ chặt chẽ 

với lý thuyết dãy, và vì vậy các khái niệm tổng quát 

về giới hạn dãy như khái niệm giới hạn Banach phải 

tìm được các ứng dụng trong lý thuyết này. Tuy nhiên, 

cho đến thời điểm hiện tại tác giả bài báo này chưa 

phát hiện thấy các công bố liên quan đến ứng dụng 

khái niệm giới hạn Banach trong lý thuyết phương 

trình sai phân.  

Tương tự như trong lý thuyết các phương trình vi 

phân, trong lý thuyết phương trình sai phân, ngoài 

việc tìm nghiệm của các phương trình đã cho người ta 

còn quan tâm đến các tính chất của nghiệm, chẳng hạn 

tính bị chặn, tính hội tụ hoặc ổn định của các nghiệm. 

Việc nghiên cứu tính chất của nghiệm nhiều khi là mối 

quan tâm hàng đầu của các nhà nghiên cứu, bởi lẽ biểu 

thức tường minh của nghiệm trong đa số các trường 

hợp là không thể tìm được.  

Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu tính chất bị 

chặn của nghiệm đối với một lớp các phương trình sai 

phân tuyến tính hệ số hằng cấp tùy ý. Kết quả chính 

của bài báo được trình bày dưới đây và được chứng 

minh dựa trên khái niệm giới hạn Banach. 

2. Kết quả chính 

Định nghĩa 2: Một nghiệm bị chặn của phương 

trình sai phân cấp k trên N dạng: 

0),,...,(  nxxF nkn
           (1) 

là một phần tử )(,...),...,, ( 2 Nx 
 n1 xxx  

làm cho phương trình (1) trở thành đồng nhất thức với 

mọi Nn . 

Định nghĩa 3: Nếu :T  X   X là một ánh xạ 

từ tập hợp X vào chính nó và k là số nguyên 2  thì 

ta ký hiệu hợp lặp của T với chính nó k lần  

 
k

TT ...  là 
kT  và quy ước 

TxxTxxIdxT  10 ,)(  với mọi x X. 

Nhận xét: Nếu )()(: NN
  S  là toán 

tử dịch trái thì theo Định nghĩa 3, với mọi số nguyên 

không âm k ta có: 

,...),...,,( 21 knkk

k xxxS x  

với mọi )(,...),...,, ( 2 Nx 
 n1 xxx . 

Kết quả chính của bài báo này là định lý sau: 

Định lý 1: Xét phương trình sai phân tuyến tính 

cấp k 1 với hệ số hằng: 

)(...110 nrxaxaxa nkknkn  
  (2) 

trong đó 
kaaa ,...,,0 10   là các hằng số thực, 

)(nr là một hàm số thực với tập xác định là tập số 

nguyên dương N.  

Đặt: 

     ),...)(),...,2(),1((,
0

nrrrraA
k

j

j 


 

Khi đó: 

a) Nếu r )(N  thì với mọi giới hạn 

Banach   trên )(N , mọi nghiệm bị chặn (nếu 

có) ,...),...,, ( 2 n1 xxxx  của phương trình (2) phải 

thỏa mãn: 

)()( rA  x                (3) 

)(suplim)()(inflim nrAnr  x  (4) 

b) Nếu r )(N thì phương trình (2) không 

có nghiệm bị chặn; 

c) Nếu 0A , r )(N   

và 0)(suplim nr (hoặc 0)(inflim nr ) 

thì phương trình (2) không có nghiệm bị chặn. Nói 

riêng, nếu 0A , cr và 0)(lim 


nr
n

thì phương 

trình (2) không có nghiệm bị chặn. 

Chứng minh:   

a) Ký hiệu )()(: NN
  S  là toán tử 

dịch trái. Với các ký hiệu đã đưa ra, phương trình (2) 
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có thể viết lại dưới dạng sau: 

   rSa
k

j

jk

j 




0

x                    (5) 

Nếu   là giới hạn Banach trên )(N thì từ tính 

chất iv) của   ta suy ra )()( xx  mS  

với mọi số nguyên không âm m. 

Vì r )(N  và   là giới hạn Banach nên 

từ định nghĩa 1 và (5) ta có: 

)()()()()(
000

xxxx  






 AaSaSar
k

j

j

jk
k

j

j

k

j

jk

j

.  

Vậy (3) được chứng minh. Từ tính chất ii) trong 

Định nghĩa 1 của giới hạn Banach và (3) ta suy ra: 

)(suplim)()()(inflim nrArnr  x . 

Vậy bất đẳng thức (4) được chứng minh. 

b) Bởi vì toán tử dịch trái S tác động từ )(N  vào 

)(N  nên nếu x )(N thì vế trái của (5) là phần 

tử thuộc )(N . Do đó nếu r )(N  thì đẳng 

thức (5) không thể xảy ra. Nghĩa là phương trình (2) 

không thể có nghiệm bị chặn nếu r )(N . 

c) Giả sử A=0, r )(N  và 0)(suplim nr . 

Nếu phương trình (2) có nghiệm bị chặn thì tồn tại 

)(,...),...,, ( 2 Nx 
 n1 xxx sao cho đẳng thức 

(5) đúng. Theo bất đẳng thức (4) của khẳng định a) ta 

suy ra: 

0)(suplim)(0  nrA x  

Mâu thuẫn.  

Vậy phương trình (2) không thể có nghiệm bị chặn. 

Tương tự, nếu A = 0, r )(N và 0)(inflim nr  

thì lại sử dụng bất đẳng thức (4) ta suy ra phương trình 

(2) không thể có nghiệm bị chặn. 

Nếu A = 0, cr và 0)(lim 


nr
n

  

Thì 0)(suplim)(inflim  nrnr .  

Vì vậy, chắc chắn phải xảy ra một trong hai khả 

năng 0)(suplim nr  hoặc 0)(inflim nr , theo 

điều vừa chứng minh phương trình (2) không thể có 

nghiệm bị chặn. 

Hệ quả: Điều kiện cần để dãy tổng riêng của chuỗi 

số thực 


1n

nu bị chặn là: 

nn uu suplim0inflim       (6) 

Chứng minh:  

Đặt 



n

j

jn uS
1

ta có: 
11   nnn uSS  

Vậy dãy 
1nnS là một nghiệm của phương trình 

sai phân tuyến tính cấp 1 hệ số hằng 

)(1 nrxx nn   với 1)(  nunr . Ta có 

1,1 10  aa , 01110  aaA . Nếu 

dãy  

11)(

nnunr  không bị chặn thì theo khẳng 

định b) của Định lý 1 dãy  
1nnS  không thể bị chặn. 

Nếu dãy  

11)(

nnunr  bị chặn và (6) không xảy 

ra thì phải xảy ra một trong hai bất đẳng thức sau:       

nunr inflim)(inflim0    

hoặc  0suplim)(suplim  nunr  

Nhưng khi đó theo khẳng định c) của Định lý 1 

nghiệm  
1nnS không thể bị chặn. Vậy (6) là điều 

kiện cần cho tính bị chặn của dãy tổng riêng 
1nnS

của chuỗi 


1n

nu .   

3. Ví dụ áp dụng 

Áp dụng Định lý 1 và hệ quả của nó ta có thể thu 

được một số khẳng định trong giải tích toán, đặc biệt 

là đối với lý thuyết chuỗi và lý thuyết các hàm số thực.  
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Ví dụ 1: Nếu chuỗi số thực 


1n

nu  

có 0lim 


n
n

u thì chuỗi phân kỳ. 

Chứng minh:  

Bởi vì 0lim 


n
n

u thì không thể xảy ra bất 

đẳng thức (6). Vậy dãy tổng riêng của chuỗi 


1n

nu

không bị chặn, do đó chuỗi 


1n

nu phân kỳ. 

Ví dụ 2:   

Dãy tổng riêng của chuỗi số thực 


1n

nu không bị 

chặn nếu xảy ra một trong hai bất đẳng thức sau:      

0)3sup(lim 1  nn uu  

hoặc 0)3inf(lim 1  nn uu . 

Chứng minh:  

Đặt 



n

j

jn uS
1

ta có: 

1212 332   nnnnn uuSSS . 

Vậy dãy  
1nnS là một nghiệm của phương trình 

sai phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng: 

)(32 12 nrxxx nnn  
 

với
12 3)(   nn uunr .  

Ta có: 3,2,1 210  aaa  

,0321210  aaaA   

và xảy ra một trong hai bất đẳng thức sau: 

0)3sup(lim)(suplim 12   nn uunr hoặc  

0)3inf(lim)(inflim 12   nn uunr . 

Áp dụng khẳng định c) của Định lý 1 ta suy ra dãy 

tổng riêng  
1nnS không thể bị chặn. 

 

Ví dụ 3:  

Cho )(xf là hàm thực liên tục và bị chặn trên 

khoảng ),0[  .  

Khi đó, với mọi bộ số thực 
0 10, ,..., ka a a

( 1)k  thỏa mãn 0
0




k

j

ja  và số thực T > 0, luôn 

tồn tại một dãy số dương  
1nnx  sao cho: 

    


n
n

xlim  

và  0))((lim
0





Tjkxfa n

k

j

j
n

. 

Chứng minh:  

Nếu với mọi số nguyên dương n luôn tìm được 

một số nxn   sao cho: 

0))((
0




Tjkxfa n

k

j

j
 thì dãy  

1nnx  

chính là dãy cần tìm.  

Nếu điều này không xảy ra thì tồn tại một số 

nguyên dương m sao cho 0))((
0




Tjkxfa
k

j

j
 

với mọi mx  .  

Vì ))((
0

Tjkxfa
k

j

j 


 liên tục trên ),[ m  

nên từ đó suy ra ))((
0

Tjkxfa
k

j

j 


phải giữ 

nguyên một dấu trên ),[ m .  

Để xác định ta xem 
0))((

0




Tjkxfa
k

j

j

 với 

mọi mx  . Đặt )(sTfus   với s  nhận giá 

trị nguyên dương. Khi đó ta có: 

0))(())((
000

 



 jks

k

j

j

k

j

j

k

j

j uaTjksfaTjksTfa
  

với mọi 
T

m
s  .  
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Do đó: 0inflim
0






k

j

jksjua . 

Nếu 0inflim
0






k

j

jksjua  thì tồn tại một dãy 

 
1nns  sao cho: 




n
n

slim   

và 0lim
0







k

j

jksj
n n

ua .  

Vậy ta có: 

0))((lim
0





TjkTsfa n

k

j

j
n

. 

Như thế, dãy  



1nnn Tsx là dãy cần tìm.  

Nếu 0inflim
0






k

j

jksjua   

thì đặt 



k

j

jksjuasr
0

)(   

ta có: 0)(inflim sr .  

Do 
0

0




k

j

ja
, áp dụng khẳng định c) của Định lý 1 

ta suy ra phương trình sai phân 
)(

0

srza
k

j

jksj 




 (*) 

không thể có nghiệm bị chặn. Nhưng điều này dẫn tới 

mâu thuẫn, vì rõ ràng dãy  



1

)(
ss sTfu là một 

nghiệm bị chặn của phương trình (*). Mâu thuẫn này 

chứng tỏ không thể xảy ra khả năng 

0inflim
0






k

j

jksjua . Vậy khẳng định của mệnh đề 

được chứng minh. 

Mệnh đề phát biểu trong Ví dụ 3 là tổng quát hóa 

của bài toán dưới đây (xem [7] bài toán 752): 

Cho )(xf là hàm thực liên tục và bị chặn trên 

khoảng ),[ 0 x . Chứng minh rằng với mọi số thực 

T  luôn tìm được một dãy số thực  
1nnx  sao cho: 




n
n

xlim  

và  0)]()([lim 


nn
n

xfTxf . 

Thực vậy, nếu cần thay )(xf bởi hàm 

)()( 0xxfxg   ta có thể xem 00 x .  

Nếu 0T  thì khẳng định của bài toán là tầm 

thường.  

Nếu 0T  thì do đẳng thức: 

0)]()([lim 


nn
n

xfTxf  tương đương với 

đẳng thức 0)]()([lim 


nn
n

yfTyf  với 

Txy nn  nên ta có thể xét bài toán với giả thiết 

0T . Như thế bài toán nêu trên là trường hợp riêng 

của mệnh đề phát biểu trong Ví dụ 3 với  

1,1,1 10  aak . 

Ví dụ 4: 

Nếu số thực 0  và bộ số thực 

)1(,...,,0 10  kaaa k
thỏa mãn 0

0




k

j

ja  thì 

phương trình hàm 



 )(1

0

xfa jk
k

j

j
 không có 

nghiệm trong lớp các hàm thực bị chặn được xác định 

trên tập số thực R. Ở đây, ký hiệu )1( mf m  chỉ 

hợp lặp của ánh xạ :f R  R được định nghĩa 

trong Định nghĩa 3. 

(Như vậy, từ khẳng định được phát biểu trong ví 

dụ 4 ta có thể kết luận rằng, chẳng hạn, phương trình 

hàm  )(2019))((2020)))((( xfxffxfff  

không có nghiệm bị chặn trên R nếu 0 ).  

Chứng minh:  

Giả sử trái lại rằng tồn tại một hàm thực )(xf  

xác định và bị chặn trên toàn tập số thực R thỏa mãn: 





 )(1

0

xfa jk
k

j

j   với mọi số thực x   (7)  
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Đặt: )0()(),0(,0 110

n

nn fufufuu  
 

với mọi 1n . Thay trong (7) 1 nux  ta được: 

 1

1

0

k
k j

j n

j

a f u  





   1 1

0

0
k

k j n

j

j

a f f   



   

 
0

0
k

k j n

j

j

a f  



   

Đẳng thức cuối cùng trong dãy đẳng thức trên 

đúng với mọi số nguyên dương n nên ta suy ra dãy 

 
1nnu  là một nghiệm của phương trình sai phân cấp 

k hệ số hằng 


 
k

j

jknj xa
0

 . Do )(xf là hàm bị chặn 

trên R nên dãy  



1

)0(
n

n

n fu là một dãy bị chặn. 

Nhưng điều này dẫn đến mâu thuẫn, bởi vì theo khẳng 

định c) của Định lý 1, từ giả thiết 0
0




k

j

ja  và 

0 , ta suy ra phương trình sai phân 



 
k

j

jknj xa
0

  

không thể có nghiệm bị chặn. Mâu thuẫn nhận được 

chứng minh khẳng định của Ví dụ 4. 

4. Kết luận  

Định lý 1 và các ví dụ áp dụng chứng tỏ khái niệm 

giới hạn Banach (như là một hệ quả của Định lý Hahn-

Banach) thực sự có ích trong việc nghiên cứu tính chất 

nghiệm của các phương trình sai phân cũng như các 

vấn đề của lý thuyết chuỗi, lý thuyết các hàm số thực. 

Các kết quả của bài báo là sản phẩm của đề tài 

nghiên cứu cấp Trường năm học 2019-2020: “Một số 

ứng dụng của Định lý Hahn-Banach và Định lý Helly 

trong giải tích lồi” . 

Tác giả chân thành cảm ơn các góp ý mang tính 

xây dựng của các phản biện ẩn danh và các chỉ dẫn về 

quy tắc của Ban biên tập tạp chí. Nhờ các góp ý và các 

chỉ dẫn này mà bài báo đã tốt lên rất nhiều cả về nội 

dung lẫn hình thức so với bản thảo lần đầu. 
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1. Đặt vấn đề 

Trong những năm qua, các ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo đã khẳng định được vị trí và là động lực 

quan trọng cho sự tăng trưởng của nền sản xuất công 

nghiệp Việt Nam. Nhiều ngành công nghiệp chế biến 

chế tạo đã phát triển mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng cao 

và vững chắc. Điển hình trong số đó là ngành sản xuất 

sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 

(ngành điện tử).  

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, trong những 

năm qua chỉ số sản xuất của ngành điện tử Việt Nam luôn 

có những bước phát triển vượt bậc. Cụ thể, năm 2015 

tăng 37%, năm 2016 tăng 12,8%, năm 2017 tăng 32,7%. 

Từ năm 2015 đến nay, kim ngạch xuất khẩu của ngành 

điện tử đã đạt những kết quả ấn tượng, chiếm 33,5% tổng 

kim ngạch xuất khẩu cả nước trong năm 2019.  

Mặc dù đạt được những kết quả khá quan trọng 

trong những năm qua, tuy nhiên ngành điện tử Việt 

Nam vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Đa phần các doanh 

nghiệp điện tử hiện nay đang thâm dụng lao động, thiếu 

vốn và công nghệ nên hiệu quả sản xuất chưa cao. Hơn 

nữa, việc cải cách môi trường kinh doanh và môi trường 

vĩ mô đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa 

hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp. 

Từ thực tiễn nêu trên, nghiên cứu này sẽ ước lượng 

mức hiệu quả kỹ thuật (TE) cũng như phân tích các 

nhân tố ảnh hưởng đến TE của các doanh nghiệp ngành 

điện tử Việt Nam trong giai đoạn 2012-2016. 

2. Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết  

Phương pháp tham số trong phân tích hiệu quả và 

năng suất được sử dụng phổ biến ở Việt Nam hiện nay 

là phương pháp hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (SFA). 

Tuy nhiên SFA giả định các doanh nghiệp có tham số 

công nghệ như nhau, điều này có thể sẽ dẫn đến các ước 

lượng chệch của TE. Các hệ số phản ứng trong ước 

lượng bằng SFA là các hệ số trung bình do đó không 

phản ánh được tầm quan trọng của từng yếu tố đầu vào. 
Hơn nữa SFA sử dụng hệ số sai số tổng hợp mà trong 

đó TE được phản ánh bởi thành phần ui và cần có các 

giả định về phân phối của ui để ước lượng đường sản 

xuất biên, nhưng các kết quả ước lượng khá nhạy cảm 

với các giả định về phân phối khác nhau của ui. 

Nhằm khắc phục các hạn chế đó, Kalirajan và 

Obwona (1994) đã phát triển mô hình hệ số biến đổi 

ngẫu nhiên (SVFA) liên quan đến khái niệm đường 

biên không trung tính với dữ liệu chéo. Mô hình SVFA 

Tóm tắt 

Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định mức hiệu 

quả kỹ thuật của các doanh nghiệp điện tử, máy vi 

tính và sản phẩm quang học Việt Nam, cũng như 

phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức hiệu quả 

kỹ thuật của ngành này trong giai đoạn 2012-

2016. Các kết quả ước lượng từ mô hình hệ số biến 

đổi ngẫu nhiên và mô hình hồi quy Tobit cho thấy: 

(1) Gần như không có sự khác biệt trong hiệu quả 

sử dụng lao động, tuy nhiên có sự khác biệt lớn 

trong hiệu quả sử dụng vốn giữa các doanh 

nghiệp; (2) Điểm hiệu quả kỹ thuật trung bình của 

các doanh nghiệp đạt 46,9%; (3) Nhóm các nhân 

tố thuộc thể chế môi trường kinh doanh có tác 

động thuận chiều đến hiệu quả kỹ thuật của doanh 

nghiệp. 

Từ khóa: Hiệu quả kỹ thuật, phương pháp hệ số 

biến đổi ngẫu nhiên, mô hình Tobit. 

Abstract 

This study aims to determine technical efficiency 

of Vietnamese electronics, computer and optical 

equipment firms, as well as to analyze the factors 

affecting the technical efficiency of this industry in 

the period 2012-2016. The estimated results from 

stochastic varying coefficients model and Tobit 

regression model show that: (1) There is almost no 

difference in labor use efficienncy, however there 

is a big difference in the efficiency of capital use 

among firms; (2) The average technical efficiency 

of firms is 46.9%; (3) Group of factors related to 

business environment institution that positively 

affects the technical efficiency of firms. 

Keywords: Technical efficiency, stochastic varying 

coefficients approach, tobit regression model. 
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được đề xuất năm 1994 bởi Kalirajan và Obwona 

(xem [6]) đối với dữ liệu chéo ở dạng logarit như sau:  

1

( 1.. )
m

k kl kl

l

y z k n


      (1)  

Kalirajan và Obwona đã làm theo phương pháp 

của Hildreth và Houck (1968) [5] để ước lượng (1) 

như sau: 

Đặt  1.. ; 1..kl l klv k n l m     và khi đó (1) 

được viết lại như sau: 

 
1 1

m m

k kl l kl kl l k

l l

y z v z u 
 

      

Trong đó: 
1

m

k kl kl

l

u z v


 và 
klv là các nhiễu ngẫu 

nhiên với kỳ vọng bằng không; l  là các hệ số phản 

ứng trung bình;  l klv  là các hệ số phản ứng thực 

tế. Khi đó mô hình SVFA được viết ở dạng ma trận:  

Y Z u   (2) với .u Zv  

Đặt  ki n n



  là ma trận hiệp phương sai của u . 

Chìa khóa để ước lượng (2) chính là việc ước lượng 

 , thủ tục ước lượng như sau:  

Đặt    1.. ; 1..kl klVar k n l m    thì:  

0kl k l    và  
2

1

m

kk kl ll k
l

z Z  


   (3) 

Trong đó:  2

kl n m
X z


 ; 

 k
Z là hàng thứ k của 

 11, ,.., 'mmZ    . 

Nếu chúng ta ước lượng (2) bởi phương pháp OLS 

thì véc tơ phần dư là: 

 

     

1

1 1

ˆ ' '

' ' ' '

e Y Z Y Z Z Z Z Y

I Z Z Z Z Z u I Z Z Z Z u Mu







 

   

        
   

  

Với    
1

' 'ki n n
M m I Z Z Z Z




     

(M là ma trận đối xứng). 

Từ đó chúng ta suy ra được: 

 E e M    

với:      2 2 2

1 11,.., ' , , ,., 'n ki nnn n
e e e M m   


    

Đặt:  w e E e e M e MZ         

(Vì theo (3) ta có Z  ) thì we MZ  (4) 

Vì biểu thức (4) có dạng mô hình tuyến tính quen 

thuộc nên nó có thể được ước lượng bằng phương pháp 

OLS để có được ước lượng không chệch ̂  của :  

     
1

ˆ MZ MZ MZ e



    
 

  (5)

 

Sử dụng ước lượng ̂ cho   trong (5) để có ước 

lượng ̂ cho ma trận hiệp phương sai  . Khi đó,   

trong mô hình (2) được ước lượng như sau:  

 
1

1 1ˆ ˆ' 'Z X Z Y


   
      

(6) 

Sau khi có được  , sử dụng phương pháp được mô 

tả bởi Griffiths (1972) [2] để có được ước lượng ˆ
kl của 

các hệ số phản ứng thực 
kl của mỗi doanh nghiệp:  

  
2

1

ˆˆ ˆ

ˆ

kl ll

kl l kl l i km

kl ll

l

z
y Z

z


    




    


    (7) 

Sau đó, chúng ta đặt  * max ;l kl
k

   

 1,.., ; 1,..,k n l m  thì hàm sản xuất biên và TE của 

doanh nghiệp thứ k là:   

* *

1

( 1,.., )
m

k kl kl

l

y z k n


  và 
 

 *

exp

exp

k

k

k

y
TE

y
  (8) 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này áp dụng phương pháp SVFA để 

ước lượng hàm sản xuất biên cũng như hiệu quả kỹ 

thuật của các doanh nghiệp ngành điện tử Việt Nam 

trong giai đoạn 2012-2016.  

Nghiên cứu thực hiện trước kiểm định về việc lựa 

chọn dạng hàm sản xuất (dạng hàm sản xuất Cobb-

Douglas hay Translog). Từ kết quả kiểm định, nghiên 
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cứu lựa chọn hàm sản xuất biên dạng Cobb-Douglas 

cho các doanh nghiệp điện tử Việt Nam trong giai 

đoạn này. Mô hình SVFA của các doanh nghiệp được 

thiết lập như sau: 

 

 
0 1 2

0

. .

1.. , 1..

kt kt kt kt ktkt
Ln VA LnK LnL

k n t t

    

 
    (9) 

Trong đó: VAkt, Kkt và Lkt lần lượt là giá trị gia tăng, 

vốn và lao động của doanh nghiệp k tại thời điểm t. 

Sau đó, các kết quả ước lượng TE bằng mô hình 

SVFA sẽ được sử dụng là biến phụ thuộc trong mô 

hình hồi quy Tobit để ước lượng các nhân tố tác động 

lên TE của các doanh nghiệp điện tử Việt Nam. Vì TE 

của các doanh nghiệp thuộc đoạn [0;1] nên mô hình 

hồi quy Tobit là phù hợp nhất (Gujarati (2011), 

Cameron & Trivedi (2009)) (xem [1] [4]).  

4. Kết quả ước lượng 

4.1. Mô tả dữ liệu và biến số 

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu tổng điều tra doanh 

nghiệp của Tổng cục thống kê (GSO) và dữ liệu điều tra 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Phòng thương mại 

và công nghiệp Việt Nam (VCCI). Các dữ liệu được thu 

thập trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2016. Xử lý dữ 

liệu, nghiên cứu có được các dữ liệu cần thiết của 339 

doanh nghiệp điện tử ở giai đoạn này (xem [3] [7]). Biến 

số trong các mô hình được xác định như sau: 

+ Biến VA: Là giá trị gia tăng của doanh nghiệp, 

được tính theo hướng dẫn của tổng cục thống kê (VA 

= Tổng thu nhập của người lao động + Khấu hao tài 

sản cố định + Thuế gián thu + Lợi nhuận trước thuế) 

+ Biến L: Là số lao động trung bình của doanh 

nghiệp trong năm (L = trung bình cộng của số lao động 

đầu năm và cuối năm).  

+ Biến K: Là nguồn vốn trung bình trong năm của 

doanh nghiệp (K= trung bình cộng của tổng tài sản tại 

thời điểm đầu năm và cuối năm).  

+ Biến ownership: Là biến giả nhiều phạm trù, trong 

đó: ownership1 và ownership2 lần lượt là doanh nghiệp 

điện tử nhà nước và doanh nghiệp điện tử tư nhân. Doanh 

nghiệp điện tử FDI là phạm trù cơ sở.  

+ Biến region: Là biến giả nhiều phạm trù, trong 

đó: region1; region2; region3; region4; region5 lần 

lượt là các vùng Đồng bằng sông Hồng; Trung du và 

miền núi phía Bắc; Bắc Trung bộ và duyên hải miền 

Trung; Tây Nguyên và Đông Nam bộ. Vùng đồng 

bằng sông Cửu Long là phạm trù cơ sở. 

+ Biến size: Là biến quy mô doanh nghiệp, trong 

đó: size=0 là doanh nghiệp điện tử lớn; size=1 là doanh 

nghiệp điện tử nhỏ và vừa. 

+ Biến KCN: Là biến khu công nghiệp, trong đó: 

KCN=0 có nghĩa doanh nghiệp điện tử không nằm 

trong khu công nghiệp; KCN=1 có nghĩa doanh 

nghiệp điện tử nằm trong khu công nghiệp.  

+ Biến pci: Là biến thể chế môi trường kinh doanh, 

được xác định bởi chỉ số PCI của VCCI. 

4.2. Kết quả ước lượng 

Sử dụng kiểm định Breusch-Pagan để kiểm định 

về sự ngẫu nhiên của các hệ số trong mô hình. Kết quả 

kiểm định bác bỏ giả thuyết không về phương sai sai 

số thay đổi, có nghĩa nghiên cứu lựa chọn mô hình 

SVFA là phù hợp. Tuy nhiên kiểm định này không 

cung cấp bất kỳ thông tin nào về dạng thức của các hệ 

số. Do đó, nghiên cứu ước lượng các hệ số phản ứng 

trung bình của các doanh nghiệp theo phương pháp 

được mô tả bởi Hildreth & Houck (1968) [5], sau đó 

ước lượng các hệ số phản ứng thực tế theo phương 

pháp của Griffiths (1972) [2]. 

Bảng 1. Hệ số ước lượng trung bình và hệ số biên của hàm sản xuất của các 

doanh nghiệp điện tử Việt Nam giai đoạn 2012-2016 

Năm                        2012 2013 2014 2015 2016 

 j  *

j  j  *

j  j  *

j  j  *

j  j  *

j  

0  1,075 5,805 1,702 7,005 1,994 4,395 1,640 17,778 2,012 7,035 

K  0,453 0,587 0,363 0,840 0,293 0,943 0,427 0,427 0,368 0,800 

L  0,742 0,742 0,831 0,831 0,934 0,934 0,727 0,727 0,799 0,799 

Nguồn: Kết quả ước lượng từ MATLAB 2015a 
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Kết quả ước lượng hệ số trung bình và hệ số biên 

của hàm sản xuất bằng mô hình SVFA được trình bày 

trong Bảng 1. Chúng ta thấy rằng, hệ số co giãn trung 

bình của sản lượng theo lao động lớn hơn hệ số co giãn 

trung bình của sản lượng theo vốn. Điều này cho biết 

các doanh nghiệp điện tử Việt Nam trong giai đoạn 

này đang thâm dụng lao động. Tổng hệ số co giãn 

trung bình của sản lượng theo lao động và vốn lớn hơn 

một cho thấy hiệu suất của các doanh nghiệp điện tử 

đang tăng theo quy mô. 

Hơn nữa, các hệ số ước lượng trung bình và các hệ 

số ước lượng biên của lao động bằng nhau (Thực tế là 

không bằng nhau, tuy nhiên ̂ xấp xỉ bằng 0). Điều này 

cho thấy không có bằng chứng về sự khác biệt trong 

hiệu quả sử dụng lao động giữa các doanh nghiệp điện 

tử Việt Nam giai đoạn 2012-2016. Ngược lại, hệ số ước 

lượng trung bình và hệ số ước lượng biên của vốn có sự 

chênh lệch lớn cho thấy có sự khác biệt lớn trong hiệu 

quả sử dụng vốn giữa các doanh nghiệp. 

Sau khi có hệ số ước lượng trung bình của mỗi đầu 

vào, sử dụng biểu thức (7) để có các hệ số ước lượng 

thực tế cho mỗi đầu vào của từng doanh nghiệp và sử 

dụng (8) để có được sản lượng biên và TE cho từng 

doanh nghiệp điện tử Việt Nam giai đoạn 2012-2016. 

Giá trị phân phối và mật độ Kernel về hiệu quả kỹ 

thuật của các doanh nghiệp điện tử trong giai đoạn này 

được thể hiện trong Bảng 2 và Hình 1. 

Bảng 2. Phân phối hiệu quả kỹ thuật của các doanh 

nghiệp điện tử Việt Nam giai đoạn 2012-2016 

TE Obs Mean Std.D Min Max 

2012 339 0,503 0,059 0,26 0,677 

2013 339 0,472 0,058 0,205 0,635 

2014 339 0,498 0,053 0,319 0,596 

2015 339 0,376 0,065 0,031 0,529 

2016 339 0,496 0,059 0,223 0,596 

Nguồn: Kết quả ước lượng từ MATLAB 2015a 

Điểm ước lượng trung bình về TE của các doanh 

nghiệp điện tử Việt Nam hiện nay khoảng 46,9%. Mật 

độ Kernel của TE cho thấy đa số các doanh nghiệp 

điện tử Việt Nam trong giai đoạn này có hiệu quả kỹ 

thuật gần với giá trị trung bình. Điều này phản ánh 

phần lớn các doanh nghiệp hiện nay có hiệu quả kỹ 

thuật thấp, dư địa về hiệu quả kỹ thuật của các doanh 

nghiệp còn nhiều. Độ lệch chuẩn của TE qua các năm 

thay đổi rất ít cho thấy khoảng cách về hiệu quả kỹ 

thuật giữa các doanh nghiệp điện tử Việt Nam trong 

giai đoạn này còn cao và chưa được thu hẹp. 

 

Hình 1. Biểu đồ Histogram và mật độ Kernel  

về hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp  

điện tử Việt Nam giai đoạn 2012-2016 

4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật 

Cụ thể, mô hình hồi quy Tobit đối với hiệu quả kỹ 

thuật của các doanh nghiệp điện tử Việt Nam được mô 

tả như sau: 

 01.. , 1..kt kt kt kt ktTE X k n t t       
 

(10) 

Ở đây TE’ là giá trị ngầm của hiệu quả kỹ thuật, 

trong đó: 

- Nếu 0TE   thì TE=0; Nếu 1TE   thì TE=1 

và nếu 0 1TE   thì .TE TE  

- Xkt là các biến giải thích tác động lên TE và 

 20,kt N   là nhiễu ngẫu nhiên tuân theo quy 

luật phân phối chuẩn  20; ; .N const    

0
2

4
6

8

D
e
n
s
it
y

0 .2 .4 .6

TE

Bảng 3. Kết quả ước lượng các nhân tố tác động đến hiệu quả kỹ thuật  

TE Coef Std. Err t TE Coef Std. Err t 

ownership1 0,018 0,012 1,450 region5 0,004 0,011 0,410 

ownership2 0,047*** 0,005 8,610 size 0,026*** 0,004 6,820 

region1 0,007 0,011 0,630 KCN 1,8E-3*** 5,1E-4 3,520 

region2 0,004 0,013 0,290 pci 0,002** 0,001 3,000 

region3 -0,024 0,012 1,970 _cons 0,365*** 0,043 8,470 

region4 -0,059 0,031 1,910 /sigma 0,065 0,001  

Nguồn: Kết quả ước lượng từ Stata 13 
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Biến phụ thuộc là mức TE được ước lượng trong 

mô hình SVFA. Các biến độc lập được chia thành hai 

nhóm với mục đích để quan sát sự ảnh hưởng của từng 

nhóm đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Bao 

gồm nhóm các nhân tố thuộc đặc tính doanh nghiệp 

(loại hình sở hữu; vùng miền; quy mô doanh nghiệp; 

doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp) và nhóm 

các nhân tố thuộc thể chế môi trường kinh doanh (chỉ 

số PCI cấp tỉnh). 

Kiểm định tỷ số hợp lý (LR) ủng hộ giả thuyết mô 

hình có ít nhất một hệ số phản ứng khác không, nên 

mô hình được xây dựng có ý nghĩa thống kê. Kết quả 

hồi quy Tobit cho mức TE từ mô hình SVFA của các 

doanh nghiệp điện tử được trình bày trong Bảng 3.  

Kết quả của ước lượng cho thấy: Mức hiệu quả kỹ 

thuật của các doanh nghiệp điện tử chịu sự tác động 

của nhân tố loại hình sở hữu. Trong đó, khu vực doanh 

nghiệp điện tử FDI có tác động thuận chiều đến TE, 

còn khu vực doanh nghiệp điện tử tư nhân có tác động 

ngược chiều đến TE. Điều này cho thấy, khu vực 

doanh nghiệp điện tử FDI sản xuất đạt hiệu quả tốt hơn 

so với khu vực tư nhân. Chưa có bằng chứng cho thấy 

có sự tác động của nhân tố vùng miền đến hiệu quả 

sản xuất của các doanh nghiệp điện tử Việt Nam trong 

giai đoạn này. Về nhân tố quy mô doanh nghiệp, kết 

quả cho thấy các doanh nghiệp điện tử nhỏ và vừa có 

tác động ngược chiều đến TE. Ngược lại, các doanh 

nghiệp lớn có mối quan hệ thuận chiều với TE. Đây là 

bằng chứng cho thấy, các doanh nghiệp điện tử nhỏ và 

vừa hiện nay đang có nhiều khó khăn trong việc tiếp 

cận vốn và công nghệ sản xuất, nên TE của các doanh 

nghiệp này thấp hơn các doanh nghiệp lớn. Ngoài ra, 

các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp có TE tốt 

hơn các doanh nghiệp bên ngoài. Điều này cho thấy môi 

trường sản xuất, thể chế và các chính sách hỗ trợ đồng bộ 

của các khu công nghiệp đã mang lại hiệu quả sản xuất 

cho các doanh nghiệp điện tử. 

Đối với nhóm nhân tố thuộc thể chế môi trường 

kinh doanh, chúng ta thấy có sự tác động thuận chiều 

của thể chế, chính sách đến TE của các doanh nghiệp 

điện tử. Do đó những địa phương có chi phí gia nhập 

thị trường thấp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh 

nghiệp tiếp cận tín dụng và đất đai, cũng như có các 

dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tốt sẽ càng tạo điều kiện 

cho các doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất đạt mức 

TE tốt hơn. 

Các kết quả của bài báo là sản phẩm của đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2019-2020: 

“Ứng dụng mô hình hệ số biến đổi ngẫu nhiên trong 

phân tích hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 

ngành sản xuất sản phẩm điện tử Việt Nam”. 
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1. Đặt vấn đề 

Đứng trước bối cảnh các nước trên toàn thế giới 

đều tham gia vào các hoạt động hợp tác kinh tế sâu và 

rộng như hiện nay thì mối quan hệ giữa EX và 

GROWTH là chủ đề thường xuyên được thảo luận. 

Xuất khẩu thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước sử 

dụng các nguồn lực tối ưu, đem lại thu nhập ngoại hối 

và từ đó kích thích nền kinh tế tăng trưởng. Bên cạnh 

đó khi quốc gia có tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền 

vững sẽ tạo điều kiện, cơ sở vững chắc để các tác nhân 

trong nền kinh tế như nhà sản xuất, người tiêu dùng, 

nhà đầu tư,… tin tưởng và thực hiện các hoạt động sản 

xuất kinh doanh đầu tư tại Việt Nam từ đó tạo nền tảng 

gia tăng giá trị EX. Hiện nay có nhiều cái nhìn rất khác 

nhau trên thế giới về mối quan hệ giữa hai biến số kinh 

tế trên. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ tồn tại mối 

quan hệ đơn chiều từ GROWTH đến EX (Ahdi 2013, 

Tahir & Khan 2015), một số lại cho rằng chỉ tồn tại ảnh 

hưởng của EX đến GROWTH (Kalaitzi 2013, Nguyễn 

Thanh Hải 2016) và cũng có quan điểm cho rằng tồn tại 

mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa hai biến số trên, 

cũng có kết luận là không hề có bất kỳ mối quan hệ nào 

giữa hai biến số. Ở Việt Nam việc nghiên cứu về vấn đề 

này chủ yếu là nghiên cứu mang nặng định tính mà 

thiếu đi những nghiên cứu mang tính lượng hóa. Nhận 

thấy đây là một vấn đề cấp thiết nên tác giả thực hiện 

bài nghiên cứu nhằm kiểm định mối quan hệ giữa hai 

biến số kinh tế đó ở Việt Nam, đây là bằng chứng thực 

nghiệm tại Việt Nam nên mang giá trị hết sức thiết thực 

và có ý nghĩa giúp các bên liên quan có cái nhìn tổng 

quát nhất về mối quan hệ giữa 2 biến số kinh tế trên và 

từ đó có chính sách phù hợp cũng như mở ra các lý luận 

và hướng nghiên cứu tiếp theo. 

2. Nội dung nghiên cứu  

2.1. Tổng quan về phương pháp 

Khi xác định tương quan về mối liên hệ giữa EX 

và GROWTH được nhiều tác giả thực hiện tại các nền 

kinh tế khác nhau và đa số đều cho rằng tồn tại mối 

Tóm tắt 
Bài viết nhằm tiến hành xác định mối liên hệ giữa 

2 biến số kinh tế quan trọng là xuất khẩu (EX) và 

tăng trường (GROWTH) tại Việt Nam trên cơ sở 

dữ liệu mà tác giả thu thập từ quý 1 năm 2000 đến 

quý 4 năm 2018. Tác giả ứng dụng mô hình VAR 

để phân tích và kết quả cho thấy có sự tồn tại mối 

quan hệ nhân quả của EX đến GROWTH nhưng 

tác động ngược lại từ biến GROWTH đến EX thì 

chưa thực sự rõ ràng. Đồng thời, xuất khẩu và 

tăng trưởng kinh tế còn bị tác động bởi chính các 

cú sốc của bản thân những biến số này trong quá 

khứ. Kết quả của bài viết là cơ sở góp phần giúp 

nhà quản lý, những người làm chính sách cũng 

như nhà nghiên cứu thấy rõ được mối quan hệ 

giữa hai biến số trên và từ đó có các chính sách 

thích hợp đẩy mạnh nền kinh tế tăng trưởng cũng 

như mở ra các nghiên cứu tiếp theo. 

Từ khóa: Vector tự hồi quy, tăng trưởng, xuất 

khẩu. 

Abstract 
The paper aims to determine the relationship 

between two important economic variables, 

exports (EX) and growth (GROWTH) in Vietnam, 

based on data collected by the author from the 1st 

quarter of 2000 to the 4th quarter of 2018. The 

author applied the VAR model for analysis and the 

results showed that there is a causal relationship 

of EX to GROWTH but the opposite effect from 

GROWTH to EX variables is not really clear. At 

the same time, exports and economic growth are 

also affected by the shocks themselves in the past. 

The result of the paper is a basis to help managers, 

policy makers and researchers to have clear 

outlook the relationship between the two variables 

and thereby have appropriate policies to boost the 

economy growth as well as opening up further 

research. 

Keywords: Vector autoregression, growth, export. 
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quan hệ nhân quả có tác động cùng chiều. Điều này 

cho thấy khi thúc đẩy xuất khẩu giúp sử dụng có hiệu 

quả triệt để các nguồn lực, thúc đẩy tính chuyên môn 

hóa,… dẫn tới việc sử dụng các nguồn lực một cách 

có hiệu quả, đem lại nguồn ngoại hối và từ đó tạo tăng 

trưởng kinh tế. Bên cạnh đó khi quốc gia có tốc độ 

tăng trưởng ổn định là điều kiện thuận lợi cho các 

chương trình hợp tác song phương, đa phương để huy 

động các nguồn lực trong và ngoài nước mở ra nhiều 

cơ hội gia tăng giá trị xuất khẩu. 

Để xét sự tác động qua lại của mối quan hệ hai biến 

số EX và GROWTH, tác giả áp dụng mô hình VAR 

với phương trình như sau: 

GROWTHt = α0 + ∑ α𝑛
𝑖=1 1i.GROWTHt-i + 

∑ α𝑛
𝑖=1 2i.EXt-i + i 

EXt = α 0 + ∑ α𝑛
𝑖=1 1i.EXt-i + ∑ α𝑛

𝑖=1 2i.GDPt-i + i 

Trong đó, GROWTHt là tỷ lệ tăng trưởng liên hoàn 

GDP Việt Nam trong thời điểm t, EX là giá trị hàng 

xuất khẩu, i là sai số ngẫu nhiên.

Nguồn số liệu được tác giả tiến hành thu thập và xử lý 

theo quý năm 2000 đến năm 2018, trong đó giá trị tổng 

sản phẩm quốc nội (GDP) được thu thập từ Tổng cục 

thống kê, giá trị hàng xuất khẩu thu thập từ nguồn 

Tổng cục Hải Quan Việt Nam. 

2.2. Tổng quan về xuất khẩu và tăng trưởng 

GDP tại Việt Nam 

Yếu tố rất quan trọng được xem là động lực để 

giúp nền kinh tế tăng trưởng đó là xuất khẩu. Việt Nam 

đã có bước chuyển biến mạnh mẽ khi thực hiện mô 

hình kinh tế mở cửa tăng cường giao lưu, thúc đẩy hợp 

tác quốc tế và tăng cường xuất khẩu. Giá trị hàng xuất 

khẩu có xu hướng tăng trong thời gian qua thể hiện ở 

biểu đồ Hình 1. 

Khi xét về đóng góp của các thành phần kinh tế thì 

có trên 60% tổng giá trị hàng xuất khẩu do khối khu 

vực kinh tế có yếu tố nước ngoài, phần còn lại do phần 

đóng góp của các doanh nghiệp trong nước.  

Khi xét tỷ trọng xuất khẩu theo cơ cấu của nhóm 

hàng ta có biểu đồ tỷ trọng ở Hình 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Giá trị xuất khẩu giai đoạn 2000Q1-2018Q4 
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Hình 2. Cơ cấu tỷ trọng giá trị theo nhóm hàng 
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Khi xét về biến động GDP của Việt Nam trong suốt 

giai đoạn từ 2000Q1 đến 2018Q4 thì nhìn chung giá 

trị có xu hướng tăng (Hình 3). 

Nếu xét tốc độ tăng trưởng liên hoàn thì nhìn 

chung Việt Nam đều có xu hướng tăng trưởng dương 

qua mỗi kỳ, số liệu kết quả tăng trưởng sẽ được sử 

dụng để xem xét tác động của giá trị xuất khẩu đến 

tăng trưởng kinh tế (Hình 4). 

2.3. Kiểm định tính dừng 

Với việc sử dụng kiểm định bằng Dickey-Fuller 

để xác định tính dừng của biến kinh tế, với giả thiết H0 

là chuỗi dữ liệu không có tính dừng. 

Bảng 1 cho thấy chuỗi số liệu EX và GROWTH 

đều không có tính dừng, với việc thực hiện lấy giá trị 

sai phân bậc 1 chuối số liệu thì đều có tính dừng ở độ 

tin cậy 95%.

2.4. Kết quả mô hình VAR 

Qua quá trình kiểu định độ trễ của mô hình VAR, 

tác giả quyết định sử dụng mô hình ở độ trễ 4 (Lag) 

với các tiêu chí sử dụng dựa trên kết quả Bảng 2. 

Kết quả thu được từ kiểm định sự ổn định của mô 

hình cho thấy các nghiệm đều nằm phía trong của vòng 

tròn đơn vị nên ta có thể nói việc áp dụng mô hình VAR 

với độ trễ 4 (Lag) có tính ổn định và phù hợp. 

2.5. Kiểm định Granger 

Với việc sử dụng Granger nhằm mục đích xác định 

xem các biến số có mối quan hệ nhân quả hay không 

và tác giả có thu được lại kết quả Bảng 4. 

Nhìn vào các thông số kết quả ở Bảng 4, ta có cơ 

sở để nói rằng với mức ý nghĩa 5% thì EX có ảnh 

hưởng nhân quả đến GROWTH nhưng GROWTH lại 

không có ảnh hưởng đến EX. 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê 

Hình 3. Giá trị tổng sản phẩm quốc nội GDP giai đoạn 2000Q1-2018Q4 
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Hình 4. Tốc độ tăng trưởng liên hoàn 
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Bảng 1. Kiểm định tính dừng  

Biến Chuỗi dữ liệu gốc Chuỗi dữ liệu sai phân bậc 1 

GROWTH 0,4939 0,0000 

EX 1,0000 0,0373 

Nguồn: Tổng hợp từ phần mềm Eviews 10. 
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2.5. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Kết quả thu được từ mô hình VAR và phân tích 

hàm phản ứng đẩy cho ta thấy: 

- Tác động của GROWTH trong quá khứ đến 

GROWTH hiện tại 

Từ đồ thị Response of DGROWTH to 

DGROWTH chúng ta có thể quan sát thấy GROWTH 

ở hiện tại bị tác động cùng chiều với cú sốc của chính 

yếu tố này trong quá khứ với độ trễ sau 4 quý. Điều 

này cũng cho chúng ta thấy tăng trưởng kinh tế tốt 

trong quá khứ sẽ giúp nền kinh tế tăng trưởng theo ở 

hiện tại và tác động rõ rệt nhất sau 4 quý và ngược lại.  

- Tác động của EX đến GROWTH 

Theo đồ thị Response of DEX to DGROWTH cho 

kết quả rằng giá trị xuất khẩu tăng trong quá khứ trước 

đó sẽ tác động đến tăng trưởng ở giai đoạn hiện tại sau 

độ trễ 3 quý. 

- Tác động của GROWTH đến EX 

Theo đồ thị Response of DGROWTH to DEX cho 

kết quả rằng, số liệu đã được thu thập trong giai đoạn 

2000Q1-2018Q4 ở Việt Nam thì tăng trưởng kinh tế 

hầu như không có tác động rõ rệt gì đến giá trị xuất 

khẩu, kết quả này cũng phù hợp với kết quả nhận được 

trong kiểm định Granger. 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 

Nguồn: Tổng hợp từ phần mềm Eviews 10 

Hình 5. Kiểm định đơn vị  

- Tác động của EX trong quá khứ đến EX hiện tại 

Theo đồ thị thu được Response of DEX to DEX, 

chúng ta có thể nói rằng giá trị xuất khẩu ở hiện tại 

Bảng 2. Kiểm định độ trễ cho mô hình VAR  

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1731,956 NA 1,12e+19 49,54160 49,60584 49,56712 

1 -1728,519 6,578642 1,14e+19 49,55770 49,75042 49,63425 

2 -1722,809 10,60517 1,09e+19 49,50882 49,83004 49,63641 

3 -1720,415 4,309375 1,14e+19 49,55471 50,00441 49,73333 

4 -1690,049 52,92281* 5,38e+18* 48,80141* 49,37959* 49,03107* 

Nguồn: Tổng hợp từ phần mềm Eviews 10 

Bảng 3. Kết quả mô hình VAR  

Biến Dgrowth DEX 

C 0,0838749392126 587112736,385 

Dgrowth(-1) - 0,210066782613 88369218,186 

Dgrowth(-2) - 0,0138422185414 341027432,582 

Dgrowth(-3) 0,0505602805014 13593504,9546 

Dgrowth(-4) - 0,459706407515 232364251,298 

DEX(-1) 5,67716601173e-12 - 0,0611755873961 

DEX(-2) - 3,29776287935e-12 - 0,233988091722 

DEX(-3) - 2,56228415925e-11 - 0,0917222712649 

DEX(-4) - 5,43115461917e-11 0,696800365131 

Nguồn: Tổng hợp từ phần mềm Eviews 10 

Bảng 4. Kết quả granger 

 
H0: DGROWTH không có mối quan hệ 

Granger với DEX 

H0: DEX không có mối quan hệ 

Granger với DGROWTH 

Giá trị Granger 0,9773 0,0145 

Nguồn: Tổng hợp từ phần mềm Eviews 10 
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chịu chi phối bởi xuất khẩu trong quá khứ và thể hiện 

rõ rệt sau khoảng thời gian từ 2 đến 3 quý sẽ tác động 

ngược chiều nhưng lại cùng chiều sau khoảng thời 

gian 5 quý. Điều này đồng nghĩa với việc hoạt động 

xuất khẩu của Việt Nam biến động rất khó lường và 

gặp nhiều khó khăn do tác động bất thường của nền 

kinh tế trong nước cũng như của thế giới. 

3. Kết luận từ nghiên cứu 

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu kiểm định mối liên 

hệ qua lại hai chiều giữa EX và GROWTH ở Việt Nam 

giai đoạn 2000Q1 đến 2018Q4, tác giả ứng dụng mô hình 

VAR để làm sáng tỏ vấn đề. Qua kết quả thu được chỉ ra 

trong giai đoạn khảo sát tồn tại mối liên hệ nhân quả mật 

thiết của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế, còn chiều 

ngược lại tăng trưởng kinh tế có quan hệ nhân quả rất mờ 

nhạt đến xuất khẩu. Tác động của giá trị xuất khẩu đến 

tăng trưởng kinh tế thể hiện rõ rệt nhất sau khoảng thời 

gian 3 quý, ngoài ra mỗi biến số kinh tế đều chịu tác động 

của chính bản thân biến số kinh tế đó trong quá khứ như 

tăng trưởng kinh tế ở hiện tại cùng chiều với tăng trưởng 

kinh tế trong quá khứ với độ trễ 4 quý và xuất khẩu trong 

quá khứ có ảnh hưởng đến xuất khẩu trong giai đoạn hiện 

tại sau 3 quý. 

Điều này cũng thể hiện chiến lược đẩy mạnh công 

tác xuất khẩu của chính phủ Việt Nam là hoàn toàn 

đúng đắn nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

Mức độ đóng góp vào tăng trưởng GDP của xuất khẩu 

là rất lớn đòi hỏi chính phủ cần có biện pháp đẩy mạnh 

xuất khẩu. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu của Việt Nam 

còn tập trung vào chiều rộng mà chưa chú trọng phát 

triển chiều sâu, quá nhiều hàng hóa thâm dụng sức lao 

động và chúng ta tham gia vào khâu gia công có giá 

trị gia tăng không cao.  

Thiết nghĩ để đẩy mạnh xuất khẩu cả chiều rộng 

và chiều sâu, chính phủ Việt Nam cần tăng cường 

tham gia các mối quan hệ quốc tế để tăng thị phần xuất 

khẩu cũng như tăng cường đầu tư vào các ngành có 

hàm lượng chất xám như ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo, nhóm hàng công nghiệp nặng,… Bên cạnh đó 

cũng cần có chính sách phù hợp để tạo nền tảng cho 

tăng trưởng bền vững, tạo thuận lợi cho các nhà đầu 

tư từ đó tác động tích cực đến xuất khẩu. 

Bài báo là công bố của đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp Trường năm học 2019-2020: “Ứng dụng phương 

pháp phân tích định lượng theo mô hình véc-tơ tự hồi 

quy (VAR) để kiểm định mối quan hệ giữa xuất khẩu 

và tăng trưởng kinh tế Việt Nam”. 
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Hình 6. Impulse response to Cholesky One S.D. Innovations  
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1. Giới thiệu 

Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển có vai trò 

đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế toàn cầu 

với những ưu thế vượt trội về khối lượng và quãng 

đường vận chuyển. Với hơn 90.000 tàu thương mại, 

có tổng trọng tải 1,86 tỉ DWT, vận chuyển hơn 80% 

khối lượng hàng hóa thương mại hàng năm trên thế 

giới [21]. Tuy nhiên, hoạt động hàng hải phát thải một 

lượng lớn khí thải nhà kính và các khí thải độc hại 

khác, gây tác động tiêu cực đến môi trường và khí hậu 

toàn cầu [3], [19], [22]. Theo các báo cáo nghiên cứu 

năm 2014, hoạt động hàng hải thải ra khoảng 1 tỉ tấn 

CO2 mỗi năm, chiếm khoảng 3% tổng lượng khí phát 

thải vào môi trường, có thể tăng lên 50% đến 250%. 

Hoạt động hàng hải cũng thải ra 12% SOx, và khoảng 

13% lượng khí thải NOx trên phạm vi toàn cầu [2].  

Tại kỳ họp lần thứ 70 của Ủy ban Bảo vệ môi 

trường biển (MEPC), Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) 

đã thông qua Nghị quyết MEPC.280(70), thống nhất từ 

ngày 01/01/2020 sẽ thực hiện việc tuân thủ hàm lượng 

lưu huỳnh 0,5% theo quy định của Phụ lục VI, Công 

ước MARPOL. Bên cạnh đó, IMO cũng ban hành các 

nghị quyết và thông tư hướng dẫn thực hiện [6÷18]. 

Điển hình như Nghị quyết MEPC.320 (74) về hướng 

dẫn thực hiện kiểm soát giới hạn lượng lưu huỳnh 0,5% 

theo Phụ lục VI, Công ước MARPOL; MEPC.321(74) 

2019 về hướng dẫn kiểm tra nhà nước cảng biển theo 

Chương 3, Phụ lục VI, Công ước MARPOL; 

MEPC.1/Circ.878 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch 

thực hiện của tàu để thực hiện nhất quán giới hạn hàm 

lượng lưu huỳnh 0,5% theo quy định của Phụ lục VI 

Công ước MARPOL,... Thời hạn áp dụng giới hạn lưu 

huỳnh 0,5% đã đến, chủ tàu, người khai thác tàu vẫn 

còn chưa nắm rõ được các lựa chọn để tiến hành thực 

hiện đáp ứng yêu cầu IMO 2020. Bài viết này cung cấp 

thông tin liên quan đến các giải pháp đáp ứng IMO 

2020 và phân tích ưu điểm, nhược điểm để lựa chọn 

phương án tối ưu giúp chủ tàu, người khai thác tàu cũng 

như các nhà hoạch định chính sách lựa chọn và phát 

triển phương án tối ưu bền vững theo chiến lược kiểm 

soát khí thải của IMO. 

Tóm tắt 
Chiến lược giảm phát thải khí thải từ tàu biển đến 
năm 2020 và không phát thải năm 2050 của IMO 
đòi hỏi chủ tàu, người khai thác tàu phải lựa chọn 
giải pháp kinh tế, đáp ứng được yêu cầu mới về 
nồng độ lưu huỳnh trong khí thải. Hầu hết đội tàu 
vận tải biển trên thế giới đang sử dụng nhiên liệu 
có chứa lượng lưu huỳnh cao (HSFO) là nhiên 
liệu không phù hợp với yêu cầu của IMO 2020. 
Có một số giải pháp để đáp ứng được IMO 2020 
đã và đang được triển khai ở một số quốc gia như: 
lắp đặt thiết bị xử lý khí thải, sử dụng nhiên liệu 
có nồng độ lưu huỳnh thấp hơn 0,5%, sử dụng 
MGO hoặc nhiên liệu chưng cất theo yêu cầu ISO 
8217:2017, và sử dụng nhiên liệu không chứa lưu 
huỳnh như LNG, LH2, NH3. Trong bài viết này, 
tác giả sẽ phân tích ưu, nhược điểm của từng lựa 
chọn. Từ đó đề xuất hướng để phát triển lựa chọn 
tối ưu. Kết quả nghiên cứu giúp cho chủ tàu, 
người khai thác tàu và các nhà hoạch định chính 
sách có định hướng để phát triển bền vững đối với 
ngành hàng hải. 
Từ khóa: Khí thải từ tàu biển, IMO 2020, lưu 
huỳnh 0,5%, nhiên liệu phù hợp. 
Abstract 
The IMO strategy reduces ship emission to 2020 and 
zero in 2050 that requires the ship-owners and 
operators are looking for economic solutions to meet 
the new requirements for Sulphur concentration in 
emission. The majority of shipping fleets worldwide 
are using high sulphur fuel oil (HSFO) as non-
compliance fuel to the IMO 2020. There are several 
solutions to meet IMO 2020 which have been 
implemented in some countries such as installing 
exhaust treatment equipment, using fuels with a 
maximum sulphur content of 0.5%, using MGO or 
distillate fuel according to requirements of ISO 
8217:2017, and use of non-sulphur fuel such as 
LNG, LH2, and NH3. In this article, the pros and 
cons of each option will be analyzed as well as 
proposing directions to develop optimal options. The 
research results help ship-owners, ship operators 
and policy-makers have an orientation to 
sustainable development for the maritime industry. 
Keywords: Ship emission, IMO 2020, Sulphur 
0.50%, compliance fuel. 
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2. Tiến trình cắt giảm lưu huỳnh 

Tiến trình cắt giảm lưu huỳnh trong khí thải tàu 

biển xuống 0,5% được thông qua tại kỳ họp thứ 70 

của MEPC ngày 28/10/2016. Từ ngày 01/01/2020, 

giới hạn về nồng độ lưu huỳnh trong nhiên liệu hàng 

hải toàn cầu sẽ giảm từ 3,5% xuống 0,5% (Bảng 1). 

Mức độ tuân thủ giới hạn lưu huỳnh có thể sẽ thấp hơn 

trong hai tháng đầu năm 2020, như một số chủ tàu nhỏ 

chờ đợi để tuân thủ đầy đủ đến khi lệnh cấm sử dụng 

nhiên liệu không tuân thủ có hiệu lực vào đầu tháng 

ba năm 2020.

Thời gian Sự kiện 

28/10/2016 Kỳ họp của MEPC lần thứ 70, đã thông qua Nghị Quyết MEPC. 280(70) IMO chính thức quyết 

định giới hạn nồng độ Sulphur 0,5% trong khí thải trong năm 2020. 

04/5/2017 Hãng tàu container Maersk, Đan Mạch tuyên bố không ủng hộ việc sử dụng máy lọc không khí. 

Kéo theo đó là ngành vận tải có xu hướng chống lại giải pháp này - được coi là giải pháp chính 

2020. 

11/8/2017 Sự ra đời của xà lan CADISSA cung cấp LNG tại Rotterdam. Đây là minh chứng rõ ràng về việc 

hỗ trợ sử dụng LNG trong hoạt động vận tải biển. 

7/11/2017 CMA CGM’s thông báo đã đặt đóng mới 9 tàu container chạy bằng LNG. 

Điều này là một ủng hộ lớn đối với lựa chọn LNG làm nhiên liệu tương lai đối với ngành hàng hải. 

01/1/2018 Cơ hội cuối cùng để nâng cấp các nhà máy lọc dầu. 

Nhà máy lọc hóa dầu cần bắt đầu dự án khổng lồ - lọc hóa loại dầu có lưu huỳnh nhỏ hơn 0,5% 

trước 2 năm IMO 2020 thì mới có khả năng cung cấp nhiên liệu tuân thủ IMO 2020. 

09/9/2018 IMO đồng ý kế hoạch cấm vận chuyển dầu không tuân thủ vào năm 2020. 

13/4/2018 IMO áp dụng chiến lược GHG ban đầu tại kỳ họp MEPC 72 đã đồng ý cát giảm 50% khí thải 

nhà kính từ năm 2008 đến 2050. Điều này đòi hỏi các nhà chế biến dầu khí cần xem xét lại các 

khía cạnh về ô nhiễm môi trường đối với LNG. 

13/4/2018 Cơ hội cuối cùng để IMO ban hành giải pháp mới trước năm 2020. 

01/7/2018 Cơ hội cuối cùng để bắt đầu đóng các tàu sử dụng nhiên liệu LNG vì đóng mới tàu LNG là phức 

tạp cần ít nhất 18 tháng để đưa tàu vào vận hành trước năm 2020. 

03/10/2018 Nhà sản xuất dầu toàn cầu Shell công bố địa điểm cung cấp nhiên liệu hàng hải đáp ứng 0,5% 

lưu huỳnh tại các cảng biển trên khắp châu Mỹ, Châu Âu, khu vực Trung Đông và Châu Á. 

26/10/2018 Tại kỳ họp MEPC 73, IMO đã thông qua lệnh cấm dầu nhiên liệu không tuân thủ, có hiệu lực 

vào từ 20/3/2020. 

02/1/2019 S&P đã đánh giá giá nhiên liệu đáp ứng 0,5% lưu huỳnh. Các đánh giá ban đầu phản ánh thông 

tin pha trộn từ các nhiên liệu kinh tế. 

01/5/2019 Cơ hội cuối để đặt các máy xử lý khí thải cho tàu đáp ứng yêu cầu IMO 2020. Các máy này 

cần đặt ít nhất vài tháng và lắp đặt mất khoảng 2-3 tuần, cũng như nhà máy có thể lắp đặt. 

1/10/2019 Phần lớn đội tàu vận tải biển trên thế giới có nhu cầu sử dụng nhiên liệu lưu huỳnh 0,5% trong 

quý IV 2019. 

10/12/2019 Hạn cuối cùng để chuyển sang nhiên liệu 0,5% lưu huỳnh. 

01/1/2020 Giới hạn lưu huỳnh trong nhiên liệu hàng hải giảm từ 3,5% xuống 0,5%. 

Bảng 1. Tiến trình cắt giảm lưu huỳnh 
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3. Nhiên liệu thay thế đáp ứng IMO 2020 

Nhu cầu nhiên liệu hàng hải không chỉ được 

thúc đẩy bởi nhu cầu khối lượng vận tải đang tăng, 

thành phần đội tàu và hiệu quả hoạt động mà còn 

quyết định tổng nhu cầu năng lượng và chia sẻ 

nhiên liệu tiêu thụ trong khu vực kiểm soát khí thải 

ECAs, lượng Marine Gas Oil (MGO), Liquid 

Natural Gas (LNG) và sử dụng High Sulphur Fuel 

Oil (HSFO) kết hợp máy xử lý khí thải trên tàu. 

Theo đánh giá mức độ sẵn có của dầu nhiên liệu 

(2016), nhu cầu năng lượng hàng hải sẽ tăng 8% 

trong giai đoạn 2012 đến 2020. Khối lượng dầu 

nhiên liệu cho ngành hàng hải cơ bản sẽ tăng 5,5% 

(308 triệu tấn/năm), trong khi LNG sẽ tăng 50% 

(khoảng 12 triệu tấn/năm). Khối lượng HSFO (lưu 

huỳnh> 0,5%) cơ bản sẽ giảm từ 228 triệu tấn 

xuống 36 triệu tấn. Ngoài ra, nhu cầu về HSFO 

(hàm lượng lưu huỳnh nhỏ hơn 0,5%) sẽ là 233 triệu 

tấn trong khi đó nhu cầu về MGO sẽ là 39 tấn, hầu 

hết sẽ có hàm lượng lưu huỳnh nhỏ hơn 0,1%. Nhu 

cầu nhiên liệu toàn cầu sẽ tăng từ khoảng 4.000 

triệu tấn trong năm 2012 lên khoảng 4.500 triệu tấn 

vào năm 2020, tăng 13%. Nhu cầu nhiên liệu không 

thuộc hàng hải sẽ tăng 13%; nhu cầu nhiên liệu đối 

với ngành hàng hải sẽ tăng 5% theo kịch bản cơ sở, 

tăng 21% trong trường hợp cao và giảm 8% trong 

trường hợp thấp. 

Nhìn chung, các quy định về chất lượng không 

khí ngày càng nghiêm ngặt hơn, trong đó kiểm soát 

hàm lượng lưu huỳnh dưới 0,5% có thời hạn 

01/01/2020 đang là vấn đề thời sự, về cơ bản có bốn 

tùy chọn thay thế [1], [19], [20] có thể được áp dụng 

ngay như sau.  

3.1. Sử dụng LNG hoặc nhiên liệu không chứa 

lưu huỳnh như NH3, LH2  

Tùy chọn này là một giải pháp tốt nhất cho các vấn 

đề môi trường của ngành vận tải biển. Dự kiến LNG 

sẽ là nhiên liệu hàng hải trong tương lai vì tuân thủ 

chiến lược giảm phát thải 100% SOx, 95% NOx, 99% 

PMs từ tàu vì hàm lượng lưu huỳnh dưới 0,1% là dạng 

nhiên liệu sạch nhất. LNG là một biện pháp đã được 

chứng minh về mặt kỹ thuật, cơ sở hạ tầng và được 

phát triển nhanh chóng tại tất cả các cảng lớn trên thế 

giới. Bên cạnh đó, LNG là nhiên liệu rẻ hơn gần một 

nửa so với giá dầu thô và một phần ba giá dầu diesel 

[2]. Trong khi dầu vẫn là lựa chọn nhiên liệu chính 

cho các tàu hiện có, LNG có thể là lựa chọn thú vị cho 

các tàu đóng mới. Theo đơn đặt hàng mới cho việc 

đóng tàu LNG đáp ứng IMO 2020 được dự đoán là 

một kịch bản lạc quan, có hơn 2000 tàu sử dụng LNG 

vào năm 2025 (Đăng kiểm Lloyd). Tuy nhiên, nó đòi 

hỏi két chứa chuyên dụng được thiết kế đặc biệt và 

không gian cần thiết có thể tăng gấp bốn lần so với 

nhiên liệu khác, làm giảm sức chứa hàng hóa của tàu. 

Chi phí đóng tàu LNG cao và phức tạp hơn nhiều so 

với các tàu chở hàng khác. Chuỗi cung ứng LNG đang 

còn hạn chế, nhiều cảng biển chưa cung cấp LNG cho 

các tàu ra vào hoạt động tại cảng. Việc sử dụng LNG 

(chủ yếu là methane) và phát thải của nó cần được 

nghiên cứu và đánh giá, xem xét vấn đề ô nhiễm môi 

trường. Bên cạnh đó, LH2 và NH3 là nhiên liệu sạch 

mới đang được nghiên cứu và áp dụng, đây cũng là 

nhiên liệu có kỳ vọng phát triển mạnh mẽ. 

3.2. Chuyển từ HSFO sang MGO hoặc các sản 

phẩm chưng cất 

Khi chuyển sang dùng nhiên liệu MGO hoặc các 

sản phẩm chưng cất thì đồng nghĩa với tăng đáng kể 

chi phí nhiên liệu trong hoạt động của tàu biển vì giá 

trung bình trong một thập kỷ qua của MGO cao hơn 

10-25% so với Brent Crude oil, cao hơn 35-45% so 

với HSFO [2]. Việc sử dụng MGO cũng có thể phải 

trang bị các hệ thống máy xử lý nhiên liệu do độ nhớt 

của nhiên liệu loại này rất thấp. Bên cạnh đó, việc vệ 

sinh các két đã chứa nhiên liệu có hàm lượng lưu 

huỳnh cao trong thời gian dài phải được tiến hành cẩn 

trọng trước khi đưa MGO vào két để tránh các vấn đề 

liên quan đến ô nhiễm hoặc không tuân thủ hàm lượng 

lưu huỳnh thấp hơn 0,5%. 

3.3. Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu 

huỳnh rất thấp hoặc nhiên liệu hỗn hợp tuân 

thủ hàm lượng lưu huỳnh dưới 0,5% 

Hỗn hợp nhiên liệu phù hợp với lượng lưu huỳnh 

thấp sẽ có sẵn trên thị trường thông qua nhiều sản 

phẩm nhiên liệu. Tuy nhiên, hỗn hợp nhiên liệu mới 

có thể sẽ vấp phải vấn đề tương thích, đòi hỏi việc xử 

lý nhiên liệu hỗn hợp cần được kiểm soát chặc chẽ và 

tiến hành thận trọng để tàu có thể vận hành an toàn. 

Kiểm soát chất lượng khi cấp nhiên liệu để đảm bảo 

chất lượng nhiên liệu nhận lên tàu là việc làm rất quan 

trọng. Cần ban hành các bộ tiêu chuẩn đối với các 

nhiên liệu hỗn hợp được pha trộn dựa trên tiêu chuẩn 

ISO 8217:2017 [5]. 

3.4. Sử dụng HSFO kết hợp hệ thống xử lý khí 

thải trên tàu 

Dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao (HSFO) sẽ vẫn 

là nhiên liệu chính cho hoạt động hàng hải sau năm 
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2020. Do đó để tuân thủ các yêu cầu về kiểm soát nồng 

độ khí thải thì tàu phải được trang bị hệ thống làm 

sạch khí thải bằng phương pháp ướt. Tuy nhiên, khi 

lắp đặt các hệ thống làm sạch khí thải cần tính đến các 

yếu tố như thời gian, chi phí lắp đặt, các khoản chi phí 

phát sinh từ chất thải của hệ thống, trách nhiệm pháp 

lý các bên liên quan trọng việc bảo trì và sửa chữa 

trong trường hợp các hệ thống làm sạch khí thải không 

hoạt động. Hệ thống làm sạch khí thải khô đòi hỏi phải 

sử dụng chất phản ứng rất tốn kém như ure, calcium 

hydroxide; đòi hỏi không gian lưu trữ lớn nên ít được 

các chủ tàu lựa chọn. Phương pháp xử lý khí thải ướt 

áp dụng cho tàu biển gồm ba loại (Hình 1). Open-loop 

Scrubber là hệ thống có rất ít chi tiết, được thiết kế 

đơn giản, dễ dàng lắp đặt trên tàu; quá trình vận hành, 

kiểm tra đơn giản, bảo trì ít; hệ thống không yêu cầu 

không gian lưu trữ chất thải; Nhưng nó cũng tồn tại 

một số nhược điểm như yêu cầu làm mát hệ thống, 

hoạt động phụ thuộc vào độ kiềm của nước, cần khối 

lượng nước rất lớn để làm sạch nên hệ thống tiêu thụ 

năng lượng rất lớn. Closed Loop Scrubber, là hệ thống 

hoạt động độc lập, ít yêu cầu bảo trì nhưng nó đòi hỏi 

không gian lưu trữ nước thải lớn; khó khăn khi lắp đặt 

và vận hành đối với động cơ sử dụng nhiều loại nhiên 

liệu. Hybrid Scrubber, là hệ thống thích hợp cho nhiều 

loại tàu và vùng hoạt động khác nhau nhưng hệ thống 

này đòi hỏi sửa đổi nhiều cấu trúc tàu, không gian lưu 

trữ cho hóa chất, chất phụ gia và nước thải lớn; hệ 

thống đòi hỏi thời gian và chi phí lắp đặt cao. Để một 

chủ tàu chọn hệ thống làm sạch khí thải phù hợp nhất 

cần xem xét đến các yếu tố như: không gian lắp đặt 

sẵn có trên tàu, khu vực hoạt động và kế hoạch thuê 

tàu, công suất của các động cơ và nồi hơi trên tàu, sự 

sẵn có nước ngọt và nguồn điện để vận hành trên tàu. 

Hiện nay, hai hệ thống làm sạch khí thải tàu biển 

Closed-loop scrubber và Hybrid Scrubber đã được 

nhiều quốc gia chấp nhận cho tàu sử dụng trong vùng 

nước cảng biển và trang bị thiết bị tiếp nhận cặn từ các 

hệ thống này tại cảng. 

   

Open-loop 

Scrubber 

Hybrid 

scrubber 

Closed-loop 

scrubber 

Hình 1. Phân loại máy làm sạch khí thải  

phương pháp ướt  

Từ những phân tích ở trên có thể thấy rằng các giải 

pháp trên đều có các ưu điểm và nhược điểm. Đến nay, 

sử dụng nhiên liệu sạch LNG đang là xu thế trên thế 

giới và phù hợp với các tàu đóng mới. Đối với các tàu 

đang hoạt động (sử dụng hệ động lực diesel), các chủ 

tàu Việt Nam có xu hướng sử dụng nhiên liệu pha trộn 

tuân thủ hàm lượng lưu huỳnh. Tuy nhiên, để tận dụng 

được các ưu điểm của các giải pháp hiện hữu trên thì 

cần có sự vào cuộc đồng bộ từ các cơ quan quản lý 

Nhà nước về hàng hải, chủ tàu, người khai thác tàu và 

thuyền viên. 

4. Một số lưu ý để đáp ứng IMO 2020  

4.1. Kiểm soát chất lượng chuỗi cung ứng 

nhiên liệu 

Đối với nhiên liệu sạch, LNG đang được Việt Nam 

xây dựng các bồn chứa trên đất liền trải dài từ Bắc 

xuống Nam. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa thiết lập 

chuỗi cung ứng LNG cho tàu biển tại các cảng biển. 

Để xây dựng chuỗi cung ứng LNG cho tàu biển, chúng 

ta cần tiến hành các công việc như sau: Đánh giá rủi 

ro khi cung ứng LNG tại khu vực cảng biển; Ban hành 

các chính sách, luật lệ và tiêu chuẩn sử dụng LNG; 

Đánh giá các bồn chứa, hệ thống cung ứng và ảnh 

hưởng khi gặp sự cố như đâm va; Thông báo các cảng 

biển cung cấp LNG và các dịch vụ hỗ trợ để áp dụng 

tại các cảng biển;  

Đối với nhiên liệu pha trộn, cần ban hành luật quản 

lý chất lượng cho chuỗi cung ứng đối với các nhà cung 

cấp. Quản lý hệ thống chuỗi cung ứng từ nơi sản xuất 

(các nhà máy lọc hóa dầu), các tàu cấp dầu đến các tàu 

nhận dầu tại các cảng biển. Đảm bảo chất lượng của 

các tàu cấp dầu pha trộn này phù hợp với yêu cầu của 

IMO, cụ thể là Phụ lục VI - MARPOL73/78 và tiêu 

chuẩn ISO 8217, với các tham số kiểm soát chất lượng 

được yêu cầu nghiêm ngặt hơn. 

4.2. Kế hoạch thực hiện cụ thể cho tàu 

Các tàu phải tuân thủ việc sử dụng nhiên liệu có 

nồng độ lưu huỳnh dưới 0,5% từ ngày 01/01/2020, các 

công ty vận tải biển cần lưu ý điều này khi lập kế 

hoạch trước để đảm bảo tuân thủ. 

Cần tiến hành đánh giá rủi ro và lập kế hoạch giảm 

thiểu ảnh hưởng của việc sử dụng nhiên liệu mới. Sửa 

đổi hệ thống dầu nhiên liệu và làm sạch két chứa dầu 

cần được tiến hành sớm để tàu kịp khai thác khi IMO 

2020 đi vào hiệu lực. 

Cần quan tâm đến khả năng chứa và phân tách dầu 

nhiên liệu. 

Lên kế hoạch mua nhiên liệu tuân thủ IMO 2020 

từ các nhà cung cấp ở khu vực tàu hoạt động. Cần lên 
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kế hoạch thay dầu cụ thể cho mỗi tàu. 

Cần chuẩn bị các tài liệu và báo cáo theo hướng 

dẫn của chính quyền các cảng biển. 

Cập nhật các hợp đồng: xem xét các điều khoản 

hiện tại có còn phù hợp với các yêu cầu mới hay không. 

Cần chú ý đến hợp đồng thuê tàu và các điều khoản 

phối hợp với nhau về: sự phù hợp, đặc điểm kỹ thuật, 

sự phân tác, kết hợp, tương thích và sự giám sát, chất 

lượng nhiên liệu, tốc độ và hiệu suất, sử dụng hệ thống 

làm sạch khí thải, chuẩn bị và làm sạch các két chứa 

nhiên liệu, điều chỉnh các điều khoản về nhận nhiên 

liệu, chi phí khi nhận nhiên liệu, điều chỉnh giá nhiên 

liệu, các điều khoản về đảm bảo tốc độ và hiệu suất, 

và các điều khoản cho thuê. 

4.3. Huấn luyện thuyền viên 

Thuyền viên cần được đào tạo để duy trì tốt các sổ 

nhật ký trên tàu phù hợp với các yêu cầu của 

MARPOL 73/78, pháp luật và các hướng dẫn kỹ thuật 

của nước mà tàu mang cờ để có cách tiếp cận phù hợp 

khi nhận và sử dụng các nhiên liệu này. Thuyền viên 

cần phối hợp với chủ tàu, người khai thác tàu và đại 

lý để cập nhật các thông tin về đặc tính của nhiên liệu 

mới trước và khi nhận, để sẵn sàng đáp ứng các yêu 

cầu trong lưu trữ, sử dụng nhiên liệu này trên tàu. Cần 

kiểm tra, giám sát liên tục, đầy đủ về số lượng và chất 

lượng nhiên liệu trong mỗi két chứa cũng như hệ 

thống đường ống chuyển nhiên liệu. Trước khi nhập 

tàu, thuyền viên cần được đào tạo về các quy trình 

khởi động, vận hành, tắt máy khi sử dụng nhiên liệu 

mới cũng như các tình huống bảo trì, sửa chữa. 

4.4. Yêu cầu kiểm tra PSC 

Đối với các tàu sử dụng các nhiên liệu phù hợp 

IMO 2020 (MGO, LSFO,...) thì cần chuẩn bị các giấy 

tờ kiểm tra như giấy chứng nhận International Air 

Pollution Prevention (IAPP), Bunker Delivery Note 

(BDN), nhật ký nhận nhiên liệu, quy trình nhận nhiên 

liệu theo ISM, nhật ký tiêu thụ nhiên liệu, nhật ký làm 

quen và huấn luyện cho thuyền viên. Bản sao của bất 

kỳ Báo cáo sự không có sẵn dầu nhiên liệu (FONAR) 

nào được gửi đến Quốc gia tàu mang cờ quốc tịch và 

tất cả các tài liệu hỗ trợ (sẽ được giữ lại trên tàu phục 

vụ cho việc kiểm tra trong ít nhất 12 tháng). Cần lưu 

ý là FONAR được yêu cầu phải được gửi đến Quốc 

gia tàu mang cờ quốc tịch và cảng đến tiếp theo của 

tàu. Nhiên liệu được phân tích nồng độ lưu huỳnh 

bằng cách sử dụng bộ “Test Kit”. Đồng thời, nhiên 

liệu này sẽ được phân tích chi tiết các tham số tại 

phòng thí nghiệm được chỉ định theo tiêu chuẩn ISO 

8754:2003 [4] về sản phẩm dầu mỏ - Xác định nồng 

độ lưu huỳnh - Khả năng phân tán theo tia X. 

Đối với các tàu sử dụng hệ thống làn sạch khí thải 

cần chuẩn bị các tài liệu như giấy chứng nhận cho 

phép lắp đặt sử dụng hệ thống làm sạch khí thải, nhật 

ký vận hành hệ thống. Tiến hành kiểm tra hoạt động 

của hệ thống làm sạch khí thải. Cấm xả nước thải từ 

hệ thống làm sạch khí thải dạng vòng lặp mở (Open-

loop scrubbers). Thanh tra nhà nước cảng biển có thể 

tiến hành điều tra nếu như có sự khác biệt được phát 

hiện. 

5. Kết luận 

Thời hạn áp dụng quy định về kiểm soát nồng 

độ lưu huỳnh 0,5% đã đến. Ngành hàng hải Việt 

Nam cần xây dựng chiến lược để đáp ứng các yêu 

cầu trong tình hình mới. Bài viết đã khái quát tiến 

trình cắt giảm lưu huỳnh đồng thời phân tích ưu 

điểm, nhược điểm của bốn phương án đang được 

triển khai. Đây là cơ sở để: Các nhà máy lọc hóa 

dầu cần nghiên cứu, sản xuất và cung ứng các nhiên 

liệu phù hợp IMO 2020, phát triển hệ thống cung 

cấp các nhiên liệu này tại các cảng biển, vùng nước 

cảng biển đáp ứng nhu cầu của các tàu sử dụng. Các 

công ty vận tải biển cần nghiên cứu, lựa chọn giải 

pháp phù hợp đối với tàu của công ty mình. Để xây 

dựng kế hoạch cụ thể cho tàu, huấn luyện thuyền 

viên đảm bảo tuân thủ các yêu cầu trong công tác 

thanh tra nhà nước cảng biển. Cần xây dựng chính 

sách khuyến khích sử dụng nhiên liệu LNG đối với 

các tàu đóng mới cũng như chuỗi cung ứng LNG tại 

các cảng biển.  
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1. Đặt vấn đề 

Đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống con 

người, tài sản và vật quyền đối với tài sản luôn là một 

chế định chiếm vị trí trung tâm trong Bộ luật Dân sự 

của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Bộ luật 

Dân sự Việt Nam. Tàu biển cũng là một loại tài sản, 

nhưng là một loại tài sản đặc thù, do đó, vật quyền đối 

với tàu biển, ngoài việc tuân theo các quy định chung 

của Bộ luật Dân sự thì còn có các quy định riêng trong 

Bộ luật Hàng hải. Nghiên cứu khía cạnh pháp lý của 

vật quyền đối với tàu biển không phải là chủ đề mới 

và đã được một số học giả trên thế giới nghiên cứu, có 

thể kể đến như cuốn sách “Drobnig International 

Encyclopedia of Comparative Law, Instalment 12” 

của tác giả Douglas, bài “The action in Rem and 

Arrest” của tác giả G. Schmitt hay bài báo “Bring the 

vessel to court: The unique feature of the action in rem 

in the admiralty law proceedings” của tác giả Carlo 

Corcione đăng trên tạp chí International Review of 

Law,... Tuy nhiên, các công trình, bài viết của các học 

giả nước ngoài tập trung phân tích vật quyền đối với 

tàu biển chủ yếu theo quy định của hệ thống pháp luật 

Common-law, dựa trên nền tảng pháp luật Anh hoặc 

Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, đây là một chủ đề mới, chưa 

nhận được sự quan tâm nghiên cứu của các học giả 

trong nước và nếu có, thì chỉ tiếp cận ở từng lĩnh vực 

nhỏ, tiêu biểu có thể kể đến như bài báo của tác giả 

Nguyễn Đức Việt: “Giải quyết xung đột pháp luật về 

quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản ở Việt 

Nam hiện nay” [1]. Cơ sở lý luận và pháp lý của vật 

quyền đối với tàu biển còn đang là lĩnh vực bỏ ngỏ. 

Vì lý do đó, nhóm tác giả lựa chọn nghiên cứu về vật 

quyền đối với tàu biển dưới góc độ luật thực định Việt 

Nam trong sự so sánh giữa Luật Dân sự - là ngành luật 

chung và Luật Hàng hải - là luật chuyên ngành với 

mong muốn làm giàu thêm, làm sáng tỏ thêm những 

vấn đề lý luận và pháp lý cũng như đề xuất một số 

kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vật 

quyền đối với tàu biển. Trong giới hạn phạm vi nghiên 

cứu của bài báo, khái niệm tàu biển được hiểu theo 

quy định tại Điều 13 của Bộ luật Hàng hải năm 2015, 

theo đó “tàu biển là phương tiện nổi di động chuyên 

dùng hoạt động trên biển, không bao gồm tàu quân sự, 

tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thủy nội địa, tàu 

ngầm, tàu lặn, thủy phi cơ, kho chứa nổi, giàn di động, 

ụ nổi”. Do đó, vật quyền đối với những tài sản không 

phải là tàu biển theo quy định trên sẽ không thuộc 

phạm vi nghiên cứu của bài báo. 

2. Quan niệm về tàu biển trong mối tương 

quan với khái niệm tài sản trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam 

2.1. Một số điểm tương đồng 

Theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Dân sự 

Việt Nam năm 2015 (sau đây gọi tắt là BLDSVN năm 

2015), tài sản được hiểu là: “vật, tiền, giấy tờ có giá 

và quyền tài sản”. Bên cạnh việc phân loại tài sản 

thành động sản và bất động sản, tài sản còn bao gồm 

tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. 

Đối với tài sản là bất động sản, pháp luật dân sự quy 

định loại tài sản này được đăng ký theo quy định về 

Tóm tắt 
Vật quyền là một chế định quan trọng trong pháp 

luật dân sự, được quy định dưới góc độ luật chung. 

Tuy nhiên, vật quyền đối với tàu biển được quy 

định trong pháp luật hàng hải - với tư cách là luật 

chuyên ngành lại mang tính đặc thù. Bài báo tập 

trung phân tích mối quan hệ giữa quy định của 

luật chung với những quy định của luật chuyên 

ngành, qua đó giúp làm giàu thêm, sáng tỏ thêm 

những vấn đề lý luận và pháp lý của vật quyền đối 

với tàu biển đồng thời đề xuất một số kiến nghị 

nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vật quyền 

đối với tàu biển. 

Từ khóa: Vật quyền, tàu biển, pháp luật, Việt Nam. 

Abstract 
Rights in rem is provided important by civil law in 

the perspective of general law. In maritime field, 

besides the common understanding, rights in rem 

on ship also have specific provisions. The paper 

focuses on analyzing the relationship between 

general and specific regulations, thereby helping 

to clarify on the rights in rem on ship and propose 

some recommendations to improve the Vietnamese 

law on the rights in rem on ship. 

Keywords: Rights in rem, ship, law, Vietnam. 
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đăng ký tài sản. Đối với tài sản là động sản, pháp luật 

dân sự quy định không phải đăng ký, trừ trường hợp 

pháp luật về đăng ký tài sản có quy định khác. 

Tương thích với các quy định trên, tàu biển trong 

Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 (sau đây gọi tắt 

là BLHHVN năm 2015) được hiểu là động sản và theo 

quy định của Chương 2 trong BLHHVN năm 2015, 

tàu biển phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền. Thêm vào đó, tài sản có thể được 

tồn tại dưới dạng tài sản được hình thành trong tương 

lai. Tương ứng với quy định này, tàu biển đang trong 

quá trình đóng mới, dù hiện tại vẫn chưa hoàn thiện 

dựa trên phương diện cấu trúc hoặc chức năng, nhưng 

theo quy định tại Điều 23 của BLHHVN năm 2015, 

chủ tàu có quyền đăng ký cho tàu biển đó. Sau khi 

đăng ký được hoàn thành, chủ sở hữu có thể chính 

thức xác lập quyền sở hữu đối với tàu biển đó, như là 

một dạng tài sản tồn tại ở tương lai. 

2.2. Một vài yếu tố đặc thù của loại tài sản là 

tàu biển 

Tàu biển là một động sản phải đăng ký nhưng khác 

với tàu sản thông thường, việc đăng ký thuộc về chủ 

sở hữu tài sản thì theo quy định tại Điều 18 BLHHVN 

năm 2015, chủ tàu Việt Nam hoặc chủ tàu nước ngoài 

đều có thể đăng ký quyền sở hữu tàu biển hoặc đăng 

ký quốc tịch tàu biển hoặc cả hai, tùy từng trường hợp 

cụ thể trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam. 

Ngoài việc chủ tàu được đăng ký quyền sở hữu tàu 

biển, tàu biển nước ngoài do tổ chức, cá nhân Việt 

Nam thuê theo hình thức thuê tàu trần, thuê mua tàu 

cũng có thể được đăng ký mang cờ quốc tịch Việt 

Nam. Ngược lại, tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức, cá 

nhân Việt Nam có thể được đăng ký mang cờ quốc 

tịch nước ngoài. 

Trong pháp luật dân sự, tài sản không được quy 

định có quốc tịch riêng. Pháp luật điều chỉnh tài sản 

phụ thuộc vào nơi tài sản hiện diện và quốc tịch của 

chủ sở hữu tài sản ấy. Ngược lại, đối với tàu biển, quốc 

tịch của tàu biển tồn tại độc lập với quốc tịch của chủ 

tàu. Thậm chí, quốc tịch tàu biển là một bộ phận cấu 

thành để đánh giá giá trị của con tàu. Hiện tượng này 

được giải thích dựa trên một số lý do sau đây: 

Thứ nhất, theo truyền thống, tàu biển được cộng 

đồng quốc tế công nhận như một phần lãnh thổ mở 

rộng của một quốc gia. Vì vậy, quốc tịch của tàu biển 

là cơ sở pháp lý để xác định pháp luật quốc gia mà tàu 

biển phải tuân thủ theo “nguyên tắc cờ tàu” cũng như 

những tiêu chuẩn mà tàu đó phải tuân thủ dựa trên 

quốc tịch tàu. 

Thứ hai, xét dưới góc độ thương mại. Việc đăng 

ký quốc tịch tàu biển một cách linh hoạt và độc lập 

với quốc tịch của chủ tàu mang lại cho chủ tàu và 

nhiều chủ thể khác nhiều lợi ích, trong đó phải kể đến 

như giảm chi phí khai thác con tàu, qua đó tăng tính 

cạnh tranh cho các hãng tàu biển. Cho đến ngày nay, 

nhiều chủ tàu từ các khu vực khác nhau trên thế giới 

đều thực hiện việc đăng ký quốc tịch tàu theo cơ chế 

trên. Tàu biển treo cờ quốc tịch như thế gọi là tàu biển 

treo cờ thuận tiện (Flags of Convenience hoặc Free 

Flags) [2].     

Có thể thấy, tàu biển không chỉ là một loại tài sản 

thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật tư trong hệ 

thống pháp luật quốc gia mà còn được Luật quốc tế 

coi như một phần lãnh thổ mở rộng của quốc gia mà 

tàu biển mang quốc tịch. Do đó, tàu biển là một loại 

tài sản được pháp luật quốc gia công nhận và bảo vệ, 

đến lượt mình tàu biển lại tạo cơ sở để pháp luật quốc 

gia hiện diện trên nó. Đây là một đặc điểm rất ít loại 

tài sản có thể có được. Với những yếu tố đặc thù của 

mình, những vật quyền đối với tàu biển trong pháp 

luật Việt Nam đã có nhiều điểm riêng biệt 

3. Vật quyền đối với tàu biển theo pháp luật 

Việt Nam 

Khái niệm vật quyền bắt đầu được xây dựng trong 

Luật La Mã và được biết dưới tên gọi jus in re (quyền 

trên vật). Đây là một quyền được đòi hỏi trong một 

loại án kiện mà trong đó bị đơn không được xác định, 

gọi là action in rem, phân biệt với loại án kiện mà 

trong đó bị đơn được xác định rõ lai lịch, goi là action 

in personam. Theo cuốn từ điển Luật học của Viện 

khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, “vật quyền là quyền 

thực hiện trực tiếp trên vật và có tác dụng mang lại 

cho người có quyền toàn bộ hoặc một phần tiện ích 

kinh tế của vật đó”. Còn Theo PGS. TS. Dương 

Đăng Huệ, thì “vật quyền là quyền trên vật. Một 

người có tài sản thì có quyền trên vật, hay gọi theo 

cách khác đó là quyền sở hữu. Quyền trên tài sản của 

người khác thì gọi là vật quyền khác” [4]. 

Mặc dù BLDSVN năm 2015 không trực tiếp sử 

dụng thuật ngữ vật quyền, nhưng đã ghi nhận nội dung 

của vật quyền đối với tài sản bao gồm “quyền sở hữu 

đối với tài sản” được quy định tại Phần hai của Bộ luật 

và “quyền khác đối với tài sản” được quy định tại Điều 

159 của Bộ luật. Quyền khác đối với tài sản là quyền 

của chủ thể trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc 

quyền sở hữu của chủ thể khác, bao gồm: quyền đối 

với bất động sản liền kề; quyền hưởng dụng; quyền bề 

mặt. Quyền khác đối với tài sản vẫn có hiệu lực kể cả 

trong trường hợp quyền sở hữu đã được chuyển giao, 

trừ trường hợp BLDS, luật khác có liên quan quy định 

khác. Điều này phản ánh một trong những tư tưởng 

cốt lõi của vật quyền, đó là quyền này cho phép chủ 

sở hữu quyền được phép thực hiện quyền của mình, 
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bất kể vật đó đang thuộc quyền sở hữu của ai. Vật 

quyền đối với tàu biển ngoài những quy định chung 

về vật quyền đối với tài sản ghi nhận trong BLDSVN 

năm 2015 còn được quy định riêng trong BLHHVN 

năm 2015 với những điểm đặc thù.  

3.1. Quyền sở hữu 

Đối với tài sản thông thường, theo quy định tại 

Điều 158 BLDS năm 2015 thì cấu thành quyền sở hữu 

bao gồm “quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền 

định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của 

luật”. Việc thực hiện quyền sở hữu có thể được thực 

hiện bởi chủ sở hữu hoặc các chủ thể khác được chủ 

thể ủy quyền hoặc được thực hiện quyền của chủ sở 

hữu trong một số trường hợp đặc biệt được pháp luật 

quy định. 

Đối với tàu biển, theo pháp luật Việt Nam, chủ tàu 

thực hiện quyền sở hữu của mình có những yếu tố 

khác biệt so với tài sản thông thường, cụ thể như sau: 

Một là, về hình thức sở hữu đối với tàu biển. Đối 

với tài sản thông thường, việc sở hữu tài sản được thể 

hiện dưới một trong ba hình thức là: sở hữu toàn dân 

(do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu), sở hữu chung, 

sở hữu riêng. Đối với tàu biển, ngoài ba hình thức sở 

hữu nêu trên, pháp luật Việt Nam còn quy định tàu 

biển được sở hữu dưới dạng sở hữu cổ phần. Trong hệ 

thống pháp luật hiện hành, khi nhắc đến cổ phần, 

người ta hiểu rằng nó là một loại giấy tờ có giá, tức là 

một loại tài sản. Tại điểm a khoản 1 Điều 18 của 

BLHHVN năm 2015 quy định: “...Trường hợp tàu 

biển thuộc sở hữu của từ hai tổ chức, cá nhân trở lên 

thì việc đăng ký phải ghi rõ các chủ sở hữu và tỷ lệ sở 

hữu tàu biển đó”. Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 36 

BLHHVN năm 2015 cũng quy định: “Các quy định 

về chuyển quyền sở hữu tàu biển được áp dụng đối 

với việc chuyển quyền sở hữu cổ phần tàu biển”. Như 

vậy, mặc dù không được giải thích rõ ràng, nhưng qua 

quy định của BLHHVN năm 2015, có thể hiểu việc sở 

hữu cổ phần tàu biển tương tự hình thức sở hữu chung 

được quy định trong BLDSVN năm 2015.  

Hai là, chủ tàu có thể tự mình thực hiện quyền sử 

dụng (tự khai thác công dụng của tàu biển, hưởng lợi 

tức có được từ tàu biển) hoặc cho người khác thực 

hiện quyền sử dụng. Quyền này hoàn toàn giống với 

quyền sử dụng của các loại tài sản thông thường trong 

pháp luật dân sự. Tuy nhiên, khác với việc sử dụng tài 

sản thông thường, đối với tàu biển, khi chủ tàu cho 

thuê tàu, đặc biệt là hình thức thuê tàu trần (Bareboat 

charter), người thuê tàu trần được pháp luật đối xử như 

đối với chủ tàu. Cụ thể, theo quy định tại Điều 18 của 

BLHHVN năm 2015, người thuê tàu trần có thể đăng 

ký tàu biển đối với con tàu mình thuê. Thêm vào đó, 

đối với người thuê tàu trần, chủ thể này có nhiều vật 

quyền có tính độc lập đối với chủ tàu mà đối với tài 

sản thông thường, người thuê không thể có được. 

Những vật quyền này không chỉ được giới hạn trong 

phạm vi pháp luật quốc gia mà nó còn được các bên 

thỏa thuận trong hợp đồng thuê tàu (Bareboat charter 

party) trên cơ sở không trái với nguyên tắc của pháp 

luật quốc gia. 

Ba là, chủ tàu có quyền đặt tên đối với tàu biển. 

Có lẽ tàu biển là một trong số rất ít tài sản mà pháp 

luật quy định có tên riêng. Thậm chí quy định về việc 

đặt tên cho tàu biển có những nét giống việc đặt tên 

đối với một doanh nghiệp khi chủ doanh nghiệp tiến 

hành các thủ tục để thành lập doanh nghiệp. 

Bốn là, chủ tàu khi thực hiện quyền đối với tàu 

biển Việt Nam trong đó có việc tiến hành các công 

việc khác nhau để có thể khai thác con tàu đó, thì việc 

lựa chọn đăng kiểm đối với tàu biển cũng là một 

quyền rất đặc thù dành cho chủ tàu. Theo quy định tại 

khoản 1 Điều 28 BLHHVN năm 2015, tàu biển Việt 

Nam “phải được tổ chức đăng kiểm Việt Nam hoặc tổ 

chức đăng kiểm nước ngoài được Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải ủy quyền kiểm định, phân cấp, cấp các 

giấy chứng nhận kỹ thuật về an toàn hàng hải, an ninh 

hàng hải, điều kiện bảo đảm lao động hàng hải và 

phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định của 

pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”. 

Năm là, khi thực hiện quyền định đoạt đối với tàu 

biển, đặc biệt khi chủ tàu từ bỏ tàu biển, chủ tàu cần 

định đoạt về mặt pháp lý đối với con tàu đó. Việc tiến 

hành định đoạt theo cách thức này tạo cơ sở để những 

chủ thể có quyền và nghĩa vụ liên quan đến tàu biển 

có thể thực hiện được các quyền và nghĩa vụ của mình, 

đặc biệt người bảo hiểm. BLHHVN năm 2015 có quy 

định, quyền từ bỏ đối tượng bảo hiểm có thể được áp 

dụng trong trường hợp: tàu biển bị chìm đắm, bị 

cưỡng đoạt, bị hư hỏng do tai nạn mà không thể sửa 

chữa được hoặc chi phí sửa chữa, phục hồi, chuộc tàu 

biển là không có hiệu quả kinh tế. Việc thực hiện 

quyền từ bỏ đối tượng bảo hiểm phải được tuyên bố 

bằng văn bản ghi rõ căn cứ áp dụng quyền từ bỏ đối 

tượng bảo hiểm. Trong trường hợp chủ tàu định đoạt 

về mặt thực tế đối với tàu biển như trong trường hợp 

phá dỡ tàu biển thì hoạt động này phải bảo đảm quốc 
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phòng, an ninh, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an 

toàn lao động, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ sức khỏe 

con người và môi trường. Chủ tàu chỉ có thể thực hiện 

việc phá dỡ tàu biển tại các cơ sở phá dỡ tàu biển được 

phép hoạt động theo pháp luật. 

Sáu là, quyền sở hữu đối với tàu biển có thể được 

xác lập bởi Nhà nước Việt Nam đối với tàu biển chìm 

đắm khi chủ tàu không thực hiện nghĩa vụ trục vớt tàu 

biển. Theo quy định tại Điều 281 BLHHVN năm 2015, 

chủ sở hữu tàu biển sẽ mất quyền sở hữu đối với tàu 

biển chìm đắm trong trường hợp không thông báo 

hoặc không trục vớt tài sản trong thời hạn quy định tại 

Điều 278 và Điều 279 của Bộ luật này và tài sản chìm 

đắm đó đương nhiên trở thành tài sản của Nhà nước 

Việt Nam. 

3.2. Vật quyền đối với tàu biển là tài sản bảo đảm 

Xuất phát từ những tính chất riêng có của tàu biển, 

biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ liên quan đến 

tàu biển được BLHHVN năm 2015 quy định gồm các 

biện pháp là: thế chấp tàu biển và giữ tàu biển. 

Đối với thế chấp tàu biển, biện pháp này cũng 

được quy định trong BLDSVN năm 2015 đối với tài 

sản nói chung. Bên cạnh những quyền của bên thế 

chấp, bên nhận thế chấp giống với tài sản thông 

thường như: quyền thế chấp tàu biển thuộc sở hữu của 

mình, quyền đăng ký thế chấp tàu biển trong Sổ đăng 

ký tàu biển quốc gia, quyền xử lý tàu biển bị thế chấp 

để bảo vệ quyền lợi của mình,... thì bên nhận thế chấp 

đối với tàu biển theo quy định của Điều 38 BLHHVN 

năm 2015 không có quyền giữ giấy tờ gốc Đăng ký 

tàu biển mà chỉ được giữ bản sao. Điều này là khác so 

với việc thế chấp đối với tài sản thông thường mà 

BLDSVN năm 2015 quy định là nếu không có thỏa 

thuận khác, bên nhận thế chấp có quyền giữ giấy tờ 

gốc đối với tài sản thế chấp. 

Liên quan đến hiệu lực đối kháng với bên thứ ba, 

đối với tài sản thông thường, biện pháp bảo đảm phát 

sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba từ khi đăng ký 

biện pháp bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm nắm giữ 

hoặc chiếm giữ tài sản bảo đảm. Khi biện pháp bảo đảm 

phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì bên 

nhận bảo đảm được quyền truy đòi tài sản bảo đảm và 

được quyền thanh toán theo quy định. Đối với tàu biển, 

một ngoại lệ rất quan trọng, có ý nghĩa đối với bên thứ 

ba, nhưng lại dẫn đến bất lợi cho bên nhận thế chấp khi 

Điều 41 BLHHVN năm 2015 quy định về quyền cầm 

giữ hàng hải (một loại quyền ưu tiên thanh toán của 

người có khiếu nại hàng hải) có thứ tự ưu tiên cao hơn 

các khiếu nại hàng hải được bảo đảm bằng thế chấp tàu 

biển và các giao dịch bảo đảm khác. 

Đối với giữ tàu biển, biện pháp bảo đảm này tương 

ứng với cầm giữ tài sản trong dân sự. Trong cầm giữ 

tài sản, đây là biện pháp được thực hiện đối với hợp 

đồng song vụ có đối tượng là tài sản, theo đó bên cầm 

giữ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có 

nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng 

nghĩa vụ. Cầm giữ tài sản phát sinh hiệu lực đối kháng 

với người thứ ba kể từ thời điểm bên cầm giữ chiếm 

giữ tài sản. Đối với tàu biển, trong quan hệ hợp đồng 

cứu hộ hàng hải, mặc dù đối tượng của hợp đồng là 

việc cứu hộ hàng hải (đối tượng của hợp đồng là một 

loại nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng chứ không phải là 

tài sản), nhưng Điều 273 BLHHVN năm 2015 lại cho 

phép bên cứu hộ có quyền giữ tàu biển như một biện 

pháp bảo đảm để chủ tàu thanh toán tiền công cứu hộ 

và các chi phí khác liên quan đến cứu hộ con tàu. 

Vậy trong trường hợp nhiều biện pháp bảo đảm cùng 

được thực hiện trên một tài sản thì xử lý như thế nào? 

BLDSVN năm 2015 không trực tiếp quy định cơ chế giải 

quyết điều này, vì dường như cách thức quy định trong 

BLDSVN hiện hành thiên về việc quy định một tài sản 

được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ hơn là việc quy 

định nhiều biện pháp bảo đảm, nếu chúng không xung 

đột với nhau, được thực hiện trên một tài sản. Do đó, 

quan điểm của BLDSVN năm 2015 về cơ bản căn cứ 

theo thứ tự thời gian của các biện pháp bảo đảm để xác 

định việc ưu tiên thanh toán đối với chủ thể có quyền, 

nếu chúng cùng phát sinh hiệu lực đối kháng với người 

thứ ba. Vấn đề này, BLHHVN năm 2015 đã có giải pháp 

rất rõ ràng, theo đó bên cứu hộ (có quyền giữ tàu biển) là 

bên có quyền cầm giữ hàng hải, mà đối với quyền cầm 

giữ hàng hải, quyền này được ưu tiên hơn so với thế chấp 

tàu biển bất kể là việc thế chấp tàu biển đã được thực 

hiện trước khi phát sinh khiếu nại hàng hải để hình thành 

quyền cầm giữ hàng hải. 

3.3. Bắt giữ tàu biển - một vật quyền đối với 

tàu biển được thực hiện bởi tòa án 

Đối với tài sản thông thường, trong trường hợp chủ 

thể có nghĩa vụ, bất kể là nghĩa vụ trong quan hệ hợp 

đồng hay nghĩa vụ ngoài hợp đồng, thì người có quyền 

không thể yêu cầu tòa án ra quyết định “bắt giữ” tài sản 

hay những biện pháp tương tự khi người có quyền chưa 

khởi kiện ra tòa án. Thêm vào đó, việc tòa án tiến hành 

những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình 

chủ yếu được dựa trên cơ sở các luật tố tụng. Trong lĩnh 

vực hàng hải, việc bắt giữ tàu biển có thể xuất phát từ 
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nhiều lý do, nhưng một trong những lý do dẫn đến việc 

tòa án ra quyết định bắt giữ tàu biển là xuất phát từ yêu 

cầu của người có khiếu nại hàng hải nhằm bảo đảm việc 

giải quyết khiếu nại hàng hải, mặc dù có thể trong quan 

hệ hợp đồng, các bên có thỏa thuận về một tòa án hay tổ 

chức trọng tài ở một quốc gia nào đó có thẩm quyền giải 

quyết tranh chấp. Về bản chất, đây là thủ tục tiền tố tụng 

được chủ thể có quyền thực hiện khi chưa khởi kiện. Một 

điều khá phức tạp đối với việc bắt giữ tàu biển đó là, 

thẩm quyền bắt giữ tàu biển của toà án cũng như quyền 

yêu cầu của người có khiếu nại hàng hải không bị giới 

hạn bởi quốc tịch của người yêu cầu bắt giữ tàu biển hay 

quốc tịch của tàu biển, miễn là người yêu cầu bắt giữ tàu 

biển chứng minh được tính hợp pháp của yêu cầu bắt giữ 

của mình xuất phát từ một trong các khiếu nại hàng hải 

được pháp luật quy định, đã tiến hành các biện pháp bảo 

đảm tài chính và việc bắt giữ tàu biển thỏa mãn được 

những điều kiện mà BLHHVN năm 2015 quy định. 

Những quy định về bắt giữ tàu biển được quy định tại 

Chương V trong BLHHVN năm 2015 là hoàn toàn 

tương thích với pháp luật quốc tế có thể kể đến như Công 

ước Luật Biển năm 1982, Công ước Brussels 1952 về bắt 

giữ tàu biển, Công ước năm 1967 về thống nhất các quy 

tắc chung liên quan đến cầm giữ và cầm cố tàu biển, 

Công ước 1999 về bắt giữ tàu biển. 

4. Một số đề xuất hoàn thiện pháp luật Việt 

Nam về vật quyền đối với tàu biển  

Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và pháp 

lý liên quan đến vật quyền đối với tàu biển, nhóm tác 

giả xin đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện pháp 

luật Việt Nam về vật quyền đối với tàu biển. 

Thứ nhất: kiến nghị bổ sung thêm các quy định 

trong BLHHVN năm 2015 về việc sở hữu cổ phần đối 

với tàu biển nhằm cụ thể hóa các vấn đề như quyền và 

nghĩa vụ của các chủ sở hữu, vấn đề chuyển nhượng 

cổ phần khi con tàu đó thuộc sở hữu của từ hai cá nhân 

hay tổ chức trở lên. 

Hiện tượng nhiều chủ sở hữu cùng sở hữu một con 

tàu là rất phổ biến trên thế giới. Sự phổ biến này khiến 

cho pháp luật nhiều nước, đặc biệt là pháp luật của 

những nước chịu ảnh hưởng của luật Anh, đã quy định 

việc phân chia quyền sở hữu tàu biển có thể được chia 

thành 64 phần (shares) cho các chủ sở hữu. Liên quan 

đến con số 64 này, có nhiều giả thuyết khác nhau, một 

số ý kiến cho rằng tập quán này xuất phát từ các thành 

bang của Ý thời kỳ Trung cổ. Số khác cho rằng đó là 

tập quán đến từ phía Bắc của người Viking. Một quan 

điểm khác lại cho rằng, tàu biển từ xưa vốn có 64 

xương tàu (rib). Một quan điểm nữa cho rằng, xa xưa 

Nữ hoàng Anh đánh thuế với tỷ lệ 36/100. 64/100 còn 

lại thuộc về thương nhân. Quan điểm nghiêng về khía 

cạnh toán học cho rằng việc phân chia sở hữu tàu biển 

sẽ là nhanh nhất và chính xác nhất bằng hệ nhị phân 

(1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64). Hiện tại Pháp luật của 

Anh, Canada, New Zealand, Australia đang quy định 

tỷ lệ đối đa là 64 cổ phần, trong khi tại Pháp là con số 

24 cổ phần [3]. 

Việc pháp luật Anh hoặc những nước chịu ảnh 

hưởng của hệ thống pháp luật Common-law có quy 

định về cổ phần tàu biển hoàn toàn tương thích với 

luật thương mại của nước đó. Cụ thể, trong luật 

thương mại của những nước này, khi đề cập đến các 

dạng tổ chức kinh doanh, ngoài các công ty 

(Company) còn có mô hình kinh doanh là các 

Partnership. Bản thân những Partnership này là những 

cá nhân chung vốn để đầu tư mua tàu biển và sở hữu 

cổ phần của tàu biển như là những đồng chủ sở hữu 

(Co-ownership). Các Partnership không có tư cách 

pháp nhân (legal person) độc lập. Trường hợp này cần 

được phân biệt với việc một công ty cổ phần (Joint 

Stock Company) được thành lập bởi nhiều cổ đông 

(Shareholders), lúc này công ty cổ phần mới là chủ sở 

hữu tàu biển. Tàu biển vẫn chỉ thuộc về một chủ sở 

hữu là công ty cổ phần chứ không thuộc về sở hữu của 

nhiều cổ đông, vì công ty cổ phần là một pháp nhân 

có tư cách và tài sản độc lập với tài sản của cổ đông, 

mà tàu biển là một trong số những tài sản đó. Đây là 

những kinh nghiệm quý để các nhà lập pháp Việt Nam 

có thể nghiên cứu sửa đổi bổ sung nhằm hoàn thiện 

pháp luật hàng hải Việt Nam liên quan tới các quy 

định về cổ phần đối với tàu biển. 

Thứ hai: kiến nghị sửa đối Điều 38 BLHHVN 

năm 2015 theo hướng nếu không có thỏa thuận khác, 

bên nhận thế chấp có quyền được giữ bản gốc Đăng 

ký tàu biển. Việc quy định bên nhận thế chấp tàu 

biển chỉ được giữ bản sao Đăng ký tàu biển như 

BLHHVN hiện hành dễ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho 

bên nhận thế chấp trong quá trình xử lý tài sản bảo 

đảm khi bên thế chấp không thực hiện được nghĩa 

vụ tài chính, đặc biệt trong bối cảnh bên thế chấp 

cố tình gian lận khi dùng một tàu biển để thế chấp 

bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ tài chính khác nhau tại 

nhiều bên nhận bảo đảm khác nhau. 

Thứ ba: kiến nghị hoàn thiện một số quy định 

pháp luật về bắt giữ tàu biển - một vật quyền đối 

với tàu biển được thực hiện bởi tòa án. Hiện nay 
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trong Pháp lệnh bắt giữ tàu biển năm 2008 và dự 

thảo Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi 

khởi kiện và thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2019 vẫn 

tồn tại một số bất cập như sau: 

Về biện pháp bảo đảm tài chính cho yêu cầu bắt 

giữ tàu biển có quy định giá trị bảo đảm tài chính sẽ 

do Tòa án ấn định tương đương với thiệt hại có thể 

phát sinh do hậu quả của việc yêu cầu bắt giữ. Tuy 

nhiên, trên thực tế, Tòa án gặp nhiều khó khăn cho 

việc ấn định giá trị tài sản bảo đảm do chưa quy định 

cụ thể các căn cứ để ước tính thiệt hại có thể xảy ra. 

Vì vậy cần bổ sung quy định cụ thể hơn về căn cứ xác 

định giá trị bảo đảm tài chính (ví dụ: thiệt hại có thể 

phát sinh dựa vào các chi phí mà tàu biển phải trả cho 

cảng; các chi phí về tiền lương, tiền công trả cho người 

lao động; chi phí bồi thường thiệt hại cho tàu do vi 

phạm hợp đồng,… trong thời gian tàu biển bị bắt giữ). 

Về tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu bắt giữ 

tàu biển hoặc văn bản yêu cầu thả tàu biển đang bị bắt 

giữ, theo quy định hiện hành thì gửi kèm theo đơn yêu 

cầu áp dụng biện pháp bắt giữ tàu biển, phải có tài liệu, 

chứng cứ. Nếu các tài liệu này bằng tiếng nước ngoài 

thì phải dịch sang tiếng Việt và được chứng thực hợp 

pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với 

tài liệu, giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài 

lập, cấp, xác nhận theo pháp luật nước ngoài thì phải 

được hợp pháp hóa lãnh sự. Thực tế thực hiện đã cho 

thấy quy định này gây ra nhiều vướng mắc, bởi việc 

phải dịch ra bằng tiếng Việt các hồ sơ, chứng cứ liên 

quan đến tàu biển hoặc hợp thức hóa lãnh sự mất rất 

nhiều thời gian trong khi lịch dỡ hàng tại cảng của tàu 

bị bắt giữ ngắn và sau khi dỡ hàng hóa xong nếu như 

không có quyết định bắt giữ tàu biển của Tòa thì tàu 

sẽ rời khỏi cảng, rời khỏi lãnh thổ Việt Nam. Do đó, 

nên sửa đổi tinh giản thủ tục theo hướng bỏ thủ tục 

chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu dịch; nộp 

trước tài liệu chưa dịch để đảm bảo xử lý nhanh yêu 

cầu bắt giữ tàu biển). 

5. Kết luận 

Qua việc phân tích vật quyền đối với tàu biển được 

quy định trong BLHHVN năm 2015 với tư cách là luật 

chuyên ngành để chỉ ra những điểm tương đồng và 

khác biệt với vật quyền được quy định trong BLDS 

năm 2015 với tư cách là luật chung đã góp phần làm 

giàu thêm, sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận và pháp 

lý về vật quyền liên quan tới tàu biển, từ đó giúp các 

Nhà nghiên cứu, các Chủ hàng, Chủ tàu, các cơ quan 

quản lý nhà nước và các chủ thể liên quan có thể dễ 

dàng hơn trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của 

mình và tuân thủ pháp luật một cách nghiêm minh. 

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả đã chỉ ra 

những tồn tại bất cập để từ đó đề xuất một số kiến nghị 

với mong muốn góp một phần nhỏ bé trong việc hoàn 

thiện pháp luật Việt Nam về vật quyền đối với tàu biển. 

Bài báo cũng chính là một phần kết quả nghiên cứu 

của nhóm tác giả trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Trường năm 2019-2020 với tên đề tài: “Nghiên cứu 

chế định quyền sở hữu trong pháp luật Dân sự Việt 

Nam dưới góc độ luật so sánh”.  
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1. Introduction 

According to Roso et al. [1], the target of 

transportation system is the movement of cargoes 

from the original point to the destination through a 

network of nodes and links. Whereas the links might 

include a combination of various transportation 

modes such as waterway, motorway, railway and 

airway, the nodes are places for packaging, handling, 

storage or other value-added activities. As a result of 

containerization and improvement of technology, the 

volume of seaborne trade has risen significantly. 

Consequently, the role of transport nodes, i.e. seaports 

and inland terminals, are also changed to meet the 

requirement of higher integration level to hinterland. 

Similarly, the concept of port regionalization 

discusses the integration of gateway ports to inland 

nodes through corridors indicated to form local 

handling centers [2]. The appearance of inland ports 

is therefore considered as an indispensable 

consequence of containerization trend and the 

increase of integration between seaports and inland 

networks. In the supply chain, the inland logistics 

nodes might work as inland centers to enhance the 

movement of shipments or be exented to seaports to 

solve the limit of capacity, natural limits or problems 

arising from bigger business scale as congestion or 

environmental issues.  

The reseaches of inland nodes have been 

increasing significantly in the past twenty years as a 

critical way to reduce the total logistics cost [3]. 

However, there is a wide diversity in the 

conceptualization and application of inland node set 

up in different countries [4]. Such diversification 

requires a close look and specific evaluation on each 

context. In Vietnam, inland node system are discussed 

in logistics reports of public and private organizations, 

but these are mere description of the existing network. 

There is a need of evaluating Vietnamese inland node 

system in a systemactic way using quantitative 

Abstract 
This research aims to examine the system of inland 

logistics nodes in Vietnam in view of the 

relationship and integration between inland 

logistics nodes and main seaports, as well as the 

transport legs connecting those terminals. The 

inland logistics nodes defined in this study include 

dry ports, ICDs, logistics centers and rail/inland 

waterway terminals existing in the country. We first 

determined the major charateristics of inland 

logistics nodes based on the desk research of 

literature review. Then data of Vietnamese inland 

logistics nodes are collected from secondary 

sources and own calculations before a statistical 

descriptive analysis was carried out to provide 

insights of the inland node system. The discussion 

of the current status and development direction of 

Vietnamese inland logistics nodes are followed 

accordingly. 

Keywords: Inland terminal, Vietnam, statistics, 

dry port, ICD, logistics center. 

Tóm tắt 
Nghiên cứu này nhằm đánh giá hệ thống các điểm 

nút logistics nội địa chính ở Việt Nam trong mỗi 

quan hệ và tích hợp giữa các điểm nút này với cảng 

biển và kết nối giao thông giữa các điểm nút này. 

Bài báo tập trung vào các ICD và trung tâm 

logistics của đất nước có kết nối với cảng biển. 

Đầu tiên chúng tôi xác định các yếu tố đặc trưng 

của các điểm nút logistics nội địa thông qua nghiên 

cứu cơ sở lý luận. Sau đó chúng tôi thu thập và tính 

toán các số liệu của các điểm nút logistics nội địa 

Việt Nam ứng với các yếu tố đặc trưng đó trước khi 

tiến hành phân tích mô tả để đưa ra những cái nhìn 

sâu về hệ thống này. Sau đó nghiên cứu thảo luận, 

nhận định về tình hình thực trạng về hệ thống các 

nút logistics nội địa ở Việt Nam. 

Từ khóa: Bến nội địa, Việt Nam, thống kê, cảng 

cạn, ICD, trung tâm logistics. 
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approach. Our research objective aims to examining 

and identifying such system using a statistical 

descriptive approach. The sub research questions 

include (1) which characteristics should be used to 

define an inland node and (2) how the characteristics 

of Vietnam inland nodes are.  

By reviewing and synthesizing the recent 

literature of inland nodes, we point out the main 

characteristics for identifying an inland node system. 

We then collect the data of such characteristics of 

inland node system in Vietnam, mainly from 

secondary sources. Afterward, current situation of 

Vietnam’s inland logistics nodes will be statistically 

examined in order to reveal general characteristics of 

the system. The research outcome should interest 

stakeholders in the industry, such as central and local 

government, maritime parties, inland transport and 

logistics companies by providing the insight of the 

current system for their strategic decision. 

The structure of the paper consists of five sections 

as follows. After the introduction, the paper reviews 

the theoretical backgrounds on inland logistics nodes, 

including their concept, classification and 

characteristics. We then explain the methodological 

approach and data collection. Afterward, a statistical 

descriptive analysis was carried out to provide 

insights of the inland node system. The discussion of 

the current status and development direction of 

Vietnamese inland logistics nodes are followed 

accordingly. 

2. Literature review  

2.1. Concepts of inland logistics nodes  

There are diversified facilities are set up as inland 

logistics nodes, including inland container depots 

(ICDs), dry port, logistics centers, freight village and 

inland terminals. ICD or dry port is an inland 

intermodal terminal connected directly to seaports to 

offer services of leaving or picking containers as if in 

seaports to customers. The main functions of an ICD 

are cargo handling, empty container services and 

customs clearance. Logistics centers are defined as 

multimodal terminals where shipments are transferred 

between different transport modes to serve local, 

national or international markets [5]. Typical 

functions of logistics centers include transportation, 

cargo handling, storage, sorting and labeling. 

According to Langevin & Riopel [6], a logistics center 

is a node of logistics networks, playing an important 

role in the flow of shipment to provide logistics 

services such as distribution, cargo processing, 

storage and consolidation. They emphasized that the 

major difference between a logistics center and 

warehouse is in the volume of storage; in a logistics 

center, the volume of storage should be limited or 

even eliminated and the logistics center should have 

capabilities to serve the movement of shipments. The 

most popular and widely accepted definition of 

logistics center was provided by the European 

Association of Freight Villages and Logistics Center. 

Such center is defined as an identifined area within 

which all activities relating to the transport, logistics 

and distribution of goods, both for national and 

international transit, are carried out by various 

operators on a commercial basis [7]. Inland terminals 

may refer to facilities where cargo is received or 

dispatched on various modes of transport. They can 

be inland waterway terminal, railway station, airport 

or intermodal freight centers. Finally, the advance dry 

port concept refers to (1) large scale inland terminals 

with (2) dedicated and high capacity connection to 

seaports and (3) integrate with wide range of logistics 

activities [8]. 

2.2. Characteristics of inland logistics nodes 

General characteristics of inland logistics nodes 

are well discussed in the literature of Nguyen and 

Notteboom [8], Roso and Lumsden [1], Notteboom et 

al. [4], Notteboom and Rodrigue [9] and UNESCAP 

[10]. First, an inland logistics node should be defined 

by its role in the domestic logistics system, i.e. 

satellite terminal or load centers or transloading center. 

Satellite terminals are ones located in the proximity of 

seaports and work as seaports’ extensions. Load 

centers are situatated near the inland market, i.e. 

export or import base, to consolidate and 

deconsolidate the cargo flow. Transloading ones are in 

the middle between seaports and market to transload 

cargo between two transport systems (for example, 

rail to rail).  

The second main characteristic of inland nodes is 

the scale or capacity. Larger scale inland nodes are 

likely to handle higher traffic from/to seaports [8]. 

Third, as large scale inland nodes are likely to connect 

to seaport, we should draw attention to the dominant 

seaport where the majority of cargo of such inland 

nodes come from/to. Also, the transport leg to 

seaports is the crucial factors that influences the 

inland logistics node’s performance. According to [1] 

and [11], such transport leg should be dedicated for 

the fast, reliable and high capacity connection 
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between inland logistics nodes and seaports, preferred 

by rail or inland waterway. For example, in the US 

there exist a high speed and double stack train 

connecting inland nodes and seaports in East and West 

coasts [12]. In European, such connections are carried 

out by inland waterway to connect inland ports and 

seaports [9]. Such characteristics could be accessed by 

the distance to the nearest seaports, modes of 

connection, capacity and reliability of those 

transportation modes. Finally, we consider other 

factors such as geographical location, specific local 

issues, years of operation which might be used for the 

evaluation. 

3. Methodology and analysis framework  

The process employed to perform the research is 

as follow: firstly, research on theoretical background 

to point out important characteristics impacting 

effectiveness of the inland logistics system, secondly, 

collecting statistical data of those characteristics from 

both updated reports and interviews with experts 

working in seaports, ICDs and logistics enterprises 

and lastly, applying descriptive statistics methodology 

to analyze the given charateristics for comprehensive 

understanding on Vietnam inland logistics system.   

As synthesized in the literature of inland nodes, 

the analysis framework for evaluating inland nodes in 

Vietnam including three main charactertistics, i.e. the 

role in the port-hinterland system, the size of inland 

nodes and the connection between inland nodes and 

seaports (Figure 1).The descriptive analysis of inland 

logistics nodes in Vietnam is performed based on 

secondary information and data. 

As the data on inland logistics nodes are not 

abundantly available in Vietnam, they are collected 

from various sources, i.e. literature [11, 13-16], own 

calculation (using Google Earth and Google Map) and 

these inland logistics nodes’ webpages. Among these, 

the area of inland logistics nodes is the actual 

geographical area in use calculated in hectares. The 

connecting transport mode is about whether an inland 

logistics node has rail or inland waterway (IWT) 

connectivity with any seaports other than road. The 

distance between inland logistics nodes and seaports 

is estimated by the shortest distance from these nodes 

to the dominant seaport by road using Google Map. In 

addition, the role of inland logistics nodes in the port-

hinterland setting (i.e. satellite terminals, load centers 

and transmodal terminals) is obtained by analyzing 

each dry port’s situation. The dataset of inland 

logistics nodes is also classified by their geographical 

location, i.e. North, Central and South, and the type of 

logistical nodes, i.e. ICD (Table 1), logistics center 

(Table 2) and collocation of these nodes. 

4. Defining characteristics of Vietnam’s inland 

logistics nodes 

The inland node system of Vietnam includes ICDs, 

logistics centers, depot, inland transport terminal. In 

this study, we focus on examining the ICD system and 

logistics center sytem as in Vietnam as they are the 

significant scale facility with connection to seaports. 

Depot, rail terminals or inland waterway terminals are 

integrated into these ICDs and centers. We found that 

in Vietnam, there are two large scale inland nodes that 

are close to the advanced dry port concept as 

discussed later. 

 

Figure 1. The main characteristics group of inland nodes 

Defining inland node characteristics

Scale (size, total area, capacity...)

Seaport connection (dominant seaport, 
connecting transport leg, distance)

The role in port-hinterland logistics
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Table 1. The list of ICDs in Northern and Southern Vietnam 

ICD name 

Location 

(city/ 

province) 

Area 

(hectares) 

Connecting 

modes 

Dominant 

seaport 

Distan-ce to 

seaport 

(km) 

Role 

Northern Vietnam 

Gia Thuy Hanoi 1 Road Hai Phong 120 Load center 

My Dinh Hanoi 5.2 Road Hai Phong 135 Load center 

Tien Son Bac Ninh 10 Road Hai Phong 130 Load center 

Hai Duong Hai Duong 10 Road Hai Phong 44 Load center 

Thuy Van Hanoi 2.1 Road Hai Phong 120 Load center 

Lao Cai Lao Cai 4.5 Road & Rail Hai Phong 418 
Load center 

/trans modal 

Hoa Xa Nam Dinh 5.6 Road Hai Phong 95 Load center 

New Port 

Hai Phong 
Hai Phong 29.5 Road Hai Phong 12 satellite 

Phuc Loc Ninh Binh 34.5 Road Hai Phong 142 Load center 

Hai Linh Phu Tho 13.5 Road & IWT Hai Phong 188 Load center 

Mong Cai Quang Ninh 40 Road 
Cai Lan/  

Hai Phong 
201 Trans-modal 

Quang Binh 

Dinh Vu 
Hai Phong 10 Road Hai Phong 12 Load center 

Southern Vietnam 

Phuoc Long Ho Chi Minh 12 Road & IWT 
Cat Lai/  

Cai Mep 
10.9 Satellite 

Transimex Ho Chi Minh 9.4 Road & IWT 
Cat Lai/  

Cai Mep 
11.3 Satellite 

Sotrans Ho Chi Minh 10 Road & IWT 
Cat Lai/  

Cai Mep 
10 Satellite 

Tanamexco - 

Tay Nam 
Ho Chi Minh 12.5 Road & IWT 

Cat Lai/  

Cai Mep 
11.4 Satellite 

ICD Phuc 

Long 
Ho Chi Minh 10 Road & IWT 

Cat Lai/  

Cai Mep 
12 Satellite 

Tan Tao Ho Chi Minh 6.4 Road 
Cat Lai/ 

Cai Mep 
30 Load center 

Tan Cang -

Long Binh 
Dong Nai 105 Road 

Cat Lai/  

Cai Mep 
31.9 Load center 

Dong Nai Dong Nai 18 Road 
Cat Lai/  

Cai Mep 
34.2 Load center 

Bien Hoa Dong Nai 18 Road 
Cat Lai/  

Cai Mep 
24.3 Load center 

Tan Cang -

Nhon Trach 
Dong Nai 11.1 Road & IWT 

Cat Lai/  

Cai Mep 
6.7 Satellite 

Tan Cang - 

Song Than 
Binh Duong 50 Road & Rail 

Cat Lai/  

Cai Mep 
22.9 Load center 

TBS Tan 

Van 
Binh Duong 22 Road & IWT 

Cat Lai/  

Cai Mep 
22.8 Load center 

Source: Authors’ compilation from ICDs’ homepages and various Internet sources. 
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4.1. The ICD system 

The ICD system in Vietnam is different between 

the North and the South, while in the Central there is 

currently no ICD. In the North of Vietnam, there are 

11 ICDs, which could be classified into two groups. 

Group 1 includes old ICDs, built more than 10 years 

ago, consist of Gia Thuy ICD, My Dinh ICD, Tien 

Son ICD, Hai Duong ICD, Thuy Van ICD and My 

Dinh ICD. These are small ICDs with less than 10 

hectares area each and low throughput capacity. 

Group 2 includes new ICDs which were built since 

2015, i.e. Phuc Loc ICD, Mong Cai ICD, Hai Linh 

ICD and ICD New Port Hai Phong. These are larger 

ICDs with average area of more than 30 hectares. The 

total annual throughput of ICDs in the North is around 

50,000 TEUs, which accounts for only 0.2% of the 

seaports’ throughput.  

In the North, most ICDs are inland load centers, 

serving industrial zones or consumption areas. The 

average distance to the main sea port of these 

terminals is 157 km, ranging from 44 km to 418 km. 

Among the others, only New Port Hai Phong ICD is 

the satellite terminal, located 12 kms away from the 

dominant seaport. Besides, there are two load center 

ICDs also functioning as transmodal terminals, i.e. 

Mong Cai and Lao Cai, to facilitate the movements of 

cargo between China and Vietnam. In terms of 

connectivity, most ICDs are unimodal with only road 

connection. Lao Cai ICD is the only one which 

connects to seaports through a railway system, but the 

capacity of the linking train is limited at around 20 

containers per day [16]. Besides, Hai Linh ICD is the 

only terminal in the North having inland waterway 

access. 

In contrast to Northern ICDs where road transport 

connecting to and from them is dominant, the ICDs in 

Southern Vietnam are more developed with the 

standout role of inland waterway connectivity. Seven 

out of 12 ICDs there are satellite terminals which are 

located around 10 kms from the dominant seaports. 

All of them have connection to seaports using the 

combination of road and inland waterway. These 

ICDs are small in scale with the area of around 10 

hectares, functioning as extended gates of seaports. 

This is the result of the limited capacity issue that 

seaports in the South are facing. As these seaports 

have no space for expansion, empty containers are 

transported from/to seaports to such ICDs via inland 

waterway for storage and other services, such as 

container cleaning, repair or maintenance. ICDs as 

load centers in the South, in contrast, are located 

further in the hinterland, about 30 kms from the 

seaport. They are situated in the proximity of the 

economic zones in Binh Duong and Dong Nai 

provinces and Ho Chi Minh City. The size of such 

ICDs varies from 6.4 to hundreds of hectares. There 

exist two large load centers, i.e. Tan Cang Song Than 

and Tan Cang, functioning also as logistics centers. 

Most of inland load centers in the South are unimodal, 

connecting to seaports by road. TBS Tan Van ICD is 

the only inland node that has inland waterway 

connection with seaports. 

 

Figure 2. Scale of ICDs in Vietnam 

 

Figure 3. The modal split of inland nodes-seaports 

connection 

 

Figure 4. Distance to seaports 
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In terms of the role of ICDs in the chain between 

seaports and hinterland: from the Table 1, 66% of 

current ICDs play as Load center, whereas 26% and 

9% of those are Satellite terminal and Transmodal, 

respectively. The scale distribution of Vietnam ICDs 

is presented in the Figure 2, showing that most of 

ICDs are quite small (less than 20 ha) and there are 

few large scale ICDs (larger than 100 ha). With 

regards of connectivity to seaports, the Figure 3 shows 

that the movement of shipment between ICDs and 

seaports over relies on road transport. The connection 

using inland waterway is significant while railway 

uses are very little. The figure 4 exlore the fact that 

the distance between seaports and ICDs is quite short 

as 61% of ICDs is less than 50 km far from the nearest 

seaports. Almost ICDs is less than 200 km far from 

seaports except only one case of Lao Cai ICD. 

4.2. The system of logistics centers 

In Vietnam, logistics centers are apparently all 

load centers. They are mostly concentrated in national 

economic centers in parallel with the development of 

production, distribution and big-scale consumer 

markets. They are performing various activities in 

distribution centers such as cargo receipt, storage, 

preparation and delivery serving customers’ orders. 

Other services which are offered to customers include 

transportation, cross-docking, labeling, packing and 

packaging, order processing, shipping and receiving. 

Key features of major logistics centers in Vietnam are 

summarized in Table 2. 

All these logistics centers are located closely to 

industrial zones and work as load center for such 

zones.  However, their connection to seaports is 

mostly relied on road transport. The common size of 

these logistics centers is also small with many of those 

being smaller than 10 hectares or even one or two 

hectares. The biggest one is the Geodis Wilson Cat Lai 

Logistics Center which is located on a total area of 

250 hectares. The range of services offered by 

Vietnamese logistics centers is also limited, especially 

value-added logistics services. In fact, many logistics 

centers play the role as ICDs with some extension of 

services. They mainly support business activities of 

companies, especially foreign companies rather than 

a specific industry or an economic region. These 

Table 2. Major logistics centers in Northern and Southern Vietnam 

Name 

Location  

(city/ 

province) 

Area 

(hectares) 

Connecting 

mode 

Dominant 

seaport 

Distance 

to seaport 

(km) 

Role 

Northern Vietnam 

Green Dinh Vu Hai Phong 7.6 Road Hai Phong 1 Load center 

Dam Co Haiphong 1.1 Road Haiphong 1 Load center 

Cai Lan VOSA Quang Ninh 2 Road Cai Lan 1 Load center 

Kim Thanh Lao Cai 5.7 Road Hai Phong 416 Load center 

Tien Son Bac Ninh 10 Road Hai Phong 130 Load center 

Central Vietnam 

Kerry Logistics Da Nang 1 Road Da Nang 14 Load center 

Southern Vietnam 

ICD Tan Cang - Long Binh Dong Nai 105 Road Cat lai 30 Load center 

ICD Tan Cang Song Than Binh Duong 50 Road Cat Lai 24 Load center 

Gemadept (No1 & 2 DC) Binh Duong 3 Road Cat Lai 24 Load center 

TBS Logistics Center Binh Duong 13.5 Road Cat Lai 23 Load center 

Dam Co Binh Duong 3.7 Road Cat Lai 23 Load center 

Transimex Binh Duong 1.8 Road Cat Lai 21 Load center 

ITL Binh Duong 5 Road Cat Lai 17 Load center 

Geodis Wilson HCM 250 Road Cat Lai 20 Load center 

Schenker Gemadept Binh Duong 1 Road Cat lai 23 Load center 

Uniliver Vietnam Binh Duong 10 Road Cat Lai 25  

Source: Authors’ compilation from logistics centers’ homepages and various Internet sources. 
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logistics centers are still not integrated to form an 

efficient logistics system for the country. They are 

currently controlled by companies providing services 

of logistics centers with very limited collaboration 

and coordination with general policies or economic 

plans of local provinces. 

4.3. The emergence of advanced dry ports  

According to inland node literature [1, 11], an 

advanced inland logistics node, called dry port, should 

be (i) an intermodal terminal with (ii) strong 

connection to seaports and (iii) integrated or 

collocated with logistics service area. In Vietnam, 

most inland logistics nodes are small-scaled and only 

have one or two parameters of those. However, there 

appears a few inland logistics nodes that integrate ICD 

and logistics center functions in the same location, for 

example, the cases of ICD Tan Cang Song Than and 

ICD Tan Cang Long Binh. They are both subsidiaries 

of Sai Gon New Port Corporation, the biggest 

container terminal operator in Vietnam. The company 

provides a wide range of services, including terminal 

operation, cargo handling, logistics and other 

maritime services. Both ICDs are located in the 

proximity of industrial zones to facilitate the 

movement of export/import cargo to/from seaports, 

with the priority of Tan Cang Cat Lai Port and other 

subsidiaries of the company. Apart from the ICD 

functions, i.e. terminal services, container services 

and customs clearance, Tan Cang Song Than and Tan 

Cang Long Binh have a vast area of warehouses to 

offer a wide range of logistics services, such as 

distribution and other value-added services, such as 

packaging or labelling. Specifically, Tan Cang Song 

Than ICD has 22 hectares of warehouse for 

distribution center, bonded warehouse, domestic 

warehouse and CFS and 10 hectares of container yard. 

Similarly, Tan Cang Long Binh ICD has 50 hectares 

of warehouses and 5.6-hectare area for container yard. 

However, both ICDs does not have multimodal 

connection to seaports as they rely on road connection 

to move cargo from/to the sea.  

They are parts of Tan Cang Corporation’s 

ecosystem including seaports, domestic transportation 

and shipping to offer door-to-door services to 

customers. However, compared with advanced 

integrated inland terminals in developed countries, 

number of issues in those Vietnam’s terminals should 

be improved. The key relies on a specific transport 

infrastructure system connecting seaports to those 

ICDs. It is a prerequisite condition to enhance 

efficiency of logistics system. The connection should 

be performed by railway or inland waterway due to 

high capacity and reliability 

5. Conclusion and discussion 

This research aims to examine the system of 

inland logistics nodes in Vietnam with the inclusion 

of the relationship and integration between inland 

logistics nodes and main seaports. The study first 

determined the major charateristics of inland logistics 

nodes based on the desk research of literature review. 

Then data of Vietnamese inland logistics nodes are 

collected before a statistical descriptive analysis was 

carried out to provide insights of the inland node 

system.  

We found that despite of the large number and 

long-developed history, the inland logistics nodes are 

under developed and lagging behind the full advance 

concept of dry ports with international importance. 

These nodes are small in scale and over reliance on 

road transport in connection with seaports. The 

distances between load centers and seaports are quite 

short which reduce their competitiveness with the 

direct transport by road between end customers and 

seaports. The role of Vietnamese inland logistics 

nodes therefore is insignificant in assisting and 

relieving seaports. That comes from a number of 

reasons as follows. The first reason is the separation 

of ICDs and logistics center development. In 

developed, system such inland terminals should be co-

located with logistics sites to complement for each 

other and utilise the economies of scale. Second, the 

transport infrastructure of rail is insubstantial while 

inland waterway development is limited in the South. 

Third, there is a lack of macro planning in developing 

inland nodes in correspondance with seaports and 

economic zone developments. However, there is an 

emergence o a few large scale ICDs which integrate 

the logistics sites. These are the efforts of a mega 

player from private sector, which is promising to grow 

as the lead player in the logistics sector of domestic 

market.  

This research outcome contributes to the literature 

of inland logistics nodes by examining a specific case 

study in Vietnam. This could be used as reference for 

further studies of Vietnam inland node system 

planning and development. Stakholders from the 
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industry, such as maritime parties, inland transport 

and logistics companies could also gain insights from 

the study for their strategic decisions. 
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1. Introduction 

In the revolutionary era of industrial revolution 

4.0 Lean - Six Sigma improvement tools have been 

wide applied in different manufacturing industries, 

bringing competitive advantages [1], [2], with 

tremendous benefit such as lower inventory, higher 

responsiveness, human resource development, etc. In 

Vietnam, some pioneer researchers in this area gained 

significant aftermath in [3]-[6], with case studies are 

conducted in large enterprises and corporation. 

However, in Vietnam, the major of manufacturing 

firms are SMEs. Their organizational structures 

typically are not in any well-designed shape, thus lead 

to deficiency in operation. And unfortunately, they do 

not have sufficient access to Lean - Six Sigma. 

Especially in handicraft manufacturing, there is a lack 

in research and development which can be applicable 

and scalable due to the scarceness of improvement 

projects. Only few researches have been conducted in 

this area, thus there is a lack of model for further 

benchmarking exercises. 

This research is elaborated based on the 

theoretical background of Lean - Six Sigma 

philosophies, take into consideration of status quo of 

Vietnamese industries, to suggest an operation model 

specialized for handicraft manufacturing SMEs in 

Vietnam. A case study which is conducted in Vietnam 

Pop-up Cards & Handicraft JSC obtained potential 

result after four-month improvement project showing 

that the model is applicable. 

2. Literature review   

Globally, industry experts share the same interest 

of how to optimize the operation of manufacturing 

firms, cutting down costs and improving business 

profit [1], [2], [7], [8]. Align with these objectives, 

Lean-Six Sigma is a comprehensive philosophy which 

brings many tools and initiatives which were 

welcomed in many manufacturing industries. Lean 

philosophies mainly aim at identify bottleneck in 

Abstract 
Handicraft production has complexity in its product, as 

well as manufacturing processes. Especially in case of 

Small and Medium Enterprises (SMEs), the production 

characteristics are chaotic and hard to control. Several 

problems can be pointed out, e.g. line unbalance, 

excessive stock, improper work assignment, ambiguous 

workflow,… Such a production system with these flaws 

incorporated cannot be reliable and effective. However; 

in Vietnam, this situation is common due to the small 

size of business operation, large number of workers, and 

cheap price for labour hour. The problems sometime are 

hiding due to the incompetence of management. In this 

paper, an operating model for Vietnamese SMEs’ 

handicraft production is proposed, bearing the concepts 

and principles of Lean - Six Sigma philosophy. A case 

study is conducted in a SME handicraft manufacturing 

firm in Vietnam, indicated effective results toward a 

more productive manner, which is systematic and 

controllable, providing its management quick response 

to customers’ demand meanwhile keeping the 

investment as lean as possible. 

Keywords: Handicraft, Vietnamese production, Lean 

- Six Sigma, Lean, operation research. 

Tóm tắt 
Ngành sản xuất thủ công đòi hỏi sự phức tạp trong 

cấu trúc sản phẩm, cũng như trong quá trình sản 

xuất. Đặc thù sản xuất thủ công tại các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ (SMEs) thường là hỗn loạn và khó kiểm 

soát. Một số vấn đề thường gặp là mất cân bằng 

chuyền, tồn kho dư thừa, phân công công việc không 

hợp lý, dòng chảy sản xuất rối loạn,… dẫn đến hệ 

thống sản xuất kém hiệu quả và có độ tin cậy thấp. 

Tuy nhiên tại Việt Nam, tình hình này lại trở nên phổ 

biến do quy mô sản xuất thường nhỏ, dư thừa lao 

động với giá nhân công rẻ. Những vấn đề trên cũng 

dễ bị ẩn đi do trình độ quản lý kém. Bài báo này đưa 

ra một mô hình vận hành cho các SMEs sản xuất thủ 

công tại Việt nam, với sự kết hợp các triết lý Lean - 

Six Sigma. Một dự án cải tiến được triển khai thí điểm 

tại một doanh nghiệp sản xuất thủ công tại Việt Nam, 

cho thấy những hiệu quả tích cực mà mô hình này 

mang lại. 

Từ khóa: Sản xuất thủ công, sản xuất tại Việt Nam, 

Lean-Six Sigma, sản xuất tinh gọn, quản lý vận hành. 
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production processes, improve it to smoothen the value 

stream of production, meanwhile looking for excessive 

and redundant activities which do not bring value to 

customers to eliminate, thus optimize the resources 

utilization. Six Sigma philosophies, on the other hand, 

focus on stabilizing existing manufacturing processes 

or designing reliable ones, to maintain a sustainable and 

controlled level of product quality, bringing higher 

satisfaction level of customers which directly yield 

higher business profit. Lean-Six Sigma is a new 

doctrine which combines both tools and concepts from 

the two fields, and is more flexible thus more favorable 

for manufacturing companies around the world. Lean-

Six Sigma were adopted in Vietnam not long ago, 

which served well in automotive industry: to reduce the 

waiting waste and stabilized product quality [9], 

electrical industry: re-arrange the facility layout to 

improve productivity [10], furniture making: design a 

leaner system with more balanced pace [11]. One 

possible approach for Vietnamese SMEs to choose the 

suitable Lean tools and a roadmap to implement them 

are mentioned by Tuan-anh et al. in [12]. For each type 

of manufacturing system, the Lean-Six Sigma tools 

with its recommended usage frequency and respective 

implementing milestones are also suggested.  

However, handicraft manufacturing is a difficult 

field due to its intensiveness of labor activities and the 

dissimilarity in product structure, time and motion of 

processes. Even in the world, there is a lack of 

research on this topic, due to the sparsely scattered of 

handicraft manufacturing firms. In Morocco, 

Chouiraf et al. took the benefit of improvement tools 

to standardized the handicraft production of 

Moroccan artisanal SMEs [13], [14]. In Vietnam, 

there has been no research on this field, thus there is 

want for deeper analysis for Lean - Six Sigma 

application for handicraft production, especially 

SMEs. 

Beside of normal issues that are commonplace in 

typical Vietnamese SMEs, handicraft manufacturing 

contains other problematic ones, due to the fact that it 

usually requires lots of labor work, thus can lead to 

many unnecessary wastes during operation. Through 

literature review of SMEs manufacturing in Vietnam, 

and interview with several handicraft manufacturing 

firms, some factors are listed as common problems 

and losses of handicraft production system for 

Vietnamese SMEs, as described in table 1 below. For 

each problem, there is usually one or more Lean-Six 

Sigma solution which can be applicable, according to 

the classification mentioned in [12]. 

 

 

Table 1. The common problems in Vietnamese SMEs handicraft production 

Problems and losses References Possible Lean - Six Sigma solution 

Job production method, relies on the 

workers’ skills to finish one-off production. 
[11], [15] 

Optimize work method, aim towards 

small batch flow. 

=> shorter queuing and waiting time, 

more defect-prone. 

Excessive and inequal process motion and 

time. 
[11], [15] 

Time & Motion study, Standardized work. 

=> more stable and convenient process 

motion, more time-balance 

No MRP functionality. Thus, no inventory 

control, due to the uncertainty of 

production. Poor connection with suppliers. 

[15] 

Deploy production planning and control 

function, in integration with Lean 

philosophies. 

=> proactively prepare for production, 

more input quality. 

Uncontrolled work attendance and varied 

work skills, due to the small scale of 

enterprises. No sufficient internal 

training/coaching program. 

[3], [4], [15] 

Standardized work. Keep good track on 

absenteeism. 

Job instruction. Job rotation. 

=> more efficient internal knowledge 

sharing scheme. 
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3. Methodology   

According to [12], handicraft production belongs 

to the group of high interaction between workers and 

working tools, thus may implement improvement 

tools such as Line balancing, Kanban, JIT, … with the 

emphasis on labor utilization. Based on the current 

situation of Vietnamese firms, an effective and 

sustainable operating model of handicraft production 

is shaped in Figure 1. This model is integrated with 

Lean - Six Sigma philosophy to improve the operation 

efficiency. 

 

Source: Own-study. 

Figure 1. Sustainable handicraft operation model 

At first, training about the Lean awareness of 

cutting wastes and Kaizen is prerequisite, and need to 

be maintained throughout the operation as a knowledge 

base. As the firm operates under the incentives from 

external motivation and forces, production planning 

and control (PPC) plays a vital role to drive the whole 

system in general, and MRP function as well as 

inventory level in particular. In order to gather 

necessary information for PPC to derived effectively, 

time & motion study needs to be in record, workers’ 

attendance need to be in well monitoring. Other 

supporting philosophies to coordinate the production 

processes were pull system and line balancing, which 

ensuring the optimal utilization of labor work. 

Since this operating model relied heavily on labor 

work, standardized work is a primary element, which 

wedges the operation from degrading. However, in 

order to upgrade to achieve handicraft operational 

excellence, job instruction and job rotation are 

important in educate and training the personnel of the 

system, to conform with the work requirement and 

standard, acceptable processing time and motion, in 

order to stabilize output quality. 

Simulation was usually used in investigating the 

effect of new improvement on a production system. In 

Vietnamese manufacturing, this method is adopted in 

researches [11], [16], which gave accountability for 

the correspondence to the realistic result. In this 

research, before implementing improvement tools, the 

research team also conducted simulation test on Arena 

software. The simulation result was mentioned in the 

case study, along with the respective realistic result. 

4. Case study and result 

The case study is conducted in Vietnam Pop-up 

Cards & Handicraft JSC, a company specialized in 

designing and manufacturing pop-up cards, operates 

production in thousands of product variants. In the 

scope of this paper, the authors will only mention the 

production aspect of this company, as the interest 

subject of the improvement project. Several typical 

products are represented in Table 2 below, and 

according to the fact that each product variant has a 

different structure, thus requires different processes to 

produce, the production management will be 

cumbersome and problematic to monitor. 

The workforce size is approximately 50 workers, 

with several major production processes are cutting, 

assembling, gluing, stitching, packaging. Due to the 

deficiencies of production system, the firm were 

suffered from some systematic problems as described 

in the Table 3 below. This information is the 

brainstorming result of a workshop which was held in 

the shop floor, with the attendance of the directors, 

chief officers and 20 experienced workers of the 

company. 

Before change production type from job 

production one into a leaner one: small batch with 

Kanban, simulation test is conducted with Arena 

software. Three major production processes (i.e., 

assembling, gluing, stitching) are taken into 

consideration, involved three workers with different 

skill level at each of these processes. In job production, 

each worker conducts three tasks at one workstation, 

despite the fact that one worker is better at assembling, 

the other is good at gluing, etc. Since change into 

batch production, each worker is assigned into one 

workstation based on their skill level at which they are 

best of. The plant layout needs to be modified 

according to Figure 2. 
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Table 2. Typical products in the case study 

Type Short description Example image 

Animal 

The structure resembles the form and shape 

of animals. 

E.g.: The parrot. 

 

Human 

beings 

The structure is formed based on human 

activities. 

E.g.: The lovers. 

 

Belongings 

The structure is the combination of stuff and 

belongings. 

E.g.: The gift. 

 

Buildings 
The structure is formed according to famous 

buildings and architecture.    

 

 

Table 3. The situation before implementing the improvement project 

 Input Process Output 

Problem 

Lack of optimal material 

order quantity. 

Loose connection with 

suppliers. 

Lack of inventory 

monitoring activities. 

Ambiguous standard work instruction. 

Job production method, despite of 

large amount of order quantity. 

No training activities. 

Inefficient workstation layout. 

Intermittent communication between 

departments. 

No tracking of loss 

ratio in output 

inventory. 

No record for defect 

and potential 

problems. 

Consequences 

Large and required space 

for inventory. 

Costly inventory with no 

tracking of usage status. 

Uncontrolled WIP level. 

Higher ratio of defects. 

Under-utilized workers’ competence. 

No improvement 

plan was suggested. 

Not any root cause 

is tracked. 
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Figure 2. Changing in production method and layout 

Table 4. List of tools applied 

No. Tools Details Initial status Result 

1 

EOQ calculation. 

Suppliers 

management. 

Calculating the EOQ of each 

part by breaking down their 

price and inventory 

requirement. Develop close 

connection with suppliers. 

No optimum order 

quantity for each 

part. Unpredicted 

order lead time. 

Reduce approx. 40% order lead-time 

of 3 suppliers. Deploy one order multi 

delivery policy. Inventory space 

reduced 30%. 

2 

Inventory 

tracking + Safety 

stock 

Use inventory card with 

procedure to record usage 

rate. Calculate the safety 

stock for each part. 

No usage rate 

record. No safety 

stock level. 

Reduce 25% of finished-part 

inventory, 20% of material inventory. 

Approx. 18.000 USD. 

3 
Changing 

production type 

Changing from job production 

into small batch production 

with Kanban card. 

Approx. 45.000 

part/day. Total 

failure rate = 

0.0647% 

Simulation result: 50.000 part/day. 

Total failure rate 0.0254%. 

Practical result: Approx. 48.000 

part/day. Total failure rate = 

0.0275%. Process failure rate reduce 

71% at peak. 

4 
Standardized 

work 

Design standardized work 

instruction for each 

workstation based on the new 

plant layout.  

No work 

description. 

Vague quality 

requirement. 

Biggest defect quantity reduced 70%.  

5 

Training within 

industry - Job 

Instruction 

Deploy Job Instruction method 

for team leaders, with the 

designed standardized work. 

No training 

activities. 

Team leaders have 15% time for 

training and coaching activities. 

6 
Time & Motion 

study 

Observation for each process, 

and record temporal data. Assign 

time allowance for each task. 

No record. 
Time variation within 10% for 

workers in the same class. 

7 
Production 

planning 

Elaborate concept of semi-

automated production planning, 

based on time study and 

approximation of learning curve. 

No reliable 

production 

planning. 

MRP function formed. Simulation 

result: Planning has 97% of accuracy.  

Practical result: 93%. 

8 
Production 

control 

Perform controlling with pull 

strategy, with Kanban card for 

small lot size. 

No control 

activities within 

one day. 

Control has 90% of efficiency, within 

one day frame. 

9 Job rotation 
Rotate workers among 

workstation. 

No HR 

development 

activities. 

More readiness in work. 

 



 

 

 
103 

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI         Số - 62 (04/2020) 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY (ISSN: 1859-316X) JMST 

The simulation was run for 3 weeks, with 10 most 

frequent types of product with different task time. 

After gaining the result of improvement, a new layout 

and production method is applied into practice. Other 

improvement tools implemented in this improvement 

project are listed in the Table 4 below, in 

chronological order, with their details, and respective 

initial status and result. 

5. Conclusion  

In this research, handicraft production and its 

complexity, chaotic characteristics were taken into 

consideration, and suitable Lean-Six Sigma tools 

were chosen to be applied for each problem of typical 

handicraft firms. Based on literature review and 

interview, an operating model for Vietnamese SMEs 

in this type of manufacturing were elaborated, which 

integrated improvement philosophy and tools. This 

theoretical model can help other SMEs handicraft 

manufacturing firms benchmark their production 

system, and foresee which part they are in lack of, or 

in underestimation thus can cause deficiency in their 

operation. By fulfil the components for a sustainable 

operating model, their resources can be easily 

optimized with customer-need orientation.  

A case study conducted within the framework of 

improvement project proved the efficiency of the 

operating model. The result of the case study can be 

used as expecting aftermath for companies those are 

planning to perform Lean measures on their system, 

in correspondence with the exemplary scale of the 

pilot company. However, this operating model is still 

in lack of factors such as absenteeism, workers 

readiness, skill variation. Other production 

monitoring methods can be further deployed to 

optimize this model such as varied cycle time, 

adaptive production sequence, flexible line balancing, 

which can be targeted at for future research. 
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1. Introduction 

In the revolutionary era of industrial revolution 

4.0, technologies have dramatically increased labor 

productivity. However, modern machinery and 

technology cannot replace every perspective of 

operation. The human factor is irreplaceable and the 

success of the organization depends on the high 

human productivity. This is an imperative issue for 

many industries in general and freight forwarding 

industry in particular after Vietnam joined the WTO. 

Therefore, it is necessary and meaningful to improve 

the professional level of human resources in logistics 

sector in Vietnam.  

According to Vietnam Logistics Association [1], the 

employee sizes of Vietnamese logistics companies are 

diverse from small and medium enterprises to large 

ones. Up to 29.1 percent of enterprises have the number 

of employees from 11 to 50. Follow up is the group of 

enterprises with the size of labor from 201 to 500 people, 

accounting for 19.6 percent, while the group of 

enterprises with the scale of 51-100 and 101-200 

accounts for a relatively equal proportion, respectively 

14.2 percent and 16.2 percent. The group of enterprises 

with low proportion includes large-scale enterprises of 

over 500 people, accounting for 12.2 percent and small 

and private enterprises with staff sizes of less than 10, 

accounting for 8.8 percent. In general, there is a 

significant shortage in the logistics employees’ 

competence. Many graduate students from universities 

still fail to meet the expectation of the job requirement 

in such logistics companies. They lack experience, 

necessary skills and understandings of international 

practices. In fact, about 53.3 percent of logistics 

enterprises are lacking qualified staffs, 30 percent of 

enterprises have to retrain their employees and only 6.7 

percent of logistics businesses are satisfied with the 

expertise level of their employees [1].  

Our research aims to evaluate the current 

competency of forwarding employees in Hai Phong 

Abstract 
The increase of logistics industry in Hai Phong 

over recent years has raised the demand for the 

labour force in this sector. However, there exists a 

gap between the training and education and 

practice requirement in logistics workforce. Many 

logistics companies are lacking qualified staffs and 

stay disconnected with universities. Our research 

aims to evaluate the employee competency of 

freight forwarding companies in Hai Phong 

recently. Based on a literature review, we make a 

list of key competences of logistics employees. We 

then carry out a survey to gather the evaluation of 

forwarding employers in Hai Phong. A descriptive 

statistic is then performed to visualize the result, 

followed by discussions and recommendations to 

improve the competency of logistics employees in 

Hai Phong. 

Keywords: Logistics, forwarding, labour force, 

evaluate, competency, Hai Phong. 

Tóm tắt 
Sự phát triển của ngành logistics tại Hải Phòng 

trong những năm qua đã nâng cao yêu cầu về lao 

động trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, vẫn tồn tại 

khoảng cách giữa việc đào tạo huấn luyện và yêu 

cầu thực tế của nhân lực ngành logistics. Rất nhiều 

công ty logistics đang thiếu nhân viên đủ năng lực 

và không kết nối với các cơ sở giáo dục. Nghiên 

cứu này nhắm tới việc đánh giá năng lực của nhân 

viên hiện tại trong các công ty giao nhận tại Hải 

Phòng. Dựa vào nghiên cứu cơ sở lý luận, chúng 

tôi đưa ra danh sách các tiêu chí năng lực chính 

của lao động logistics. Sau đó chúng tôi tiến hành 

khảo sát và phỏng vấn để thu thập ý kiến đánh giá 

của những người thuê lao động trong ngành giao 

nhận tại Hải Phòng. Phân tích mô tả được tiến 

hành sau đó để đưa ra kết quả cụ thể, sau đó là 

thảo luận và lời khuyên để nâng cao năng lực lao 

động logistics của Hải Phòng. 

Từ khóa: Logistics, giao nhận, nhân lực, đánh giá, 

năng lực, Hải Phòng. 
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city. The city has the second largest international 

gateway seaport of Vietnam, where a lot of logistics 

activities are carried out for imported and exported 

cargo. The quality of human resource in logistics 

sector of Hai Phong therefore has a strong influence 

on the logistics performance of the whole Northern 

Vietnam. Assessing the competency of the current 

employees in the sector will help point out the 

strength and weakness of logistics labour force. This 

will support relevant stakeholders, i.e. logistics 

companies, universities, city government to 

understand the situation and take appropriate actions 

to improve such workforce.  

Based on a literature review, we make a list of key 

competences of logistics employees. Then we carry 

out a survey to gather the evaluation of logistics 

employers, i.e. administrators and managers in Hai 

Phong. A descriptive statistic is then performed to 

visualize the result, followed by discussions and 

recommendations to improve the competency of 

logistics employees in Hai Phong. The paper is 

structured as follows: after the introduction, we 

present our methodological approach, followed by the 

data analysis and discussion. Then the conclusion and 

recommendations for improving the logistics 

employee competency in Hai Phong are given 

accordingly. 

2. Methodologies  

From the literature of human resource competency, 

competent employees play the vital role in supporting 

the organization’s vision, strategy and capabilities [2]. 

In other words, aligning employee competency with 

the company’s goals is the key to achieve the wide 

range of business objectives [3]. The competency of 

each employee does not only influence on their 

performance, but also interact with others to have 

impact to the final outcome of the organizations. As 

synthesized by Teresa & Marzena [4], competency 

includes “those characteristics - knowledge, skills, 

mindsets, thought patterns, and the like - that when 

used whether singularly or in various combinations, 

result in successful performance.” Gaye & Murat [3] 

suggest that competencies should be designed in a 

hierarchy structure as shown in Figure 1. 

Based on the literature review of employee 

competency in [1, 5-8] and interviews with managers 

of forwarding companies in Hai Phong, we define 

seven main components of employees’ competency in 

forwarding companies including (1) administration, 

(2) communication, (3) teamwork, (4) decision 

making, (5) managing change and improvement, (6) 

responsiveness and (7) attitude (Figure 2). 

Administration means the work effectiveness in 

planning, organizing and supervising activities of 

companies. Communication measures effectiveness in 

listening to others, expressing ideas, both orally and 

in writing and providing relevant and timely 

information to managers, co-workers, subordinates 

and customers. Teamwork measures how well this 

individual gets along with fellow employees, respects 

the rights of other employees and shows a cooperative 

spirit. Decision making/problem solving implies the 

ability in understanding problems and making timely, 

practical decisions. Managing change and 

improvement are the competency in initiating changes, 

adapting to necessary changes from old methods 

when they are no longer practical, identifying new 

methods and generating improvement in facility's 

performance. The criterion of responsiveness 

measures how employees complete the job tasks in a 

timely manner. Finally, attitude is how well 

employees comply with instructions and performs 

under unusual circumstances; consider record of 

attendance and punctuality. 

 Figure 1. Competency framework as suggested by [3] 

 

Figure 2. Logistics employee competency framework 

We then create a questionnaire to evaluate the 

employee competency of forwarding companies in 

Hai Phong. As a result, we got 63 valid respondents 

from 7 companies providing freight forwarding 

services in Hai Phong. All of them are engaged in 

international and local logistics activities. The 

majority of those surveyed were from 26 to 35 years 

old (40) and from 36 to 45 years old (26). Of that, 60.3 
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percent are men, and 39.7 percent are women. All 

respondents are managers at operational level of a 

division or above. They are asked to give their 

opinions about their staffs in terms of seven criteria 

mentioned above, using 5-point rating scale as 

explained in Table 1. Interviews with managers of 

these companies were followed up to give insights of 

their evaluation. 

Table 1. Five-point rating used for the survey 

3. Data analysis and discussion 

We summarize the survey result in Figure 3 below. 

All criteria of forwarding employees rated by their 

employees are at average level. From a positive 

perspective, all competences are rated at 3 or above 

score, which means that the employees competency 

meets the expectation from the employers. However, 

none of them have the average score more than 3.5, 

which is lower than the level of exceeds expectations. 

The best criterion of forwarding employees is 

responsiveness, followed by managing change, 

administration, teamwork, decision making, attitude, 

respectively. The worst criterion is the 

communication competence. This means logistics 

companies in Hai Phong could improve their 

performance by enhancing the competency of their 

staffs. Specific frequency distribution of the responses 

is shown in Table 2, pointing out a wide range of 

variability at each criterion.  

Figure 3. Average point of each employee assessment 

criteria 

 Regarding to administration criteria, 

unsatisfactory employees on administration accounts 

for about 9 percent of the total sample. A number of 

18 percent respondents believe that their staffs are 

performing below their expectation. Next, 22 percent 

of the survey meet the expectation of the company. 

The percentage of respondents who rate their 

employees as skilled workers in administration is high, 

of which 32 percent of employees exceed the 

expectation and 18 percent are outstanding. Highly 

regarded people often have good ability to concentrate, 

have a lot of experience in the freight forwarding 

industry. As other skills, this ability is rated just above 

the average level, pointing out a room for human 

resource development. Effective administration does 

not only require employees to have necessary 

professional skills, but also ability to coordinate, 

analyze, and system specific content. Every day, each 

logistics staff has to deal with a lot of jobs related to 

managing records, documents, papers and dealing 

Level Point 

Outstanding Performance  5 

Exceeds Expectations Performance 4 

Meets Expectations Performance 3 

Below Expectations Performance 2 

Unsatisfactory Performance 1 

Rating Administration Communication Teamwork 

Decision 

Making/ 

Problem 

Solving 

Managing 

Change & 

Improve 

Responsive Attitude 

1 3.65% 9.24% 11.86% 15.34% 10.00% 10.05% 12.43% 

2 11.46% 21.20% 14.95% 18.52% 19.00% 19.60% 17.84% 

3 18.75% 23.37% 18.56% 17.46% 22.00% 23.62% 17.30% 

4 37.50% 28.80% 29.38% 28.57% 34.00% 27.14% 30.81% 

5 28.65% 17.39% 25.26% 20.11% 15.00% 19.60% 21.62% 

Table 2. Frequency distribution of each criterion 
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with people. Improving this competence will help 

them avoid overload and reduce stress at works. It is 

recommended that the direct manager should spend 

some time with their staffs to analyze their daily task 

arrangement and find the best solution for 

improvement. Reminder applications should be 

applied to help the staffs balance and avoid missing 

works. Regularly evaluating finished jobs through 

visualized tools, such as charts and graphs, is another 

scientific way to improve administration ability of 

employees. 

Communication skills are a set of rules, art, 

behavior, response that are drawn through daily 

practical experience to help people communicate 

more effectively. Although communication skill is 

highly required in the logistics sector, there are still 

many employees rated below expectations. According 

to the interviews, most of the employees who are 

poorly evaluated for their ability of communication 

often lack experience. They have problems 

particularly in discussing with the customers in a face-

to-face or on-phone basis. As logistics sector involves 

many international business activities, English is 

highly required with the staffs, especially with those 

in the departments of sale & marketing, customer 

service, documentation and operation. However, we 

found that the English level of logistics staffs is not 

appreciated by the employers, which explains why 

this skill is the lowest rating. Other problems with the 

logistics employees are the capability of negotiation, 

making presentation and expressing their opinion with 

bosses and colleagues.  

For teamwork criteria, employers believe that only 

23 percent of their employees are at good level and 25 

percent of employees have exceeded expectations. 

However, still about 18 percent of employees are 

assessed below expectations and 11 percent of 

employees only reach the unsatisfactory level. 

Normally, all departments at a logistics company have 

jobs that are closely related to each other. Therefore, 

to ensure the work can be handled quickly and 

effectively, logistics staffs must learn how to work 

with their colleagues properly. In cases of low rating, 

many staffs lack teamwork skill trained from 

universities. Some of them are not interested in 

collaborating with colleagues because they just want 

to work temporarily in the company.  

Regarding problem solving criterion, it seems that 

employers rate their employees at the average level. 

According to the statistics and data processing 

proposed in the article, employers rated 20 percent of 

employees achieving excellent performance in 

problem solving, which is a relatively high figure for 

skilled logistics personnel. In addition, exceed 

expectations staffs in terms of problems solving 

account for about 22 percent of total data. Most of the 

employees who are highly appreciated for this ability 

are quite skillful and experienced in handling difficult 

problems. In contrast to the highly rated staffs of 

problem solving, 12 percent of employees only 

reached the unsatisfactory level. Employees at this 

level have low ability to understand the nature and 

significance of facing problems. They do not have 

much experience and knowledge to handle 

unexpected problems. 

In terms of managing change and improvement 

criterion, employers rated at outstanding level 

accounted for 31 percent of the total. Leaders rated 

their employees based on their responsiveness in 

acquiring new technologies or working methods. 

Moreover, employees rated beyond expectations were 

also at a relatively high percentage of 20 percent. 

Although logistics staff is generally considered to be 

well and quickly adapted and self-improved, there are 

still many employees rated below expectations with 

17 percent and 6 percent of employees rated 

unsatisfactory by employers. It can be seen that young 

people are more likely to get used to new technologies 

and methods at works than old ones. 

Regarding to employee's responsiveness criteria in 

logistics companies, the respondents rated their 

employees at highest level compared to other 

competences. Particularly, 23 percent of staffs are 

rated as outstanding and 31 percent are exceeding the 

expectation. There are only 3 percent of employees 

rated unsatisfactory by employers with poor 

responsiveness ability. This ability is assessed by how 

quickly such staffs react to the customers’ or 

colleagues’ requirements.  

Lastly, the attitude of employees is highly 

appreciated by employers. The respondents believe 

that their employees have a very good working 

attitude. More than half of the survey got 4 or 5 

scores of this criterion. However, there are still 

employees who are rated unsatisfactory by 

employers with poor working attitude. In such case, 
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the managers complain about the employees’ 

dishonesty and try to excuse from their mistakes. 

They lack responsibility and the habit of learning 

from their own mistakes. 

4. Conclusion and Recommendation 

This research aims to evaluate the employee’s 

competency of freight forwarding companies in Hai 

Phong recently. Based on a literature review, we make 

a list of key competences of logistics employees for 

assessment. We then carry out a survey to gather the 

evaluation of forwarding employers in Hai Phong, 

followed by interviews with such managers to gain 

insights of the problem. A descriptive statistic is then 

performed to visualize the result, followed by 

discussion and recommendations for improving the 

competency of logistics employees in Hai Phong. 

The main contributions of this paper are two-fold. 

First, we recommend a hierarchical framework for 

employee competency with customization for 

logistics sector. Such framework could be used by 

different stakeholders for their own purposes. The 

logistics employers could use the recommended 

criteria to evaluate the strength and weakness of their 

staffs, thereby forming solutions to improve their 

human resource competency. The employee could 

also form a plan to improve their working capabilities 

based on given criteria. From the macro level, the 

evaluation of the human resource competence in the 

logistics sector of an area could be assessed, as proved 

in our empirical research. 

Second, our empirical research has concluded the 

assessment of the employee competency in Hai Phong 

logistics companies. We found that all competences 

are at average level and none of them achieve good 

expectation. A wide range of variety in terms of each 

criteria points out that many companies are lacking 

qualified employees. This means logistics companies 

in Hai Phong could improve their performance by 

enhancing the competency of their staffs. They could 

cooperate with training centers to have short courses 

for improving the competence of their employees. For 

example, they could open soft skill courses such as 

communication and attitudes. Team building activities 

are good ways to enhance teamwork ability of the 

staffs. Another approach of the companies to improve 

the employee competence is collaborating with 

universities to recruit qualified students. The 

discovery of talents could be made through the 

sponsorship of the school activities, offering 

scholarships to students and participating in the 

workplace trade fair, trading. The universities should 

also work closer to the companies to fill the gap 

between class theories and practical requirement.  
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