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Tóm tắt 

Với kết cấu cánh rời và lắp với bầu bằng mối 

ghép bulông (vít) nên bulông lắp ghép cánh chân 

vịt biến bước là chi tiết rất quan trọng. Lực siết 

của nhóm bulông lắp ghép ảnh hưởng trực tiếp 

tới độ bền, khả năng làm việc, và độ tin cậy của 

cả chân vịt. Lực siết nói chung phụ thuộc vào tải 

trọng ngoài. Tuy nhiên, tải trọng tác dụng lên 

nhóm bulông cánh lại vô cùng phức tạp, chúng 

bao gồm các lực và mômen do trường phân bố áp 

suất trên cánh chân vịt gây ra. Trong bài báo này, 

nhóm tác giả đưa ra phương pháp xác định tải 

trọng tác dụng và tính toán lực siết cần thiết cho 

bulông ghép cánh chân vịt cánh rời. Áp dụng tính 

toán cho chân vịt lắp trên tàu có công suất máy 

chính 155CV với đường kính chân vịt 1m. 

Từ khóa: Chân vịt biến bước, chân vịt cánh rời, 

bulông, tính toán độ bền. 

Abstract 

With the structure of detachable blades fitted to 

the hub with bolts, the bolts of controllable pitch 

propeller are very important. The tightening force 

of the bolt group directly affects the durability, 

working ability, and reliability of the propeller. 

The tightening force generally depends on 

external loads. However, the loads acting on the 

blade bolt group are extremely complex. They 

include the forces and moments caused by the 

pressure distribution field on the propeller blade. 

In this paper, the authors propose a method to 

determine the effective load and calculate the 

necessary tightening force for the bolts of a 

built-up propeller. Applying for the calculation 

of the propeller of the ship with the main engine 

capacity of 155CV and the propeller diameter 

of 1 meter. 

Keywords: Controllable pitch propeller, built-up 

propeller, bolt, strength analysis. 

 

1. Đặt vấn đề 

Ngày nay, chân vịt biến bước được sử dụng rộng 

rãi trong ngành kỹ thuật tàu thủy, đặc biệt là trên các 

tàu kĩ thuật cao như tàu quân sự hay tàu quét ngư lôi. 

Chân vịt biến bước cũng được sử dụng trên một số 

tàu kĩ thuật thô sơ hơn chẳng hạn như tàu cá, tàu kéo, 

tàu phá băng,... Về mặt công nghệ, chân vịt biến 

bước có nhiều lợi thế trong quá trình chế tạo, đặc 

biệt là đối với các chân vịt có tỉ số mặt đĩa lớn, tức là 

chân vịt có hình chiếu các cánh xuống mặt phẳng 

vuông góc với đường tâm hệ trục có phần giao nhau. 

Do độ phức tạp về hình dáng kết cấu của các chân vịt 

có tỉ số mặt đĩa lớn, các chân vịt cánh liền loại này 

thường được gia công trên các máy CNC 4 hoặc 5 

trục. Quá trình công nghệ chế tạo trở nên đơn giản và 

dễ dàng hơn nhiều đối với các chân vịt biến bước khi 

mà các chi tiết cánh có thể tháo rời ra. Theo đó, 

chúng ta có thể đúc và gia công từng bộ phận trên 

các máy CNC 3 trục thông thường nhằm tăng năng 

suất sản xuất cũng như giảm giá thành chế tạo, và 

sau đó tiến hành lắp ghép các chi tiết lại với nhau để 

có được cụm chi tiết hoàn chỉnh.  

Mặc dù chân vịt biến bước có nhiều ưu điểm như 

được đề cập ở trên, việc lắp ghép các cánh với bầu 

chân vịt như thế nào để đảm bảo độ bền của chân vịt 

trong đó có nhóm bulông lắp ghép khi làm việc là 

một vấn đề cần được quan tâm.  

Trên thực tế, thường có hai phương án lắp ghép 

cánh với bầu tương ứng với hai dạng cấu tạo của 

chân vịt biến bước như được minh họa trên Hình 1 

và Hình 2. Phương án 1 (Hình 1), bầu chân vịt được 

chia làm hai nửa, cánh và bộ phận điều khiển bước 

làm liền khối. Phương án 2 (Hình 2), bầu chân vịt 

được làm liền khối, cánh và bộ phận điều khiển bước 

tách rời và ghép lại bằng các bulông. Bài báo này đề 

cập đến phương pháp tính toán lực siết cần thiết cho 

nhóm bulông lắp ghép cánh và bầu trong phương án 2. 

Hiện nay việc tính toán thiết kế chân vịt biến 

bước nói chung và nhóm bulông lắp ghép cánh chân 

vịt nói riêng do một số hãng chuyên về thiết kế và 
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chế tạo chân vịt biến bước thực hiện, và gần như 

không được công bố ra ngoài. Ở Việt Nam, công 

thức tính đường kính bulông ghép cánh chân vịt biến 

bước được đề cập trong Quy chuẩn quốc gia về phân 

cấp và đóng tàu biển vỏ thép QCVN21:2015 [1], tuy 

nhiên công thức này không phân biệt đặc điểm lắp 

ghép (lắp có khe hở hay không có khe hở) và đặc 

biệt là không đề cập đến việc xác định lực siết cần 

thiết cho các bulông.  

Bài báo này nhóm tác giả đề xuất phương pháp 

tính toán lực siết cần thiết cho nhóm bulông lắp ghép 

cánh của chân vịt cánh rời nói chung và chân vịt biến 

bước nói riêng để làm cơ sở cho việc tính toán kích 

thước hay nghiệm bền nhóm bulông nói trên. 

Hình 1. Bầu chân vịt hai nửa 

Hình 2. Bầu chân vịt liền khối 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Đường lối tính toán chung 

Chúng ta xét một cánh được lắp ghép với bầu của 

chân vịt biến bước như trên Hình 3. Khi đó, tải trọng 

tác dụng lên nhóm bulông lắp ghép giữa cánh và bầu 

chân vịt chính là áp suất thủy động của chất lỏng tác 

dụng lên cánh chân vịt. Trong thực tế, áp suất thủy 

động của chất lỏng tác dụng lên cánh chân vịt phân 

bố phức tạp trên toàn bộ bề mặt của cánh. Chúng ta 

chọn hệ quy chiếu gắn với cánh chân vịt sao cho gốc 

tọa độ đặt tại trọng tâm mối ghép bulông, trục Z và 

X nằm trong mặt phẳng lắp ghép, trục Z cùng 

phương với đường tâm hệ trục chân vịt, trục Y vuông 

góc với bề mặt lắp ghép (Hình 3). Khi quy đổi 

trường áp suất phân bố này về mặt phẳng lắp ghép ta 

nhận được các lực tập trung theo 3 phương Fx, Fy, Fz 

đặt tại trọng tâm của mối ghép và các mômen tập 

trung Mx, My, Mz. 

Cho tới nay, một số phương pháp tính toán thủy 

động học của chân vịt đã được đề xuất, bao gồm 

 

Hình 3. Hệ trục tọa độ tính toán 

 

Hình 4. Mô phỏng tính toán trên phần mềm Ansys 
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những phương pháp sau mà theo đó mức độ phức tạp 

cũng tăng dần, chẳng hạn như: lý thuyết động lượng 

(momentum theory), phương pháp đường chịu tải 

(lifting-line method), phương pháp bề mặt nâng 

(lifting surface method), phương pháp phần tử biên 

(boundary element method), phương pháp trường 

(field method)…[4]. Trong bài báo này, nhóm tác giả 

sử dụng phần mềm Ansys để mô phỏng và tính toán 

áp suất trên bề mặt cánh chân vịt. Từ đó xuất ra kết 

quả các lực và mômen tại trọng tâm của mối ghép. 

Chúng ta chia các lực và mômen tác dụng lên 

nhóm bulông ghép cánh và bầu chân vịt thành hai 

nhóm. Nhóm 1 là các lực và mômen tác dụng trong 

mặt phẳng ghép bao gồm các lực Fx, Fz và mômen 

My. Các lực và mômen trong nhóm này làm hai bề 

mặt lắp ghép có xu hướng trượt tương đối với nhau. 

Nếu là bulông lắp không khe hở thì thân bulông trực 

tiếp tiếp nhận tải trọng và ngăn không cho hai mặt 

phẳng ghép trượt tương đối với nhau. Nếu bulông lắp 

có khe hở thì cần tính lực siết Vtr để đảm bảo mối 

ghép không bị trượt. Nhóm 2 là các lực và mômen 

tác dụng trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 

lắp ghép bao gồm lực Fy, các mômen Mx, Mz và lực 

quán tính ly tâm Fc. Các lực và mômen trong nhóm 

này có xu hướng làm tách hở hai bề mặt ghép. Như 

vậy ta cần xác định lực siết bulông để đảm bảo mối 

ghép không bị tách hở. 

Tóm lại nếu là bulông lắp không khe hở thì lực 

siết cần thiết là lực siết để chống tách hở mối ghép: 

V = Vth                                      (1a) 

Nếu là bulông lắp có khe hở thì khi tính toán ta 

phải xác định được lực siết bulông V cần thiết để vừa 

đảm bảo khi làm việc các bề mặt ghép không bị xê 

dịch vừa đảm bảo mối ghép không bị tách hở. Từ 

điều kiện chống xê dịch mối ghép ta xác định được 

lực siết cần thiết Vtr, từ điều kiện chống tách hở mối 

ghép ta xác định được lực siết cần thiết Vth. Vậy lực 

siết cần thiết là giá trị lớn trong hai giá trị lực siết nói 

trên [2]: 

V = Max{Vtr;Vth}           (1b) 

Chân vịt được nhóm tác giả áp dụng tính toán cụ 

thể trong nghiên cứu này sử dụng nhóm bulông lắp 

ghép có khe hở. 

2.2. Tính toán lực siết cần thiết theo điều kiện 

chống trượt 

Trong mặt phẳng ghép tổng hợp lực FXZ của hai 

lực Fx và Fz có xu hướng làm 2 bề mặt ghép dịch 

chuyển theo phương của nó, mômen My có xu hướng 

làm bề mặt ghép xoay tương đối với nhau. 

Gọi số bulông trong nhóm là Z. Lực FF do Fxz tác 

dụng lên mỗi bulông cùng phương và ngược chiều với 

lực Fxz, và có trị số như sau: 

𝐹𝐹 = 
𝐹𝑋𝑍

𝑍
=

√𝐹𝑋
2+𝐹𝑍

2

𝑍
  (2) 

Do các bulông lắp ghép được bố trí theo đường 

tròn bán kính r nên lực FM do mômen My tác dụng lên 

mỗi bulông có phương vuông góc với đường nối tâm 

bulông tới tâm mối ghép, có chiều ngược với chiều 

của mô men My, và có trị số tính theo công thức sau: 

𝐹𝑀 = 
𝑀𝑌

𝑟𝑍
    (3) 

Lực tổng hợp tác dụng lên mỗi bulông trong mặt 

phẳng ghép là: 

𝐹𝑡
⃗⃗  ⃗ =  𝐹𝐹

⃗⃗⃗⃗ + 𝐹𝑀
⃗⃗⃗⃗  ⃗    (4) 

Trị số của Ft  có thể tính theo công thức sau: 

 

2 2 2 cos( ; )t F M F M F MF F F F F F F    (5) 

Lực siết cần thiết theo điều kiện chống trượt Vtr 

được tính theo Ft: 

t
tr

kF
V

f
    (6) 

Trong đó: 

k - hệ số an toàn chống trượt, k = 1,3÷2 [2]; 

f - hệ số ma sát của cặp bề mặt lắp ghép. 

2.3. Xác định lực siết cần thiết theo điều kiện 

chống tách hở mối ghép 

Khi chưa có tác dụng của ngoại lực, lực siết Vth 

tạo ra áp suất (ứng suất dập) trên các bề mặt ghép. 

Coi áp suất trên các bề mặt ghép phân bố đều, trị số 

của nó được tính theo công thức sau: 

th
V

V Z

A
     (7) 

Trong đó: A - diện tích bề mặt ghép. 

Khi làm việc, các lực Fy, FC và các mômen Mx, 

Mz làm giảm áp suất trên bề mặt ghép và làm cho 

mối ghép có xu hướng bị tách hở. 

Lực Fy và FC làm áp suất trên bề mặt ghép giảm 

đi một lượng: 
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( )(1 )y C

F

F F

A




 
       (8) 

Trong đó: 

 - hệ số phân bố ngoại lực, nó phụ thuộc vào 

vật liệu và kết cấu của bulông cũng như chân vịt. Hệ 

số này thông thường khá nhỏ vì độ mềm của bulông 

lớn hơn nhiều các tấm ghép. Để an toàn và thuận lợi 

cho việc tính toán lực siết ta có thể coi  = 0; 

FC - lực quán tính ly tâm do khối lượng cánh gây 

ra khi chuyển động, FC được tính theo công thức sau: 

2

30
C

N
F mR

 
  

       

  (9) 

Trong đó: 

m - khối lượng 1 cánh; 

R - khoảng cách từ trọng tâm cánh đến tâm trục; 

N - số vòng quay của chân vịt trong 1 phút. 

Áp suất trên bề mặt ghép do mômen Mz và Mx 

gây ra thay đổi theo biểu đồ tương tự ứng suất uốn 

[2]. Tổng hợp hai mômen Mx và Mz ta nhận được 

mômen tổng Mt. Mặt phẳng tác dụng của mômen này 

được xác định dựa vào trị số và chiều của Mx và Mz. 

arctan arctan Mz

Mx

Mz

Mx






  
    

     

(10) 

Trong đó: 

α - góc giữa mặt phẳng tác dụng của Mx và Mt; 

σMx và σMz - áp suất lớn nhất do Mx và Mz gây ra. 

Bỏ qua trị số  , ta có thể xác định được trị số 

giới hạn của áp suất trên bề mặt ghép do Mt gây ra: 

2 2
(1 ) x Zt t

M

u u u

M MM M

W W W





        (11) 

Trong đó: 

Wu - mômen cản uốn của tiết diện bề mặt ghép. 

Biểu đồ phân bố áp suất trên bề mặt ghép tại mặt 

phẳng tác dụng của Mt có dạng như Hình 5. 

Áp suất nhỏ nhất trên bề mặt ghép là: 

min V F M            (12) 

Để đảm bảo mối ghép không bị tác hở thì 

min 0,  hoặc .V F M     

Để an toàn ta lấy:  

( )V F Mk              (13) 

Trong đó: 

k - hệ số an toàn chống tách hở, thông thường k = 

1,3 ÷2 [2]. 

Từ đó ta tính được lực siết Vth cần thiết để chống 

tách hở mối ghép: 

V
th

A
V

Z


            (14) 

2.4. Tính toán mômen siết cần thiết 

Mô men siết cần thiết tương ứng có thể tính toán 

theo công thức sau [6]: 

.

2

r
A

V P
M


             (15) 

Trong đó:  

MA - mômen siết cần thiết; 

Pr - bước ren của vít lắp ghép; 

η - hiệu suất kể đến ảnh hưởng của ma sát khi siết 

bulông. 

3. Ví dụ tính toán 

Trong phần này, chúng tôi tính toán cho chân vịt 

biến bước lắp trên tàu có công suất máy chính là   

H = 155 CV, số vòng quay trong một phút của chân 

vịt khi làm việc ở chế độ toàn tải là N = 629 

vòng/phút, vận tốc khai thác của tàu là v = 10 hải 

lý/giờ. Chân vịt có đường kính DC = 1m, số cánh n = 

3, cánh chân vịt được thiết kế theo SeriB. Cánh ghép 

với bầu chân vịt bằng mối ghép bulông có khe hở. 

Sử dụng phần mềm ANSYS FLUENT để mô 

phỏng trường áp suất trên cánh và từ đó xác định tải 

trọng tác dụng lên nhóm bulông lắp ghép. Kết quả 

tính toán nhận được như sau: 

 

Hình 5. Biểu đồ phân bố áp suất trên bề mặt ghép 
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Fx = 1134,89 N; Mx = 870,97 Nm; 

Fy = 194,97 N; My = 5,85 Nm; 

Fz = -2712,68 N; Mz = 374,75 Nm. 

Kết quả tính toán được thể hiện trong Bảng 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Ví dụ tính toán lực theo phương X 

 

Bảng 1. Kết quả tính toán 

STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Công thức Kết quả 

Đơn 

vị 

1 Số bulông Zv 
 

6 chiếc 

2 
Đường kính bề mặt 

lắp ráp 
D 

 
192 mm 

3 Vật liệu bulông 
SUSF 

304 
Theo tiêu chuẩn đăng kiểm     

8 Khối lượng cánh m 
 

23,09 kg 

9 

Khoảng cách giữa 

trọng tâm cánh và 

đường tâm trục 

R 
 

23,308 cm 

10 Lực li tâm FC 

2

30

N
Fc mR

 
  

 

 2.3421,943 N 

11 Đường kính chân vịt DC  1 m 

13 
Vật liệu cánh và đĩa 

chân vịt 
CU1-4 

 
    

14 
Đường kính lỗ ghép 

bulông 
dlo  15 mm 

15 
Vật liệu đĩa xoay 

cánh 

SUSF 

304 
     

16 
Mô đun đàn hồi vật 

liệu đĩa xoay cánh 
Ed  1,93.105 Mpa 
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STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Công thức Kết quả 

Đơn 

vị 

17 
Chiều dày lắp ghép 

của cánh 
lC  13    mm 

18 
Chiều dài phần ren 

bulông bắt vào đĩa 
ld  12 mm 

19 Độ mềm bulông λb λb = lb/(Eb.Ab)    6,3.107  mm/N 

20 
Đường kính đầu 

bulông 
Ddv  21  mm 

21 
Đường kính tính toán 

lỗ ghép 
D1  1 / 4dv c dD D l l    

             

27,25  
mm 

22 
Diện tích biến dạng 

bích và đĩa cánh  
Atg  2 2 / 4tg loA D d   

           

406,49  
mm2 

23 
Độ mềm của các tấm 

ghép 
λtg 

c d
tg

c tg d tg

l l
A

E A E A

 

   
 

    4,3.107 mm/N 

24 Hệ số tải trọng ngoài     0,403   

26 Áp suất do Mx gây ra 𝜎𝑀𝑥  0,75 Mpa 

27 Áp suất do Mz gây ra 𝜎𝑀𝑧  0,54 Mpa 

28 
Áp suất do lực ly tâm 

gây ra 
𝜎𝐹𝑐  0,81 Mpa 

29 
Áp suất do lực Fy gây 

ra 
𝜎𝐹𝑦  0,007 Mpa 

31 

Góc giữa phương áp 

suất tổng lớn nhất với 

trục X 

  arctan Mz

Mx






 
  

 

 35,788 Độ 

32 
Áp suất lớn nhất tải 

trọng ngoài gây ra 
gMax  

 
1,69  Mpa 

33 
Hệ số an toàn chống 

tách hở 
Kth 

 

 
1,5   

34 
Lực siết chống tách hở 

mối ghép 
Vth 

 
12.237,389 N 

35 
Hệ số an toàn chống 

trượt 
Kt Chọn 1,5   

36 Lực ngang tổng  Fn 
 

2.940,51 N 

37 
Lực Fn tạo với trục X 

một góc  
β arctan arctanZ Z

X X

M F

M F
    

67,30 Độ 

38 Lực do Fn gây ra FF 
 

490,09 N 

39 Lực do My gây ra FMy 
2 y

My

V

M
F

DZ


 
10,16 N 

40 
Góc nhỏ nhất giữa 2 

lực thành phần  
 Xác định bằng phương pháp vẽ sơ đồ 9,24 Độ 

41 Tổng hợp lực lớn nhất Fnv 
 

500,11 N 

42 Hệ số ma sát  f 
 

0,22   

 



 

 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 
 

11 SỐ 63 (8-2020) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

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

4. Kết luận 

Bài báo đã đề xuất phương pháp chung tính toán 

lực siết cần thiết cho bulông lắp ghép cánh và bầu 

của chân vịt cánh rời nói chung và chân vịt biến 

bước nói riêng. 

Kết quả tính toán cho chân vịt tàu có công suất 

155 CV cho thấy lực siết cần thiết tối thiểu là    

V = 12237,3989 N, mômen siết tương ứng là   

MA = 24,969 Nm. Chọn mômen siết theo Tiêu 

chuẩn Việt Nam TCVN 1916:1995 về Bulông, vít, 

vít cấy và đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật thì ta có   

MA = 25,35 Nm. 

Dùng kết quả này để tiến hành tính toán kích 

thước bulông theo độ bền thì thu được đường kính 

bulông theo tiêu chuẩn là M14 hoàn toàn phù hợp 

với đường kính bulông tính theo công thức trong 

Quy chuẩn quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ 

thép QCVN21:2015. 

Lời cảm ơn 

Bài báo là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp trường năm học 2019 - 2020: “Nghiên cứu 

xác định tải trọng tác dụng và tính bền bu lông (vít) 

ghép cánh của chân vịt cánh rời” được hỗ trợ kinh 

phí bởi Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. 
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STT Thông số 
Ký 

hiệu 
Công thức Kết quả 

Đơn 

vị 

43 
Hệ số an toàn chống 

trượt 
Kt Chọn 1,5   

44 
Lực siết cần thiết 

chống trượt 
Vtr 

th nvK F
V

f
  3.409,857 N 

45 Lực siết cần thiết V V = Max(Vtr;Vth) 12.237,389 N  

46 Bước ren  Pr  2 mm 

47 
Hiệu suất khi siết 

bulông [6] 
η 

 
0,15   

48 
Mômen siết cần thiết 

tương ứng [6] 
MA 

 
24,969 Nm 

 



 

 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ  

12 SỐ 63 (8-2020) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

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

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIẢM LỰC CẢN TRÊN NGƯ LÔI  
TỐC ĐỘ CAO BẰNG MŨI LỒI TẠO XÂM THỰC 

A STUDY OF SOLUTION TO REDUCE DRAG FORCE  

OF A HIGH-SPEED TORPEDO BY A CONVEX CAVITATOR 

PHẠM VĂN DUYỀN1*, TRƯƠNG VIỆT ANH2 
1Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

2Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

*Email liên hệ: duyenpv.vck@vimaru.edu.vn 

 

Tóm tắt 

Ngư lôi là loại đạn di chuyển dưới nước nên yếu 

tố lực cản ảnh hưởng lớn đến hiệu quả khai thác 

và đặc tính hàng hải của loại thiết bị này. Một 

trong những ảnh hưởng có lợi của xâm thực đó là 

giảm lực cản từ môi trường tác dụng khi siêu xâm 

thực hình thành. Từ kết luận rút ra từ bài báo [5] 

mà nhóm đã thực hiện, mũi tam giác dạng lồi cho 

kết quả lực cản giảm so với trường hợp mũi 

thường. Bài báo này tập trung nghiên cứu ảnh 

hưởng mũi lồi được gắn vào phần đầu ngư lôi 

nguyên mẫu Set53M giúp hình thành xâm thực và 

bao phủ toàn bộ thân ngư lôi khi ngư lôi di 

chuyển ở tốc độ cao. Từ đó giúp giảm đáng kể lực 

cản tác dụng lên thân ngư lôi. Mô hình xâm thực 

Singhal và phương trình xâm thực Rayleigh Plesset 

được sử dụng trong quá trình tính toán dòng xâm 

thực qua vật thể dạng 3D ngư lôi nguyên mẫu và ngư 

lôi được tối ưu hóa kết cấu phần mũi lồi ứng với sự 

thay đổi của số xâm thực . 

Từ khóa: Siêu xâm thực, CFD. 

Abstract 

Torpedo is a projectile that moves underwater, so 

the drag force has big effects on using the 

efficiency and navigation of this device. One of 

the advantages of cavitation is reducing the drag 

force when super_cavitation has appeared on the 

body of torpedo. From the conclusion of the paper 

[5] that our team did, the convex cavitation 

makes a smaller drag force than basic triangular 

cavitation. This research focuses on studying the 

effect of convex cavitation attached on the nose of 

torpedo Set53M helps to make bubble cavitation 

and cover the whole body when torpedo moves at 

the high speeds. Therefore, the drag force is reduced 

significantly. The Singhal cavitation model and 

Rayleigh Plesset cavitation equations are used in 

simulating cavitating flow over 3D basic torpedo and 

an optimizing torpedo with convex cavitation when 

cavitation number      changes. 

Keywords: Cavitation, super_cavitation, 

high-speed torpedo, CFD. 

 

1. Giới thiệu 

Khi vật thể hình trụ dạng ngư lôi có tốc độ cao 

chuyển động ngầm dưới nước thì yếu tố lực cản tác 

dụng lên ngư lôi có vai trò quyết định đến tốc độ và 

thời gian di chuyển trên hành trình tới mục tiêu của 

ngư lôi. Hiện tượng siêu xâm thực được biết đến như 

là một giải pháp giúp giảm đáng kể lực cản từ môi 

trường chất lỏng tác dụng lên thân ngư lôi khi ngư lôi 

di chuyển với tốc độ cao ngầm dưới nước. Siêu xâm 

thực được hình thành trên bề mặt vật thể theo hai 

phương pháp đó là xâm thực nhân tạo do khí gas được 

bố trí ở vùng mũi vật thể giúp hình thành siêu xâm 

thực [2] và xâm thực hơi nước nhờ kết cấu đĩa có hình 

dáng đặc biệt được gắn vào phần đầu vật thể [1], [3], 

[4]. Hình dáng phần mũi ngư lôi có ảnh hưởng rất lớn 

đến đặc tính xâm thực hình thành trên vật thể. Ở dải 

vận tốc cao, siêu xâm thực hình thành và bao phủ toàn 

bộ bề mặt thân ngư lôi giúp làm giảm đáng kể lực cản 

từ môi trường, từ đó giảm sự tiêu hao nhiên liệu [3], 

[4]. Trên thực tế trong lĩnh vực hải quân, ngư lôi siêu 

khoang đã được nghiên cứu và ứng dụng trong việc 

thiết kế một số loại ngư lôi siêu khoang di chuyển ở 

dải tốc độ cao dưới nước như là ngư lôi VA-111 

Shkval của Nga với tốc độ di chuyển lên tới 200 knots 

tương đương 100 m/s, ngư lôi siêu khoang của Hàn 

Quốc Red Shark Torpedo với tốc độ tương đương ngư 

lôi VA-111 Shkval của Nga. 

Từ kết quả nghiên cứu mà tác giả cùng nhóm 

nghiên cứu đã thực hiện [5], tác giả lực chọn đường 

kính mũi có kích thước 0,75 đường kính thân ngư lôi 

với góc  = - 20o. Cơ sở lựa chọn lý thuyết lựa chọn 

đường sinh của mũi lồi Hình 1. 

 

Hình 1. Cơ sở dựng mũi ngư lôi dạng  

côn lồi và côn lõm 
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Mục tiêu của bài báo này là chỉ ra ảnh hưởng của 

mũi hình nón 60o độ dạng lồi với đường kính 0,75 

đường kính thân ngư lôi tới việc hình thành siêu xâm 

thực và việc giảm lực cản tác dụng lên thân ngư lôi 

Hình 3 so với trường hợp nguyên mẫu Hình 2 khi ngư 

lôi được khai thác ở dải tốc độ cao có vận tốc từ 75m/s 

đến 90m/s. 

 

Hình 2. Phần mũi ngư 

lôi nguyên mẫu Set53M 

 

Hình 3. Phần mũi ngư lôi được 

tối ưu kết cấu phần mũi dạng lồi 

2. Cơ sở lý thuyết và xây dựng mô hình tính toán 

Cơ sở lý thuyết về lớp biên và sự tách thành lớp 

biên với vật thể dạng ngư lôi [6]. 

Phương trình liên tục và phương trình động 

lượng cho dòng nhiều pha: 

 j
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Trong đó: 

 là khối lượng riêng chất lỏng, v là vận tốc và p 

là áp suất; 

 là hệ số nhớt động học và i hệ số nhớt rối. 

Phương trình chuyển pha từ pha lỏng sang pha hơi: 
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(3) 

Mô hình ngư lôi nguyên mẫu Set53M và ngư lôi 

được tối ưu hóa với kết cấu phần mũi lồi được xây 

dựng trên Solidworks 2016. Vùng không gian khảo 

sát có kích thước được chỉ ra trên Hình 4 và Hình 5 

với kích thước chiều dài, chiều rộng, và chiều cao 25 

x 10 x 10 (m). Đường kính ngư lôi nguyên mẫu 

Set53M D = 533mm. 

 

Hình 4. Vùng không gian khảo sát 

ngư lôi nguyên mẫu Set53M 

 

Hình 5. Ngư lôi với kết cấu mũi lồi 

Mô hình tính toán và vùng không gian khảo sát 

được chia lưới với loại lưới tứ diện có kích thước cỡ 

lưới nhỏ nhất là 3mm và cỡ lớn nhất là 240mm. Lưới 

được chia từ trong ra ngoài. Sau khi thực hiện chia 

lưới, không gian tính bao gồm 291.339 phần tử lưới 

và 1.639.802 nút lưới. 

 

Hình 6. Chia lưới mô hình ngư lôi 

nguyên mẫu Set53M 

 

Hình 7. Chia lưới mô hình ngư lôi 

với kết cấu mũi lồi 

Điều kiện biên bài toán được thiết lập: 

- Mô hình xâm thực: k-; cavitation              

- Vùng không gian tính: Pha nước, nhiệt độ 25oC; 

pha khí, nhiệt độ 25oC; 

- Trao đổi nhiệt: không; 

- Thiết lập điều kiện biên: 

+ vận tốc dòng đầu vào, Vinlet (m/s); 

+ Áp suất đầu ra, Poutlet = 151.550 (kPa); 

+ Áp suất tại độ sâu h = 5 (m); 

+ Tiêu chuẩn hội tụ: 10-4
. 

Để đánh giá ảnh hưởng của xâm thực tới việc 

giảm lực cản, số xâm thực  và hệ số lực cản CD 

được xác định bởi công thức: 

ref

2
;

0,5

vp p

V







20,5
D

D
C

V A


 

(4) 
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3. Kết quả tính toán và đánh giá 

3.1. Phân bố đường dòng qua ngư lôi nguyên 

mẫu Set53M và ngư lôi được tối ưu hóa phần 

mũi 

Hình ảnh phân bố đường dòng qua ngư lôi 

nguyên mẫu Set53M và ngư lôi gắn mũi lồi được thể 

hiện qua Hình 8 và Hình 9. Kết quả này được tính 

toán ở các giá trị vận tốc V khác nhau: 75; 80; 85 và 

90 m/s ứng với giá trị số xâm thực : 0,06; 0,05; 

0,04 và 0,03. 

 

Hình 8. Phân bố đường dòng qua ngư lôi  

nguyên mẫu Set53M 

 

Hình 9. Phân bố đường dòng qua ngư lôi được tối ưu 

hóa với kết cấu mũi lồi 

Ở trường hợp ngư lôi nguyên mẫu, hiện tượng 

tách dòng xảy ra phần đầu ngư lôi và tạo ra vùng áp 

suất thấp phía sau, tạo điều kiện hình thành các phần 

tử bọt khí xâm thực. Vùng áp suất thấp được mở 

rộng trên thân ngư lôi khi vận tốc tăng lên. Với 

trường hợp ngư lôi được gắn thêm mũi lồi thì điểm 

tách thành nằm trên mũi nón và điều này làm vùng 

áp suất thấp phía sau lớn hơn trường hợp nguyên 

mẫu. 

3.2. Phân bố pha hơi trên ngư lôi nguyên mẫu 

Set53M và ngư lôi được tối ưu hóa phần mũi 

Để đánh giá quá trình thay đổi kích thước vùng 

bọt khí, Hình 10 thể hiện vùng có áp suất giảm 

xuống dưới áp suất hơi bão hòa của nước. Vùng áp 

suất thấp phát triển ứng khi vận tốc ngư lôi tăng. Ở 

giá trị vận tốc 75m/s; 80m/s ứng với  = 0,06; 0,05 

Hình 10a và Hình 10b cho kết quả vùng áp suất thấp 

xuất hiện phía sau vùng mũi và hình thành bọt khí 

xâm thực, chiều dài trung bình vết xâm thực đối với 

trường hợp ngư lôi được gắn thêm mũi lồi lớn hơn so 

với trường hợp ngư lôi nguyên mẫu. Khi tốc độ tăng, 

từ trên 80m/s đến 90m/s thì chiều dài khoang bọt khí 

tăng lên và siêu khoang hình thành, bao phủ toàn bộ 

bề mặt thân ngư lôi ứng với trường hợp ngư lôi được 

tối ưu hóa phần mũi, Hình 10c và Hình 10d. Trường 

hợp này cho kết quả lực cản giảm đáng kể so với ngư 

lôi nguyên mẫu. 

 

Hình 10. Phân bố pha hơi trên ngư lôi nguyên mẫu 

Set53M và ngư lôi được gắn mũi lồi 

3.3. Ảnh hưởng của xâm thực tới ngư lôi với 

kết cấu mũi lồi 

 

Hình 11. Chiều dài vết xâm thực Lcav phụ thuộc  

Với ảnh hưởng của mũi lồi được gắn vào phần 

mũi ngư lôi đã tạo ra vùng áp suất thấp phía sau và 

hiện tượng siêu xâm thực được hình thành sớm hơn 

so với trường hợp nguyên mẫu không gắn mũi lồi. 

Hình 11 chỉ ra mối quan hệ giữa số xâm thực  và 

chiều dài vết xâm thực. Chiều dài vết xâm thực tăng 

khi vận tốc ngư lôi tăng lên, cụ thể chiều dài vết xâm 

thực đối với trường hợp tối ưu xấp xỉ 1,8 lần chiều 

dài vết xâm thực với trường hợp nguyên mẫu và bọt 

khí chiếm toàn bộ thân ngư lôi khi vận tốc ngư lôi 

đạt 90m/s ứng với  = 0,03. 

 

Hình 12. Sự thay đổi hệ số lực cản CD khi thay đổi  

Hình 12 thể hiện mối quan hệ giữa số xâm thực  

và hệ số lực cản CD. Ngư lôi được gắn thêm mũi lồi 

a b 

d c 
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cho kết quả lực cản giảm đáng kể so với trường hợp 

nguyên mẫu Set53M. Khi các bọt khí xâm thực phát 

triển và chiếm một phần thân ngư lôi ứng với giá trị 

 = 0,06 lực cản tác dụng lên ngư lôi được tối ưu hóa 

phần mũi nhỏ hơn 5% so với trường hợp lực cản tác 

dụng lên ngư lôi nguyên mẫu. Ở những giá trị vận 

tốc lớn hơn, khi hiện tượng siêu xâm thực hình thành, 

túi khí xâm thực bao phủ toàn bộ bề mặt thân ngư lôi 

thì yếu tố lực cản ma sát và lực cản hình dáng tác 

dụng lên thân ngư lôi giảm đáng kể, đạt giá trị xấp xỉ 

40% khi  = 0,03. 

4. Kết luận 

Ảnh hưởng kết cấu mũi lồi được gắn vào phần 

mũi ngư lôi đường kính 533mm với giá trị số xâm 

thực giảm từ  = 0,06 đến  = 0,03 được thực hiện 

mô phỏng bài toán xâm thực trên phần mềm ANSYS 

- CFX và có được một số kết luận sau: 

- Kích thước vết xâm thực (thông số về chiều dài) 

tăng đáng kể so với trường hợp ngư lôi nguyên mẫu, 

xấp xỉ đạt 1,8 lần. Kết quả này có thể được nghiên 

cứu và ứng dụng phát triển loại ngư lôi siêu khoang. 

- Thông số lực cản (lực cản ma sát và lực cản 

hình dáng) tác dụng lên bề mặt thân ngư lôi ở trường 

hợp được gắn thêm mũi lồi cho kết quả giảm đáng kể, 

xấp xỉ 40% so với ngư lôi nguyên mẫu Set53M.  
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Tóm tắt 

Trong nghiên cứu này, tác giả kết hợp giữa hệ 

thống gia công siêu âm với phương pháp điện 

hóa. Tiến hành gia công với các chế độ điện áp 

khác nhau, trong khoảng thời gian 3 phút, nhận 

thấy rằng khi điện áp tăng từ 0V lên 4V thì chiều 

sâu cắt tăng từ 0,2mm lên 1,5mm (hiệu suất gia 

công tăng), độ mòn dụng cụ giảm từ 0,09mm 

xuống 0,04mm. Tuy nhiên, khi điện áp là 4V thì 

lại làm tăng độ nhám bề mặt gia công. Vì vậy, tối 

ưu nhất là điện áp trong khoảng từ 2V đến 3V.  

Từ khóa: Gia công siêu âm, phương pháp điện 

hóa, dung dịch gia công, gia công hợp kim cứng, 

năng suất gia công. 

Abstract 

In this study, we have combined the ultrasonic 

machining with the electrochemical one. After 

electrochemical machining at different voltages 

for 3 minutes, it is seen that when the voltage 

increases from zero to 4 volts, the cutting depth 

from 0.2mm to 1.5mm (processing efficiency 

increase) the tool wear reduces from 0.09mm to 

0.04mm. However, when at voltage of 4 volts, the 

toughness of the machining surface goes further. 

That is why the optimum voltage is in range from 

2V to 3V.  

Keywords: Ultrasonic machining (USM), 

Electrochemical Machining (ECM), machining 

liquid, hard alloy machining, processing 

productivity. 

1. Mở đầu 

Ngày nay, việc nghiên cứu và phát triển các công 

nghệ sản xuất chi tiết với kích thước nhỏ, làm từ vật 

liệu có độ cứng cao đang rất cấp thiết. Hiện nay đã 

có một số phương gia công được các chi tiết có kích 

thước nhỏ và độ cứng cao như gia công bằng tia lửa 

điện, gia công bằng laser [1-4]… nhưng các phương 

pháp này đều cho năng suất rất thấp và thường làm 

thay đổi tính chất cơ tính của lớp bền mặt. 

 Gia công siêu âm là kết quả của rung siêu âm, 

mặt dụng cụ tác động vào các hạt mài, các hạt mài 

này tác động vào bề mặt của vật gia công tạo ra quá 

trình cắt. Tuy nhiên, gia công kim loại bằng siêu âm 

có độ bền cao nhưng hiệu quả gia công thấp [5]. 

Gia công điện phân là một quá trình loại bỏ các 

"ion" kim loại dưới tác động của điện trường. 

Phương pháp này không làm thay đổi cơ tính bề mặt, 

không gây ứng suất dư, cho độ nhám thấp và hiệu 

quả gia công cao [6, 7].  

Hai phương pháp trên có thể được kết hợp để 

phát huy lợi thế tương ứng của chúng, để nâng cao 

hiệu quả và chất lượng bề mặt gia công. Cũng có 

nhiều nghiên cứu về phương pháp gia công hỗn hợp 

điện hóa siêu âm ở trong và ngoài nước [8-11], tuy 

nhiên với điều kiện trong nước, đa phần các nghiên 

cứu phương pháp gia công hỗn hợp này chủ yếu để 

tạo ra các hạt vật liệu có kích thước nano [12] mà 

chưa nghiên cứu đến khả năng gia công. Trong công 

trình này, tác giả trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của 

điện áp đến độ nhám bề mặt, hiệu suất gia công và 

độ mòn của dụng cụ cắt khi kết hợp gia công điện 

hóa và siêu âm. 

2. Nguyên lý cơ bản gia công bằng điện hóa - siêu âm 

Gia công hỗn hợp điện hóa siêu âm là một 

phương pháp gia công sử dụng nguyên lý siêu âm và 

nguyên lý điện phân để thực hiện gia công hỗn hợp. 

Hình 1 là sơ đồ nguyên lý và thực tế gia công hỗn 

hợp điện phân siêu âm. Chi tiết gia công được kết 

nối với điện cực dương (anốt) của nguồn điện một 

chiều và dụng cụ được kết nối với điện cực âm 

(catốt). Cả chi tiết gia công và dụng cụ được đặt vào 

trong bể chứa hỗn hợp dung dịch điện phân. Khi mở 

nguồn điện, dòng điện chạy qua hai điện cực thông 

qua bể chứa có tác dụng làm hoà tan kim loại ở anốt 

với 1 lượng được xác định theo định luật Faraday. 

Tại thời điểm này, các hạt mài mòn trong chất lỏng 

gia công phải chịu sự tác động với tần số cao của 

sóng siêu âm, đập vào bề mặt của chi tiết gây mài 
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mòn bề mặt, đồng thời phá hủy các sản phẩm điện 

phân trong khu vực gia công hình thành phoi gia 

công và phoi này sẽ bị dòng chất lỏng đưa ra ngoài 

khu vực gia công dưới tác động của rung siêu âm và 

xâm thực. Quá trình này được lặp đi lặp lại để tạo ra 

chi tiết gia công. 

 

 

 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý cơ bản gia công  

bằng điện hóa - siêu âm 

3. Kết quả thực nghiệm gia công và phân tích 

Với thí nghiệm này, tác giả nghiên cứu chủ yếu là 

ảnh hưởng của dòng điện khi gia công bằng dụng cụ 

tiết diện vuông 1x1(mm), chiều dài phần gia công 

10mm được lắp trên trục chính của máy và được làm 

từ thép C45, đã được nhiệt luyện có độ bền cao, 

chống mài mòn. Chi tiết gia công có dạng tấm, có 

kích thước (chiều dài x chiều rộng x chiều dày) 

100x50x5 (mm), làm từ vật liệu siêu cứng YG8 

(thành phần 92% WC (wonframcacbua), 8% Co 

(coban)), vật liệu này thường dùng chế tạo búa 

nghiền đá, sỏi, cát vàng. Hạt gia công là Cacbua silic có 

kích thước hạt là 38µm, chất điện phân là dung dịch 

nước natri nitrat 5%, tỷ lệ khối lượng của dung dịch này 

(dung môi/hạt mài) là 20%, áp suất tĩnh 2.0 N. 

Sử dụng dòng điện một chiều với các thông số 

điện áp thay đổi lần lượt 0V (gia công không có điện 

phân), 1V, 2V, 3V, 4V, gia công trong thời gian 3 

phút. Sau khi gia công, hình ảnh các rãnh cắt được 

thể hiện ở Hình 2 và độ sâu của từng chế độ điện áp 

thể hiện ở Hình 3, độ nhám bề mặt của từng rãnh gia 

công và đo độ mòn của dụng cụ gia công tương ứng với 

từng thí nghiệm được thể hiện ở Hình 3 và Hình 4. 

 

Hình 2. Hình ảnh chi tiết sau khi gia công với 
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 Hình 3. Ảnh hưởng của thay đổi điện áp  

đến tốc độ gia 

công 

Có thể thấy trong Hình 2 và Hình 3 rằng, sau 3 

phút gia công thì khi tăng điện áp gia công, độ sâu 

của rãnh vuông tăng dần và độ sâu gia tăng rõ rệt khi 

điện áp là 4V (tăng từ 0,2mm lên 1,5mm). Từ Hình 4, 

khi điện áp bằng 0, lúc này dụng cụ bị mòn rất nhanh 

do các hạt mài trong dung dịch tác động vào. Khi 

tăng điện áp, tác dụng của hiệu ứng điện phân tăng 

mạnh, độ mòn của dụng cụ giảm do sự dịch chuyển 

ion kim loại từ chi tiết gia công (catốt) sang dụng cụ 

(anốt) và khi điện áp điện phân vượt quá 3V thì độ 

hao mòn thậm chí còn giảm rất rõ rệt (giảm từ 

0,09mm xuống 0,04mm). Có thể thấy trong Hình 5, 
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khi điện áp điện phân là 2V, bề mặt của chi tiết gia 

công có độ nhám bề mặt là nhỏ nhất (0,6µm). Ban 

đầu, điện áp tăng, tác dụng điện phân sẽ tăng, làm 

cho các đỉnh nhám trên bề mặt vật gia công được tạo 

ra bởi các hạt mài nhanh chóng bị san phẳng, làm độ 

nhám bề mặt giảm. Khi điện áp vượt quá 2V, sẽ tạo 

ra hiện tượng vi phóng điện giữa hai điện cực, làm 

sinh ra các lỗ phóng điện trên bề mặt có kích thước cực 

lớn, dẫn đến tác dụng loại bỏ kim loại trên bề mặt chi 

tiết của hạt mài là không đều nhau, vì thế độ nhám của 

bề mặt gia công sẽ tăng lên. Đặc biệt, khi điện áp gia 

công là 4V, thì độ nhám bề mặt gia công còn lớn hơn cả 

khi không kết hợp với phương pháp điện hóa.   

Hình 4. Ảnh hưởng của thay đổi điện áp  

đến độ mòn của dụng cụ  

 

Hình 5. Ảnh hưởng của thay đổi điện áp  

đến độ nhám bề mặt 

 

4. Kết luận 

Bài báo đã thiết kế hệ thống gia công siêu âm có 

kết hợp với phương pháp điện hóa nhằm mục đích 

tăng hiệu suất gia công. Thực nghiệm đã chỉ ra rằng, 

khi có kết hợp với phương pháp điện hóa, với cùng 

một thời gian gia công thì độ sâu gia công đã tăng, 

điều này chứng tỏ hiệu suất gia công đã tăng. Tuy 

nhiên, vừa để đảm bảo hiệu suất gia công tăng, vừa 

cho độ nhám bề mặt là nhỏ và vừa tổn hao dụng cụ 

gia công là ít nhất, thì điện áp gia công cũng không 

được quá lớn, tối ưu nhất trong khoảng từ 2V đến 3V 

thì chiều sâu cắt đạt từ 0,7mm đến 1,2mm, độ mòn 

dụng cụ giảm xuống còn 0,07mm đến 0,06mm và độ 

nhám bề mặt đạt 0,6µm đến 0,7µm.  
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Tóm tắt 

Các điểm kỳ dị trong không gian làm việc của các 

cấu trúc động học mạch kín hay các robot song 

song là vấn đề thu hút rất nhiều sự quan tâm, 

nghiên cứu vì nó là nguyên nhân dẫn đến mất khả 

năng điều khiển chuyển động do sự thay đổi đột 

ngột (tăng, giảm) về số bậc tự do của cơ cấu nếu 

rơi vào cấu hình kỳ dị. Trong bài báo này, tác giả 

trình bày việc xác định các điểm kỳ dị và vùng lân 

cận của chúng trong không gian làm việc của các 

chuỗi động học phẳng mạch kín bằng phương 

pháp tiếp cận mới dựa trên góc áp lực. Bên cạnh 

đó, phương pháp này cũng cho phép đánh giá 

chất lượng các vùng hoạt động trong không gian 

thao tác của các cơ cấu phẳng này thông qua chỉ 

số truyền chuyển động (motion transmission 

index). Phương pháp được minh hoạ bằng việc 

phân tích cơ cấu 4 khâu bản lề, robot song song 2 

bậc tự do. Các kết quả phân tích về điểm kỳ dị 

cũng như lân cận của chúng rất có ý nghĩa và 

được coi như là bước đầu tiên trong việc thiết kế 

cũng như điều khiển các cơ cấu động học. 

Từ khóa: Robot song song, động học, mạch kín, 

vùng làm việc, điểm kỳ dị, góc áp lực, motion 

transmission index. 

Abstract 

Singular configurations in the workspace of 

planar closed-loop mechanism or parallel robot 

attracts intensive attention of researchers since 

this is the direct cause of uncontrolled 

phenomenon as the sudden changes (gain or lose) 

in the degree of freedom (DoF) of mechanisms 

when then they encounter these configurations. 

This paper presents a novel method to identify 

singular points and their neighbors in the 

workspace based on pressure angle. In addition, 

this method also allows us to evaluate the 

performance of the areas in the task space 

through motion transmission index (MTI). The 

method is demonstrated by 2 examples with a 

four-bar linkage mechanism and 2 DoFs parallel 

robot. The results shown are important and being 

used as the first step in the design and control of 

the closed-loop mechanisms.  

Keywords: Parallel robot, kinematics, 

closed-loop, workspace, singularity, pressure 

angle, chỉ số truyền chuyển động. 

1. Giới thiệu chung 

Robot song song và các chuỗi động học mạch kín 

ngày càng được sử dụng rộng rãi trong thực tế do 

những ưu điểm vượt trội của nó so với các cánh tay 

robot công nghiệp truyền thống. Những lợi thế nổi 

bật như độ cứng vững lớn, độ chính xác cao, khả 

năng chịu tải lớn cũng như tốc độ di chuyển nhanh 

của khâu thao tác giúp robot song song được ứng 

dụng trong các dây chuyền sản xuất thực phẩm, thiết 

bị y tế hay các thiết bị mô phỏng bay,... Tuy nhiên, 

chúng lại có nhược điểm về không gian làm việc nhỏ, 

độ linh hoạt thấp khi so sánh với các robot cánh tay 

(robot chuỗi hở) có cùng kích thước [2]. Hơn nữa, 

một vấn đề rất quan trọng trong nghiên cứu các cấu 

trúc động học kín này đó là việc tồn tại các điểm kỳ 

dị (singular points) trong vùng làm việc của chúng. 

Khi robot hoạt động và đi qua các điểm này có thể 

xáy ra hiện tượng mất điều khiển do thay đổi đột 

ngột số bậc tự do (tăng hoặc giảm) của cơ cấu. Vì 

vậy, nghiên cứu về các điểm kỳ dị cũng như vùng lân 

cận được đặc biệt chú ý trong thiết kế cấu trúc của 

các robot song song. Việc xác định các điểm này có 

thể thực hiện bằng cách phân tích ma trận Jacobian 

hoặc dựa trên lý thuyết xoắn ốc (screw theory). Tuy 
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nhiên các phương pháp này cũng có những nhược 

điểm nhất định. Đối với phương pháp ma trận 

Jacobian, việc tìm nghiệm của định thức ma trận ở 

dạng giải tích chỉ cho ta được các điểm kỳ dị cụ thể 

và không phải lúc nào cũng giải được do đặc tính của 

các phương trình phi tuyến [3]. Trong khi đó lý 

thuyết xoắn ốc dù tổng quát áp dụng được cho nhiều 

loại cấu trúc và cho phép xác định các vùng lân cận 

của điểm kỳ dị nhưng lại không được sử dụng rộng 

rãi trong thực tế do khó tiếp cận với những người 

nghiên cứu [4]. 

Trong bài báo này, tác giả sử dụng phương pháp 

mới dựa trên góc áp lực để xác định các cấu hình kỳ 

dị cũng như các vùng lân cận của chúng; đồng thời 

cũng phân đoạn chất lượng của các vùng hoạt động 

trong không gian làm việc của các chuỗi động học 

mạch kín, phẳng bởi chỉ số truyền chuyển động 

(MTI). Phần còn lại của bài báo, tác giá trình bày về 

góc áp lực và chỉ số truyền chuyển động (Mục 2), 

đồng thời minh họa phương pháp với cơ cấu 4 khâu 

bản lề (Mục 3), áp dụng vào robot song song 2 bậc tự 

do (Mục 4), sau đó đưa ra nhận xét và kết luận (Mục 5). 

2. Góc áp lực (Pressure Angle) và Chỉ số truyền 

chuyển động MTI (Motion Transmission Index) 

Góc áp lực được định nghĩa là góc nhọn tạo bởi 

phương của lực tác dụng lên vật và phương của vecto 

vận tốc chuyển động của vật như Hình 1. 

 

Hình 1. Góc áp lực 

Độ lớn công suất của lực F tác dụng lên vật khi 

đó được tính bởi công thức:  

  A Fv F v cos  
         

       (1) 

Ở đây, ta định nghĩa chỉ số truyền chuyển động 

MTI (Motion Transmission Index): 

 
   MTI cos 0,1                  (2)                                                      

Khi lực tác dụng vuông góc với phương của 

vecto vận tốc, góc áp lực bằng 900, lực này sinh công 

suất bằng không và chỉ số truyền chuyển động 

MTI=cos(900)=0. Ngược lại, khi lực tác dụng cùng 

phương với vecto vận tốc, góc áp lực bằng không, 

lực này sinh công suất cực đại và chỉ số truyền 

chuyển động MTI=cos(00)=1. Ở Mục 3 và 4, ta sẽ 

ứng dụng chỉ số MTI trong việc xác định các điểm 

kỳ dị và vùng lân cận của chúng trong không gian 

làm việc của cơ cấu thông qua việc khảo sát giá trị 

của chỉ số MTI. Khi MTI bằng không hoặc xấp xỉ 

không, nghĩa là cơ cấu đang ở vị trí của điểm kỳ dị 

hoặc lân cận điểm kỳ dị do lực truyền động không 

sinh ra công. Ta sẽ phân tích chỉ số MTI qua các ví 

dụ với cơ cấu 4 khâu bản lề và robot song song 2 bậc 

tự do. 

3. Cơ cấu 4 khâu bản lề 

Cơ cấu 4 khâu bản lề gồm 3 thanh động gắn với 

đế cố định bằng các khớp quay như trong Hình 2. Cơ 

cấu được dẫn động bởi động cơ đặt tại khớp A 

(Input), C là điểm tác động-điểm làm việc của cơ cấu 

(Output). Khi cơ cấu hoạt động, lực sẽ được truyền 

dọc theo thanh BC, phương của vecto vận tốc của 

điểm C sẽ vuông góc với thanh CD do nó quay 

quanh điểm D cố định. Từ đó, ta xác định được góc 

áp lực 
090  của cơ cấu. Ứng với mỗi góc   ở 

đầu vào, ta sẽ xác định được góc áp lực   ở đầu ra. 

Khi,
 
chỉ số MTI = 0, nghĩa là lực truyền chuyển 

động dọc trục BC sinh ra công bằng không, đây là 

một cấu hình kỳ dị trong vùng làm việc của cơ cấu 4 

khâu bản lề và hiệu quả truyền chuyển động bằng 

không. Để thuận tiện cho minh hoạ, ta giả sử cơ cấu 

4 khâu có kích thước đảm bảo cho khâu AB có thê 

quay toàn vòng với: AB=0,25, BC=0,3; CD=0,45, 

AD=0,5. Bằng việc giải bài toán động học ngược về 

vị trí, ta vẽ được đồ thị mối quan hệ giữa góc đầu 

vào   và chỉ số MTI như trong Hình 3. Nhìn vào 

đồ thị ở Hình 3, ta thấy khi góc 
0180 , chỉ số 

MTI=0. Ở vị trí này, thanh AB nằm ngang về bên tay 

trái, các thanh BC và CD cũng nằm ngang và cơ cấu 

mất đi 1 bậc tự do, đây là 1 dạng cấu hình kỳ dị. Như 

vậy, chỉ số MTI giúp ta xác định được cấu hình kỳ dị 

trong không gian làm việc của cơ cấu 4 khâu. Hơn 

nữa, khi chỉ số MTI càng tiến về 0, nghĩa là cơ cấu 

này đang ở lân cận của điểm kỳ dị và sắp tiến tới cấu 

hình kỳ dị (có sự thay đổi số bậc tự do đột ngột). 
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Hình 2. Cơ cấu 4 khâu bản lề   

 

Hình 3. Mối quan hệ giữa góc dẫn động và MTI 

4. Robot song song 2 bậc tự do  

Robot song song 2 bậc tự do trong mặt phẳng, 

(hay còn gọi là cơ cấu 5 khâu) với 4 khâu động và 1 

khâu cố định, thường được ứng dụng trong gắp thả 

sản phẩm ở tốc độ cao [8]. Robot này được dẫn động 

bởi 2 động cơ đặt vào các khớp A1, A2 (Input), P là 

điểm tác động cuối của Robot (Output). Các khâu 

chủ động, bị động có kích thước bằng nhau tương 

ứng (do cấu trúc song song): A1B1=A2B2=La; 

B1P=B2P=Lp; khoảng cách giữa 2 khớp chủ động 

A1A2=d.  

4.1. Xác định chỉ số truyền chuyển động 

Để xác định chỉ số truyền chuyển động cho robot 

song song 2 bậc tự do, trước tiên ta cần xác định các 

góc áp lực tương ứng với các khớp dẫn động. Để xác 

định góc áp lực i  ứng với khớp dẫn động Ai, ta sẽ 

hóa cứng các khớp dẫn động còn lại của cơ cấu. Do 

cơ cấu có 2 khâu dẫn động nên để xác định góc áp 

lực 
1  ứng với khớp dẫn động A1, ta chỉ cần hóa 

cứng khớp dẫn động A2, tức là khâu A2B2 trở thành 

khâu cố định. Lúc này, cơ cấu chỉ còn 1 bậc tự do và 

có thể xem như là 1 cơ cấu 4 khâu bản lề ở Mục 3. 

Từ đó ta dễ dàng xác định được các góc áp lực 

1 2,  như Hình 3. Khi đó, chỉ số truyền chuyển 

động cho robot song song 2 bậc tự do sẽ được xác 

định bởi công thức 3 dưới đây: 

  

      

i

1 2

MTI min cos

min cos ,cos 0,1 i 1,2

  

        
(3) 

Cũng cần chú ý rằng, do tính chất đối xứng trong 

cấu trúc của robot song song 2 bậc tự do nên 2 góc 

áp lực trong trường hợp này bằng nhau. Để có thể 

xác định phân bố của chỉ số MTI trong vùng làm 

việc, trước tiên ta cần giải quyết bài toán động học 

ngược nhằm tìm ra mối quan hệ giữa vị trí của điểm 

P (Output) và 2 góc dẫn động đầu vào 
1 2,  .  

4.2. Động học ngược 

Trong bài toán động học ngược, tọa độ của điểm 

thao tác P sẽ được cho trước và chúng ta cần: 

 

Hình 4. Các góc áp lực 
1 2,    

                           

Hình 5. Sơ đồ động học 

Tìm các góc dẫn động 1 2,  . Ở đây, chúng ta 

sử dụng phương pháp giải tích. Chọn hệ tọa độ Oxy 

cố định với O là trung điểm của A1A2. Vị trí của 

điểm P và 2 điểm Pi được miêu tả bởi: 
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TT

1 a 1 a 1

T

2 a 2 a 2

x y ; L cos d, L sin ;

L cos d, L sin ;

      

     

p p

p

    (4) 

Mặt khác ta có phương trình ràng buộc về hình học: 

i pPP L                       (5) 

Đồng nhất 2 phương trình dạng đại số ở (4) và 

dạng hình học ở (5), ta được: 

     

     

2 2 2

1 1

2 2 2

2 2

cos sin

cos sin

     


    

a a p

a a p

x L d y L L

x L d y L L

 

 
  (6) 

Từ (6), ta có thể tìm được các góc dẫn động nếu 

biết trước tọa độ của P theo công thức: 

 12 tani id                    (7) 

Với:   

   

   

22 2 2

i a p a

22 2 2

i a i a p a

a L y x d L 2 x d L

b 4yL ; c L y x d L 2 x d L

      

        
 (8) 

Mặc dù bài toán động học ngược có 4 nghiệm, 

nhưng ta chọn một nghiệm ứng với cấu hình thường 

được sử dụng trong thực tế như ở Hình 4, 5. 

4.3. Phân bố chỉ số truyền chuyển động MTI trong 

vùng làm việc 

Với mỗi tọa độ điểm P trong không gian làm việc, 

nhờ giải bài toán động học ngược ở Mục 4.2, ta sẽ 

tìm được các góc dẫn động tương ứng, tức là xác 

định được cấu hình của Robot. Đồng thời ta cũng sẽ 

tìm được giá trị của chỉ số truyền chuyển động từ 

Mục 4.1 tương ứng với mỗi tọa độ điểm P. Hay nói 

cách khác, ta sẽ xác định được một chỉ số MTI ứng 

với mỗi cấu hình của Robot, nhờ đó ta có thể xác 

định được bản đồ phân bố chỉ số MTI trong toàn bộ 

vùng làm việc của Robot. Sơ đồ quy trình tính toán 

và thiết lập bản đồ MTI được thể hiện trong Hình 6. 

Để minh họa, ta giả sử các kích thước của các khâu: 

La=Lp=0,5; d=0,2 (m). Bản đồ phân bố chỉ số MTI 

trong không gian làm việc của robot song song 2 bậc 

tự do khi đó được thể hiện ở Hình 7. Nhìn vào đồ thị 

này, ta thấy trong không gian làm việc tồn tại những 

vùng màu xanh, tức là có chỉ số MTI=0 hoặc rất nhỏ 

MTI<0,1. Đây là những vùng mà robot rơi vào cấu 

hình kỳ dị hoặc lân cận của kỳ dị và chúng ta cần 

tránh robot hoạt động ở những khu vực này do sẽ 

gặp hiện tượng mất điều khiển và bất ổn định (cơ cấu 

sẽ bị thay đổi số bậc tự do một cách đột ngột). Đây 

có thể xem là những vùng hoạt động nguy hiểm, hay 

chất lượng thấp, đặc trưng bởi chỉ số MTI xấp xỉ 0. 

 

Hình 6. Sơ đồ quy trình tính toán chỉ số    

 

 

Hình 7. Bản đồ phân bố chỉ số MTI trong không gian 

MTI trong không gian làm việc                                          

5. Kết luận 

Trong bài báo này, tác giả đã sử dụng chỉ số 

truyền chuyển động MTI để xác định điểm kỳ dị và 

lân cận của chúng trong không gian làm việc của các 

cơ cấu động học phẳng, kín với việc phân tích hai ví 

dụ cụ thể gồm cơ cấu 4 khâu phẳng và robot song 

song 2 bậc tự do. Việc chỉ ra các vùng nguy hiểm 

(thể hiện bởi chỉ số MTI xấp xỉ 0) là một kết quả 

quan trọng cho các bài toán thiết kế và điều khiển 

sau này. 
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Tóm tắt 

Bài báo này giới thiệu và áp dụng phương pháp 

đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) cho đối tượng 

là tàu chở hàng. Vòng đời của tàu chở hàng được 

chia thành năm giai đoạn: khai thác và sản xuất 

vật liệu, đóng tàu, khai thác, bảo dưỡng và phá 

dỡ. Việc áp dụng và tính toán tuân theo với các 

hướng dẫn của tiêu chuẩn ISO 14040:2006. 12 

chỉ số tác động tới môi trường của phương pháp 

CML2001 được sử dụng trong bài báo. Mô hình 

vòng đời và kết quả được xây dựng và thu thập 

dưới sự hỗ trợ của phần mềm GaBi. Kết quả bao 

gồm độ lớn các khí thải và độ lớn các chỉ số tác 

động trong các giai đoạn của vòng đời và trong 

toàn bộ vòng đời. Phương pháp LCA được đánh 

giá là mang lại cái nhìn toàn diện về tác động tới 

môi trường trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm.  

Từ khóa: Đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA), vòng 

đời, khí thải, tác động môi trường, tàu chở hàng. 

Abstract 

This paper introduces and applies the life cycle 

assessment method (LCA) for a cargo ship. The 

ship’s life cycle is divided in five phases: (i) raw 

material extraction and fabrication, (ii) 

shipbuilding, (iii) ship operation, and (iv) ship 

maintenance and destruction. The application and 

calculation are based on the instruction in ISO 

14040:2006. 12 environmental impacts of 

CML2001 methodology are used in this paper. 

The life cycle model and results are built and 

obtained with the assistance of GaBi software 

application. The results contain the emissions 

amount and environmental impacts of the ship’s 

life cycle and its phases. The LCA method is 

considered as a tool that could bring a holistic 

approach in the entire life cycle of a product in 

terms of the environment. 

Keywords: Life cycle assessment (LCA), life cycle, 

emissions, environmental impacts, cargo ships. 

1. Giới thiệu chung 

Hiện nay, việc thiết kế và chế tạo ra những sản 

phẩm thân thiện với môi trường là một nhu cầu cấp 

thiết. Ngành đóng tàu của Việt Nam cũng như thế 

giới đang từng bước phát triển, và vấn đề tác động 

tới môi trường trong ngành công nghiệp tàu thủy 

đang được quan tâm hơn. Tổ chức Hàng hải quốc tế 

(International Maritime Organization - IMO) đã đưa 

ra những yêu cầu khắt khe về việc sử dụng nhiên liệu 

cho các vùng biển cụ thể [1]. Tuy nhiên, việc chỉ 

quan tâm tới khí thải trong giai đoạn khai thác tàu là 

chưa đủ, bởi những giai đoạn khác trong vòng đời 

của tàu thủy cũng có những tác động đáng kể tới môi 

trường [2]. Hơn nữa, việc giảm một số khí thải nhất 

định cũng chưa đảm bảo rằng sản phẩm có giảm tác 

động tới môi trường hay không. 

 Để có cái nhìn chính xác về một sản phẩm thân 

thiện với môi trường thì việc sử dụng lý thuyết Đánh 

giá vòng đời sản phẩm (Life cycle assessment- LCA) 

là rất cần thiết [3]. Khi sử dụng lý thuyết này, khí 

thải và các tác động tới môi trường sẽ được nghiên 

cứu trong toàn bộ vòng đời của tàu thủy. Các chỉ số 

tác động tới môi trường như: Sự ấm lên toàn cầu 

(GWP - kg CO2 - equiv.), mưa axit (AP - kg SOX 

equiv.), mức độ độc hại tới con người (HTP kg 

dichlorobenzene equiv),… cũng được xác định khi 

sử dụng lý thuyết này. Theo hướng dẫn của 

ISO14040 [4], các nghiên cứu áp dụng LCA được 

tiến hành qua bốn bước chính (Hình 1), đó là: 

Bước 1. Mục tiêu và phạm vi (Goal and scope 

definition). Hai nội dung này sẽ được xác định trong 

bước 1. Các yếu tố quan trọng như: các giai đoạn 

trong vòng đời tàu thủy, biên của vòng đời (system 

boundary), đơn vị chức năng (functional unit),… sẽ 

được định rõ. 

Bước 2. Phân tích kiểm kê (Life cycle inventory - 

LCI). Các số liệu bao gồm sự tiêu thụ năng lượng, sự 

tiêu thụ vật liệu, khí thải sẽ được tính toán và tổng 

hợp trong vòng đời tàu thủy. 

mailto:tuandd.dt@vimaru.edu.vn
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Bước 3. Đánh giá tác động (Life cycle impact 

assessment - LCIA). Những số liệu bước 2 sẽ được 

chuyển thành các chỉ số tác động tới môi trường. 

Bước 4. Diễn giải (Interpretation). Khí thải và 

các chỉ số tác động sẽ được phân tích và đánh giá. Từ 

kết quả của nghiên cứu, những chỉ dẫn và nhận xét 

hữu ích sẽ được đưa ra. 

Gần đây, các nghiên cứu áp dụng phương pháp 

LCA trong lĩnh vực tàu thủy đã xuất hiện. Tiêu biểu 

có thể kể tới là một công trình nghiên cứu về mô 

hình dùng để ước lượng khí thải của tàu thủy trong 

khuôn khổ vòng đời đã được xây dựng bởi nhóm tác 

giả người Hy Lạp [5]. Khi sử dụng mô hình này thì 

lượng khí thải trong một thời điểm bất kỳ của vòng 

đời có thể xác định được. Tuy nhiên, công trình 

nghiên cứu này chỉ dừng lại ở bước tính toán khí thải 

chứ chưa xét tới các chỉ số tác động lên môi trường 

của tàu thủy. 

 Nhóm tác giả đến từ Đại học Strathclyde đã 

thực hiện nghiên cứu kết hợp giữa chỉ số EEDI 

(Energy Efficiency Design Index) và phương pháp 

LCA [6]. Nhóm nghiên cứu đã chỉ rõ rằng, chỉ số 

EEDI chỉ xét tới khí CO2 là chưa đủ để đánh giá mức 

độ tác động tới môi trường của tàu, mặc dù khí CO2 

là khí thải chính, chiếm một lượng lớn trong quá 

trình khai thác của con tàu. Họ đã xây dựng nên chỉ 

số mới đó là EEDILCA để đưa các khí có cùng hậu 

quả ấm lên toàn cầu vào và kiến nghị tới IMO có 

những chỉnh sửa về quy định của EEDI về sau này. 

 Một nhóm nghiên cứu từ Pháp cũng đã sử dụng 

LCA để lựa chọn ra vật liệu đóng tàu cho tàu cỡ nhỏ 

[7]. Trong nghiên cứu này, bốn loại vật liệu được 

đem ra để so sánh và lựa chọn, đó là: thép, hợp kim 

nhôm, gỗ nhập khẩu và gỗ của Pháp. Kết quả nghiên 

cứu chỉ ra rằng, đối với tàu cỡ nhỏ được đóng và sử 

dụng ở nội địa thì vật liệu đem lại hiệu quả cho môi 

trường nhất là gỗ ở Pháp. Công trình này đem lại 

một cái nhìn hết sức tổng quan cho người đọc về 

những lợi thế của LCA khi đánh giá tác động môi 

trường. Nhóm nghiên cứu cho thấy rằng, việc sử 

dụng gỗ nội địa sẽ giảm quá trình vận chuyển vật 

liệu và khai khoáng so với các vật liệu khác. 

Hai tác giả người Đức đã công bố công trình liên 

quan tới nền công nghiệp phá dỡ tàu ở Châu Á trên 

khía cạnh môi trường và lợi ích kinh tế bằng cách sử 

dụng phương pháp LCA [8]. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy rằng có sự chênh lệch rất lớn giữa lợi ích của 

các chủ tàu người Châu Âu so với các khu công 

nghiệp đóng tàu tại Châu Á. Nghĩa là, các chủ tàu 

người châu Âu thu được lợi ích kinh tế rất lớn và 

chịu tác động của sự ô nhiễm môi trường lại không 

đáng kể, trong khi đó các cơ sở phá dỡ tàu ở châu Á 

thu được lợi ích kinh tế rất nhỏ nhưng lại phải chịu 

sự ô nhiễm nặng nề do hoạt động phá dỡ tàu này gây 

ra. Một nghiên cứu LCA điển hình khác trong ngành 

công nghiệp tàu thủy được thực hiện bởi Ling Chin 

[9]. Trong các công trình này, tác giả đã xây dựng lên 

một mô hình LCA để áp dụng tính toán cho động cơ 

tàu thủy. Sau đó, mô hình này được áp dụng để xác 

định lợi ích về mặt môi trường mà một số sáng chế 

mới của động cơ tàu thủy mang lại. 

Các nghiên cứu trong lĩnh vực tàu thủy có áp 

dụng LCA trong thời gian gần đây đã xuất hiện trong 

các công bố quốc tế, tuy nhiên chưa có nhiều và chi 

tiết. Do vậy, bài báo này giới thiệu tới bạn đọc 

phương pháp LCA được áp dụng cho đối tượng là 

tàu thủy dưới sự hỗ trợ của phần mềm GaBi của 

hãng Thinkstep. Bài báo đóng góp một ví dụ hữu ích 

cho các tính toán LCA liên quan tới ngành công 

nghiệp tàu thủy trong bối cảnh các nghiên cứu LCA 

trong nước chưa nhiều. Trong phần tiếp theo, nội 

dung nghiên cứu sẽ theo các hướng dẫn của ISO 

14040, gồm các bước 1, 2 và 3 như đã trình bày ở 

trên. Bước 4 của LCA sẽ được trình bày trong phần 3 

của bài báo này. 

2. Áp dụng tính toán cho tàu chở hàng 

2.1. Xác định mục tiêu và phạm vi 

Theo hướng dẫn trong ISO 14040, mục tiêu của 

nghiên cứu phải chỉ rõ đối tượng, mục đích nghiên 

cứu, độc giả mà nghiên cứu hướng tới. Trong bài báo 

này, đối tượng nghiên cứu là một tàu chở hàng rời 

Panamax có các thông số chính được trình bày trong 

Bảng 1. Tàu chở hàng rời có thể được coi là một 

trong những loại tàu chở hàng thông dụng, do vậy nó 

được chọn để áp dụng tính toán trong bài báo này. 

Mục đích của nghiên cứu là xây dựng một ví dụ có 

áp dụng LCA trong ngành tàu thủy hướng tới đối 

 

Hình 1. Các bước chính trong phương pháp LCA 
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tượng độc giả là những nhà nghiên cứu về môi 

trường và những người hoạt động trong lĩnh vực 

thiết kế, đóng và khai thác tàu. 

Đơn vị chức năng và biên của vòng đời được xác 

định trong phần phạm vi LCA. Đơn vị chức năng là 

yếu tố mà các kết quả của LCA hướng tới. Nếu đơn 

vị chức năng là một con tàu thì các giá trị về khí thải 

và chỉ số tác động môi trường sẽ tính cho con tàu đó. 

Ở đây, đơn vị chức năng là tàu hàng rời Panamax kể 

tới ở trên trong suốt vòng đời của nó. 

Bảng 1. Thông số kỹ thuật của tàu được áp dụng 

Thông số Đơn vị Giá trị 

Trọng tải DW tấn 73.000 

Khối lượng tàu không tấn 11.400 

Lượng tiêu thụ dầu khi khai thác  tấn/ngày 33,0 

Lượng tiêu thụ dầu khi ở cảng tấn/ngày 2,5 

Chiều dài tàu L m 218,69 

Chiều rộng tàu B m 32,25 

Chiều cao mạn D m 19,03 

Chiều chìm d m 13,765 

 Hình 2. Biên của vòng đời tàu thủy trong nghiên cứu 

Biên của vòng đời được chỉ rõ trong Hình 2. Các 

giai đoạn chính của vòng đời con tàu bao gồm các 

giai đoạn như: sản xuất và khai thác vật liệu, đóng 

tàu, khai thác, bảo dưỡng và phá dỡ tàu. Trong 

khuôn khổ của nghiên cứu này thì giai đoạn phá dỡ 

tàu không được xét tới do hạn chế về mặt số liệu. 

Việc vận chuyển vật liệu, các yếu tố bất định như sự 

gia tăng nhiên liệu do ảnh hưởng bởi các yếu tố thời 

tiết, hà bám,… cũng không được xét tới. 

2.2. Phân tích kiểm kê (LCI) 

Các giai đoạn của vòng đời bao gồm các hoạt 

động hay quá trình mà cần tới sự tiêu thụ năng lượng 

và vật liệu, đồng thời các hoạt động đó sẽ sản sinh ra 

khí thải. Ví dụ như trong giai đoạn đóng tàu sẽ có 

các hoạt động hàn, cắt kim loại, phun cát,… Các 

hoạt động này tiêu tốn điện năng và phát ra các khí 

thải, hạt bụi. Điện năng là yếu tố cần để thực hiện 

hoạt động, nó được gọi là đầu vào của hoạt động 

(inputs), còn khí thải được gọi là đầu ra (outputs). 

Trong bước phân tích kiểm kê, các số liệu liên quan 

đầu vào và đầu ra cần được xác định. 

Đầu vào và đầu ra được xác định thông qua hệ số 

phát thải (emission factors). Ví dụ như hệ số phát 

thải khí CO2 khi tiêu thụ 1 tấn dầu HFO đối với tàu 

hàng rời cỡ lớn là 3,114 tấn CO2/tấn HFO [1]. Từ đó 

dễ dàng suy ra được lượng CO2 sinh ra khi biết được 

lượng HFO đã tiêu thụ. Tuy nhiên, đây chỉ là giá trị 

ước tính trung bình vì hệ số phát thải còn phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố như chế độ hoạt động của máy 

chính, điều kiện khai thác của tàu… 

Để đơn giản hóa trong nghiên cứu này, các hoạt 

động được xét tới đó là: hoạt động sản xuất vật liệu, 

hoạt động hàn cắt kim loại tiêu thụ điện năng, hoạt 

động thử tàu, quá trình tiêu thụ nhiên liệu khi khai thác 

tàu. Số liệu liên quan tới vật liệu và năng lượng tiêu thụ 

được lấy từ nghiên cứu [10]. Các dữ liệu liên quan tới 

hệ số phát thải đã được tích hợp sẵn trong GaBi. 

2.3. Đánh giá tác động môi trường 

Bài báo này sử dụng phương pháp đánh giá tác 

động môi trường CML2001 do Trường Đại học 

Leiden, Hà Lan thiết lập [11]. Phương pháp này 

được đánh giá là toàn diện và phù hợp với hầu hết 

các quốc gia trên thế giới. Có 12 chỉ số tác động môi 

trường trong phương pháp này (Bảng 2). 

Các chỉ số tác động tới môi trường phụ thuộc vào 

độ lớn của khí thải và mức độ nguy hại của khí thải 

gây ra tác động đó. Ví dụ độ lớn của chỉ số ấm lên 

toàn cầu có thể được tính như sau: 

GWP=1.mCO2 + 28.mCH4 + 265.mN2O + 

23500.mSF6 + ⋯                   (1) 

Các khí như CO2, CH4, N2O, SF6, … là các khí 

gây ra hiện tượng ấm lên toàn cầu, còn các hệ số 1, 

28, 265, 23500,… là các hệ số thể hiện mức độ tác 

động của các khí đối với hiện tượng ấm lên toàn cầu. 

Các chỉ số khác cũng được tính toán tương tự như 

công thức (1). 

 



 

 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ  
TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

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

28 SỐ 63 (8-2020) 

2.4. Lập sơ đồ tính toán trong GaBi 

GaBi là phần mềm đánh giá vòng đời sản phẩm, 

được xây dựng bởi Think-step. GaBi cung cấp công 

cụ tính toán và chứa sẵn thư viện đồ sộ về hệ số phát 

thải của hơn 5.000 quy trình sản xuất trong các 

ngành công nghiệp và các phương pháp đánh giá tác 

động. Vòng đời của tàu được mô phỏng theo 4 giai 

đoạn (Hình 3) và trong mỗi giai đoạn sẽ có nhiều các 

quy trình kèm theo với số liệu đầu vào và đầu ra của 

quy trình. 

3. Kết quả và thảo luận 

Bảng 3 trình bày độ lớn của 9 khí thải tiêu biểu 

trong các giai đoạn của vòng đời. Có thể thấy rằng 

khí CO2 là khí được thải ra nhiều nhất trong suốt 

vòng đời và các giai đoạn của con tàu 

(1.751E+09kg). Ngoài ra các oxit của ni-tơ và lưu 

huỳnh cũng có khối lượng đáng kể. Bảng này cũng 

cảnh báo khối lượng khí thải sản sinh trong suốt 

vòng đời một con tàu là rất lớn (mức độ triệu tấn 

trong suốt vòng đời). 

Mức độ phân bố các khí thải trong các giai đoạn 

của tàu được thể hiện trên Hình 4. Giai đoạn khai 

thác tàu là giai đoạn thải ra nhiều khí thải nhất so với 

các giai đoạn khác. Hơn 95% các khí như PM, SOX, 

N2O, NOX, CO2 được thải ra trong giai đoạn khai 

thác tàu. Điều này được lý giải bởi tàu tiêu một 

lượng lớn nhiên liệu để phục vụ cho quá trình hành 

hải của tàu. Giai đoạn khai thác và sản xuất vật liệu 

thải một lượng đáng kể khí CO và CH4 ra môi trường 

(với 23,8% và 8,6% cho mỗi loại khí). Khí VOC chỉ 

 

Hình 3. Mô hình vòng đời trong GaBi 

Bảng 2. Các chỉ số tác động môi trường trong CML2001 

Chỉ số Đơn vị Các tác động tới môi trường 

ADPe kg antimony equiv. Thất thoát kim loại 

ADPf MJ Sự thất thoát năng lượng 

AP kg SOX equiv. Hiện tượng mưa axit  

EP kg phosphate equiv. Sự phú dưỡng hóa 

FAETP kg dichlorobenzene equiv. Sự độc hại tới nguồn nước ngọt 

GWP kg CO2 equiv. Sự ấm lên toàn cầu 

GWPe kg CO2 equiv. Sự ấm lên toàn cầu (có kể tới carbon hữu cơ) 

HTP kg dichlorobenzene equiv. Sự độc hại tới con người 

MAETP kg dichlorobenzene equiv. Sự ô nhiễm môi trường biển 

ODP kg trichlorofluoromethane equiv. Sự nguy hại tới tầng ozon 

POCP kg ethene equiv. Hiện tượng quang hóa 

TETP kg dichlorobenzene equiv. Sự độc hại hệ sinh thái trên cạn 

 

Bảng 3. Khí thải trong vòng đời tàu thủy (đơn vị: kg) 

Khí thải Vật liệu Đóng tàu Khai thác Bảo dưỡng Tổng 

CO2 3.184E+07 1.727E+06 1.717E+09 4.036E+05 1.751E+09 

CO 5.050E+05 2.796E+03 1.617E+06 3.051E+02 2.125E+06 

NOX 4.876E+04 6.173E+03 4.366E+07 3.679E+02 4.371E+07 

N2O 1.233E+03 3.727E+01 1.008E+05 3.554E+00 1.021E+05 

SOX 0.000E+00 2.191E+03 2.319E+07 0.000E+00 2.319E+07 

NMVOC 3.995E+03 7.612E+03 4.363E+05 1.989E+04 4.678E+05 

CH4 9.121E+04 2.920E+03 9.623E+05 4.363E+02 1.057E+06 

VOC 1.659E+00 5.194E+03 0.000E+00 1.454E+04 1.974E+04 

PM 3.135E+04 1.260E+04 3.526E+06 1.314E+04 3.583E+06 
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sản sinh ra trong giai đoạn đóng tàu và bảo dưỡng do 

việc sử dụng sơn tàu. 

Bảng 4 biểu diễn độ lớn của các chỉ số tác động 

tới môi trường trong suốt vòng đời của tàu thủy còn 

Hình 5 biểu diễn mức độ phân bố của các chỉ số tác 

động môi trường trong các giai đoạn của vòng đời. 

Cũng tương tự như mức độ phân bố của khí thải thì 

giai đoạn khai thác tàu là giai đoạn chiếm tỷ lệ lớn 

đối với sự phân bố của phần lớn các tác động. Tuy 

nhiên, giai đoạn đóng tàu chiếm tỷ lệ lớn đối với chỉ 

số ODP. Quá trình khai thác và sản xuất vật liệu 

chiếm phần không nhỏ đối với hệ số MAETP và 

TETP. Việc khai khoáng diễn ra trong giai đoạn khai 

thác vật liệu, do đó chỉ số ADPe chủ yếu tập trung 

Bảng 4. Các chỉ số tác động môi trường 

Chỉ số Vật liệu Đóng tàu Khai thác Bảo dưỡng Tổng 

ADPe 1.34E+07 1.29E+04 1.50E+01 1.29E+03 1.35E+07 

ADPf 3.74E+08 2.25E+07 2.22E+10 5.94E+06 2.26E+10 

AP 9.84E+04 7.98E+03 5.11E+07 6.02E+02 5.12E+07 

EP 6.96E+03 8.47E+02 5.71E+06 5.26E+01 5.72E+06 

FAETP 3.79E+04 4.50E+03 5.45E+06 1.74E+03 5.49E+06 

GWP 3.44E+07 1.81E+06 1.77E+09 4.16E+05 1.81E+09 

GWPe 3.47E+07 1.82E+06 1.77E+09 4.17E+05 1.81E+09 

HTP 1.98E+06 1.32E+05 9.61E+07 3.40E+04 9.83E+07 

MAETP 6.57E+09 8.41E+08 1.56E+10 1.98E+09 2.49E+10 

ODP 0.00E+00 1.38E-03 6.57E-04 1.38E-04 2.18E-03 

POCP 1.98E+04 8.05E+03 2.57E+06 2.09E+04 2.62E+06 

TETP 5.51E+04 5.22E+03 3.78E+05 6.19E+02 4.39E+05 

 

 

 

 

Hình 5. Phân bố của các chỉ số tác động môi trường trong vòng đời tàu 

 

 

Hình 4. Phân bố khí thải trong vòng đời tàu 
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vào giai đoạn này. 

Trong phương pháp CML2001 thì có tới 12 chỉ 

số tác động môi trường được đánh giá. Tuy nhiên, 

chỉ số nào cần được ưu tiên hơn thì điều này phụ 

thuộc rất nhiều yếu tố. Nếu người thiết kế ưu tiên 

giảm ảnh hưởng tới môi trường trên mức độ toàn cầu 

thì cần ưu tiên các chỉ số GWP, ODP và POCP vì 

phạm vi tác động của các hiện tượng này rất rộng. 

Nếu vấn đề sức khỏe người lao động hoặc khu vực 

dân cư lân cận được ưu tiên hơn thì các chỉ số như 

HTP và MAETP trong giai đoạn sản xuất vật liệu, 

đóng tàu và sửa chữa cần được lưu tâm hơn. Ngoài 

ra, phương pháp LCA còn mang lại cho người thiết 

kế một chỉ số là điểm đánh giá môi trường 

(environmental scores). Đây là chỉ số mang tính tổng 

quan nhất giúp việc lựa chọn một sản phẩm hay 

phương án thiết kế thân thiện với môi trường được 

tiến hành nhanh hơn. Tuy nhiên, chỉ số này cũng như 

phương pháp tính toán của nó còn nhiều hạn chế mà 

trong khuôn khổ bài báo này chưa đề cập tới. 

4. Kết luận 

Bài báo đã giới thiệu phương pháp LCA và áp dụng 

phương pháp này để tính toán khí thải cũng như các chỉ số 

tác động tới môi trường cho một tàu hàng cụ thể. Để đơn 

giản cho việc tính toán, quá trình phá dỡ tàu và vận chuyển 

vật liệu đã không được xét tới. Việc sử dụng LCA như là 

một công cụ để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do 

một sản phẩm gây ra là một xu hướng hiện đại ngày nay. 

Phương pháp này đưa tới một cái nhìn toàn diện về vòng 

đời của sản phẩm trên khía cạnh môi trường. Bài báo này 

có thể là một ví dụ hữu ích cho những nghiên cứu về LCA 

áp dụng cho tàu thủy ở Việt Nam sau này. Tuy nhiên, để có 

được một kết quả có độ tin cậy cao thì rất nhiều số liệu cần 

phải thu thập. Bài báo cũng chỉ dừng lại ở mức độ áp dụng 

đơn giản vì nó đã chưa xét tới một số yếu tố bất định trong 

vòng đời con tàu. 
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Tóm tắt 

Bài báo này trình bày việc tính toán dao động của 

hệ cầu trục, trong quá trình dịch chuyển các tải 

trọng, khi cả dầm chính và xe tời dịch chuyển 

cùng lúc, trong đó có kể đến khối lượng của móc 

cẩu - ròng rọc. Đầu tiên, một mô hình dao động 

đã được đề xuất, việc thiết lập phương trình vi 

phân chuyển động cho mô hình này được thực 

hiện bằng áp dụng phương pháp Lagrange. Việc 

giải hệ các phương trình vi phân được thực hiện 

bằng phương pháp tính toán số. Các kết quả thu 

được là dao động của tải trọng và móc cẩu trong 

quá trình vận hành của cầu trục. 

Từ khóa: Cầu trục, dao động, động lực học. 

Abstract 

This paper presents the calculation of vibration of 

the cranes during moving loads when both the 

main beam and the trolley move simultaneously. 

There, Including the weight of the suspension 

hook - pully. The first oscillation model was 

proposed; the formulation of dynamic equations 

for this model is done by the Lagrange method. 

We will obtain a system of ordinary differential 

equations and partial derivative differential 

equations. Solving the system of differential 

equations is done by numerical methods. The 

results obtained are the oscillation of load and 

oscillation of suspension hook - pully during the 

operation of the cranes. 

Keywords: Crane, vibration, dynamics. 

1. Mở đầu 

Cầu trục là một thiết bị được sử dụng phổ biến 

trong các xưởng sản xuất để nâng hạ, dịch chuyển 

các vật có khối lượng lớn. Trong quá trình vận hành, 

việc dịch chuyển dầm chính và xe tời cùng lúc, sẽ 

giảm thời gian di chuyển vật nặng đến vị trí mong 

muốn. Tuy nhiên, nếu sự vận hành không hợp lý sẽ 

dẫn đến tải trọng dao động, điều này, ngoài việc có 

thể sẽ mất nhiều thời gian hơn mà còn gây nguy 

hiểm cho người vận hành. Do đó, việc thiết kế các 

quy luật điều khiển hợp lý nhằm giảm dao động cho 

tải trọng là rất cần thiết. Muốn vậy, việc tính toán, 

phân tích động lực học cầu trục phải được thực hiện 

trước tiên. Đã có nhiều công trình được công bố liên 

quan đến hệ cầu trục [1, 2, 3, 4, 6], ở đó, các tác giả 

tập trung vào nghiên cứu về động lực học và điều 

khiển cho cầu trục 2D và 3D. Tuy nhiên, trong các 

công trình đó hầu hết bỏ qua khối lượng của móc cẩu 

dẫn đến mô hình dao động thu được là các hệ 2 bậc 

tự do và 4 bậc tự do. Đối với các trường hợp tải 

trọng lớn, điều này có thể chấp nhận được, trong một 

số trường hợp tải trọng không quá lớn và không 

được móc trực tiếp vào móc cẩu, thì khối lượng móc 

cẩu - ròng rọc cũng ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình 

vận hành. 

Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung tính 

toán dao động của hệ cầu trục khi đồng thời dịch 

chuyển cả dầm chính và xe tời. Trong đó, có kể 

đến khối lượng của móc cẩu - ròng rọc, đây là cơ 

sở để thiết kế các quy luật điều khiển hợp lý, tạo ra 

sự ổn định và chính xác cao hơn trong quá trình 

vận hành cầu trục. 

2. Thiết lập phương trình vi phân dao động của 

cầu trục 

Xét mô hình dao động của cầu trục được cho như 

trên Hình 1. Trong đó, dầm chính cầu trục được xem 

như vật rắn chuyển động tịnh tiến dưới tác dụng của 

lực Fb, dầm có khối lượng mb, chịu tác dụng của 

phần tử cản với hệ số bb, xe tời được coi như một 

chất điểm có khối lượng mt, chịu tác dụng của lực Ft 

dọc theo trục dầm chính, phần tử cản đặt lên xe tời 

có độ cản bt. Cụm móc cẩu - ròng rọc và tải trọng 

cũng được coi như các chất điểm với khối lượng 

tương ứng là m1 và m2. Gọi l1 là chiều dài dây cáp 

nối từ xe tời tới cụm móc cẩu - ròng rọc, l2 là chiều 

dài dây nối từ vật nặng tới móc cẩu. Từ hình vẽ cho 

thấy, cơ hệ có 6 bậc tự do, ta chọn hệ toạ độ suy rộng 

đủ là: q1 = xb; q2 = yt; q3 = 1; q4 = 1; q5 = 2; q6 = 
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2. Trong đó, xb là dịch chuyển của dầm chính, yt là 

dịch chuyển của xe tời dọc trục của dầm chính, 1 và 

1 là góc lắc của dây cáp nối từ xe tời tới cụm móc 

cẩu - ròng rọc, 2 và 2 là góc lắc của dây treo từ tải 

trọng tới cụm móc cẩu - ròng rọc. Khi đó động năng, 

thế năng, hàm hao tán được xác định như sau: 

 

Hình 1. Mô hình dao động của cần trục 6 bậc tự do 

Động năng của hệ: 

2 2 2

1 1 2

2 2 2 2 2 2

1 2

1 1
( )

2 2

1 1
( ) ( )

2 2

b t

A A A B B B

T m q m q q

m x y z m x y z

   

           (1)
 

Trong đó: 

1 1 4 3

2 1 4

1 4 3

cos sin

sin

cos cos

A

A

A

x q l q q

y q l q

z l q q

 


 
  

  (2)

 

2 6 5

2 6

2 6 5

cos sin

sin

cos cos

B A

B A

B A

x x l q q

y y l q

z z l q q

 


 
  

  (3) 

Thế năng của cơ hệ: 

1 1 3 4

2 1 3 4 2 5 6

cos cos

( cos cosq cos cos )

m gl q q

m g l q l q q

   


 (4) 

Hàm hao tán: 

2 2

1 2

1 1

2 2
b tb q b q    (5) 

Các lực suy rộng của các lực hoạt động không thế: 

* * * *

1 2 3 4

* *

5 6

, ,  0,  0,  

0,  0

b tQ F Q F Q Q

Q Q

   

 
  (6) 

Thay các biểu thức động năng, thế năng, hàm 

hao tán vào phương trình Lagrange loại II [8]: 

;   ( 1,  6)i

i i i i

d T T
Q i

dt q q q q

    
      

    
  (7) 

Ta được hệ 6 phương trình vi phân mô tả dao 

động của cầu trục dịch chuyển tải trọng trong không 

gian có dạng: 

     , ( )t  M q q C q q G q U   (8) 

Trong đó: 

1

2

3

4

5

6

q

q

q

q

q

q

 
 
 
 

  
 
 
 
  

q ,

11 13 14 15 16

22 24 26

31 33 35 36
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51 53 54 55

61 62 63 64 66

0

0 0 0

0 0
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0
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m m m m
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4
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6
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c
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c

c

 
 
 
 

  
 
 
 
  

C q q ,

1

2

3

4

5

6

( )

g

g

g

g

g

g

 
 
 
 

  
 
 
 
  

G q ,
0

( )
0

0

0

b

t

F

F

t

 
 
 
 

  
 
 
 
  

U

 

với: 

11 1 2b tm m m m m    , 
13 31 1 2 1 3 4( )m m m m l C C   , 

14 41 1 2 1 3 4( )m m m m l S S   
  

15 51 2 2 5 6m m m l C C  ,
16 61 2 2 5 6m m m l S S   ,  

22 1 2tm m m m   , 

24 42 1 2 1 4( )m m m m l C    26 62 2 2 6m m m l C   , 

2 2

33 1 2 1 4( )m m m l C  , 

35 53 2 1 2 4 6 3 5 3 5( )m m m l l C C C C S S   , 

36 63 2 1 2 4 6 3 5 3 5m ( )m m l l C S C S S C    , 

2

44 1 2 1( )m m m l  ,
45 54 2 1 2 4 6 3 5 3 5( )m m m l l S C C S S C   , 

2 2

55 2 2 6m m l C ,
2

66 2 2m m l , 

46 64 2 1 2 4 6 3 5 4 6 3 4 5 6( )m m m l l C C C C S S S S S S    , 

2 2

1 1 3 1 2 1 4 3 4 1 2 1 4 3

2 2

5 6 2 2 6 5

3 4 1 2 1 3 4 5 6 2 2 5 6

( ) ( )

( )

2 ( ) 2

bc b q q m m l C S q m m l C S

q q m l C S

q q m m l C S q q l m C S

     

  

  

2 2

2 2 4 1 2 1 4 6 2 2 6( )tc b q q m m l S q l m S     
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3 1 4 3 4 1 2 1 4

2

5 2 2 6 3 5 3 5

2

6 2 2 6 3 5 3 5

5 6 2 2 6 3 5 3 5

[2 ( )

( )

( )

2 ( )]

c l C q q m m l S

q m l C C S S C

q m l C C S S C

q q m l S C C S S

   

  

  

 

 

2 2 2

4 3 1 2 1 4 4 6 1 2 2 4 6

2 2

5 6 2 1 2 6 4 3 5

5 6 2 1 2 6 4 3 5

( )

( ) cos( )

2 sin( )

c q m m l S C q l l m S C

q q m l l C S q q

q q m l l S S q q

   

   

 

 

5 2 2 6 5 6 2 6

2 2

3 4 1 4 3 5 3 5

3 4 1 4 3 5 3 5

[2

( ) ( )

2 ( )]

c m l C q q l S

q q l C C S S C

q q l S C C S S

  

   

 

 

2 2

6 2 2 5 2 6 6 4 1 6 4

2 2

3 4 1 4 6 3 5 3 5

3 4 1 4 6 3 5 3 5

[ -

( ) ( )

2 ( - )]

c l m q l C S q l C S
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1 2 3 1 2 1 4 3

4 1 2 1 3 4

5 2 2 6 5 6 2 2 5 6

0,  g 0,  ( ) ,  

( ) ,  

,  

g g m m gl C S

g m m gl C S

g m gl C S g m gl C S

   

 

 
 

Trong đó ta đưa vào các ký hiệu:

cos ,  sin ,  ( 3,  4,  5,  6)i i i iC q S q i  
 

Hệ (8) là hệ các phương trình vi phân phi tuyến, 

để giải các hệ này ta phải sử dụng các phương pháp 

số. Trong công trình này, tác giả sử dụng thuật toán 

Newmark [7] tìm nghiệm của phương trình vi phân 

phi tuyến (8). Việc xây dựng chương trình tính toán 

được thực hiện dựa trên ngôn ngữ lập trình 

MATLAB®, dưới đây là một số kết quả tính toán.  

3. Các kết quả tính toán số 

Để tính toán số, ta cho giá trị của các tham số 

như sau: l = 28(m), l1 = 5(m), l2 = 2(m), mb = 

15730(kg), mt = 2200(kg), m1 = 180(kg), m2 = 

1000(kg), bb = 1400(Ns.m), bt = 200(Ns.m). 

Với các số liệu như trên sau khi tính toán ta được 

một số kết quả được cho trong các Hình 2 đến 5. Từ các 

hình vẽ cho ta thấy, khi vận hành cầu trục, việc dừng 

dầm chính và xe tời một cách đột ngột khi đến vị trí 

mong muốn sẽ làm các dây cáp dao động từ đó cũng 

dàm cho dầm và xe tời dịch chuyển theo, điều này sẽ 

làm giảm hiệu suất vận hành, và gây nguy hiểm cho 

người sử dụng. Đặc biệt, từ các Hình 4 và 5 cho ta thấy, 

dao động của dây cáp tời và dây treo tải trọng hoàn toàn 

khác nhau, điều này chứng tỏ khối lượng của cụm móc 

cẩu - ròng rọc có ảnh hưởng đến việc vận hành của cần 

trục. Do đó, cần thiết phải có một kỹ thuật điều khiển 

phù hợp để nâng cao hiệu suất khi vận hành cầu trục. 

 

 

Hình 2. Dịch chuyển của dầm chính cầu trục 

 Hình 3. Dịch chuyển xe tời          

             

   

Hình 4. Dao động của dây cáp tời:  

a) góc lắc 1, b) góc lắc 1 
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Hình 5. Dao động của dây treo tải trọng:  

a) góc lắc 2, b) góc lắc 2 

4. Kết luận 

Trong nghiên cứu này, tác giả đã tập trung tính 

toán dao động của hệ cầu trục, trong đó có kể khối 

lượng của cụm chi tiết móc cẩu - ròng rọc. Mô hình 

dao động thu được là hột hệ có 6 bậc tự do. Để thiết 

lập phương trình vi phân chuyển động, phương pháp 

Lagrange đã được sử dụng, khi đó thu được hệ 6 

phương trình vi phân phi tuyến. Việc giải hệ phương 

trình này này được thực hiện bằng phương pháp tính 

toán số. Các kết quả thu được là dịch chuyển dầm 

chính cầu trục, dịch chuyển của xe tời, dao động của 

dây cáp tời và dao động của dây treo tải trọng. Các 

kết quả tính toán này sẽ là cơ sở để thiết kế quy luật 

điều khiển cho cầu trục nhằm giảm dao động của 

dầm chính và dao động xe tời khi dừng khởi động ở 

vị trí mong muốn đồng thời cũng giảm dao động của 

tải trọng, từ đó nâng cao được hiệu suất vận hành của 

cầu trục. 
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Tóm tắt 

Bài báo này tiến hành nghiên cứu kết hợp thực 

nghiệm và sử dụng phương pháp quy hoạch thực 

nghiệm để xác định các tham số phun phủ tối ưu 

khi chế tạo lớp phủ hồ quang điện thép không gỉ 

AISI 316 trên bề mặt trong các chi tiết thép không 

gỉ AISI 316 dạng xy lanh. Thông qua xây dựng ma 

trận thực nghiệm và tiến hành thực nghiệm theo 

ma trận quy hoạch nhóm tác giả đã xác định được 

bộ tham số công nghệ tối ưu với 4 tham số chủ 

yếu quyết định chất lượng lớp phủ: bao gồm điện 

áp hồ quang 30V; Áp lực khí nén 0,35MPa; Tốc 

độ quay chi tiết 50 vòng/phút; Tốc độ dịch chuyển 

súng phun 21cm/phút khi chế tạo lớp phủ trên bề 

mặt trong ống thép có đường kính 128mm. Các 

tham số này là cơ sở cho ứng dụng vào thực tế để 

sản xuất mới cũng như sửa chữa phục hồi các chi 

tiết dạng trụ tròn xoay với đường kính trong bất 

kỳ không nhỏ hơn 100mm, đáp ứng nhu cầu trong 

nước, giảm chi phí sản phẩm. 

Từ khóa: Quy hoạch thực nghiệm, phun phủ hồ 

quang điện, ống dạng xy lanh, thép AISI 316, 

tham số công nghệ. 

Abstract 

In this paper, a combination of experimental data 

and Design of Experiments (DoE) software to 

determine optimal technological parameters in 

fabricating electrical arc sprayed AISI 316 

coating on the inner surface of cylindrical tubes 

was studied. Through building experimental 

matrix and conducting detailed experimental 

plan, the authors determined the optimal 

parameter set, including arc load voltage of 30 V, 

air pressure of 0.34MPa, the rotational speed of 

workpiece of 50 rpm, the traverse speed of spray 

gun of 21cm/min when fabricating the coating on 

the inner surface of a cylindrical tube with a 

diameter of 128 mm. These parameters are the 

initial basis for practical applications to produce 

and repair cylindrical tubes with inner diameters 

less than 100 mm for meeting domestic demands 

and reducing product cost. 

Keywords: Design of Experiments, electrical arc 

spray, cylindrical tubes, AISI 316 steel, 

technological parameters. 

1. Đặt vấn đề 

Trong những năm gần đây, công nghệ phun phủ 

kim loại ngày càng trở nên phổ biến trong sản xuất cơ 

khí [1-5]. Công nghệ này có thể tạo ra các lớp phủ trên 

các bề mặt chi tiết có chức năng khác nhau như chống 

ăn mòn, mài mòn, trang trí... Nhiều công trình nghiên 

cứu về phun phủ kim loại đã được công bố cả trong và 

ngoài nước, nhưng các nghiên cứu về chế tạo lớp phủ 

trên bề mặt bên trong các chi tiết vẫn còn khá hạn chế, 

chưa được công bố rộng rãi. Các nghiên cứu trong 

nước chủ yếu là chế tạo lớp phủ trên bề mặt ngoài. 

Một số công trình chế tạo lớp phủ bề mặt trong các chi 

tiết ống nhưng chưa xem xét tối ưu hóa các tham số 

[6-7]. Bài báo này sẽ tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng 

của các thông số công nghệ khi chế tạo lớp phủ thép 

không gỉ AISI 316 trên bề mặt trong các chi tiết thép 

không gỉ AISI 316 dạng xy lanh bằng phương pháp 

phun phủ hồ quang điện trên cơ sở các trang thiết bị 

phun phủ hồ quang điện TAFA Praxair 8830 MHU 

(Mỹ) hiện có tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Thông 

qua lý thuyết quy hoạch thực nghiệm và các số liệu 

thực nghiệm, các tác giả đã xác định các tham số công 

nghệ chế tạo lớp phủ tối ưu, có thể áp dụng cho sản 

xuất thực tiễn tại Việt Nam. 

mailto:phungtuananhmta@gmail.com
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2. Thực nghiệm 

Để đơn giản cho quá trình nghiên cứu chế tạo lớp 

phủ AISI 316, bài báo sẽ tiến hành giải quyết hai bài 

toán quy hoạch thực nghiệm: 1) trước tiên nghiên cứu 

ảnh hưởng của điện áp và áp lực khí phun đến chất 

lượng lớp phủ trên các vật liệu phẳng và 2) trên cơ sở 

các tham số tối ưu trên mặt phẳng nghiên cứu tiếp ảnh 

hưởng của tốc độ quay chi tiết và tốc độ dịch chuyển 

súng phun trên bề mặt trong chi tiết dạng xy lanh đến 

tổ chức và tính chất của lớp phủ AISI 316. 

Vật liệu sử dụng để nghiên cứu gồm: vật liệu 

nền: 1) thép tấm AISI 316 có kích thước 30x30x3 

mm (dài x rộng x dày) và 2) ống thép không gỉ AISI 

316 dạng xy lanh có kích thước 128x6x230 mm 

(đường kính trong x dày x dài). Vật liệu phủ dạng 

dây AISI 316 được cung cấp bởi hãng TAFA Praxair 

(Mỹ) có đường kính Φ1,6 mm và thành phần hóa học 

như trong Bảng 1.  

Bảng 1. Thành phần hóa học và đặc tính của dây 

 AISI 316 

C P S Mn Ni Cr Si Mo Fe 

0,08 0,04 0,03 2,00 12,0 17,0 1,0 2,5 
Còn 

lại 

Ở đây, chi tiết nghiên cứu dạng xy lanh có đường 

kính trong không nhỏ hơn 100mm được lựa chọn dựa trên 

khuyến cáo của nhà sản xuất do hạn chế của thiết bị [8].  

Công nghệ phun phủ hồ quang điện chế tạo lớp 

phủ chất lượng trên mặt trong chi tiết dạng xi lanh, 

bạc lót phụ thuộc vào rất nhiều tham tố công nghệ như 

góc phun, khoảng cách phun, áp lực khí phun, điện áp 

hồ quang, tốc độ quay chi tiết, tốc độ dịch chuyển 

súng phun. Kết cấu của súng phun được chỉ ra trên 

Hình 1. Trong quá trình phun, phôi quay tròn, súng 

phun chuyển động tịnh tiến bên trong và dọc theo 

đường sinh của chi tiết để tạo ra lớp phủ với chiều dày 

theo yêu cầu. Để đảm bảo khảo sát được đầy đủ các 

yếu tố ảnh hưởng, cần tiến hành kiểm tra và xác định 

cố định một số tham số của quá trình. Với vật liệu phủ 

là thép không gỉ AISI 316, góc phun lựa chọn theo 

thiết kế của thiết bị là 65o. Áp lực cấp dây được lựa 

chọn theo hãng TAFA là 2 bar. Khoảng cách súng 

phun đến bề mặt chi tiết trong quá trình thử chùm tia 

hồ quang kết hợp đề xuất của nhà sản xuất được xác 

định là 100mm [8]. Như vậy, các thông số công nghệ 

chủ yếu còn lại cần khảo sát là áp lực khí phun, điện 

áp hồ quang, tốc độ quay chi tiết, tốc độ dịch chuyển 

súng phun. 

 

Hình 1. Kết cấu súng phun bề mặt trong các chi tiết 

dạng ống 

Độ cứng của lớp phủ được xác định trên máy 

đo độ cứng Durajet (Hãng Struers - Đan Mạch) theo 

thang đo Rocwell bề mặt HR30N, sau đó quy đổi trực 

tiếp trên máy ra độ cứng HRC. Độ sít chặt của mẫu 

được xác định thông qua đo tỷ trọng của lớp phủ bằng 

phương pháp cân trọng lượng, sử dụng cân kỹ thuật 

TE612 có độ chính xác đến 10-4 gam (hãng Sartorius 

AG - CHLB Đức) và so sánh với tỷ trọng của vật liệu 

nền AISI 316. Tổ chức tế vi được soi chụp trên kính 

hiển vi quang học Axio Imager A2M (Hãng Carl 

Zeiss). 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Ảnh hưởng của điện áp và áp lực khí phun đến 

tính chất lớp phủ thép không gỉ AISI 316 trên nền 

thép không gỉ AISI 316 phẳng 

Khi khảo sát các tham số chế tạo lớp phủ trên bề 

mặt phẳng, tham số khảo sát xi (i = {1;2}) bao gồm: 

x1 - Điện áp hồ quang (V), x2 - Áp lực khí phun 

(MPa). Hàm mục tiêu yk (k = {1; 2}) được xác định 

bao gồm: y1 - Độ sít chặt (%), y2 - độ cứng (HV). 

Để tìm cực trị của hàm hồi quy, trước hết phải 

dùng mô hình toán học có dạng đa thức bậc 2, xây 

dựng quy hoạch thực nghiệm trực giao bậc 2 đủ [9]. 

Với số biến bằng 2, tổng số thí nghiệm là 9, trong đó 

4 thí nghiệm cơ bản, 1 thí nghiệm ở tâm và 4 thí 

nghiệm trong không gian mở rộng. 
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Tâm thí nghiệm xác định ở điện áp hồ quang (U): 

30 V và áp lực khí phun (P): 0,34MPa. 

Khoảng biến thiên trong thí nghiệm cơ bản là: 

ΔV = 4 V; ΔP = 0,7MPa. 

Mức trên trong thí nghiệm cơ bản là: U = 34V; 

P = 0,41 MPa. 

Mức dưới trong thí nghiệm cơ bản là: U = 26V;  

P = 0,27 MPa. 

Khoảng biến thiên của các biến trong không gian 

mở rộng với điện áp hồ quang (U): ω.ΔV = 1 x 4 = 4 

và với áp lực khí phun (P): ω.ΔP = 1 x 0,7 = 0,7. 

Trên cơ sở lý thuyết QHTN trực giao cấp 2 với số 

biến bằng 2, tổng số thí nghiệm cần thực hiện là 9. 

Ma trận trực nghiệm được xây dựng như trong 

Bảng 2. 

Bảng 2. Ma trận thực nghiệm 

TT xo x1 x2 x1.x2 x1.x1 x2.x2 y1 y2 

1 + + + + 1/3 1/3   

2 + - + - 1/3 1/3   

3 + + - - 1/3 1/3   

4 + - - + 1/3 1/3   

5 + 0 0 0 -2/3 -2/3   

6 + + 0 0 1/3 -2/3   

7 + - 0 0 1/3 -2/3   

8 + 0 + 0 -2/3 1/3   

9 + 0 - 0 -2/3 1/3   

Tiến hành thực nghiệm theo ma trận quy hoạch, 

xác định độ sít chặt và độ cứng của lớp phủ. Kết 

quả thực nghiệm được đưa ra ở Bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả thực nghiệm 

TT 

Điện 

áp hồ 

quang, 

V 

Áp lực khí 

phun, 

MPa 

Độ sít 

chặt, % 

Độ cứng, 

HRC 

1 26 0,27 84,4 32,1 

2 34 0,27 87,0 33,5 

3 26 0,41 86,7 34,1 

4 34 0,41 85,0 32,5 

5 26 0,34 86,2 35,0 

6 34 0,34 88,0 34,7 

7 30 0,27 88,5 35,1 

8 30 0,41 88,9 35,6 

9 30 0,34 90,5 36,3 

Sử dụng phần mềm tính toán Modde 5.0 thu 

được: 

- Phương trình hồi quy độ sít chặt: 

y1 = 90,29 – 2,31x1
2 – 1,11x2

2 – 0,81x1x2     (1) 

- Phương trình hồi quy độ cứng: 

y2 = 36,68 – 1,51x1
2 – 1,14x2

2 – 0,56x1x2       (2) 

Ảnh hưởng của điện áp hồ quang và áp lực khí 

phun đến độ sít chặt và độ cứng của lớp phủ được 

mô tả trên Hình 2. Các giá trị độ sít chặt và độ cứng 

lớn nhất xác định được là 90,3% và 36,7 HRC, tương 

ứng điện áp hồ quang và áp lực khí phun là 

(29,8-30,0) V và (0,34-0,35) MPa. 

 

(a) 

 
(b) 

Hình 2. Sự phụ thuộc của độ sít chặt  

(a) và độ cứng  

(b) của lớp phủ thép không gỉ AISI 316 vào điện áp hồ 

quang và áp lực khí phun 

3.2. Ảnh hưởng của tốc độ quay chi tiết và tốc độ dịch 

chuyển sung phun đến tính chất lớp phủ trên mặt 

trong chi tiết dạng ống 

Tiến hành thực nghiệm chế tạo lớp phủ thép không 

gỉ AISI 316 trên bề mặt trong chi tiết thép không gỉ 

AISI 316 tròn xoay có kích thước 128x6x230 mm 
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(đường kính trong x chiều dày x chiều dài) trên cơ sở 

điện áp hồ quang 30 V và áp lực khí phun 0,35 MPa tối 

ưu vừa xác định được khi tiến hành chế tạo lớp phủ trên 

bề mặt thép không gỉ AISI 316 phẳng. 

Xây dựng ma trận thực nghiệm với các thí nghiệm 

tương ứng như sau: 

Tham số khảo sát xi (i = {3;4}) với: x3 - Tốc độ 

quay chi tiết (vòng/phút); x4 - Tốc độ dịch chuyển 

súng phun (cm/phút). 

Hàm mục tiêu yk (k = {3; 4}) với: y3 - Độ sít chặt 

(%); y4 - độ cứng (HV). 

Tốc độ quay của chi tiết và tốc độ dịch chuyển 

súng phun liên quan đến tốc độ lướt trên bề mặt chi 

tiết phun của súng phun. Sự chuyển động tương đối 

của dòng hồ quang và vùng được phun (nền) được 

thể hiện thông qua tốc độ lướt (vlướt) của súng phun 

trên bề mặt chi tiết phun. Nói chung, tốc độ lướt đối 

với hầu hết các ứng dụng phun phủ nhiệt là (0,2-0,4) 

m/s, tương ứng (12.000-30.000) mm/phút. Khi đó, 

tốc độ dịch chuyển súng phun (T) khi chi tiết quay 

được 1 vòng thường nằm trong khoảng (3÷5) mm, 

do vậy chọn T trung bình là 4 mm/vòng [1,8]. Như 

vậy, với đường kính trong của xy lanh là 128 mm, 

vận tốc quay của chi tiết () được xác định như sau: 

)6030(
128.14.3

24000

128.14.3

.12000

.


D

vluot


 

(vòng/phút). 

Tốc độ dịch chuyển súng phun (vsp) được xác 

định:  

)240120(4
128.14.3

24000
4

128.14.3

.12000

.
 T

D

v
v luot

sp


 (mm/phút) = (12÷24) cm/phút.  

Để xây dựng ma trận thực nghiệm, tâm thí 

nghiệm được xác định ở tốc độ quay chi tiết (Ω) là 

45 vòng/phút; tốc độ dịch chuyển súng phun (vsp) là 

18 cm/phút. 

Khoảng biến thiên trong thí nghiệm cơ bản là: Δ  

= 15 vòng/phút; Δvsp = 6 cm/phút. 

Mức trên trong thí nghiệm cơ bản là:  = 60 

vòng/phút; vsp = 24 cm/phút. 

Mức dưới trong thí nghiệm cơ bản là:   = 30 

vòng/phút; vsp = 12 cm/phút. 

Số biến số trong thí nghiệm là 2, khoảng biến thiên 

của các biến trong không gian mở rộng với  = 1 được 

xác định với tốc độ quay chi tiết (): .Δ = 1 x 15 = 

15 và với áp lực khí phun (P): .ΔP = 1 x 6 = 6. 

Tiến hành thực nghiệm theo ma trận quy hoạch, 

xác định độ sít chặt và độ cứng của lớp phủ. Kết quả 

thực nghiệm được đưa ra ở Bảng 4. 

Bảng 4. Kết quả thực nghiệm trên ống thép không gỉ 

 AISI 316 tròn xoay 

TT 

Mẫu 

thí 

nghiệm 

Tốc độ 

quay chi 

tiết, 

vòng/phút 

Tốc độ dịch 

chuyển 

súng phun, 

cm/phút 

Độ sít 

chặt, % 

Độ 

cứng, 

HV 

1 N1 30 12 83,4 31,8 

2 N2 60 12 86,9 33,2 

3 N3 30 24 85,5 32,9 

4 N4 60 24 87,6 35,4 

5 N5 30 18 84,4 32,6 

6 N6 60 18 87,4 34,7 

7 N7 45 12 86,3 33,5 

8 N8 45 24 88,5 35,6 

9 N9 45 18 88,9 36,0 

Sử dụng phần mềm tính toán Modde 5.0 xác định 

được: 

Phương trình hồi quy độ sít chặt: 

y3 = 88,26 + 1,24x3 + 0,73x4 – 1,53x3
2           (3) 

Phương trình hồi quy độ cứng: 

y4 = 35,5 + 0,87x3 + 0,80x4 – 1,20x3
2            (4) 

Quan hệ hàm mục tiêu theo điện áp hồ quang và 

áp lực khí phun như trên Hình 3. Các giá trị độ sít 

chặt và độ cứng lớn nhất của lớp phủ thép không gỉ 

AISI 316 xác định được là 89,07% và 36,2 HRC, 

tương ứng với điện áp hồ quang và áp lực khí phun 

là 50 vòng/phút và 21 cm/phút. 

Tiến hành kiểm nghiệm bằng thực nghiệm chế tạo 

lớp phủ không gỉ AISI 316 trên mặt trong ống thép 

Bảng 5. So sánh giá trị độ sít chặt và độ cứng lý thuyết với thực nghiệm 

TT 

Điện áp 

hồ quang, 

V 

Áp lực 

khí nén, 

MPa 

Tốc độ quay 

chi tiết, 

vòng/phút 

Tốc độ dịch 

chuyển súng 

phun, cm/phút 

Độ sít chặt, % Độ cứng, HRC 

Lý 

thuyết 

Thực 

nghiệm 

Sai số 

(%) 

Lý 

thuyết 

Thực 

nghiệm 

Sai số 

(%) 

1 30 0,34 40 18 87,56 87,3 0,31 35,0 33,6 4,17 

2 30 0,34 45 21 88,54 87,0 1,77 35,8 34,5 3,78 

3 30 0,34 50 18 88,51 89,1 0,67 35,7 36,3 1,68 
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không gỉ AISI 316 theo kết quả tính toán tối ưu như 

trong Bảng 5 cho thấy, các giá trị so sánh giá trị độ sít 

chặt và độ cứng xác định được khi thực nghiệm với 

giá trị thu được khi tính toán theo phương trình hồi 

quy đều không vượt quá 5% cho phép (α = 5%) [9]. 

 

(a) 

 

(b) 

Hình 3. Sự phụ thuộc của độ sít chặt (a) và độ cứng (b) 

của lớp phủ thép không gỉ AISI 316 vào tốc độ quay chi 

tiết và tốc độ dịch chuyển súng phun 

Kiểm nghiệm tốc độ ăn mòn của lớp phủ 316 

được xác định thông qua việc xác định cường độ 

dòng ăn mòn bằng phương pháp điện hóa theo theo 

tiêu chuẩn ASTM G102 [10] trên máy đo dòng ăn 

mòn Autolan (Hà Lan) cho thấy, với chế độ phun tối 

ưu, tốc độ ăn mòn của lớp phủ trong dung dịch 3,5% 

NaCl khoảng từ (0,012-0,015) mm/năm. Thử nghiệm 

xác định độ bám dính của lớp phủ AISI 316 theo tiêu 

chuẩn ASTM C633 trên mẫu có độ sít chặt cao 

nhất cho giá trị của độ bám dính xác định được nằm 

khoảng từ (28,7-29,4) MPa. Giá trị này cũng tương 

đối phù hợp với các tài liệu và công trình đã được 

công bố [8,11,13]. Tổ chức tế vi của lớp phủ của mẫu 

có độ sít chặt cao nhất được cho trong Hình 4. Có thể 

thấy, lớp phủ (Hình 3a) có tổ chức khá đồng đều với 

các lỗ xốp nhỏ và thấy rõ sự liên kết chặt chẽ giữa 

lớp phủ với nền kim loại (Hình 4b). 

    

(a) 

   

(b) 

Hình 4. Tổ chức tế vi lớp phủ (a) và mặt phân cách  

lớp phủ-nền (b) của mẫu sít chặt nhất, x100 

4. Kết luận 

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm 

kết hợp với phương pháp Quy hoạch thực nghiệm, 

các tác giả đã xác định được bộ tham số công nghệ 

tối ưu khi chế tạo lớp phủ vật liệu thép không gỉ 

AISI 316 trên bề mặt trong các chi tiết thép không gỉ 

AISI 316 tròn xoay. Với chi tiết ống thép có đường 

kính trong 128 mm, các tham số công nghệ phun 

phủ tối ưu xác định được bao gồm điện áp hồ quang 

30 V, áp lực khí nén 0,35 MPa, tốc độ quay chi tiết 

50 vòng/phút, tốc độ dịch chuyển súng phun 21 

cm/phút. Với các chi tiết có đường kính trong khác 

nhau không nhỏ hơn 100 mm, các tham số công nghệ 

phun tối ưu là điện áp hồ quang, áp lực khí phun 

không thay đổi, còn các tham số tốc độ quay chi tiết 

và tốc độ dịch chuyển súng phun sẽ thay đổi phù hợp 

với đường kính trong của chi tiết. 
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Tóm tắt 

Trên cơ sở xây dựng hệ tọa độ quấn thiết lập điều 

kiện cân bằng của băng quấn gồm sợi cốt và 

nhựa nền trên bề mặt khuôn quấn, từ điều kiện đó 

xây dựng phương trình cân bằng của vỏ trụ tròn 

xoay chịu áp lực trong nhận được bằng phương 

pháp quấn, xây dựng phương trình tổng quát xác 

định quy luật biến đổi của góc quấn, biên dạng 

đáy vỏ, khối lượng và thể tích vỏ; giải các phương 

trình để xác định quy luật và biến dạng của đáy 

vỏ trong trường hợp quấn phi trắc địa. Qua đó, 

đã thiết lập được công thức xác định chiều dày 

các lớp quấn (quấn xoắn, quấn ngang) trên phần 

trụ và phần chỏm bình phụ thuộc vào góc quấn, 

áp suất phá hủy, độ bền của vật liệu. 

Từ khóa: Quấn phi trắc địa, bình chịu áp 

compozit, công nghệ quấn. 

Abstract 

Based on the coordinate system, the equilibrium 

conditions of bandwidths or fibers and matrix on 

the surface of the winding pattern will be 

represented in this paper. From these conditions, 

calculate the equilibrium equations for a shell of 

revolution under internal pressure; define a 

governing equation determines the change of 

winding angle, the shape of the dome, weight and 

total volume of the vessel; the solution of these 

equations for determining the rules and 

deformation of the dome in the non-geodesic 

trajectories. Thereby, the equations of the 

thick-walled composite cylinder and dome (using 

helical and hoop winding) depend on the winding 

angle, destructive pressure and strength of 

materials can be given. 

Keywords: Non-geodesic winding, composite 

pressure vessels, winding technology. 

 

1. Giới thiệu 

Bình chịu áp hình trụ làm bằng vật liệu compozit có 

thể tích làm việc từ vài lít đến hàng trăm lít, áp suất nén 

từ 20 đến 30Mpa, dùng chứa không khí, nitơ và hêli… 

Sử dụng vật liệu compozit trong chế tạo bình chịu áp 

hình trụ cho phép giảm khối lượng từ 1,5 đến 2,5 lần, 

có tính ăn mòn tốt, tuổi thọ cao và an toàn trong sử 

dụng. Bình chịu áp hình trụ được làm bằng công nghệ 

quấn. Công nghệ quấn dễ tự động hóa và tăng năng suất 

trong chế tạo các chi tiết từ vật liệu compozit nền 

polime. Có nhiều sơ đồ quấn khác nhau, với giới hạn 

nội dung bài báo đi vào công nghệ quấn theo đường phi 

trắc địa là cách quấn mà không thỏa mãn phương trình 

Klero: rsinβ = const. [1]
  

Vấn đề tính toán kết cấu bình compozit hình trụ 

kín bằng phương pháp quấn phi trắc địa là bài toán 

thiết kế biên dạng chỏm thỏa mãn điều kiện chống 

trượt của sợi trên nền tảng của lý thuyết lưới. Bài báo 

đã nghiên cứu tổng hợp và hệ thống hóa được lý 

thuyết tổng quát về thiết kế bình compozit hình trụ 

kín, đưa ra được mô hình toán tổng quát cho thiết kế 

biên dạng chỏm bình, thiết lập được công thức xác 

định chiều dày các lớp quấn (quấn xoắn, quấn 

ngang) trên phần hình trụ và phần chỏm bình. 

2. Xây dựng cơ sở lý thuyết mô hình quấn sợi phi 

trắc địa  

2.1. Quỹ đạo phi trắc địa 

 

Hình 1. Sự cân bằng lực của sợi với lực ma sát  

trên mỗi phần tử của lớp vỏ 
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Xét một phân tố sợi trên bề mặt vỏ tròn xoay như 

Hình 1. Lực sợi trên đơn vị chiều dài hoạt động trên 

bề mặt vỏ có thể xác định như sau [2]: 

111 .)2/sin(..2..   FFRf nn
 (1) 

222 .)2/sin(..2..   FFRf g    
(2) 

     nff .            
                (3) 

Trong đó:  là hệ số ma sát trượt giữa sợi (hoặc 

bó sợi) và bề mặt vỏ, còn được gọi là hệ số trượt.  

Từ ba phương trình (1), (2) và (3) ta được: 

nkgkgRnRnff ///  
 

        (4) 

Trong đó kg và kn là độ cong trắc địa và độ cong 

dạng pháp tuyến. 

Gọi [] là hệ số trượt cho phép, nếu  lớn hơn [], 

sợi sẽ bị trượt trên bề mặt vỏ. Do đó, điều kiện để sợi 

không bị trượt là:  

    nkgk /                (5)  

 

Hình 2. Các thông số hình học và hệ tọa độ vỏ tròn xoay 

Xét bề mặt phần chỏm dạng tròn xoay: S(z,) = [z, 

r(z)cos, r(z)sin]T với z là tọa độ trục,  là tọa độ góc 

và r là tọa độ hướng tâm được miêu tả như hình 2. Theo 

nghiên cứu [1], độ cong dạng trắc địa và độ cong pháp 

tuyến được xác định theo phương trình sau:  

2'1.

sin'.

rr

r

ds

d
kg






                 (6) 

2

2

32

2

'1.

sin

)'1(

cos'.'

rrr

r
kn







            (7) 

Trong đó r’ và r’’ là đạo hàm bậc nhất và bậc hai 

của r theo z;   là góc tạo bởi giữa đường đi của sợi 

và hướng kinh tuyến của vòm; s là chiều dài của sợi.  

Thay thế phương trình (6) và (7) vào phương 

trình (4) ta được: 

22

2

32

2

'1.

sin'.
)

'1.

sin

)'1(

cos'.'
(

rr

r

rrr

r

ds

d















      

(8) 

Vì sợi tạo với đường kinh tuyến một góc  (Hình 3), 

khi đó dsd / có dạng: 




cos.
'1

1
...

2rdz

d

ds

ds

ds

dz

dz

d

ds

d m

m 


   

(9)                          

Biến đổi và cân bằng hai vế của d/ds
 

trong 

phương trình (8) và (9) ta được: 

r

r

rr

r 


tan'.tan.sin

2'1

cos".

















   (10) 

    

 

Trong đó ’ là đạo hàm bậc nhất của  theo z. 

 
Hình 3. Mối liên hệ hình hojc của z, s, sm và  

Sắp xếp lại phương trình (5) và (10), điều kiện để 

sợi không bị trượt như sau:  

 






222

2

cos". .sin '1

sin '.cos . . '  .  ' 1

rrr

rrr







 







 

      (11)

    

 

Với  = 0:  cos'..sin'. rr   = 0      (12) 

Vế phải của phương trình (12) chính là đạo hàm 

của r.sin theo z. Do đó giá trị r.sin = constant. Đây 

chính là phương trình Clairaut ứng với quỹ đạo dạng 

trắc địa. Trong các trường hợp khác ( 0), đường 

quấn sợi xuất phát từ dạng trắc địa sẽ được gọi là phi 

trắc địa.    

2.2. Các lực tác dụng và sự cân bằng lực trên lớp 

vỏ tròn xoay  

 

Hình 4. Các lực tác dụng vào phân tố được tách ra từ vỏ 
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Dưới tác động của áp suất p, ( p  0) trong vỏ sẽ 

xuất hiện các ứng lực kinh tuyến N1 và ứng lực vĩ 

tuyến N2.  

Phương trình cân bằng lực tác dụng lên một phần 

tử vỏ bất kỳ có dạng: 

1
1 2 2

2
2 1 1 1 1 2 2

2. . . .sin( )
2

2. . . .sin( ) . . . . 0
2

d
N R d

d
N R d p R d R d





  



  

  

(13) 

Do d là vô cùng nhỏ nên 2/)2/sin(  dd  . 

Rút gọn phương trình (13) ta được: 

             

p
R

N

R

N


2

2

1

1       (14) 

Trong đó R1 và R2 là bán kính đường kinh tuyến 

và vĩ tuyến của đường cong đang xét. Theo nghiên 

cứu của [2], [3], [4], các giá trị này được xác định 

như sau: 

 
''

'1
32

1
r

r
R


      (15) 

2

2 '1.
cos

rr
r

R 
  

     (16) 

Xét cân bằng lực theo phương dọc trục (trục z) 

của vỏ, ta có: 

qrdrrpNr

r

r

01 ..2...2cos....2

0

  
  

(17) 

Thay thế cos trong phương trình (16) vào 

phương trình (17) để tìm N1, đồng thời thay N1 vào 

phương trình (14) ta được: 

)
.

...2
1(

2

.
2

2

002
1

rp

rprqRp
N




          

(18) 

















 


2

2

00

1

22
2

.

...2
12

2

.

rp

rprq

R

RRp
N

            

(19) 

Ứng suất trung bình theo phương kinh tuyến và 

vĩ tuyến (1, 2) có thể được xác định thông qua các 

lực (N1, N2) và chiều dày (h): 

h

N1
1       (20) 

h

N2
2                (21) 

Xem xét vị trí hai băng quấn rộng t và dày w. 

Mỗi băng quấn nghiêng với đường sinh góc quấn . 

như Hình 5. Khi đó: 





 21

1 cos.
..2

cos.
c

t

F
    (22) 





 21

2 sin.
..2

sin.
c

t

F
           (23) 

Cân bằng và kết hợp hai cặp phương trình (20) và 

(22), (21) và (23), ta được: 

1

22tan
N

N
     (24) 

 

Hình 5. Sơ đồ phân bố cốt sợi trên bề mặt vật thể tròn xoay 

2.3. Các phương trình xác định đường kinh tuyến 

của vòm 

Từ trạng thái cân bằng lực đã phân tích ở trên, 

các phương trình xác định đường kinh tuyến của 

vòm sẽ được trình bày trong mục này. 

Thay thế R1 và R2 từ các phương trình (15) và 

(16) vào phương trình (18) và (19) tương ứng, sau đó 

thế phương trình (18) và (19) vào phương trình (24). 

Sau khi biến đổi ta được: 

r

r

p

rq
rr

r
r

2

02

0

2

2
2 '1

..2

.2
tan''























 
     (25) 

Kết hợp các phương trình (10) và (25) ta được hệ 

phương trình vi phân xác định các đường kinh tuyến 

của vòm. 

Viết các phương trình (25) và (10) trong tọa độ 

không thứ nguyên bằng cách đặt RzzRrr /,/  , 

sẽ thu được hệ phương trình mới như sau: 

  











































r

r

r

r

r

r

r

Rp

rq
rr

r
r

z






t a n'.
)

'1

cos'.'tan.sin
.('

'1

.

..2

.2
tan''

2

2

02

0

2

2
2

 (26) 

Trong trường hợp phần lỗ đầu cực có dạng đóng, 

lấy q = p.r0/2 và phương trình đầu tiên của hệ phương 

trình (26) sẽ trở thành phương trình (27). Trong khi đó, 
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nếu phần lỗ đầu cực được mở để làm đầu phun của 

động cơ tên lửa thì q = 0 và phương trình đầu tiên của 

hệ phương trình (26) trở thành phương trình (28). 

   r

2'r1
2β2t a n''r








        (27)  

r

2'r1

2
0

r2r

2r2.
β2tan''r




















           (28) 

Hệ phương trình vi phân (26) được giải bằng 

cách sử dụng phương pháp số với điều kiện ban đầu 

là 0)0( z , 1(0)r  , 0(0)'r  ,  (0) = eq và  

được đưa ra như một hằng số hoặc một hàm phân 

phối nhất định.   

2.4. Hiện tượng chệch của đường kinh tuyến cơ sở 

và giải pháp hiệu chỉnh 

 

Hình 6. Hình mô tả đường kinh tuyến của lớp vỏ 

composite theo tính toán không xem xét tới điều kiện và 

hình học liên quan trong thực tế 

Đường kinh tuyến của vòm được chỉ định bởi hệ 

phương trình (26) luôn có điểm mở rộng mà tại đó 

hướng của độ cong thay đổi (Hình 6). Đối với quấn 

sợi trắc địa, bán kính hướng tâm tại điểm này là 

0r0.1225.ir  [3]. Đối với quấn dạng phi trắc địa, 

bằng cách giải hệ phương trình (26) và tìm giá trị ir  

theo điều kiện bán kính đường kính tuyến lớn nhất, 

R1, sẽ thu được ir . Do sự uốn cong này, việc lắp 

đường cong kinh tuyến là bắt buộc. Như trên Hình 6, 

đường cong 1 (cung EF) được xác định bằng cách 

giải hệ phương trình (26), đường cong 2 (cung FP) là 

đường cong sau hiệu chỉnh.  

Để đảm bảo đường cong là lồi trong vùng lân cận 

của đầu cực, bán kính hướng tâm của điểm F, 
fr  

phải lớn hơn ir  [3]. Đối với trường hợp phần lỗ cực 

đóng, có thể sử dụng giải pháp hiệu chỉnh được giới 

thiệu bởi Vasiliev [5], bằng cách sử dụng hệ phương 

trình (26) với q = 0 là điều kiện ban đầu, tại 0z ,

1
)()0(

curvefzrr  , )0('r  - , 

1
)()0(

curvefz  và . Tuy nhiên, đối với phần lỗ 

đầu cực mở, giải pháp này rất khó thực hiện vì 

đường cong 1 và đường cong 2 có cùng hệ phương 

trình, do đó, không thể thực hiện được độ phân giải 

của hệ phương trình của đường cong 2. 

Để giải quyết vấn đề trên, tác giả đề xuất một 

vòng cung tròn có bán kính kinh tuyến, R1f (Hình 6) 

để điều chỉnh đường cong. Điều này hoàn toàn hợp 

lý vì độ dài của cung tròn hiệu chỉnh thường ngắn, 

do đó, xu hướng trượt của sợi có thể bị bỏ qua.  

Phương trình hiệu chỉnh cùng tròn được xác định 

như sau:   
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cos.sin.



  (29)  

2.5. Chiều dày lớp vỏ compozit 

a. Chiều dày lớp compozit tại phần mái vòm 

Tại phần mái vòm, góc quấn của sợi thay đổi từ 

eq  /2. Phương pháp này gọi là quấn xoắn. Xét 

hai trường hợp phần lỗ tại đầu cực: 

- Trường hợp một, các lỗ đầu cực có dạng đóng: 

khi đó và tại đường xích đạo, R1  , và R2 = R, do 

đó từ phương trình (18) và (19) ta được: 

  2

.
1

Rp
N     (30) 

RpN .2     (31) 

Kết hợp các phương trình (20), (22) và (30), 

chiều dày nhỏ nhất của vật liệu tại xích đạo được xác 

định như sau: 

  eqc

eq

Rp
h

 2cos..2

.
       (32) 

Trong đó  cσ  là độ bền kéo của vật liệu 

compozit và eqβ là góc quấn tại xích đạo. 

Để xác định chiều dày của vật liệu tại phần vòm, 

giả sử rằng tổng số lượng sợi đi qua mặt phẳng bất 

kỳ là không đổi. Ta có:  

eqr.cosβ

R.cosβ
eqhh       (33) 

Trong tọa độ không thứ nguyên: 
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  eqβ2.coscσ2.

p

R

eqh
eqh       (34) 

eq.cosβr

cosβ
eqh

R

h
h 

      

(35) 

- Trường hợp 2, các lỗ đầu cực có dạng đóng: 

Tiến hành tương tự như trường hợp trên, chiều dày 

nhỏ nhất của vật liệu ở xích đạo là: 

  eqβ2.coscσ2.

)2
0
rp.(1

R

eqh
eqh


    (36) 

Chiều dày của vật liệu dọc theo kinh tuyến của 

vòm xác định theo phương trình (35). 

b. Chiều dày tại phần thân giữa của bình 

Trong trường hợp các lỗ đầu cực có dạng đóng, 

nếu chiều dày tại phần thân giữa của bình ( = 900) 

bằng không, từ ba phương trình (24), (28) và (29), 

β(0)2tan phải bằng 2, khi đó kinh tuyến của vòm sẽ 

bị thổi phồng tại chính đường xích đạo và trở thành 

đường cong lõm. Vì lý do này, lớp quấn tại phần 

thaan giữa sẽ được yêu cầu. Đối với trường hợp lỗ 

cực mở, lớp quấn sợi có thể không cần thiết khi bán 

kính của lỗ cực gần bằng 1. 

Khi yêu cầu lớp quấn tại phần thân giữa (hc), lực 

tác dụng lên phần này là N2, khi đó chiều dày tương 

ứng là: 

 022

2 90sin.sin.. ceqeqc hhN            (37) 

Cân bằng phương trình (30) và (37), lớp 

quấn nhỏ nhất tại phần giữa có dạng như sau: 

 
 c

eqeqc

c

hRp
h



 2sin... 


  

      (38) 

Trong hệ tọa độ không thứ nguyên: 

 
 c

eqeqc

c

hp
h



 2sin..


       (39) 

3. Kết quả và bàn luận 

Vỏ được quấn theo đường phi trắc địa khi 𝜆 ≠ 0, 

biên dạng đáy và góc quấn được xác định theo các công 

thức (26) với hệ số trượt 𝜆 được tính toán theo (11). 

Để xác định biên dạng đáy theo (26), cần phải 

xác định được quy luật của góc quấn phi trắc địa. 

Với giá trị 𝜆 ≠ 0, việc giải phương trình góc quấn 

phi trắc địa (26) được tính toán bằng phương pháp số 

(phương pháp lặp Runge-Kutta), điều kiện ban đầu là 

góc quấn tại lỗ cực 𝛽0 = 900 và hệ số trượt phải 

được xác định trước. Tuy nhiên trên thực tế hệ số 

trượt luôn thay đổi dọc theo đường quấn của sợi theo 

công thức (11). Vì vậy giải đồng bộ các phương trình 

(26), (11), là rất phức tạp. 

Như đã đề cập ở trên, để quấn không trượt hệ số 

trượt phải luôn luôn nhỏ hơn hệ số ma sát tĩnh tối đa. 

Giải các phương trình nêu trên bằng cách ghép giá trị 

hệ số trượt trên biên dạng mặt cong biến thiên đơn 

điệu theo r dưới dạng: 

𝜆 = 𝑓
1−�̅�

1−�̅�0
,            (39) 

Trong đó f là hệ số ma sát tĩnh giữa băng sợi 

quấn với bề mặt khuôn quấn.  

3.1. Trường hợp khi lỗ cực được đóng kín bằng các 

mặt bích 

Trường hợp này q=p.r0/2, kết quả giải (27) có 

tính đến qui luật phân bố (39) xác định được quy luật 

thay đổi góc quấn 𝛽 như mô tả trên (Hình 7). Trên 

cơ sở đó đã giải được phương trình (26) và tìm được 

biên dạng điển hình đáy vỏ ứng với các giá trị 𝑟0̅ 

như (Hình 8). 

 

Hình 7. Góc quấn  theo các tọa độ bán kính z và r  

với q = p.r0/2 

 

Hình 8. Biên dạng đáy vỏ khi quấn theo đường  

phi trắc địa với q = p.r0/2 

 3.2. Trường hợp khi lỗ cực được mở 

Trường hợp này lực phân bố q = 0, kết quả giải (28) 

với các điều kiện đầu và biểu diễn kết quả dưới dạng đồ 

thị nhận được sự phụ thuộc của góc quấn vào các tọa độ 

và biên dạng đáy vỏ như (Hình 9) và (Hình 10). 
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Hình 9. Góc quấn 𝜷 theo các tọa độ bán kính z và r với 

q = p.r0/2 

 

Hình 10. Biên dạng đáy vỏ khi quấn theo đường phi trắc 

địa với q = 0 

4. Kết luận 

Trên nền tảng của lý thuyết lưới, bài báo đã xây 

dựng được mô hình toán tổng quát cho thiết kế biên 

dạng chỏm bình theo đường quấn phi trắc địa. Đã 

thiết lập được công thức xác định chiều dày các lớp 

quấn (quấn xoắn, quấn ngang) trên phần hình trụ và 

phần chỏm bình phụ thuộc vào góc quấn, áp suất phá 

hủy, độ bền vật liệu compozit.  
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Tóm tắt 

Bài báo phân tích các thành phần phát thải độc 

hại trong khí thải của động cơ diesel và các yêu 

cầu pháp lý đối với thành phần của khí thải từ 

tàu, chủ yếu từ động cơ diesel. Bài báo đã đề cập 

đến các giới hạn ngày càng khắt khe hơn đối với 

việc phát thải các thành phần khí thải độc hại của 

động cơ tàu thủy. Tác giả đã thực hiện so sánh về 

hiệu quả của các phương pháp khác nhau được 

sử dụng để giảm phát thải các oxit nitơ. Một trong 

những giải pháp hiệu quả là cung cấp khí nén vào 

buồng đốt của động cơ diesel. Tác giả đã chỉ ra 

cơ chế giảm NOx trong khí thải bằng cách nén khí 

cung cấp vào buồng đốt của động cơ diesel. 

Từ khóa: Phát thải độc hại, khí xả, oxit nitơ, 

không khí nén. 

Abstract 

The components of the exhaust gases emission 

and the legal requirements are investigated in this 

paper. The strict limitation of exhaust gases 

emission has been mentioned. The authors have 

made a comparison between the different methods 

to reduce the nitrogen oxides (NOx) into the 

exhaust gases. One of the solutions is the 

compressed air supplied into the combustion 

chambers of diesel engines.  The authors showed 

the mechanism to decrease the nitrogen oxides 

into the exhaust gases by the compressed air 

supplied into the combustion chamber of diesel 

engine. 

Keywords: Harmful emissions, exhaust gas, 

nitrogen oxides, compressed air. 

1. Vấn đề phát thải khí độc hại từ tàu 

Hoạt động giao thông vận tải là nguồn gây ô 

nhiễm không khí lớn nhất (chiếm tới 60 ÷ 80%) hiện 

nay. Giống như các phương thức vận tải khác, tàu 

biển và sông là nguồn gây nguy hiểm cho môi 

trường. Mặc dù tỷ lệ ô nhiễm không khí từ tàu trong 

tổng thể là tương đối nhỏ và không vượt quá 3% 

nhưng ô nhiễm lại tập trung chủ yếu ở những vùng 

có mật độ tàu qua lại cao và tại các bến cảng gây 

nguy hiểm cho dân cư tại các khu vực này [3]. 

Khí xả từ động cơ đốt trong là hỗn hợp phức tạp 

với khoảng hơn 200 thành phần. Bốn thành phần 

chính bao gồm khí ni tơ (N2), oxy (O2), cacbonic 

(CO2) và nước (H2O) chiếm 99-99,9% thể tích khí xả. 

Những chất khí trên không gây độc mà thành phần 

gây độc chỉ chiếm 0,1-1% thể tích hỗn hợp khí thải. 

Trong đó, thành phần khí độc hại chính trong khí xả 

động cơ diesel là các oxit nitơ. Khí thải động cơ 

chứa khoảng 10 loại hợp chất nitơ với oxy, NO 

chiếm tỷ lệ lớn nhất từ 95-98%. Chiếm 2-5% là các 

oxit còn lại bao gồm: NO2; N2O; N2O3. Khí CO là 

một sản phẩm trung gian của phản ứng hóa học của 

nhiên liệu với oxy trong khí quyển. Sự hình thành 

của CO trong buồng đốt động cơ phụ thuộc vào tính 

đồng nhất của hỗn hợp nhiên liệu-không khí. Nói 

một cách đơn giản, carbon monoxide được hình 

thành là kết quả của quá trình đốt cháy nhiên liệu 

không hoàn toàn, và nó liên quan trực tiếp đến hệ số 

không khí thừa trong buồng đốt. Và hydrocarbon 

(CHx) là nhóm hợp chất hóa học lớn nhất của khí 

thải. CHx có mặt trong khí thải là do nhiên liệu bị đốt 

cháy không hoàn toàn trong xi lanh động cơ [3]. 

Hiện nay tổ chức Hàng hải quốc tế IMO đã áp 

dụng các quy định về phát thải khí NOx từ tàu được 

áp dụng cho các động cơ diesel có công suất từ 

130kW trở lên, bất kể đó là động cơ lai chân vịt, lai 

máy phát hoặc động cơ dự phòng. Tổ chức Hàng hải 

quốc tế kiểm soát phát thải khí NOx bằng hệ thống 

với 3 tiêu chuẩn (three-tier system) ứng với năm tàu 

bắt đầu được đóng và công suất động cơ buộc các 

chủ tàu phải áp dụng những giải pháp nhằm giảm 

phát thải chất khí độc hại này. 

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát thải NOx 

Sự hình thành NOx xảy ra theo cơ chế nhiệt trong 

vùng cháy ở nhiệt độ cao, là kết quả của quá trình 

oxy hóa nitơ với oxy tự do. Nếu sự hình thành của 

hầu hết các chất độc hại do quá trình cháy không 

hoàn toàn của nhiên liệu thì sự hình thành của NOx 
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diễn ra trong sự hoàn hảo của quá trình cháy dưới 

góc độ hiệu quả năng lượng nhiên liệu. Nhiệt độ tối 

đa của chu kỳ càng cao thì hiệu suất động cơ càng 

cao và khi đó càng tạo ra nhiều NOx
 [1, 3, 4]. 

Hình 1. Ảnh hưởng của nhiệt độ buồng đốt đến nồng độ NOx 

Giảm các chất độc hại trong khí thải động cơ 

diesel là một nhiệm vụ khoa học kỹ thuật phức tạp. 

Các giải pháp được triển khai trong thực tế thường 

bám sát các quy định về kiểm soát phát thải, ở đó 

vấn đề giảm phát thải cần được giải quyết trong khi 

cần thiết đảm bảo chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật của 

động cơ. Mỗi phương pháp giảm phát thải sẽ hướng 

đến một số thành phần khí thải nhất định. Những 

biện pháp nhằm giảm NOx sẽ ít nhiều có tác động 

đến hàm lượng CO và CHx, trong khi đó có thể gia 

tăng việc tạo muội. Vì thế lựa chọn giải pháp này 

hay giải pháp khác để cải thiện việc phát thải khí độc 

hại luôn được cân nhắc trong mối quan hệ tổng hòa 

các chất độc hại, hiệu quả sử dụng nhiên liệu và chi 

phí áp dụng. 

Giải pháp giảm các thành phần độc hại trực tiếp 

trong trong xi lanh động cơ cho phép tác động trực 

tiếp đến sự hình thành các chất có hại trong quá trình 

đốt cháy nhiên liệu. Đặc tính quá trình cháy nhiên 

liệu trong xi lanh động cơ phụ thuộc nhiều yếu tố, 

trong số đó chủ yếu có liên quan đến tính không 

đồng nhất của trường nhiệt độ cả theo thể tích của 

buồng đốt lẫn thời gian [3]. 

Nhiệt độ không khí nạp có ảnh hưởng đến phát 

thải NOx, khi nhiệt độ không khí nạp tăng dẫn đến sự 

gia tăng nhiệt độ cháy trong buồng đốt, kết quả là 

phát thải NOx tăng và độ khói giảm Hình 2. Do đó, 

trong các động cơ tăng áp dùng tuabin khí xả có làm 

mát không khí tăng áp cho phép cải thiện chỉ tiêu 

môi trường của động cơ. Theo [3], cứ giảm 10°C 

nhiệt độ của không khí nạp vào xi lanh sẽ giúp giảm 

khoảng 10% lượng NOx tạo thành. Ngược lại, nhiệt 

độ không khí nạp tăng sẽ làm giảm tỷ trọng khí, dẫn 

tới làm giảm lượng khí nạp vào động cơ, đồng thời 

làm tăng nhiệt độ cuối kỳ nén, dẫn tới làm tăng nhiệt 

độ cháy cực đại. Như vậy, tác động giảm nhiệt độ 

không khí nạp góp phần cải thiện quá trình cháy, 

giảm phát thải. 

Hình 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ khí nạp đến phát thải NOx 

Các thông số cung cấp nhiên liệu cũng có ảnh 

hưởng đến quá trình đốt cháy chúng và theo đó là thành 

phần độc hại: áp suất phun, chu kỳ cấp nhiên liệu, góc 

phun sớm và quy luật phun. Độ mịn của nhiên liệu phụ 

thuộc vào áp suất phun. Hỗn hợp nhiên liệu không khí 

phân tán mịn đốt cháy nhanh hơn và hoàn toàn hơn sẽ 

thu được các chỉ số tốt nhất về hiệu quả nhiên liệu và độ 

khói. Tuy nhiên, nhiệt độ cháy tăng dẫn đến phát thải 

các oxit nitơ tăng lên (Hình 3).  

 

Hình 3. Ảnh hưởng của áp suất phun nhiên liệu 

 đến phát thải NOx 

Nghiên cứu [2, 4] cho thấy việc hình thành NOx 

phụ thuộc đáng kể vào độ lớn góc phun sớm. Điều 

này có thể giải thích, khi giảm góc phun sớm nhiệt độ 

cháy cực đại và thời gian tỏa nhiệt sẽ giảm. Vì thế 

giảm góc phun sớm hàm lượng NOx sẽ giảm, tuy 

nhiên theo logic thì phát thải CO, CHx và muội đều 
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tăng (Hình 4). Bên cạnh đó, giảm góc phun sớm để 

giảm phát thải NOx cũng tác động tiêu cực đến hiệu 

quả sử dụng nhiên liệu của động cơ. Theo kết quả 

nghiên cứu [4] nếu giảm góc phun sớm 10o vòng 

quay trục khuỷu ở chế độ định mức hàm lượng NOx 

trong khí xả giảm 60%, hiệu quả sử dụng nhiên liệu 

giảm 10% trong khi lượng muội tăng 100%. Có thể 

thấy hầu hết mọi biện pháp nhằm giảm phát thải NOx 

đều dẫn đến giảm hiệu quả sử dụng nhiên liệu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Ảnh hưởng của tỉ số nhiên liệu/không khí  

đến phát thải NOx 

Lượng không khí cấp vào buồng đốt động cơ 

cũng có ảnh hưởng đáng kể đến hàm lượng NOx 

trong khí thải. Khi đốt cháy hỗn hợp giàu phát thải 

NOx sẽ giảm do có liên quan đến việc thiếu oxy tự 

do [2]. Tại thời điểm mà tỷ lệ nhiên liệu không khí 

xấp xỉ 16: 1, nồng độ NOx đạt đến giá trị tối đa (Hình 

5). Điều này là do sự gia tăng nhiệt độ trong buồng 

đốt - điều kiện thuận lợi cho quá trình hình thành 

NOx dẫn đến nồng độ của chất thải này đạt giá trị tối 

đa. Tiếp tục gia tăng lượng không khí cấp vào buồng 

đốt sẽ khiến nồng độ NOx có xu hướng giảm.  

3. Giảm phát thải NOx bằng phương pháp 

cấp không khí nén 

Những phân tích ở trên cho thấy rằng hệ số của 

không khí thừa α có ảnh hưởng đáng kể đến độc tính 

của khí thải. Nồng độ của các oxit nitơ sau khi đạt 

cực đại có xu hướng giảm dần khi tăng lượng không 

khí cấp (Hình 5). Điều này là do phần lớn NOx được 

hình thành trong một khoảng thời gian ngắn, chủ yếu 

trong giai đoạn thứ hai của quá trình đốt cháy nhiên 

liệu, cùng với sự gia tăng lượng không khí cấp thì 

nhiệt độ trong buồng đốt giảm, trong khi nhiệt độ 

cao chính là nguyên nhân để hình thành NOx. 

Như vậy, một trong các giải pháp hiệu quả giảm 

phát thải khí độc hại từ động cơ diesel trong khi đảm 

bảo tính kinh tế chính là tìm ra giá trị hệ số không 

khí thừa tối ưu.  

    kk

o e e

G

L g N
   (1) 

Trong đó: 

Gkk- lượng không khí cấp cho động cơ trong 1 

giờ, kg/h; 

Lo - lượng không khí lý thuyết để đốt cháy hết 1 

kg dầu diesel, kg/kg; 

ge - suất tiêu hao nhiên liệu, kg/kWh; 

Ne - công suất có ích động cơ, kW. 

Từ công thức (1) thấy rằng giá trị của hệ số 

không khí thừa α tối ưu có thể đạt được thông qua 

điều chỉnh cấp nhiên liệu hoặc không khí. Thực tế 

khai thác hiện nay hệ số không khí thừa thường được 

duy trì theo cách điều chỉnh cấp nhiên liệu, tuy nhiên 

phương pháp này làm giảm khả năng tăng tốc của 

động cơ, giai đoạn quá độ diễn ra lâu, đặc biệt quá 

trình tăng tải bị chậm trễ đáng kể. Do đó, điều chỉnh 

lượng không khí cung cấp cho động cơ có những lợi 

thế nhất định.  

Nhiên liệu được phun vào buồng đốt động cơ 

diesel ở dạng chùm, bắt đầu ở khoảng 15-25o vòng 

quay trục khuỷu trước điểm chết trên và diễn ra trong 

20-35o. Khi nhiên liệu được phun vào trong buồng 

đốt do cấu trúc đặc trưng của chùm nhiên liệu dẫn 

đến sự phân bố không đồng đều của hỗn hợp nhiên 

liệu không khí. Hệ số không khí thừa trong buồng 

đốt động cơ không là một hằng số theo thời gian và 

thể tích. Ngay cả phía bên trong ngọn lửa hệ số α 

cũng là một biến. Thực tế không có không khí trong 

lõi của ngọn lửa, trong đó chủ yếu là các giọt nhiên 

liệu, do đó trong vùng này α ≈ 0, càng xa lõi càng có 

nhiều không khí trong hỗn hợp, do đó α ≈ 1 tại điểm 

chớp cháy. Không gian giữa các chùm nhiên liệu chỉ 

có không khí nên α→ ∞. Việc cấp khí nén vào buồng 

đốt động cơ cùng với nhiên liệu sẽ làm tăng hệ số 

không khí thừa, giúp quá trình hòa trộn nhiên liệu và 

không khí diễn ra nhanh, đều hơn và cải thiện mật độ 

không khí tại tâm chùm nhiên liệu. Lượng không khí 

 

Hình 4. Sự phụ thuộc của phát thải khí độc hại vào 

góc phun sớm. 
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cấp cùng nhiên liệu đồng thời làm giảm nhiệt độ 

cháy cực đại trong buồng đốt giúp cải thiện chỉ số 

phát thải khí độc hại.           

 

Hình 6. Mô hình phát triển chùm nhiên liệu 

 

Hình 7. Vòi phun nhiên liệu kép 

1 - Đường cấp nhiên liệu; 2 - đường cấp không khí; 

 3 - van 1 chiều; 4 - vít điều chỉnh. 

Để cấp thêm không khí vào trong buồng đốt động 

cơ có thể sử dụng vòi phun được giới thiệu trong 

nghiên cứu của A.E. Svistul [5]. Vòi phun nhiên liệu 

này được thiết kế để động cơ làm việc với hỗn hợp 

nhiên liệu và chất phụ gia. Tuy nhiên, ta có thể sử dụng 

dạng vòi phun này để cung cấp hỗn hợp nhiên liệu - 

không khí và trong buồng đốt đồng thời. Trong đó 

không khí và nhiên liệu được cấp vào trong buồng đốt 

theo hai nhánh riêng biệt có van một chiều giúp ngăn 

nhiên liệu đi vào đường không khí. Nhiên liệu và không 

khí được hòa trộn ở khoang hòa trộn trên đầu vòi phun 

(Hình 7). Kết quả là nhiên liệu được phun vào buồng 

đốt ở dạng hỗn hợp nhiên liệu - không khí. 

Thí nghiệm cung cấp không khí có áp lực cao 

vào buồng đốt động cơ ở thời điểm phun nhiên liệu 

được thực hiện trên động cơ không tăng áp 4NVD24 

lai máy phát điện làm việc theo đặc tính tải. Động cơ 

làm việc với số vòng quay cố định, lượng nhiên liệu 

cấp cho động cơ tự động điều chỉnh theo tải thông 

qua thanh răng nhiên liệu. Tải của động cơ được cố 

định thông qua điều chỉnh cường độ dòng điện và 

hiệu điện thế trên bảng điều khiển.Thử nghiệm tiến 

hành trên cùng một xy lanh của động cơ, vòi phun 

được thay mới, cảm biến áp suất khí được lắp trên 

van chỉ thị và cảm biến áp suất lắp trên ống cao áp 

của đường cấp nhiên liệu. Trong quá trình thử 

nghiệm đồng thời tiến hành đo lượng nhiên liệu tiêu 

thụ, thời gian, nhiệt độ khí thải, nhiệt độ nước làm 

mát và nồng độ các chất khí độc hại. Các thông số bên 

trong buồng đốt xác định bằng thiết bị HLV 2005 MK 

của hãng Baewert GMBH. Kết quả thử nghiệm ở các 

chế độ tải khác nhau thể hiện trên Hình 8. 

Hình 8. Sự phụ thuộc của nồng độ NOx vào tải động cơ 

Từ kết quả thử nghiệm có thể đưa ra một số nhận 

xét như sau:  

- Ở chế độ tải thấp việc cấp thêm không khí vào 

buồng đốt có tác động rất nhỏ đến phát thải NOx;  

- Hiệu quả của không khí cấp thêm vào buồng 

đốt thực sự ghi nhận khi động cơ làm việc ở gần chế 

độ tải định mức. Ở giá trị áp suất chỉ thị trung bình  

Pi = 0,48 Mpa, cung cấp không khí cùng nhiên liệu 

đã giúp giảm nồng độ NOx 37,8%, áp suất cháy cực 

đại Pz giảm 0,27 Mpa tương ứng 5,6%; 

- Tiếp tục tăng tải động cơ, lượng phát thải NOx 

tăng và không còn phụ thuộc nhiều vào việc cấp bổ 

sung không khí.  

Kết quả này một lần nữa khẳng định việc hình 

thành NOx chịu ảnh hưởng của hệ số không khí thừa. 

Khi cung cấp thêm không khí vào buồng đốt đã tạo 

ra sự thay đổi, hệ số không khí thừa α tăng đồng thời 

nhiệt độ cháy cực đại giảm làm giảm lượng NOx 

được tạo thành. Nồng độ NOx trong khí thải giảm 

còn có thể giải thích do chất lượng phun nhiên liệu 

được cải thiện khi cấp cùng không khí có áp lực cao. 

Sự có mặt của không khí tạo ra các bọt khí trong 

nhiên liệu làm yếu đi sức căng bề mặt và độ bám 

dính của nhiên liệu, từ đó bọt khí góp phần phân nhỏ 

các hạt nhiên liệu khi chúng rời khỏi vòi phun. 
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4. Kết luận 

Như vậy, các yếu tố chính ảnh hưởng đến phát 

thải NOx trong khí thải động cơ diesel là nhiệt độ 

cháy cực đại, thời gian cháy ở nhiệt độ cao và trạng 

thái hòa trộn của hỗn hợp không khí - nhiên liệu. 

Cấp trực tiếp không khí vào trong buồng đốt cùng 

với nhiên liệu ở thời điểm phun là giải pháp đồng 

thời giải quyết được nhiều vấn đề bao gồm: tăng tỉ lệ 

không khí/nhiên liệu, không khí được phân bố đều 

hơn trong buồng đốt, cải thiện chất lượng phun nhiên 

liệu và giảm nhiệt độ cháy cực đại. Không khí cấp bổ 

sung cùng với nhiên liệu giúp xé nhỏ hơn các hạt dầu, 

hạn chế các vùng thiếu oxy cục bộ gần vòi phun, các 

bóng khí nằm xen lẫn trong chùm nhiên liệu là 

nguồn bổ sung oxy và tạo ra các điểm chớp cháy mới. 

Giải pháp này làm tăng hiệu quả quá trình cháy 

nhiên liệu đồng thời giảm phát thải khí độc hại ra 

môi trường, đáp ứng các yêu cầu ngày càng nghiêm 

ngặt của tổ chức Hàng hải quốc tế và các quốc gia 

thành viên. 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày phương pháp phân tích thống kê 

và xác định sơ bộ công suất của động cơ chính, 

công suất của các động cơ lai máy phát điện trên 

tàu AHTS (Anchor Handling Tug Supply). Trước 

tiên, trong phần đặt vấn đề, tác giả giới thiệu tổng 

quan về tàu AHTS và mục tiêu nghiên cứu. Tiếp 

theo, để phục vụ cho việc phân tích, tác giả đưa ra 

nguồn tham chiếu và thống kê dữ liệu. Trên cơ sở 

phân tích các dữ liệu thống kê, tác giả đưa ra các 

công thức hồi quy tuyến tính mô tả mối quan hệ giữa 

công suất của động cơ chính và các động cơ lai máy 

phát điện với tham số mô-đun kích thước và lực kéo 

của tàu AHTS. Các công thức với độ tin cậy tương 

đối tốt, có thể tham khảo để xác định sơ bộ công 

suất của động cơ chính và công suất của các động 

cơ lai máy phát điện khi thiết kế sơ bộ tàu AHTS. 

Từ khóa: Tàu AHTS, động cơ chính, động cơ lai 

máy phát điện. 

Abstract 

The paper illustrates the statistical analysis and 

primary determination method for the output power 

of main and generator engines on the Anchor 

Handling Tug Supply vessel (AHTS). Firstly, the 

overview of AHTS, research methodology, statistical 

data sources including output power and 

specification parameters of AHTS are presented. 

Secondly, based on the result of statistical data 

analysed, a consistent and the reliable linear 

regression model are established, which show a 

good correlation between the output power of 

engines and the dimensional module parameters 

along with the bollard pull. In a result, the linear 

regression model can be referred to preliminarily 

determine the output power of main and generator 

engines during the design process. 

Keywords: AHTS vessels, main engine, 

generator engine. 

 

1. Đặt vấn đề 

Tàu AHTS (Anchor Handling Tug Supply Vessel), 

sau đây được gọi tắt là AHTS, là loại tàu công trình 

đặc biệt, được phát triển thiết kế từ nhóm tàu kéo kết 

hợp với nhóm tàu phục vụ công trình ngoài khơi 

OSVs (Offshore Support Vessels). AHTS được thiết 

kế và chế tạo với các chức năng rất chuyên dụng, 

hoạt động ngoài khơi, chủ yếu cung cấp các dịch vụ 

chung cho các giàn khoan dầu. Tuy nhiên, với tính 

năng linh hoạt, AHTS còn có thể cung cấp các dịch 

vụ hỗ trợ cho các phương tiện hoặc các công trình 

khác trên biển. 

Nhiệm vụ chính của AHTS là kéo giàn khoan và 

định vị chân đế, xử lý neo và dây neo giàn khoan với 

độ chính xác cao. Phần lớn AHTS được trang bị hệ 

thống định vị động DP (Dynamic Positioning) giúp 

tiếp cận chính xác các đối tượng và duy trì trạng thái 

lâu dài ở một vị trí. AHTS có một hệ thống thiết bị 

nâng hạ và tời kéo nhằm đưa các khối neo xuống đáy 

biển giữ cho các giàn khoan ổn định. AHTS còn 

được sử dụng như là một công cụ hiệu quả để ngăn 

ngừa các giàn khoan dầu bị lật, các loại rủi ro xảy ra 

ngoài khơi và cứu hộ, cứu nạn cho các phương tiện, 

công trình khác trên biển. AHTS hỗ trợ xử lý ngay 

lập tức khả năng neo, kéo hoặc tác động xung lực 

kéo cho các tàu gặp nạn hoặc bị mắc kẹt. 

Ngoài nhiệm vụ chính, nhiều AHTS còn được 

trang bị thêm các sàn đặc biệt, các cần cẩu hạng nặng 

để xử lý các công trình có khối lượng lớn, các sàn 

chở hàng phẳng, sân đáp trực thăng, các tổ bơm chữa 

cháy với sản lượng lớn, các rô-bốt lặn, các khoang và 

thùng chở hàng,... để làm các nhiệm vụ bổ sung khác. 

Các nhiệm vụ đó có thể là: vận chuyển cấu kiện hoặc 

hàng nặng; vận chuyển thiết bị chuyên dụng cho giàn 

khoan; vận chuyển và cung cấp vật liệu rắn (xi-măng, 

bùn đặc biệt,...), chất lỏng, chất khí, hóa chất (nhiên 

liệu, nước ngọt, bùn lỏng, dầu gốc, nước muối cô đặc, 

dung dịch khoan gốc dầu, cồn công nghiệp,...); thu 
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hồi nước thải, dầu thải, dầu tràn cho giàn khoan; 

chữa cháy,... 

Có thể nói rằng, AHTS là sự kết hợp của rất 

nhiều chức năng trong một thân tàu. AHTS là một 

trong những sáng tạo của thế giới về công nghệ biển, 

không chỉ giúp phát triển công nghệ khai thác biển 

mà còn giúp ngăn ngừa các rủi ro lớn trên biển. 

AHTS là tàu đa tiện ích, phạm vi sử dụng vì thế rất 

rộng. Cùng với đó, hoạt động khai thác dầu khí, tài 

nguyên và năng lượng trên các đại dương không 

ngừng gia tăng, bởi vậy nhu cầu tiếp cận với AHTS 

là rất lớn. 

Thông thường, AHTS được trang bị các động cơ 

chính có công suất lớn, điều đó cho phép nó tạo ra 

được lực kéo rất cao (có thể đến hàng trăm tấn lực 

kéo). Việc xử lý neo và tạo ra lực kéo neo cần thiết 

của AHTS, đòi hỏi nhu cầu nguồn năng lượng rất lớn. 

Có thể nói, việc ước tính nhu cầu năng lượng là một 

bước rất quan trọng và cần thiết trong thiết kế sơ bộ 

AHTS. Tuy nhiên đối với AHTS, việc ước tính nhu 

cầu năng lượng không thể áp dụng các công thức 

dùng cho tàu chở hàng thông thường, mà phải có các 

công thức riêng. 

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích thống 

kê công suất của động cơ chính và công suất các 

động cơ lai máy phát điện được lắp đặt trên AHTS. 

Từ đó, xây dựng các công thức mô tả quan hệ giữa 

công suất của động cơ chính và động cơ lai máy phát 

điện với mô-đun khối (LBd) và lực kéo BP của tàu. 

Đây được xem như một bộ công thức riêng cho 

AHTS, dùng để tham khảo khi lựa chọn sơ bộ công 

suất của động cơ chính, công suất của động cơ lai 

máy phát điện. 

2. Nguồn tham chiếu và dữ liệu 

2.1. Nguồn tham chiếu 

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

này chỉ tập trung vào các đối tượng AHTS được 

đăng ký chính thức với các cơ quan đăng kiểm có uy 

tín trên thế giới, đó là: ABS (American Bureau of 

Shipping), BV (Bureau Veritas), DNV-GL (Det 

Norske Veritas), CCS (China Classification Society), 

LRS (Lloyd's Register of Shipping), IRS (Indian 

Register of Shipping), RS (Russian Maritime 

Register of Shipping), VR (Vietnam Register), RINA 

(Registro Italiano Navale) và các cơ quan đăng kiểm 

khác. 

Với 1785 AHTS được chọn tham chiếu, số lượng 

và tỷ lệ tàu tham chiếu có nguồn gốc quản lý từ các 

cơ quan đăng kiểm được biểu thị trong Hình 1[6]. 

Thời gian đóng mới của 1785 AHTS được chọn 

tham chiếu (phân theo các giai đoạn) được biểu thị 

bằng số lượng và tỷ lệ như trong Hình 2. Với số 

 

Hình 2. Phân bố tàu theo thời gian đóng mới 
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Hình 1. Số lượng và tỷ lệ tàu tham chiếu từ các 
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Bảng 1. Giới hạn các thông số của 1785 AHTS được chọn tham chiếu 

Giới 

hạn 

Chiều 

dài tàu 

lớn nhất  

LOA (m) 

Chiều 

dài tàu 

L (m) 

Chiều 

rộng tàu 

B (m) 

Chiều 

chìm 

tàu 

d (m) 

Trọng 

tải tàu 

DWT 

(tons) 

Lực kéo 

lớn nhất 

BP 

(tons) 

Tốc độ 

tàu lớn 

nhất 

Vmax 

(kn) 

Tổng 

công 

suất 

động cơ 

chính 

Pm (kW) 

Tổng 

công 

suất hệ 

thống 

năng 

lượng 

P (kW) 

Min 34,00 30,00 10,60 3,15 325 38 12 1470 1820 

Max 110,00 96,30 27,00 9,30 6300 403 20 28302 43940 
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lượng tàu được phân bố như vậy, đảm bảo được tính 

tin cậy trong phân tích số liệu và thể hiện được xu 

hướng phù hợp của các mối quan hệ [6]. 

2.2. Dữ liệu 

Các thông số chính của 1785 AHTS được chọn 

tham chiếu có giới hạn nhỏ nhất và lớn nhất được liệt 

kê trong Bảng 1 (số liệu được lấy từ nguồn tham 

khảo [6]). 

3. Công suất của động cơ chính và hệ thống năng 

lượng 

Lực kéo BP (Bollard Pull) và sức chở hàng DWT 

là những thông số đặc trưng chính cho AHTS. Tuy 

nhiên, AHTS không phải được thiết kế để chuyên 

chở hàng hóa thương mại, nên sức chở DWT thường 

không tương ứng với các kích thước của tàu. Bởi vậy, 

thay vì tham chiếu theo DWT, việc tham chiếu theo 

mô-đun khối (LBd) (mô-đun kích thước tàu) sẽ phù 

hợp hơn; đó chính là tích số của chiều dài tàu, chiều 

rộng tàu và chiều chìm tàu [1]. 

Trong thiết kế tàu, người ta đã chỉ ra rằng công 

suất của hệ thống năng lượng hoặc hệ thống đẩy 

chính sẽ quyết định đến khả năng kéo và độ lớn của 

thân tàu [1]. Phân tích các số liệu của các AHTS 

được thực hiện theo mô hình hồi quy tuyến tính, 

bằng phương pháp bình phương tối thiểu. Kết quả 

của phân tích, mối quan hệ giữa tổng công suất của 

động cơ chính Pm,tổng công suất của hệ thống năng 

lượng P với mô-đun khối (LBd), lực kéo BP được thể 

hiện trong các Hình 3 và Hình 4. 

Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính, thu được 

các công thức sau: 

   ,9,491267,1 kWdBLPm   2 0,828R   
(1) 

 ,7,1245)(976,1 kWdBLP   2 0,812R    
(2) 

 ,0,315936,62 kWBPPm   2 0,944R    
(3) 

 ,9,866218,97 kWBPP   2 0,909R     
(4) 

Các đại lượng trong công thức từ (1) đến (4), 

được hiểu như sau: 

P [kW] - tổng công suất hệ thống năng lượng 

(không bao gồm máy phát sự cố); 

Pm [kW] - tổng công suất của động cơ chính; 

L [m], B [m], d [m] - chiều dài, chiều rộng, chiều 

chìm của AHTS; 

BP [tons] - lực kéo của AHTS. 

Trong các công thức từ (1) đến (4), hệ số xác 

định hồi quy R2 đạt các giá trị rất tốt, điều đó cho 

thấy mô hình và kết quả thu được thể hiện rõ xu 

hướng, đáng tin cậy, đạt độ chính xác cần thiết khi 

tham chiếu cho thiết kế sơ bộ, đặc biệt là các quan hệ 

Pm = f(BP), P = f(BP).  

4. Công suất động cơ lai máy phát điện 

Do AHTS phải trang bị các tời xử lý neo có công 

suất rất lớn, nên nhu cầu về công suất điện cho tàu là 

rất cao. Theo thống kê, các AHTS thường được lắp 

đặt từ 2 đến 4 tổ máy phát điện độc lập, trong đó phổ 

biến nhất là 2 tổ (chiếm 79,7%). Cùng với đó, việc 

sử dụng hệ thống định vị động DP cho phép các 

động cơ chính dẫn động cơ cấu PTO (Power Take 

Off - trích công suất), để lai máy phát điện đồng trục. 

Trong số 1785 AHTS tham chiếu, có 1286 tàu 

(chiếm 72%) lắp đặt các tổ máy phát điện đồng trục; 

số lượng tổ máy phát điện đồng trục được lắp đặt 

phổ biến nhất là 2 tổ (chiếm 97,8%). Trong nghiên 

cứu này, tác giả chỉ đưa ra kết quả của hệ thống cung 

cấp năng lượng điện có cơ cấu PTO. 

Số liệu công suất động cơ lai máy phát điện cũng 

được phân tích theo mô hình hồi quy tuyến tính, 

 

Hình 4 Hồi quy tuyến tính Pm = f(BP) và  

P = f(BP) 
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Hình 3. Hồi quy tuyến tính Pm = f(LBd) và P = f(LBd) 
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Hình 5. Hồi quy tuyến tính Po = f(LBd), Pt = f(LBd) 
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Hình 6. Hồi quy tuyến tính P0 = f(Pm) và Pt = f(Pm) 
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bằng phương pháp bình phương tối thiểu. Như đã 

trình bày, do công suất điện được cung cấp từ nhiều 

nguồn động cơ lai khác nhau, hơn nữa công suất các 

máy phát điện độc lập Pa thường nhỏ hơn rất nhiều 

so với công suất máy phát điện đồng trục Po, nên 

trong phân tích này chỉ xem xét các yếu tố: tổng 

công suất của các máy phát điện đồng trục Po và 

tổng công suất của tất cả các máy phát điện Pt (trong 

đó Pt = Pa + Po). Các công suất kể trên không bao 

gồm công suất của tổ máy phát điện sự cố. Kết quả 

phân tích được thể hiện trong Hình 5, Hình 6 và 

Hình 7 với các biến số (L.B.d), tổng công suất của 

động cơ chính Pm và tổng công suất của hệ thống 

năng lượng P. 

 

Các công thức thu được từ kết quả phân tích: 

),(0,44)(490,0 kWdBLPo   2 0,731R  (5) 

),(0,803)(807,0 kWdBLPt   2 0,763R    
(6) 

),(4,258375,0 kWPP mo   2 0,757R        
(7) 

),(4,215546,0 kWPP mt   2 0,615R          
(8)

),(7,113251,0 kWPPo   2 0,872R        
(9) 

),(4,389400,0 kWPPt   2 0,850R       
(10) 

Trong đó, các đại lượng: 

Po [kW] - tổng công suất của các máy phát điện 

đồng trục; 

Pt [kW] - tổng công suất của tất cả các máy phát 

điện (không bao gồm máy phát sự cố); 

Pm [kW] - tổng công suất của động cơ chính; 

P [kW] - tổng công suất hệ thống năng lượng 

(không bao gồm máy phát sự cố). 

Trong các công thức từ (5) đến (10), hệ số xác 

định hồi quy R2 đạt các giá trị khá tốt, điều đó cho 

thấy mô hình và kết quả thu được thể hiện rõ xu 

hướng, đáng tin cậy, đạt độ chính xác cần thiết khi 

tham chiếu cho thiết kế sơ bộ. Điều này hoàn toàn 

phù hợp với việc lựa chọn công suất động cơ điện 

lắp đặt cho tàu trong thực tế, bởi nguồn cung cấp 

điện chính cho AHTS chủ yếu do các máy phát điện 

đồng trục thực hiện [2], [3], [4], [5]. 

5. Kết luận 

Do là loại tàu đa nhiệm, đa tính năng, nên hệ 

thống năng lượng trên các AHTS rất phức tạp. Từ 

mô hình hệ thống năng lượng đơn giản DM (Diesel 

Mechanical) như các tàu thương mại thông dụng, 

đến nay hệ thống năng lượng của các AHTS đã phát 

triển theo các mô hình như HP (Hybrid Propulsion) 

hoặc DE (Diesel Electrical). Cùng với đó, để đáp 

ứng các nhiệm vụ, hệ thống đẩy và hệ thống cung 

cấp điện năng của AHTS phải có công suất rất lớn, 

không tương ứng với các quy luật như đối với các 

tàu chở hàng thông thường. Đó là lý do giải thích tại 

 

Hình 7. Hồi quy tuyến tính P0 = f(P) và Pt = f(P) 
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sao phải có các quy luật riêng cho AHTS. Ý nghĩa 

của bài báo ở chỗ, đã đưa ra được các hàm hồi quy 

về mối quan hệ giữa công suất của động cơ chính và 

động cơ lai máy phát điện với mô-đun khối và lực 

kéo của tàu, đó có thể được xem như một bộ công cụ 

riêng để tham khảo khi thiết kế sơ bộ AHTS. 

Mức độ chính xác của các mối quan hệ sẽ tăng 

lên, nếu thu hẹp vùng dữ liệu tham chiếu cho phù 

hợp với từng đối tượng AHTS cụ thể, khi thiết kế sơ 

bộ. Vấn đề này cần phải có những phân tích riêng, 

trên cơ sở phân loại các AHTS. 

Trong bài báo không đề cập đến yếu tố vận tốc 

tàu, một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định 

tới công suất của động cơ chính, đó là do chế độ 

công tác của AHTS rất phức tạp. Vấn đề này cần 

phải có những phân tích riêng, trên cơ sở dữ liệu của 

các nhà khai thác AHTS. 

Bài báo này là sản phẩm của đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Trường năm học 2019-2020: “Xây 

dựng cơ sở dữ liệu dùng để tham chiếu cho thiết kế 

tàu kéo, xử lý neo và cung ứng dịch vụ - AHTS”, 

được hỗ trợ kinh phí bởi Trưởng Đại học Hàng hải 

Việt Nam. 
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PROBABILITY OF VESSELS ON NAVIGATION CHANNEL 

 

TRẦN ĐỨC PHÚ 

Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Email liên hệ: phutd.ctt@vimaru.edu.vn 

 

Tóm tắt 

Đâm va là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai 

nạn của phương tiện thủy trong quá trình hành 

thủy. Nghiên cứu này đề xuất một cách thức tiếp 

cận phân tích nguyên nhân đâm va của phương 

tiện thủy sử dụng mạng Bayes (Bayesian network, 

BN). Mô hình cung cấp một giải pháp hiệu quả để 

phòng ngừa các tai nạn đâm va bằng cách tính 

toán xác suất đâm va và phân tích sâu hơn các 

nguyên nhân tai nạn đâm va dựa trên các mối 

quan hệ của chúng trong các mạng Bayes. Đây là 

cơ sở để cho các cơ quan quản lý, công ty và các 

thuyền viên đề xuất các giải pháp quản lý, nâng 

cao an toàn và giảm thiểu các vụ tai nạn đâm va 

trong quá trình hoạt động. 

Từ khóa: Phương tiện thủy, va chạm, đâm va, 

mạng Bayes, an toàn đường thủy, an toàn hàng hải. 

Abstract 

Collision is the main cause of maritime accidents. 

This paper presents an approach to analyze the 

causes of collision by applying the Bayesian 

network (BN). The model accurately provides 

measures to prevent collision accidents by 

calculating the probability of collision and further 

analyzing the causes of collision accidents based 

on their relationships in BNs. This is the 

fundament to establish proper safety management 

measures for authorities, companies, or crews to 

lower the occurrence of collision accidents. 

Keywords: Vessel, collision, Bayesian network 

(BN), waterway safety, maritime safety. 

1. Giới thiệu chung 

Trong những năm gần đây, giao thông đường 

thủy ngày càng phát triển, kéo theo tình trạng mất an 

toàn cũng như số vụ tai nạn có chiều hướng gia tăng. 

Thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam từ năm 2010 

đến hết năm 2017 cho thấy đã có trên 200 vụ tai nạn 

xảy ra, trong số đó, tai nạn do đâm va luôn chiếm 

một tỉ lệ lớn nhất, trên 50%, trong các vụ tai nạn 

hàng hải và cho thấy, đây chính là rủi ro lớn nhất xảy 

ra trong hoạt động hàng hải [1], [2]. Trong các 

nghiên cứu trước, tác giả đã đề xuất phương pháp 

xác định xác suất xảy ra đâm va trên một tuyến 

luồng hàng hải [3] và xác suất đâm va tại khu vực 

giao cắt giữa các tuyến luồng [4]. Đây là những 

nghiên cứu giúp nhà quản lý luồng có cơ sở xác định 

các vị trí có mức độ an toàn thấp để thực hiện các 

biện pháp an toàn cần thiết. Tuy nhiên, tai nạn đâm 

va của phương tiện thủy vẫn xảy ra và cần thiết phải 

có những giải pháp để xác định các thành tố và mức 

độ ảnh hưởng của chúng đến tai nạn, ví dụ như yếu 

tố con người (thực hiện sai nhiệm vụ, mệt mỏi, 

không tuân thủ quy tắc cảnh giới, thiết kế tuyến chạy 

tàu chưa hợp lý,...), yếu tố trang thiết bị tàu thủy 

(máy móc xảy ra sự cố, trang thiết bị hàng hải bị hư 

hỏng...) và yếu tố môi trường (tầm nhìn, mật độ giao 

thông, gió, và dòng chảy,...). Trên cơ sở đánh giá 

được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến tai 

nạn đâm va, ta có thể đề ra các giải pháp để giảm 

thiểu đâm va và mức độ thiệt hại. 

Theo [5], các nghiên cứu trước đây về phân tích 

nguyên nhân tai nạn của phương tiện thủy sử dụng 

các cách tiếp cận khác nhau như Hệ thống phân tích 

và phân loại yếu tố con người (Human Factors 

Analysis and Classification System, HFACS), Phân 

tích cây sai phạm (Fault Tree Analysis, FTA), mạng 

Bayes (Bayesian network, BN) và mô hình lai,… 

Trong đó, HFACS đã được sử dụng rộng rãi và 

chuyên sâu để phân tích và điều tra các yếu tố con 

người liên quan đến các vụ tai nạn hàng hải; Phương 

pháp phân tích tai nạn lai tích hợp HFACS với các 

quy trình khác, ví dụ: Quy trình mạng phân tích 

(Analysis Network Process, ANP), Quy trình phân 

cấp phân tích mờ (Fuzzy Analysis Hierarchy 

Process),… để đánh giá các trường hợp tiềm ẩn trong 

các tai nạn hàng hải. FTA là một cách tiếp cận có hệ 

thống để đánh giá sự an toàn và độ tin cậy của hệ 

thống một cách định tính và định lượng, có phạm vi 

sử dụng rất rộng trong nhiều lĩnh vực, như cơ chế 
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của khói bụi đô thị, tai nạn đường sắt tốc độ cao, tai 

nạn cháy nổ, hệ thống khoan ngoài khơi, kho chứa 

đáy biển,...  

Tuy nhiên, các phương pháp trên không phù hợp 

để phân tích hệ thống lớn và phức tạp, đặc biệt nếu 

hệ thống có lỗi phát sinh, lỗi có chung nguyên nhân 

hoặc các biến cố chính loại trừ lẫn nhau. Trên thực tế 

thường khó tồn tại một giả thiết mà các sự kiện là 

độc lập nhau, đồng thời, các hậu quả của hệ thống 

cần phải được xem xét trong các điều kiện môi 

trường và khai thác. 

Mạng Bayes (BN) đã được áp dụng trong phân 

tích các vụ tai nạn trong một vài thập kỷ qua, trong 

đó BN là một mô hình đồ họa thể hiện các mối quan 

hệ nhân quả và mã hóa các mối quan hệ xác suất 

giữa các biến. BN được sử dụng không chỉ để dự 

đoán xác suất của các biến chưa biết mà còn cập nhật 

xác suất của các biến đã biết của một biến cho trước 

(bằng chứng) thông qua quá trình lan truyền xác suất. 

Nhờ đó, BN là một công cụ hữu ích cho phân tích tai 

nạn hàng hải. 

2. Cơ sở lý thuyết 

Hầu như không thể xây dựng một phân tích rủi ro 

đầy đủ, có tính đến tất cả các khía cạnh liên quan. 

Tuy nhiên, mô hình phải xét đến một tập hợp con 

càng lớn càng tốt trong các cơ chế lỗi tiềm ẩn. Phần 

này mô tả phương pháp phân tích rủi ro truyền thống 

để tính toán xác suất của các nguyên nhân, xem xét 

những hạn chế của các phương pháp truyền thống và 

đề xuất áp dụng Mạng Bayes. 

2.1. Phương pháp truyền thống 

Phương pháp tiếp cận truyền thống để tính cP  

(ví dụ: phân tích nguyên nhân dẫn đến sự không 

hành động của con người hoặc những hư hỏng bên 

ngoài) là sử dụng phân tích cây sai phạm (FTA) hoặc 

phân tích cây sự kiện (ETA), thể hiện trong Hình 1. 

Từ cây sai phạm này, có thể xác định được xác suất 

nguyên nhân đâm va cP  như sau: 

1 2  )1(C A A C CP X X X X     (1) 

Trong đó, AX  là xác suất sai phạm do con 

người (human failure), 1CX  là xác suất sai phạm 

do radar (radar failure) phụ thuộc vào kích thước, 

tuổi thọ, quốc tịch của phương tiện thủy,…., 2CX  

là hệ số tầm nhìn hạn chế theo năm. 

Khi xem xét FTA ở trên, có một câu hỏi đặt ra là 

liệu mô hình có thực sự nắm bắt bất kỳ cơ chế sai 

phạm quan trọng nào có liên quan đến tình huống 

quan trọng được xem xét hay không. Các yếu tố liên 

quan đến các bất thường trong quá trình điều khiển 

không được đưa vào phân tích, mặc dù đây là những 

yếu tố quan trọng đối với các lỗi liên quan đến con 

người. Hơn nữa, người ta thấy rằng lỗi của con người 

đóng góp 75% (2,6.10-4) vào xác suất gây tai nạn. 

Vai trò rõ nét của yếu tố sai lầm của con người là phù 

hợp với các quan sát. Tuy nhiên, “Buồn ngủ” 

(“Asleep”) là yếu tố đóng góp chủ yếu (2,0.10-4) và 

nó chiếm 60% xác suất nhân quả. Mặc dù nguyên 

nhân chủ đạo có thể được quy cho lỗi của con người 

nhưng điều này dường như không chính xác vì khi 

điều động tàu trong các vùng nước hạn chế phương 

tiện thủy thường duy trì trạng thái cảnh giác cao. 

Một vấn đề quan trọng của mô hình cây sai phạm là 

mô hình nhân tố con người không thể hiện được các 

nhiệm vụ liên quan phải được xem xét trong tình 

huống quan trọng được xét đến. 

 

Hình 1. Xác định xác suất đâm va với chướng ngại vật cố 

định cP sử dụng FTA [6] 

2.2. Mạng Bayes 

Hầu hết các vấn đề phân tích rủi ro thực tế được 

đặc trưng bởi một tập hợp lớn các đại lượng và giải 

pháp thay thế không chắc chắn có liên quan với nhau. 

Trong phân tích rủi ro thông thường, các phương 

pháp khác nhau như phân tích cây sai phạm (FTA) và 

phân tích cây sự kiện (ETA) đã được phát triển để 

giải quyết các vấn đề này. FTA tìm kiếm nguyên 

nhân của một sự kiện nhất định và ETA tìm kiếm hậu 

quả của một sự kiện nhất định. Hai kỹ thuật phân 

tích này là các phương pháp bổ sung và khi được áp 

dụng chính xác, mô hình được xây dựng có thể xác 

định xác suất của toàn bộ cấu trúc mô hình. Cả FTA 

và ETA, áp dụng riêng rẽ và kết hợp, đã được sử 

dụng thành công trong quá khứ để đánh giá rủi ro 

của các hoạt động nguy hiểm khác nhau. Tuy nhiên, 

cả FTA và ETA đều có nhược điểm của chúng. Thứ 
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nhất, rất khó tích hợp các phụ thuộc có điều kiện và 

các sự kiện loại trừ lẫn nhau trong phân tích cây sai 

phạm (ví dụ cho sự phụ thuộc có điều kiện là sự phụ 

thuộc của tầm nhìn vào thời tiết; ví dụ cho các sự 

kiện loại trừ lẫn nhau là thời tiết tốt và bão). Nếu các 

phụ thuộc có điều kiện và các sự kiện loại trừ lẫn 

nhau được đưa vào FTA thì việc thực hiện và phân 

tích phải được thực hiện với sự cẩn trọng tối đa. Thứ 

hai, kích thước của cây sự kiện tăng theo cấp số nhân 

theo số lượng biến. Thứ ba, nếu phân tích thể hiện cơ 

chế sai sót chính, mô hình tổng thể, được kết hợp 

giữa cây sai phạm và cây sự kiện, nói chung trở nên 

lớn đến mức hầu như không thể cho bên thứ ba (và 

đôi khi ngay cả đối với bên thứ nhất) xác thực mô 

hình. 

 

Hình 2. Cấu trúc mạng Bayes 

Trong bài báo này, tác giả đề xuất sử dụng mạng 

Bayes làm công cụ mô hình hóa và phân tích rủi ro. 

Mạng Bayes là một biểu diễn đồ họa của các đại 

lượng và quyết định không chắc chắn thể hiện rõ 

ràng sự phụ thuộc xác suất giữa tập hợp các biến và 

luồng thông tin trong mô hình. Mạng Bayes là cách 

biểu diễn đồ thị của sự phụ thuộc thống kê trên một 

tập hợp các biến ngẫu nhiên, trong đó các nút (node) 

đại diện cho các biến, còn các cạnh (edge) đại diện 

cho các phụ thuộc có điều kiện. Phân phối xác suất 

đồng thời (joint probability distribution) của các biến 

được xác định bởi cấu trúc đồ thị của mạng. Mô tả 

đồ thị của mạng Bayes dẫn tới các mô hình dễ giải 

thích, và tới các thuật toán toán học và suy luận 

hiệu quả. 

Một mạng Bayes là một đồ thị có hướng phi chu 

trình mà trong đó: 

Các nút biểu diễn các biến; 

Các cạnh biểu diễn các quan hệ phụ thuộc 

thống kê giữa các biến và phân phối xác suất địa 

phương cho mỗi giá trị nếu cho trước giá trị của 

các cha của nó. 

Nếu có một cạnh từ nút X tới nút Y, thì biến Y 

phụ thuộc trực tiếp vào biến X, và X được gọi là cha 

của Y, ví dụ: trong Hình 2, nút A được gọi là cha của 

nút B. Nếu với mỗi biến iX , {1,.., }i N , tập hợp 

các biến cha được ký hiệu bởi  s iprt X  thì phân 

phối có điều kiện phụ thuộc của các biến là tích của 

các phân phối địa phương: 

1

1

Pr( ,..., ) Pr( ( ))
n

n i i

i

X X X prts X


     (2) 

Nếu 
iX  không có nút cha, ta nói rằng phân 

phối xác suất cục bộ của nó là không có điều kiện, 

ngược lại thì gọi là có điều kiện. Nếu biến được biểu 

diễn bởi một nút được quan sát, thì ta nói rằng nút đó 

là một chứng cứ (evidence node). 

Ưu điểm của mạng Bayes là sơ đồ nhỏ gọn và 

trực quan, nhấn mạnh mối quan hệ giữa các biến và 

nó biểu diễn một mô tả xác suất đầy đủ của vấn đề. 

Ví dụ, thật dễ dàng để chuyển đổi bất kỳ cây sự kiện 

hoặc cây sai phạm thành mạng Bayes. Tuy nhiên, 

ngược lại, có thể không phải lúc nào cũng dễ dàng 

chuyển đổi mạng Bayes thành cây sai phạm và cây 

sự kiện kết hợp, mặc dù về mặt lý thuyết là có thể. 

Việc tập trung vào mối quan hệ nhân quả giữa 

các biến có hiệu quả nhất khiến mạng Bayes trở 

thành mô hình hợp lý và thực tế của miền sự cố, rất 

hữu ích khi chúng ta cố gắng hiểu về miền sự cố. 

Ngoài ra, kiến thức về mối quan hệ nhân quả cho 

phép chúng ta đưa ra dự đoán với sự có mặt của các 

can thiệp. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan 

trọng, việc xây dựng mô hình thông qua mối quan hệ 

nhân quả giúp cho việc xác nhận và chuyển giao mô 

hình cho các bên thứ ba dễ dàng hơn nhiều. 

3. Ứng dụng mạng Bayes vào phân tích, đánh 

giá nguyên nhân tai nạn đâm va 

Để hỗ trợ công tác tính toán các đại lượng bất 

định sử dụng cấu trúc BN và tính xác suất ưu tiên, 

như phân tích dữ liệu, xác định nguyên nhân, dự 

đoán và chuẩn đoán máy móc, nghiên cứu này sử 

dụng bộ công cụ GeNIe 2.1, được phát triển bởi 

Decision Systems Laboratory, University of 

Pittsburgh. Mô hình BN giới thiệu trong nghiên cứu 

này được xây dựng trên cơ sở tham chiếu với mô 

hình FTA và BN của Yubo và cộng sự [5] về phân 

tích nguyên nhân một tai nạn đâm va trên sông 

Dương Tử, Trung Quốc nhằm nêu bật lên tính hiệu 

quả khi áp dụng mô hình BN trong đánh giá và xác 

định nguyên nhân gây tai nạn đâm va của phương 

tiện thủy. 

Trong mô hình BN này, các dữ liệu phân tích 

được tính toán và tổng hợp thành Bảng 1 dựa trên số 

liệu thống kê các vụ tai nạn trong giai đoạn từ năm 

2011 đến 2016 của Yichang Maritime Bureau [5]. 

Trên cơ sở dữ liệu này, 33 biến dữ liệu được định ra 
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trong Bảng 1, bao gồm 3 khía cạnh chính liên quan 

đến tai nạn đâm va là yếu tố con người (ví dụ: thao 

tác không đúng cách, mệt mỏi, không tuân thủ tốc độ 

an toàn...), yếu tố thiết bị tàu thủy (hư hỏng thiết bị 

truyền động, hư hỏng thiết bị liên lạc...) và yếu tố 

môi trường (gió, dòng chảy, tầm nhìn). 

Các nguyên nhân gây tai nạn được phân tích chi 

tiết và phân loại để từ đó tìm thấy chứng cứ liên quan 

đến mỗi nguyên nhân được thiết lập trên từng nút 

gốc, từ đó mạng Bayes cho phép xác định được xác 

suất xảy ra đâm va là 78% trong Hình 3, với độ 

chính xác có thể chấp nhận được. 

Bảng 1. Các biến số ảnh hưởng va chạm và xác suất của chúng 

TT 
Ký 

hiệu 
Tên biến 

Mạng Bayes 

Xác suất trước Xác suất sau Giá trị tăng (%) 

Cả hai 
Một 

tàu 
Cả hai Một tàu Cả hai 

Một 

tàu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 X1 Thao tác không đúng cách của hoa tiêu 0,0001 0,0213 0,00041 0,04188 310% 97% 

2 X2 Làm không đúng nhiệm vụ 0,0085 0,0191 0,01714 0,02813 102% 47% 

3 X3 Mệt mỏi 0,0043 0,0383 0,00736 0,05807 71% 52% 

4 X4 Say xỉn 0,0001 0,0128 0,00019 0,01549 90% 21% 

5 X5 Sử dụng không đúng thiết bị báo hiệu 0,0191 0,0766 0,05511 0,1454 189% 90% 

6 X6 Thiết kế tuyến chạy tàu không phù hợp 0,0043 0,0553 0,00953 0,07366 122% 33% 

7 X7 Không nghe theo thuyền viên giỏi 0,1043 0,1979 0,19062 0,21042 83% 6% 

8 X8 
Không tuân thủ các quy tắc địa 

phương 
0,0213 0,1447 0,03901 0,18266 83% 26% 

9 X9 Không tuân thủ tốc độ an toàn 0,0085 0,0894 0,01823 0,13115 114% 47% 

10 X10 Hỏng máy chính 0,0001 0,0191 0,00024 0,04548 140% 138% 

11 X11 Hỏng thiết bị truyền động 0,0001 0,0191 0,00022 0,02702 120% 41% 

12 X12 Hỏng thiết bị liên lạc 0,0001 0,0085 0,00015 0,00993 50% 17% 

13 X13 Hỏng thiết bị cảnh báo đâm va 0,0001 0,0085 0,00013 0,01132 30% 33% 

14 X14 Yếu tố gió 0,015 - 0,02889 - 93% - 

15 X15 Yếu tố dòng chảy 0,019 - 0,0366 - 93% - 

16 X16 Yếu tố tầm nhìn 0,036 - 0,06933 - 93% - 

17 X17 Tắc nghẽn tuyến chạy tàu 0,03 - 0,05618 - 87% - 

18 X18 Hỏng thiết bị hỗ trợ điều khiển 0,0001 0,0085 0,00019 0,01273 90% 50% 

19 M1 Yếu tố con người 0,058 - 0,57916 - 899% - 

20 M2 Yếu tố thiết bị tàu 0,0121 - 0,0596 - 393% - 

21 M3 Yếu tố môi trường 0,1186 - 0,44505 - 275% - 

22 M4 Thao tác không đúng cách 0,0109 0,0323 0,09488 0,18779 770% 481% 

23 M5 Hành động tránh va thiếu sự phối hợp 0,0191 0,0414 0,13037 0,2081 583% 403% 

24 M6 Không tuân theo quy tắc 0,0233 0,0998 0,13116 0,25546 463% 156% 

25 M7 Thao tác không đúng của thuyền viên 0,0178 0,0516 0,12729 0,20566 615% 299% 

26 M8 Thông tin không đầy đủ 0,0134 0,0501 0,07395 0,1313 452% 162% 

27 M9 Không đánh giá đúng tình hình 0,0202 0,0689 0,13325 0,19656 560% 185% 

28 M10 Canh phòng không đúng cách 0,015 0,0565 0,06106 0,14084 307% 149% 

29 M11 Hư hỏng thiết bị hỗ trợ 0,0015 0,0097 0,00307 0,01752 105% 81% 

30 M12 Yếu tố môi trường tự nhiên 0,034 - 0,077 - 126% - 

31 M13 Yếu tố môi trường chạy tàu 0,1554 - 0,30095 - 94% - 

32 T Tai nạn đâm va 0,077 - 1 - 
  

Nguồn: Yichang Maritime Bureau [5] 
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Hình 3. Xây dựng cấu trúc BN cho phân tích đâm va 

 

Hình 4. Trường hợp có xảy ra đâm va (T = yes, 100%) 

Để phân tích sâu hơn các nguyên nhân gây ra tai 

nạn đâm va, phân tích độ nhạy được thực hiện. Khi 

phân tích độ nhạy để xác định nguyên nhân nào là 

yếu tố chính gây ra đâm va, ta đặt trạng thái đâm va 

cho biến T (Tai nạn đâm va) là “yes” = 100%, như 

Hình 4. Nghĩa là, tai nạn đâm va đã xảy ra. Cập nhật 

lại mô hình BN, có thể thấy xác suất nguyên nhân 

gây đâm va của từng thành tố đã được tính toán. Chi 

tiết thể hiện trong Bảng 1. Có thể thấy, ở cột số 8 của 

Bảng 1, top 5 nút gốc dẫn đến tai nạn đâm va là X1 

(sự thao tác không đúng cách của hoa tiêu), X5 (Sử 

dụng không đúng thiết bị báo hiệu), X10 (Hỏng máy 

chính), X6 (Thiết kế tuyến chạy tàu không phù hợp) 

và X11 (Hỏng thiết bị truyền động). 

4. Kết luận 

Bài báo đã đề xuất ứng dụng mạng Bayes - một 

công cụ hữu hiệu để đánh giá và xác định nguyên 

nhân gây ra tai nạn đâm va của phương tiện thủy 

trong quá trình vận hành trên luồng. Trên cơ sở kết 

quả của nghiên cứu này, các cơ quan quản lý đường 

thủy nội địa, quản lý hàng hải và các doanh nghiệp 

vận tải thủy có thể ứng dụng phương pháp này để 

đánh giá các nguy cơ đâm va của phương tiện thủy 

và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao 

thông và tăng cường an toàn hàng hải. 
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Tóm tắt 

Cao trình đê biển là yếu tố quyết định về kinh tế - kỹ 

thuật khi xây dựng công trình bảo vệ bờ biển, vì vậy 

việc nghiên cứu giảm cao trình đê có ý nghĩa lớn về 

khoa học và thực tiễn. Bài báo đề xuất giải pháp 

mới, cho phép giảm chiều cao sóng sau khi tác động 

vào công trình, là nhân tố quyết định đến việc lựa 

chọn cao trình đỉnh đê biển. 

Từ khóa: Cao trình đỉnh đê, đê biển, công trình 

bảo vệ bờ biển. 

Abstract 

Sea dyke elevation is a determination economic - 

technical factor for designing and constructing 

coastal protection structures. Therefore, research 

on reducing dyke elevation is not only a great 

scientist but also practical significance. The 

paper proposes a new solution, which allows 

reducing the wave run-up height, which is a 

decisive factor for selecting sea dike crest 

Keywords: Crest elevation, sea dyke, coastal 

defence structures. 

1. Đặt vấn đề 

Theo [2] cao trình đỉnh đê bảo vệ bờ biển (Hình 

1) được xác định theo công thức: 

CTĐĐ = MNTK + Hsl + a         (1) 

Trong đó: 

CTĐĐ - cao trình đỉnh đê, m; 

MNTK - cao trình mực nước thiết kế, là mực 

nước triều tính toán ứng với tần suất quy định theo 

cấp công trình và tần suất nước dâng do bão, m; 

Hsl - chiều cao sóng leo, là chiều cao sóng sau khi 

sóng tới tương tác với công trình đê, m; 

a - chiều cao an toàn phụ thuộc cấp công trình, m. 

Theo (1) trong các yếu tố quyết định cao trình đê, 

chỉ có chiều cao sóng leo là yếu tố có thể nghiên cứu 

thay đổi; các yếu tố khác coi là bất biến vì phải tuân 

thủ theo tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đê biển. 

 

Hình 1. Sơ đồ tính cao trình đỉnh đê bảo vệ bờ biển 

2. Nội dung giải quyết 

2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao sóng leo 

Theo (1), độ cao lưu không của đỉnh đê trên 

MNTK tính theo sóng leo thiết kế, m: 


    1,75sl

b f o

st

H

H
 Khi 0,5 < γbξo < 1,8      (2) 


 



 
  
 
 

1, 6
4, 3sl

f

st o

H

H
Khi 1,8< γbξo < 8÷10 (3) 

Trong đó: 

Hst - chiều cao sóng tới tính toán tại chân công 

trình, ứng với tần suất thiết kế, phụ thuộc cấp công 

trình, m; 

ξo - chỉ số tương tự sóng vỡ; 

γβ - hệ số giảm chiều cao sóng leo do sóng tới 

xiên góc với đường bờ bố trí đê biển; 

γb - hệ số giảm chiều cao sóng leo khi có cơ đê; 

γf - hệ số giảm chiều cao sóng leo do độ nhám trên 

mái dốc phụ thuộc kết cấu bảo vệ mặt đê. 

Từ (2), (3) ta thấy các yếu tố ảnh hưởng đến 

chiều cao sóng leo như sau: 

a) Mái dốc đê 

Ảnh hưởng của mái dốc đê thông qua chỉ số 

tương tự sóng vỡ: 

 - Trường hợp một độ dốc:  

           


 
o

o

tg

S
             (4) 

- Trường hợp hai độ dốc: 
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1,5
st sl
H H

tg
L B

       (5) 

Trong đó: 

            





2

1,0

2
st

o

m

H
S

gT
               (6) 

Tm-1,0 - chu kỳ phổ sóng, tính theo công thức: 




1,0

p

m

T
T             (7) 

Với α = 1,10 ÷ 1,20; 

Tp - chu kỳ phổ sóng; 

α - góc của mái đê và đường nằm ngang, quyết 

định mái dốc đê m = ctgα; 

L, B được xác định theo Hình 2 

 

Hình 2. Xác định độ dốc quy đổi tính sóng leo 

b) Ảnh hưởng do sóng tới xiên góc với bờ 

 γb = 1 - 0,022|β| (0o ≤ |β| ≤ 80o)      (8) 

γb = 1 - 0,022.80 (|β| > 80o)         (9) 

β - Góc hợp bởi hướng sóng và đường vuông góc 

với bờ (trong thiết kế thường coi β = 0o). 

 

Hình 3. Xác định hướng sóng tới so với đường bờ 

c) Độ nhám kết cấu bảo vệ mặt đê 

Ảnh hưởng độ nhám kết cấu bảo vệ mặt đê, 

thông qua hệ số γf  được tra trong bảng theo tài liệu 

[1], [2]. Ví dụ: Hình 4 thể hiện mái đê sử dụng khối 

phủ (Tetrapod) có độ nhám lớn. 

d) Cơ đê 

Ảnh hưởng cơ đê đến chiều cao sóng leo thông 

qua công thức: 

 
  

     
   

1 0,5 0,5 cos h
b

b

dB

L x
    (10) 

Với 0,6 ≤ γb < 1,0 

Trong đó: 

x - xác định như sau (Hình 5): 

x = Hsl khi Hsl > dh > 0 (cơ nằm trên MNTK); 

x = 2Hst khi 2Hst > dh ≥ 0 (cơ nằm dưới MNTK); 

Bề rộng cơ đê tối ưu B = 0,4Lb, cơ đê bố trí ngay 

tại MNTK thì hiệu quả giảm sóng leo tối đa ứng với: 

γb = 0,60. 

 

Hình 5. Các thông số xác định cơ đê 

Ví dụ: Hình 6 thể hiện đê có hai độ dốc và cơ đê. 

2.2. Đề xuất giải pháp mới giảm chiều cao 

sóng leo tác dụng lên đê bảo vệ bờ biển 

Đê biển nói chung được đắp bằng đất, đá vì vậy 

thường là mái nghiêng một độ dốc, hoặc nhiều độ 

dốc; tiếp nối giữa các độ dốc khác nhau là cơ đê. Về 

nguyên tắc, nếu độ dốc (m) càng thoải công trình 

càng ổn định, song diện tích mặt cắt ngang đê lớn, 

tốn nhiều vật liệu. Một giải pháp mới, đó là thiết kế 

mặt cắt ngang đê dạng bậc thang. Giải pháp này chỉ 

có thể thực hiện được trên cơ sở ứng dụng giải pháp 

kết cấu rỗng do PGS. TS. Nguyễn Văn Ngọc đề xuất

 

Hình 4. Mặt cắt ngang đê bảo vệ cảng Lạch Huyện sử dụng khối phủ Tetrapod 5 tấn bảo vệ mặt đê 
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Hình 6. Mặt cắt ngang đê được đề xuất so sánh xây dựng đê Tiên Lãng có hai mái dốc và cơ đê 

 

Hình 7. Mặt cắt ngang đê hình bậc thang đề xuất cho đê Tiên Lãng 

 

Hình 8. Mặt cắt ngang đê hình bậc thang đề xuất cho đê bảo vệ khu đất sau cảng Lạch Huyện 

 

Hình 9. Mặt cắt ngang đê biển Hải Hậu, mái đê sử dụng tấm bê tông đúc sẵn 

khi nghiên cứu xây dựng đê biển Tiên Lãng (Hình 7), 

đê biển sau cảng Lạch Huyện (Hình 8). Tài liệu [3], 

[11] đã khẳng định ưu điểm nổi trội của giải pháp kết 

cấu mới này so với các giải pháp công trình bảo vệ 

bờ biển đã biết (đặc biệt về kinh tế có thể giảm lên 

tới 65%); tuy nhiên nghiên cứu hiệu quả giảm sóng 

leo so với các công trình đã biết chưa được công bố, 

đây chính là nội dung của bài báo này. 

3. Ứng dụng mô hình số xác định giải pháp 

giảm sóng leo “tối ưu” 

3.1. Các trường hợp tính toán  

Nhằm xác định giải pháp giảm chiều cao sóng leo 

“tối ưu”, nhóm tác giả đã sử dụng phần mềm chuyên 

dụng Anys - CFX, tính toán cho 5 trường hợp: 

- Trường hợp 1: Mái đê biển có một độ dốc, sử 

dụng tấn bê tông lát mặt (Hình 9); 
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- Trường hợp 2: Mái đê biển có hai độ dốc và cơ 

đê (Hình 6); 

- Trường hợp 3: Mái đê biển sử dụng khối bê 

tông Tetrapod bảo vệ (Hình 4); 

- Trường hợp 4: Đê biển có mái đê hình bậc 

thang có 3 bậc (Hình 7), [3], [5], [7], [8]; 

- Trường hợp 5: Đê biển có mái đê hình bậc 

thang có 4 bậc (Hình 8), [11]. 

Trong đó: Trường hợp 1: chỉ có một yếu tố (mái 

dốc) giảm chiều cao sóng leo; trường hợp 2: có hai 

yếu tố (mái dốc, cơ đê); trường hợp 3: có ba yếu tố 

(mái dốc, cơ đê, độ nhám); trường hợp 4, 5: chỉ xét 

ảnh hưởng của bậc thang. 

3.2. Số liệu đầu vào 

- Số liệu mực nước: tham khảo số liệu tính toán 

của cảng Lạch Huyện [12] ứng với trường hợp mực 

nước cao thiết kế (MNCTK = 4,43m Hệ hải đồ); 

 

Hình 10. Mô hình kết cấu mái đê biển trường hợp 1 

 

Hình 11. Sóng tương tác với công trình trường hợp 1 

 

Hình 12. Mô hình kết cấu mái đê biển trường hợp 2 

- Số liệu sóng nước sâu: kết quả tính sóng nước 

sâu theo tài liệu [12], thông số sóng nước sâu được 

sử dụng làm điều kiện biên cho bài toán bao gồm: 

+ Ho = 5,78m; To = 13,3s; Lo = 278,6m; 

- Thời gian chạy mô hình: t = 500s. 

3.3. Thực hiện thí nghiệm 

 Các bước thực hiện mô hình toán bao gồm: tạo 

mô hình kết cấu trong phần mềm Ansys- CFX, chia 

lưới mô hình, gắn điều kiện biên cho mô hình, mô 

phỏng cho sóng tương tác với công trình. Vì khuôn 

khổ bài báo, tác giả chỉ trình bày bước tạo mô hình 

kết cấu và mô phỏng sóng tương tác với công trình 

của 5 trường hợp. Kiểm chứng mô hình toán cho 

trường hợp 1, 2, 3 theo [2], tổng hợp kết quả tính 

toán thể hiện trên Bảng 1. 

 

 

 

Hình 13. Sóng tương tác với công trình trường hợp 2 

 

Hình 14. Mô hình kết cấu mái đê biển trường hợp 3 

 

Hình 15. Sóng tương tác với công trình trường hợp 3 
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Hình 16. Mô hình kết cấu mái đê biển trường hợp 4 

 

Hình 18. Mô hình kết cấu mái đê biển trường hợp 5 

 

 

Hình 20. So sánh chiều cao sóng leo giữa công trình 

truyền thống và KCR hình bậc thang 

 

Hình 17. Sóng tương tác với công trình trường hợp 4 

 

Hình 19. Sóng tương tác với công trình trường hợp 5 

Nhận xét: 

- So sánh kết quả mô phỏng toán và tính theo [2] 

sai số lần lượt là 2,57%; 6,22%, 22,15%. Điều đó cho 

thấy kết quả tính có sai số tăng dần theo các yếu tố 

ảnh hưởng là phù hợp với thực tế; 

- Với kết cấu truyền thống, muốn giảm chiều cao 

sóng leo cần sử dụng cả ba yếu tố ảnh hưởng đến 

chiều cao sóng leo như mái dốc đê (m), cơ đê (γb) và 

độ nhám (γf). Đối với đê bậc thang nếu so sánh cùng 

điều kiện đê Tiên Lãng, bậc thang giảm hơn đê truyền 

thống là 77,76%; đê sau cảng Lạch Huyện bậc thang 

giảm hơn so với đê truyền thống là 43,91%. Giảm chiều 

cao sóng leo sẽ cho phép giảm cao trình đê biển tới 

mức thấp nhất, đây chính là mục tiêu bài báo đặt ra. 

Bảng 1. Bảng tổng hợp kết quả tính toán và kiểm chứng mô phỏng 

STT Phương án kết cấu Hst (m) 
Hsl theo mô 

hình toán (m) 

Hsl tính toán 

theo [2] (m) 

Sai số 

(%) 

1 
Mái đê biển có một độ dốc, sử dụng tấm lát 

bê tông mặt (nhẵn), đê Hải Hậu. 
2,1 6,68 6,86 2,57 

2 
Mái đê biển có hai độ dốc, có cơ đê sử dụng 

tấm bê tông lát mặt (nhẵn), đê Tiên Lãng. 
2,1 6,52 6,95 6,22 

3 

Mái đê biển có hai độ dốc, sử dụng khối 

Tetrapod bảo vệ (độ nhám cao), đê sau cảng 

Lạch Huyện 

2,1 2,3 2,95 22,15 

4 
Mái đê biển hình bậc thang có 3 bậc, đê 

Tiên Lãng 
2,1 1,45 - - 

5 
Mái đê biển hình bậc thang có 4 bậc, đê sau 

cảng Lạch Huyện 
2,1 1,29 - - 
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4. Kết luận 

Các kết quả nghiên cứu đã được công bố trong các 

tài liệu [3] ÷ [11] đã khẳng định ưu điểm vượt trội của 

giải pháp kết cấu rỗng (KCR) so với các giải pháp kết 

cấu đã biết về kinh tế - kỹ thuật - môi trường - xã hội. 

Với kết quả nghiên cứu trong bài báo này càng khẳng 

định khả năng cạnh tranh của giải pháp KCR với bất kỳ 

giải pháp kết cấu nào đã được sử dụng xây dựng công 

trình bảo vệ bờ biển nói riêng và công trình giảm sóng, 

chắn sóng, bảo vệ bờ nói chung; nếu được ứng dụng 

rộng rãi chắc chắn sẽ tiết kiệm vốn ngân sách Nhà nước 

hàng nghìn tỷ đồng. 

Lời cảm ơn 

Nghiên cứu này là sản phẩm của đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp Trường năm học 2019-2020, tên đề 

tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm sóng hợp lý 

bằng mô hình số đối với công trình bảo vệ bờ biển tại 

Việt Nam”, được hỗ trợ kinh phí bởi Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam. 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày về thuật toán điều khiển máy 

bay không người lái bằng nhận dạng cử chỉ dùng 

chip AI - NM500. AI chip được phân biệt khác với 

trí tuệ nhân tạo bởi cấu trúc phần cứng được tĩnh 

hợp sẵn, các thuật toán song song giữa huấn 

luyện và nhận dạng. Các tế bào thần kinh của 

NM500 có thể học và nhận ra các mẫu được trích 

xuất từ bất kỳ nguồn dữ liệu nào có ít năng lượng 

và độ phức tạp hơn các bộ vi xử lý hiện đại.  

Ứng dụng đề xuất có thể điều khiển các thiết bị 

bay không người lái bằng nhận dạng chuyển động 

từ những cử chỉ mẫu được qui định bởi người 

điều khiển. Tác giả đã xây dựng một mô hình điều 

khiển một UAV quy mô nhỏ để thảo luận về hiệu 

quả hoạt động của hệ thống được xây dựng với 

phần cứng NM500. Tận dụng lợi thế của NM500, 

hệ thống chỉ đơn giản bao gồm một cảm biến 

IMU (cảm biến góc quay + cảm biến gia tốc) và 

một chip NM500, xử lý tín hiệu từ IMU sau đó gửi 

tín hiệu điều khiển tương ứng với chuyển động 

mẫu đến bộ điều khiển của UAV để thực hiện. 

Từ khóa: NM500, thiết bị bay không người lái, 

trí tuệ nhân tạo, Neuromorphic chip, IMU. 

Abstract 

This article deals with a controller for UAV by 

motion recognition using newly developed 

neuromorphic artificial intelligent chip NM500. 

Neuromorphic artificial intelligence is 

distinguished from other AI by its particular 

hardware structure and parallel algorithms of 

learning and recognition. Thus, nơ-rons of 

NM500 can learn and recognize patterns 

extracted from any data sources with less energy 

and complexity than modern microprocessors. 

The proposed application can control the UAV by 

recognizing the motion which. We have built a 

small UAV model to discuss the real-time 

performance as well as hardware implementation 

with NM500. Taking advantages of NM500, the 

system simply consists of an IMU and a NM500, 

which processes the signal from the IMU and then 

send control signal to a UAV controller. 

Keywords: NM500, UAV, artificial 

intellignence, Neuromorphic chip, IMU. 

1. Giới thiệu 

Năm 2018, Nepes, một công ty chuyên sản xuất linh 

kiện bán dẫn của Hàn Quốc đã phát triển và giới thiệu ra 

thị trường một loại chip trí tuệ nhân tạo có tên là NM500 

[1-2]. Chip NM500 là một mạng lưới thần kinh có kiến 

trúc song song hoàn toàn, nó là một chuỗi các nơ-ron 

giống hệ nhau. Kiến trúc song song hoàn toàn của chip 

NM500 được thực hiện bởi vì tất cả các tế bào thần kinh 

đều giống hệt nhau và không yêu cầu bất kỳ bộ điều 

khiển hoặc người giám sát nào tương tác với nhau. 

NM500 và NeuroShield tạo thành một mạch có 

khả năng tự học rất phù hợp cho các ứng dụng IoT 

(Internet of Things) và các hệ thống thông minh. Với 

giao thức được xây dựng tương thích với các mạch 

Ardunio hoặc máy tính (Hình 1). NM500 là một phần 

cứng trí tuệ nhân tạo mở ra một biên giới mới cho các 

cảm biến thông minh, IoT, học máy (machine 

learning) và điện toán nhận thức (cognitive 

computing) [3]. Mỗi một nơ-ron của NM500 có thể 

họa và nhận thức được mẫu trích xuất từ bất kì nguồn 

dữ liệu nào như hình ảnh, sóng âm thanh, tín hiệu sinh 

học, dạng văn bản,… với việc tiêu tốn ít năng lượng 

(Hình 2) và linh hoạt hơn so với các loại vi xử lý, vi 

điều khiển hiện đại đang có trên thị trường. 

Trong bài báo này, tác giả đề xuất xây dựng bộ 

điều khiển UAV sử dụng chip NM500. Đề xuất ứng 

dụng có thể điều khiển hoạt động của UAV từ các 

chuyển động được qui định trước bởi người điều 

khiển. Tác giả đã xây dựng một mô hình điều khiển một 

UAV quy mô nhỏ để thảo luận về hiệu suất thời gian 

thực cũng như triển khai phần cứng với NM500. Tận 
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dụng lợi thế của NM500, hệ thống chỉ đơn giản bao gồm 

một cảm biến IMU(cảm biến góc quay + cảm biến gia 

tốc) và một chip NM500, xử lý tín hiệu từ IMU sau đó 

gửi tín hiệu điều khiển tương ứng với chuyển động mẫu 

đến bộ điều khiển của UAV để thực hiện. 

 

Hình 1. Hình ảnh chip NM500 và NeuroShield 

 

Hình 2. Mức tiêu thụ năng lượng của chip NM500 

2. Giới thiệu về chip trí tuệ nhân tạo NM500 

Mạng lưới nơ-ron cung cấp bởi NM500 được gọi 

là FFNN (Feed Forward Neural Network) sử dụng 

RBG (Radial Basis Function). Nó có cấu trúc 3 lớp 

với 1 lớp đầu vào, một lớp ẩn và 1 lớp đầu ra như Hình 

3. Lớp ẩn có thể được mở rộng đến số lượng nơ-ron 

vật lý được hỗ trợ bởi chip NM500. Một chip đơn 

NM500 bao gồm 576 nơ-ron và có thể tăng quy mô 

lên đến vài trăm triệu nơ-ron với cách ghép tầng - 

Brick (Hình 2) với cùng thời gian xử lý. Mỗi lớp ẩn có 

256 bytes RAM. 

NM500 tính toán hai giá trị định mức bằng cách sử 

dụng phương pháp Ll (Manhattan) hoặc Lsup 

(Supremum) như một tiêu chí để xác định sự giống 

nhau giữa dữ liệu đã học và dữ liệu đầu vào trong một 

nơ-ron. Chế độ nhận dạng hỗ trợ bởi NM500 cung cấp 

thuật toán RBG và KNN (k - Nearest Neighbor) [2]. 

Nơ-ron có thể học và nhận dạng vecto đầu vào một 

cách tự động và song song. Nếu một số tế bào thần 

kinh nhận ra một mô hình, các phản ứng của chúng có 

thể được lấy tự động theo thứ tự khoảng cách tăng dần 

(tương đương với mức độ tin cậy giảm dần). Thông 

tin có thể được đọc từ một nơ-ron bao gồm khoảng 

cách, loại và số nhận dạng nơ-ron.  

Quá trình học được bắt đầu bằng việc tạo ra một 

danh mục, đó là nhãn xác định dữ liệu sẽ được học, 

sau một mẫu đầu vào. Nếu dữ liệu đầu vào có tính 

mới, nơ-ron tiếp theo có sẵn trong chuỗi sẽ tự động 

lưu mẫu và thư mục của nó. Nếu một số nơ-ron bắn ra 

nhận ra mẫu nhưng với một loại khác ngoài loại cần 

học, chúng sẽ tự động sửa các trường ảnh hưởng của 

chúng. Khi mạng NM500 phát ra một mẫu đầu vào 

mới, tất cả các nơ-ron cập nhật đồng thời khoảng cách 

của chúng bằng cách sử dụng kết hợp bus song song. 

Các nơ-ron này sẵn sàng trả lời một truy vấn ngay khi 

thành phần cuối cùng nhận được. Tế bào thần kinh 

phản ứng với một mô hình đầu vào tự sắp xếp theo độ 

tin cậy giảm dần. Tính năng độc đáo này liên quan đến 

kiến trúc song song của mạng NM500. 

 

Hình 3. Cấu trúc 3 lớp FFNN trong NM500 

Bảng 1. Thông số của NM500 

TT Thông số 

Xung nhịp 37MHz cho chip đơn; 18MHz 

cho chuỗi nhiều chip 

I/O Bus song song (26 lines) 

Điện áp 3,3V cho I/O; 1,2V cho chip 

Công suất tiêu 

thụ  

<153mW trong chế độ tích cực 

Đóng gói 64 pin 

* Kiến trúc của NM500 

Chip NM500 bao gồm các modul: phần liên kết 

nơ-ron và chuỗi nơ-ron (Hình 4). Truyền thông liên 

modul và liên neuro được thực hiện bằng cách truyền 

trực tiếp trên các bus song song. Mỗi nơ-ron bao gồm 

1 bộ nhớ, một bộ gồm có 6 thanh ghi và một vài cổng 

logic. Thông số kỹ thuật của NM 600 được trình bày 

như trong Bảng 1.  

Một nơ-ron có thể có 3 trạng thái trong chuỗi: 

IDLE (rảnh rỗi), RTL (ready to learn - sẵn sàng học) 

and Committed (cam kết). Nơ-ron chuyển sang trạng 

thái cam kết ngay khi nó thực hiện học mẫu và thư 

mục đăng kí của nó sẽ được ghi một giá trị là khác 0.  

Một trong những lợi ích của kiến trúc NM500 là 

người ta có thể xếp song song nhiều chip để mở rộng 

kích thước của mạng nơ-ron bằng cách tăng 576 

nơ-ron. Hành vi của tế bào thần kinh trong một chip 

đơn hoặc nhiều chip vẫn giống nhau. 
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Hình 4. Kiến trúc của NM500 

 

 

Hình 5. Cấu trúc của hệ thống điều khiển UAV bằng 

nhận dạng chuyển động sử dụng chip AI NM500 

3. Thiết kế bộ điều khiển UAV bằng nhận dạng 

chuyển động sử dụng chip NM500 

Để thực hiện điều khiển UAV bằng nhận dạng 

chuyển động sử dụng chip NM500 thì yêu cầu của hệ 

thống cần có 1 IMU, đây là loại la bàn con quay và 

gia tốc kế 6 bậc tự do. Dữ liệu nhận được từ IMU sẽ 

được gửi đến chip NM500 để tiến hành quá trình học 

và nhận dạng chuyển động tương ứng với từng lệnh 

điều khiển UAV được qui định bởi người điều khiển. 

Cấu trúc của hệ thống điều khiển UAV bằng nhận 

dạng chuyển động sử dụng NM500 được mô tả như 

Hình 5. 

Trong cấu trúc điều khiển Hình 5 tác giả sử dụng 1 

cảm biến IMU để lấy tín hiệu từ la bàn con quay và gia 

tốc kế, tương ứng với mỗi chuyển động được qui ước 

và thực hiện bởi người điều khiển (Bảng 2) sẽ thu được 

các tín hiệu từ la bàn con quay và gia tốc kế. Các tín 

hiệu này sẽ được đưa đến chip NM500 để thực hiện quá 

trình học và nhận dạng (Hình 7) [4-5]. Dữ liệu dùng để 

cho chip học và nhận dạng như Hình 6. 

 

Hình 6. Dữ liệu đầu vào tương ứng với mỗi chuyển động:  

(a) chuyển động trái/ phải; (b) chuyển động trước/ sau; 

(c) chuyển động lên/ xuống 

 

Hình 7. Lưu đồ thuật toán cho quá trình học và nhận 

dạng chuyển động 

4. Kết quả thực nghiệm 

Để thực hiện quá trình học và nhận dạng chuyển 

động từ người điều khiển, tác giả tiến hành xây dựng 

chương trình giám sát trên máy tính dùng C# (Hình 8). 
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Hình 8. Giao diện của chương trình học và nhận 

dạng chuyển động trên C# 

 

 

 

Hình 9. Quá trình học chuyển động mẫu của NM500 

Tín hiệu của IMU là tín hiệu đầu vào của quá 

trình huấn luyện cho chip NM500. Mỗi chuyển động 

sẽ được tác giả thực hiện 4 lần bằng cách cầm chip 

NM500 được gắn trên NeuroShield cùng IMU sẽ 

được vẽ các chuyển động này trong không khí. Kết 

thúc 4 lần thực hiện chuyển động NM500 sẽ kết thúc 

quá trình huấn luyện và sẽ nhớ chuyển động này vào 

thư mục tương ứng để thực hiện cho quá trình nhận 

dạng (Hình 9). 

Kết quả thực nghiệm của quá trình huấn luyện và 

nhận dạng chuyển động sử dụng chip NM500 được 

mô tả như Hình 10. 

 

 

Hình 10. Kết quả thực nghiệm quá trình huấn luyện và 

nhận dạng chuyển động sử dụng chip NM500 

Từ kết quả của quá trình huấn luyện và nhận 

dạng chuyển động của chip NM500 tác giả tiến hành 

áp dụng chương trình điều khiển này để thực hiện 

điều khiển UAV. 

 

Hình 11. Cấu trúc của hệ thống điều khiển UAV bằng 

nhận dạng chuyển động sử dụng chip NM500 

Trong cấu trúc của hệ thống điều khiển UAV 

bằng nhận dạng chuyển động sử dụng chip NM500 

(Hình 11), tác giả sử dụng 1 UAV được gắn cố định 

trên giá với khớp quay. Bộ điều khiển của UAV được 

truyền thông với NM500 và NeuroShield thông qua 

cổng truyền thông nối tiếp RS232. NM500 và 

NeuroShield được kết nối tới máy tính thông qua 

cổng USB.  

 

(sequence of motion: 

1→2→3→4) 

 

(a) 
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(sequence of motion: 

1→2→3→4) 

 

(b) 

Hình 12. Kết quả thực nghiệm của chương trình điều 

khiển UAV bằng nhận dạng chuyển động sử dụng chip 

NM500; (a): Thực hiện lệnh “Take-off”; (b) Thực hiện 

lệnh “Landing” 

Khi người điều khiển muốn thực hiện cho UAV 

thực hiện lệnh “Take-off” (các chuyển động tương 

ứng với các lệnh điều khiển được thực hiện như 

Bảng 2), NM500 sẽ thực hiện nhận dạng và đưa ra 

lệnh “Take-off” để điều khiển UAV. Lệnh này sẽ 

được gửi tới bộ điều khiển của UAV và sau đó UAV 

sẽ thực hiện quá trình cất cánh (Take-off) (Hình 

12(a)). Quá trình này cũng tương tự với các lệnh 

khác dùng để điều khiển UAV.  

5. Kết luận 

 Bài báo đã giới thiệu 1 loại chip trí tuệ nhân tạo 

hoàn toàn mới trên thị trường - chip NM500. NM500 

là 1 phần cứng trí tuệ nhân tạo, các nơ-ron của 

NM500 có thể học và nhận dạng mẫu từ bất kì nguồn 

dữ liệu nào với công suất tiêu thụ thấp hơn rất nhiều 

so với các loại vi điều khiển, vi xử lí hiện đại đang 

có trên thị trường.  

 Bài báo cũng đề xuất và tiến hành thực nghiệm 

chương trình điều khiển UAV bằng nhận dạng 

chuyển động sử dụng chip NM500. Chương trình 

điều khiển đề xuất đã thực hiện điều khiển được hoạt 

động của UAV, với các lệnh được thực hiện chính 

xác với thời gian đáp ứng của hệ thống là nhanh. Các 

kết quả thử nghiệm đã chỉ ra rằng thuật toán nhận 

dạng và học chuyển động hoạt động tốt trong phòng 

thí nghiệm. Các kết quả đã chứng minh độ tin cậy và 

hiệu quả của phương pháp được đề xuất. 
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Tóm tắt 

Bài viết giới thiệu việc giả lập tín hiệu máy thu 

GPS của một tàu biển và cung cấp tín hiệu này 

cho hải đồ điện tử NAVI-SAILOR 4000 ECDIS 

đang được lắp đặt tại phòng thực hành của khoa 

Hàng hải. Việc giả lập tín hiệu này giúp sinh viên 

có thể sử dụng hải đồ điện tử như khi hải đồ được 

lắp đặt trên tàu thật đang hành trình. 

Từ khóa: Mô phỏng, GPS, ECDIS, 

NAVI-SAILOR 4000. 

Abstract 

The article introduces the simulation of a ship's 

GPS receiver data and provides this signal to 

NAVI-SAILOR 4000 ECDIS electronic chart 

being installed in the practice room of the 

Navigation Faculty. This signal simulation 

enables students to use electronic charts like 

when the chart is installed on a real vessel. 

Keywords: Simulation, GPS, ECDIS, 

NAVI-SAILOR 4000. 

1. Đặt vấn đề 

Trong huấn luyện hàng hải, các thiết bị mô phỏng 

thường sử dụng những cách thức sau để giả lập hoạt 

động thực tiễn: 1) Dùng thiết bị thật với tín hiệu đầu 

vào giả lập hoặc 2) Dùng thiết bị giả lập hoàn toàn. 

Thiết bị thật với tín hiệu đầu vào giả lập là việc 

sử dụng một máy thật nhưng tín hiệu đưa vào máy là 

tín hiệu giả được tạo ra giống như tín hiệu khi tàu 

hoạt động trong môi trường thực tế. Ví dụ các hệ 

thống mô phỏng Radar/Arpa, mô phỏng GMDSS của 

hãng FURUNO được lắp đặt tại phòng thực hành của 

Trường Dại học Hàng hải Việt Nam là loại thiết bị 

mô phỏng hoạt động theo nguyên lý này [3]. Những 

thiết bị mô phỏng loại này thường có giá thành cao 

nhưng cho phép huấn luyện trên thiết bị thật, giống 

hoàn toàn trong thực tiễn. 

Thiết bị giả lập hoàn toàn là thiết bị có bề ngoài, 

giao diện giống hoặc gần giống thiết bị thật nhưng 

phần bên trong được chế tạo với mục đích phục vụ 

riêng cho việc mô phỏng và có thể khác hoàn toàn 

với phần bên trong của thiết bị thật. Thiết bị này có 

giá thành rẻ hơn, cho phép tùy biến nhiều hơn nhưng 

việc thực hành trên thiết bị không hoàn toàn giống 

như thiết bị thật được [4]. 

Hiện tại Khoa Hàng hải được trang bị một Hải đồ 

điện tử, nhãn hiệu NAVI-SAILOR 4000 ECDIS tại 

phòng thực hành của Khoa. Đây là một hải đồ hiện đại, 

đang hoạt động tốt trên tàu biển nên rất phù hợp với việc 

đào tạo, huấn luyện cho sinh viên. Tuy nhiên, do hải đồ 

này được lắp đặt cố định trong phòng thực hành nên gặp 

nhiều hạn chế trong công tác huấn luyện. 

Do nguyên lý hoạt động, hải đồ điện tử cần dữ 

liệu từ máy thu GPS để hiển thị vị trí tàu (vị trí của 

máy thu) trên hải đồ nên khi máy thu GPS đặt tại 

phòng thực hành cùng hải đồ thì vị trí tàu vẫn đứng 

nguyên một chỗ, đúng với tọa độ của phòng thực 

hành. Như vậy, sinh viên không thể thực hiện được 

các bài thực hành khi tàu chạy trên hải đồ này. Để có 

thể sử dụng hải đồ này huấn luyện cho sinh viên, cần 

phải giả lập được dữ liệu máy thu GPS giống như tín 

hiệu có được khi tàu chạy trên biển.  

Bài báo này sẽ trình bày về việc tạo dữ liệu giả 

lập nói trên và kết nối với hải đồ NAVI-SAILOR 

4000 ECDIS của Khoa Hàng hải. 

2. Các yêu cầu đối với dữ liệu máy thu GPS giả 

lập dành cho hải đồ điện tử NAVI-SAILOR 4000 

ECDIS 

NAVI-SAILOR 4000 ECDIS có 4 cổng COM vật 

lý cho phép kết nối với các thiết bị khác trên buồng 

lái [1]. Người dùng có thể định hướng kết nối các 

cổng COM này tới các đầu vào của phần mềm hải đồ. 

Phần mềm hải đồ sẽ nhận dạng loại thiết bị kết nối 

thông qua cú pháp dữ liệu theo các chuẩn quy định, 

xử lý dữ liệu và hiển thị trên màn hình làm việc 

(Hình 1). 
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Các thiết bị buồng lái mà hải đồ điện tử 

NAVI-SAILOR 4000 ECDIS có thể tiếp nhận và 

hiển thị dữ liệu bao gồm: Máy thu GPS (GROLASS, 

DECCA, LORAN), máy đo sâu, la bàn, la bàn từ, 

máy đo tốc độ quay trở, tốc độ kế, máy thu AIS, máy 

đo gió, máy thu NAVTEX...[1] 

Dữ liệu từ các thiết bị trên buồng lái khi kết nối 

với hải đồ NAVI-SAILOR 4000 ECDIS phải có cú 

pháp cấu trúc phù hợp với định dạng theo chuẩn IEC 

61162-1 hoặc/và NMEA0183. Do nghiên cứu chỉ 

thực hiện việc giả lập dữ liệu máy thu GPS nên trong 

bài viết này chỉ đề cập đến định dạng của dữ liệu 

GPS. Hải đồ NAVI-SAILOR 4000 ECDIS chấp nhận 

các cấu trúc sau từ máy thu GPS: GGA, GLL, RMC, 

VTG, DTM, GBS, ZBA.  

Sau đây là ví dụ với định dạng GLL theo chuẩn 

NMEA0183: 

$--GLL, llll.ll1, a2, yyyyy.yy3, a4, hhmmss.ss5, A6, 

a7*hh<CR><LF> 

Bảng 1. Ý nghĩa các trường dữ liệu trong kiểu dữ liệu 

GLL 

STT 
Ký hiệu 

đại diện 
Ý nghĩa Giá trị 

1 llll.ll 

Vĩ độ 

của vị 

trí 

Độ, phút, phần 

mười phút 

2 a Bán cầu 
"N" - Bắc 

"S" - Nam 

3 yyyyy.yyy 

Kinh độ 

của vị 

trí 

Độ, phút, phần 

mười phút 

 

4 a Bán cầu 
"E" - Đông 

"W" - Tây 

5 Hhmmss.ss 

Giờ xác 

định 

được vị 

trí 

Giờ, phút, giây 

6 A 

Trạng 

thái dữ 

liệu 

"A" - Tin cậy 

"V" - Không tin cậy 

7 A 

Chế độ 

của hệ 

thống 

định vị 

"A" - Tự 

động 

"D" - Vi 

phân 

"E" - Dự 

đoán 

(khi bị 

khuất) 

"M" - 

Nhập 

tay 

"S" - Mô 

phỏng 

"N" - 

Dữ liệu 

không 

đúng 

3. Thực hiện giả lập dữ liệu máy thu GPS 

Việc tạo dữ liệu giả lập trong nghiên cứu được 

thực hiện thông qua phần mềm máy tính và kết nối 

qua các cổng giao tiếp của máy tính. Các máy tính 

xách tay phổ thông hiện nay không có cổng COM 

loại 9 chân nên để kết nối với hải đồ cần có bộ 

chuyển đổi chuẩn kết nối từ cổng USB sang cổng 

RS422 (là chuẩn sử dụng trong hải đồ 

NAVI-SAILOR 4000 ECDIS). Sơ đồ kết nối được 

thể hiện trên Hình 2. 

 

Hình 1. Định hướng kết nối các cổng COM vật lý với phần phầm hải đồ 
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Tín hiệu giả lập phải đảm bảo các yếu tố sau: 

- Đúng chuẩn kết nối kỹ thuật (Chuẩn RS422);  

- Đúng định dạng quy định; 

- Đúng tần xuất gửi/nhận dữ liệu. 

Phần mềm viết bằng ngôn ngữ C# cài đặt trên 

máy tính với thông số đầu vào là kinh độ, vĩ độ ban 

đầu, tốc độ, hướng chạy hiện tại của con tàu. Từ các 

thông số này, phần mềm tính toán được các vị trí của 

tàu theo thời gian thực. Với tọa độ tàu theo thời gian 

thực tính toán được, phần mềm sẽ chuyển sang dạng 

dữ liệu phù hợp với định dạng chuẩn NMEA0183 và 

gửi sang hải đồ. 

Công thức tính vị trí tàu tại thời điểm t được sử 

dụng trong phần mềm như sau: 

𝑙𝑎𝑡𝑡 = 𝑙𝑎𝑡𝑡−1 + (
𝑣 × sin(𝐶𝑜) × 𝑡

216000
) 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑡 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑡−1 + (
𝑣 × cos(𝐶𝑜) × 𝑡

216000
) 

Trong đó: 

 latt : vĩ độ vị trí tàu tại thời điểm t, đơn vị [độ]; 

 latt-1 : vĩ độ vị trí tàu tại thời điểm t-1, đơn vị [độ]; 

 longt : kinh độ vị trí tàu tại thời điểm t, đơn vị [độ]; 

 longt-1 : kinh độ vị trí tàu tại thời điểm t-1, đơn vị [độ]; 

 v là vận tốc tàu, đơn vị [hải lý/giờ]; 

 Co là hướng chạy tàu, đơn vị [độ]; 

 T là thời gian giữa hai lần tính vị trí, đơn vị [giây]. 

Tên của vĩ độ được xác định như sau: khi các đại 

lượng latt và latt-1 mang giá trị dương (+), vĩ độ tính 

được mang tên "N", ngược lại mang tên "S". 

Tên của kinh độ được xác định như sau: khi các 

đại lượng longt và longt-1 mang giá trị dương (+), 

kinh độ tính được mang tên "E", ngược lại mang tên 

"W". Trường hợp kinh độ vượt quá ±180o thì sẽ đổi 

tên từ "E" sang "W" hoặc ngược lại. 

Hai công thức tính kinh độ và vĩ độ tàu nêu trên 

theo thời gian thực có một chút sai lệch so với thực 

tế. Trong thực tế tàu chạy trên mặt biển là một mặt 

cầu và khi thể hiện vị trí tàu trên hải đồ (mặt phẳng) 

cần có sự hiệu chỉnh do sự biến dạng của phép chiếu. 

Tuy nhiên, việc sử dụng mô phỏng hải đồ chỉ diễn ra 

trong thời gian một vài giờ, tốc độ tàu biển chỉ dưới 

30 hải lý/giờ nên khoảng cách di chuyển của con tàu 

không lớn, sự sai lệch nêu trên nhỏ nên có thể sử 

dụng hai công thức trên trong mô phỏng. 

4. Sử dụng phần mềm giả lập dữ liệu máy thu 

GPS 

Màn hình làm việc của phần mềm giả lập dữ liệu 

máy thu GPS như trên Hình 3. Khi bắt đầu mô phỏng, 

người dùng nhập tọa độ ban đầu của tàu, tốc độ và 

hướng chạy của tàu sau đó nhấn nút START. Phần 

mềm sẽ tự động chạy, tính toán vị trí tàu theo chu kỳ 

từng giây và hiển thị lại trên các ô Lat. và ô Long. 

trên màn hình máy tính. 

Vị trí tàu tính toán nói trên được kết hợp với các 

thông tin khác như thời gian, tốc độ, hướng tàu, các mã 

kiểm tra... để tạo thành một bản tin đầy đủ như một bản 

tin của máy thu GPS thật và gửi sang hải đồ điện tử. 

 

Hình 3. Màn hình làm việc của phần mềm giả lập  

tín hiệu máy thu GPS 

 

Hình 2. Sơ đồ kết nối của hệ thống 
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Trên hải đồ điện tử, học viên có thể thực hiện 

được mọi công việc khi tàu chạy như làm việc với 

hải đồ điện tử trên tàu thật. Học viên có thể tiến hành 

theo dõi chuyển động của tàu mình, đo khoảng cách 

đến các mục tiêu bờ, tiến hành tránh va [2]... Khi cần 

đổi hướng hoặc tốc độ, học viên có thể thay đổi trực 

tiếp giá trị hướng, tốc độ ngay trên màn hình làm 

việc của phần mềm. Việc thay đổi này có tác dụng 

ngay lập tức đến quỹ đạo chuyển động của con tàu.  

5. Kết luận 

Nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm việc giả lập 

dữ liệu của máy thu GPS để cấp cho hải đồ điện tử 

NAVI-SAILOR 4000 ECDIS và đạt được kết quả như 

mong muốn. Đây là một hướng đi phù hợp để tận 

dụng các trang thiết bị buồng lái thật của tàu thủy làm 

thiết bị mô phỏng phục vụ giảng dạy cho sinh viên. 

Sau thành công của việc giả lập dữ liệu máy thu 

GPS và kết nối với hải đồ điện tử NAVI-SAILOR 

4000 ECDIS, hướng nghiên cứu tiếp theo là tạo mô 

phỏng chuyển động của con tàu, mô phỏng hoạt 

động của máy lái tự động, hệ thống điều khiển máy 

chính tàu thủy để có thể hoàn thiện hệ thống mô 

phỏng hải đồ điện tử cho hải đồ NAVI-SAILOR 

4000 ECDIS phục vụ công tác huấn luyện. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]NAVI-SAILOR 4000/4100 ECDIS (VERSION 

2.00.009) INSTALLATION GUIDE, © Transas 

Ltd. March, 2009. 

[2]NAVI-SAILOR 4000/4100 ECDIS (VERSION 

2.00.009) USER MANUAL © Transas Ltd. 

March, 2009. 

[3]https://www.furuno.com/en/systems/marine-equip

ment-training/ 

[4]http://www.electrotech.net.au/wp-content/uploads

/2014/01/NTPRO5000_Leaflet-prev.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.furuno.com/en/systems/marine-equipment-training/
https://www.furuno.com/en/systems/marine-equipment-training/
http://www.electrotech.net.au/wp-content/uploads/2014/01/NTPRO5000_Leaflet-prev.pdf
http://www.electrotech.net.au/wp-content/uploads/2014/01/NTPRO5000_Leaflet-prev.pdf


 

 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ  
TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

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

78 SỐ 63 (8-2020) 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG CẢNH BÁO TỰ ĐỘNG TẠI CÁC ĐIỂM 
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Tóm tắt 

Tình trạng mất an toàn giao thông trên hành lang 

đường sắt ngày càng nghiêm trọng, phần lớn các 

tai nạn thường phát sinh tại các đường ngang dân 

sinh bắt ngang qua hệ thống đường ray. Để khắc 

phục tình trạng mất an toàn tại các điểm giao cắt 

này, ngoài các phương pháp thủ công, hệ thống 

hành lang đường sắt cần được trang bị các hệ 

thống cảnh báo tự động nhằm hỗ trợ, nâng cao 

mức độ an toàn. Trong bài báo này, nhóm tác giả 

đề xuất giải pháp và xây dựng mô hình hệ thống 

cảnh báo tự động tại các điểm giao cắt giữa 

đường ngang dân sinh và đường sắt sử dụng công 

nghệ internet kết nối vạn vật IoT (Internet of 

Things). Mô hình mang tính thử nghiệm, song 

hoàn toàn có thể phát triển để triển khai trong 

thực tế. 

Từ khóa: Cảnh báo tự động, đường ngang dân 

sinh, điểm giao cắt đường sắt. 

Abstract 

The traffic safety problem on railway corridor has 

been becoming more and more critical, most of 

the accidents happened on the local roads that 

cross the railway system. To remedy this unsafely 

condition, beyond the manual methods, the 

railway corridor should be equipped with the 

automatic systems to assist and enhance safety 

level. In the present paper, the authors proposed a 

solution and implemented the system model for 

automatic warning at the intersections of the 

local roads and railway using IOT (Internet Of 

Things) technology. This system model not only is 

valuable in experiment but also could be 

developed for deployment in reality. 

Keywords: Automatic warning system, railway, 

local road, intersection of railway and local road. 

 

1. Mở đầu 

Vận tải đường sắt có vai trò quan trọng trong hệ 

thống giao thông của Việt Nam, cho phép lưu thông 

số lượng lớn hàng hóa, con người, phục vụ đắc lực 

cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Song, tình 

trạng mất an toàn giao thông đường sắt ngày càng 

nghiêm trọng, đặc biệt tại các nút giao cắt giữa 

đường sắt và đường ngang dân sinh. Theo thống kê 

của ngành Đường sắt, hiện có hơn 5.580 nút giao cắt, 

song chỉ có hơn 1.500 đường ngang an toàn. Trong 

đó, hơn 400 đường ngang có người trực tiếp canh 

gác, còn lại gần 4.000 đường ngang dân sinh chỉ có 

còi, tín hiệu [1]. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 

ở các vị trí giao cắt chiếm 69% và nguyên nhân chủ 

yếu do cơ chế đóng chắn (barie), do chủ quan của 

người tham gia giao thông cũng như nhân viên gác 

chắn. Để khắc phục tình trạng mất an toàn tại các 

điểm giao cắt này, ngoài các phương pháp thủ công, 

hành lang đường sắt cần phải được trang bị các hệ 

thống cảnh báo tự động nhằm hạn chế tối đa tai nạn, 

đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia 

giao thông [2].  

Trong phạm vi của bài báo, nhóm tác giả đề xuất 

giải pháp và xây dựng mô hình hệ thống cảnh báo tự 

động tại các điểm giao cắt giữa đường ngang dân 

sinh và đường sắt sử dụng công nghệ IoT. 

2. Thiết kế hệ thống 

2.1. Mô hình kiến trúc hệ thống 

Hệ thống với kiến trúc Master - Slave bao gồm 

hai nút chính: 

Nút Slave (đặt tại các điểm giao cắt): điều khiển 

hoạt động ưu tiên cho đoàn tàu khi qua nút giao cắt 

một cách an toàn, cấu trúc nút được ra trong Hình 1. 
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Hình 3. Thuật toán điều khiển tại nút Slave

 

 

 
Hình 2. Cấu trúc nút Master 

 

Chức năng các khối: 

Khối cảm biến từ: phát hiện tín hiệu từ các nam 

châm (từ tính) gắn trên đường ray tại các vị trí cách 

nút giao cắt (về hai phía) lần lượt là 900m và 1.200m 

nhằm xác định vị trí tàu đến (vị trí 1.200m  vị trí 

900m) và đi (vị trí 900m  vị trí 1.200m) qua nút 

giao cắt, đồng thời cho phép tính toán được vận tốc 

tương đối của tàu. Vị trí đặt các nam châm được tính 

toán theo tốc độ trung bình của tàu khi qua các nút 

giao cắt (khoảng 60-70km/h) với yêu cầu đèn cảnh 

báo phải bật sáng trước khi tàu tới ít nhất 60 giây [3].  

Khối xử lý tín hiệu cảm biến: lưu thông tin đoàn 

tàu, xác định địa chỉ truyền tin, thu nhận và đóng gói 

dữ liệu từ cảm biến gửi về Trung tâm xử lý tín hiệu. 

Khối thu/phát vô tuyến: truyền/nhận tín hiệu 

giữa các khối trong hệ thống. 

Khối cảm biến hồng ngoại: xác định thời điểm 

đến và đi của đoàn tàu tại nút giao cắt. 

Khối xử lý trung tâm: điều khiển hoạt động của 

toàn bộ nút, của khối chấp hành, đóng gói, mã hóa và 

giải mã dữ liệu truyền giữa các nút Slave và Master. 

Khối chấp hành: điều khiển hoạt động đèn cảnh 

báo, còi (chuông) và đóng mở barie. 

Nút Master (đặt tại trụ sở Ban an toàn giao thông 

đường sắt của các Tình nơi có đường sắt đi qua lý): 

thu nhận, giải mã dữ liệu từ các nút Slave, quản lý 

thông tin các nút giao cắt, thông tin các đoàn tàu qua 

các nút,… và kết nối với Trung tâm dữ liệu của toàn 

ngành đường sắt (Hình 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Phần mềm quản lý và điều khiển 

Từ mô hình kiến trúc đã đề xuất, quy trình xử lý 

tín hiệu (thuật toán điều khiển) được thực hiện tại nút 

Slave theo các bước (Hình 3): 

Bước 1: Khởi động hệ thống; 

Bước 2: Kiểm tra trạng thái Cảm biến từ thông 

qua tín hiệu thu được từ Khối thu/phát RF. Nếu có 

tín hiệu (từ khoảng cách 1.200m), sẽ kích hoạt Khối 

chấp hành (đèn, còi, barie); 

Bước 3: Kiểm tra trạng thái Cảm biến hồng 

ngoại, nếu tàu chưa ra khỏi nút giao cắt thì duy trì 

hoạt động của Khối chấp hành. Ngược lại, chuyển 

sang bước 4; 

Bước 4: Giải phóng Khối chấp hành, đóng gói dữ 

liệu (số hiệu đoàn tàu, vận tốc, thời gian qua nút giao 

cắt,...) và chuyển tới nút Master.  

Tại nút Master: dữ liệu mỗi điểm giao cắt sẽ 

được giải mã tại Khối xử lý, xử lý tại Máy tính cá 

nhân nhằm quản lý thông tin các nút giao cắt, thông 

tin các đoàn tàu qua các nút,… và kết nối với Trung 

tâm dữ liệu của toàn ngành đường sắt. 

 

 

Hình 1. Cấu trúc nút Slave 
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Hình 6. Giao diện phần mềm quản lý và điều khiển 

 

3. Xây dựng hệ thống 

3.1. Hệ thống phần cứng 

Để xây dựng hệ thống phần cứng, các thiết bị 

được lựa chọn: 

- Khối cảm biến: cảm biến từ trường KY - 003 

[4], cảm biến hồng ngoại TCRT500 [5]. 

- Khối điều khiển: Arduino Nano Atmega328, 

Arduino Uno R3 [6]. 

- Khối thu/phát vô tuyến: RF 315MHz [7]. 

- Khối thu/phát wifi: Wireless 

NRF24L01+PA+LNA, Ethenet Shield with Wiznet 

W5100 [8]. 

Hình 4 chỉ ra mô hình của Khối chấp hành với 

barie tự động điều khiển bởi Micro Servo 9g - SG90 

(Hình 4a), Khối điều khiển trung tâm (Hình 4b).  

Hình 5 chỉ ra mô hình hệ thống một nút Slave (tại 

điểm giao cắt) và trạm Master giả lập đặt trên mô 

hình theo một chiều, chiều ngược lại được xây dựng 

tương tự. 

3.2. Phần mềm quản lý và điều khiển 

Phần mềm quản lý và điều khiển được triển khai 

trên ngôn ngữ PHP, cơ sở dữ liệu MySQL cho giao 

diện thân thiện và gọn nhẹ trong môi trường web 

(Hình 6). 

      

a)            b) 

Hình 4. a) Khối chấp hành, b) Khối điều khiển trung tâm 

 

 

Hình 5. Mô hình hệ thống cảnh báo  
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4. Kết luận 

Việc xây dựng hệ thống cảnh báo tự động tại các 

điểm giao cắt giữa đường ngang dân sinh và đường 

sắt là cần thiết nhằm hỗ trợ, nâng cao mức độ an toàn 

giao thông đường sắt nói riêng, an toàn giao thông 

nói chung. Trong phạm vi của bài báo, nhóm tác giả 

đề xuất giải pháp và xây dựng mô hình hệ thống 

cảnh báo tự động tại các điểm giao cắt giữa đường 

ngang dân sinh và đường sắt sử dụng công nghệ IoT. 

Mô hình mang tính thử nghiệm, song có thể phát 

triển để triển khai trong thực tế. 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu bước đầu về 

hàm lượng cacbon vô cơ hòa tan (DIC) và đánh 

giá về tải lượng DIC trong môi trường nước vùng 

cửa sông Bạch Đằng (Hải Phòng). Trong nước, 

cacbon tồn tại dưới hai dạng chính là cacbon vô 

cơ và cacbon hữu cơ. Có bốn dạng carbon cơ bản 

trong nước biển: Cacbon vô cơ hòa tan 

(Dissolved inorganic carbon, DIC), Cacbon vô cơ 

không tan (Particulate inorganic carbon, PIC), 

Cacbon hữu cơ hòa tan (Dissolved organic 

carbon, DOC), Cacbon hữu cơ không tan 

(Particulate organic carbon, POC). Trong môi 

trường biển, DIC có hàm lượng lớn nhất (98% 

tổng các loại cacbon), đóng vai trò chủ đạo trong 

chu trình carbon. Hàm lượng DIC trong nước tại 

các điểm khảo sát đợt 1 năm 2019 dao động từ 

17,40 đến 23,28mgC/l, giá trị trung bình đạt 

21,76mgC/l; đợt 2 dao động từ 18,89 đến 

22,85mgC/l, giá trị trung bình đạt 21,57mgC/l; 

bước đầu tính toán tải lượng DIC trong môi 

trường nước vùng cửa sông Bạch Đằng là 

1189,56 tấn C/ngày  434190 tấn C/năm. 

Từ khóa: DIC, môi trường nước, cửa sông. 

Abstract 

The article presents the results of initial research 

on dissolved inorganic carbon (DIC) content and 

evaluation of DIC transportation in the water 

environment of the Bach Dang estuary (Hai 

Phong). In water, carbon exists in two main 

forms: inorganic carbon and organic carbon. 

There are four basic forms of carbon in seawater: 

Dissolved inorganic carbon (DIC), Particulate 

inorganic carbon (PIC), Dissolved organic 

carbon (DOC), Particulate organic carbon 

(POC). In marine environments, DIC has the 

largest content (98% of the total carbon). The 

DIC content in the water at the first survey points 

ranged from 17.40 to 23.28mgC/l, the average 

value was 21.76mgC/l; the second survey ranged 

from 18.89 to22.85mgC / l, the average value was 

21.57mgC/l; initially calculating of DIC 

transportation in the water environment of the 

Bach Dang estuary was 1189.56 tons C/day 

(434190 tons C/year). 

Keywords: DIC, water environment, estuaries. 

1. Mở đầu 

Carbon trong môi trường biển tồn tại dưới nhiều 

dạng khác nhau, từ các ion đặc trưng bởi trọng lượng 

phân tử nhỏ đến các hạt lớn lơ lửng trong cột nước. 

Tiêu chuẩn được sử dụng để phân biệt các dạng 

carbon trong nước biển là sự phân chia thành carbon 

hữu cơ và vô cơ. Chúng lần lượt được chia theo tính 

chất, nguồn gốc và chức năng của chúng trong môi 

trường, có bốn dạng carbon cơ bản trong nước biển: 

Cacbon vô cơ hòa tan (Dissolved inorganic carbon, 

DIC); Cacbon vô cơ không tan (Particulate inorganic 

carbon, PIC); Cacbon hữu cơ hòa tan (Dissolved 

organic carbon, DOC); Cacbon hữu cơ không tan 

(Particulate organic carbon, POC). 

Trong môi trường biển, DIC có hàm lượng lớn 

nhất (98% tổng các loại cacbon), đóng vai trò chủ 

đạo trong chu trình carbon. DIC là nguồn carbon lớn 

nhất trên toàn cầu (Emerson và Hedges 2008). DIC 

tồn tại dưới ba dạng chính là ion bicacbonat (HCO3
-), 

ion cacbonat (CO3
2-) và khí CO2. Tỷ lệ giữa ba dạng 

này có mối quan hệ mật thiết với pH của nước. Theo 

các nghiên cứu trước đây, hàm lượng DIC trong 

nước có thể được tính toán từ pH và độ kiềm tổng 

[3] hoặc được tính bằng tổng tất cả cacbon vô cơ 

dạng hòa tan trong nước: HCO3
-, CO3

2-, CO2, H2CO3.  

Nhiều nghiên cứu gần đây cho rằng hàm lượng 

DIC trong nước vùng cửa sông chủ yếu là dạng 

mailto:sangnx.vmt@vimaru.edu
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HCO3
- (> 90% tổng cacbon vô cơ hòa tan) và do đó, 

hàm lượng HCO3
- có thể được coi như hàm lượng 

DIC [4]. DIC trong nước bắt nguồn từ các nguồn tự 

nhiên bao gồm sự trao đổi khí trong nước với khí 

quyển, hấp thu CO2 trong đất từ hô hấp rễ thực vật, 

phân hủy các chất hữu cơ, hòa tan các muối khoáng 

cacbonat hoặc trao đổi chất trong thủy vực… Nguồn 

gốc và chu trình của DIC có thể được xác định khi sử 

dụng đồng vị cacbon 13C bởi vì đồng vị này được 

kiểm soát bởi các nguồn tự nhiên [2], [5]. DIC là 

thành phần hóa học cơ bản trong nước và rất nhạy 

cảm với các yếu tố môi trường, chịu tác động của 

nhiều yếu tố như sự phong hóa đá - đặc điểm địa 

chất, lưu lượng nước - lượng mưa, độ cao tương đối 

của lưu vực và các tác động của con người. 

Ở vùng nước biển tầng mặt, hàm lượng DIC dao 

động theo mùa và không gian do sự chuyển hóa và 

hô hấp của sinh vật sống và vận chuyển CO2 qua mặt 

phân giới nước/khí quyển. Hàm lượng DIC trung 

bình trong lớp nước mặt dao động từ 25 đến 27 

mg/dm3 đối với nước biển, từ 16 đến 18 mg/dm3 đối 

với một số cửa sông có độ mặn thấp (Thomas và 

Schneider 1999; Key et al. 2004). Theo nghiên cứu 

của Hellings L., F. Dehaire, S. Van Damme, W. 

Baeyens (2001) về hàm lượng DIC trong nước tại 

vùng cửa sông Scheldt trong 34 tháng (1996‐1999) 

cho kết quả hàm lượng DIC dao động trong khoảng 

3300 đến 7100 µM, với giá trị cao nhất vào mùa 

đông và thấp nhất vào mùa hè [3]. Tại Việt Nam, Lê 

Thị Phương Quỳnh và cộng sự (2016) đã nghiên cứu 

hàm lượng DIC trong nước sông Hồng trong giai 

đoạn từ tháng 1/2008 đến tháng 4/2015. Kết quả cho 

thấy hàm lượng DIC trong nước sông Hồng dao 

động trong khoảng từ 9,1 đến 29,9 mgC/l, trung bình 

đạt 19,6 mgC/l. 

Vấn đề nghiên cứu DIC ở vùng cửa sông ven 

biển còn rất hạn chế ở Việt Nam, đặc biệt vùng biển 

ven bờ có nhiều hoạt động phát triển theo định 

hướng kinh tế ven biển gây ra các biến động cho hệ 

sinh thái và môi trường tự nhiên. Do hướng nghiên 

cứu này có khả năng ứng dụng rộng rãi và có thể 

phát triển sâu hơn, nên đề tài nghiên cứu hàm lượng 

DIC trong nước vùng cửa sông Bạch Đằng đã được 

triển khai với mục tiêu (nội dung) nghiên cứu là: Lựa 

chọn phương pháp phân tích hàm lượng DIC phù 

hợp với điều kiện hiện có và bước đầu đánh giá sự 

chuyển tải hàm lượng DIC trong môi trường nước 

vùng cửa sông Bạch Đằng. 

 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Thời gian và phạm vi nghiên cứu 

Thời gian nghiên cứu: thực hiện từ tháng 3/2019 

đến tháng 12/2019. Thời gian thu mẫu: thực hiện vào 

2 đợt: tháng 7/2019 và tháng 10/2019. 

Địa điểm nghiên cứu: Vùng cửa sông Bạch Đằng 

(thành phố Hải Phòng) có tọa độ địa lý: 106°37' - 

107°00' E và 20°37' - 21°00' N với diện tích trong ô 

tọa độ 1.650 km2. 

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí nghiên cứu 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp lấy mẫu 

Lấy mẫu theo hướng dẫn của Thông tư 

24/2017/TT-BTNMT (quy định kỹ thuật quan trắc 

môi trường) và TCVN 5998:1995 (hướng dẫn lấy 

mẫu nước biển). 

Dụng cụ thu mẫu: Lấy mẫu nước bằng Niskin 

Van Dorn Sampler thể tích 5 lít. 

Xử lý sơ bộ và bảo quản mẫu 

Mẫu cacbon vô cơ hòa tan (DIC): Mẫu nước sau 

khi lấy được bảo quản lạnh ở nhiệt độ từ 10C đến 50C, 

mẫu được phân tích ngay sau khi chuyển về phòng 

thí nghiệm.  

Phương pháp phân tích cacbon vô cơ hòa tan (DIC) 

Hàm lượng DIC bằng tổng tất cả cacbon vô cơ 

dạng hòa tan trong nước: HCO3
-, CO3

2-, CO2, H2CO3. 

H2CO3 là một axit không bền; bị phân hủy ngay 

thành CO2 và H2O theo phương trình phản ứng: 

H2CO3 ⇌ CO2 + H2O. 

 DIC = CO3
2- + HCO3

- + CO2 

Hàm lượng DIC trong nước vùng cửa sông chủ 

yếu là dạng HCO3
- (> 90% tổng cacbon vô cơ hòa 

tan) và do đó, hàm lượng HCO3
- có thể được xem 

như hàm lượng DIC [4]. 

   DIC = [HCO3
-] 

Xác định HCO3
-  thông qua việc xác định độ 

kiềm tổng số và độ kiềm phenolphatalein bằng 
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phương pháp định chuẩn độ axit - bazo với chỉ thị 

phenolphtalein và methyl cam (hoặc chỉ thị hỗn hợp 

bromresol lục+methyl đỏ) [1]. Chỉ thị phenolphtalein 

sẽ có màu hồng nhạt trong môi trường có ion 

hydroxide và ion carbonate (pH > 8,3), dung dịch trở 

nên không màu khi pH < 8,3. Chỉ thị methyl cam sẽ 

có màu vàng trong dung dịch kiềm và chuyển sang 

màu da cam đỏ khi dung dịch trở thành acid     

(pH = 4,5). Chỉ thị hỗn hợp bromocresol lục + 

methyl đỏ sẽ có màu xanh trong dung dịch kiềm và 

chuyển sang màu hồng nhạt khi dung dịch trở thành 

acid (pH = 4,5). 

 Mắt thường nhạy với sự quan sát chuyển từ màu 

xanh sang màu hồng nhạt hơn là quan sát chuyển từ 

màu vàng sang màu da cam. Vì vậy, trong nghiên 

cứu này tác giả sử dụng chỉ thị hỗn hợp bromocresol 

lục + methyl đỏ để chuẩn độ xác định độ kiềm tổng số.  

2.3. Phương pháp xử lý số liệu   

- Sử dụng phần mềm Microsoft Excel để tính toán 

và xử lý thống kê các kết quả nghiên cứu. Tải lượng 

DIC (tấn C/năm) được tính theo các công thức sau:  

365

91

. .1000.24.60.60

10

DIC
DIC i

Q C
T




 
Trong đó: TDIC: Tải lượng DIC (tấn C/năm); 

i = 1...365 số ngày trong 1 năm; 

Q: Lưu lượng nước (m3/s); 

CDIC: Hàm lượng DIC (mgC/l); 

1000: Chuyển đổi hàm lượng DIC (mgC/l) sang 

(mg/m3); 

24.60.60: Chuyển đổi lưu lượng nước (m3/s) sang 

(m3/ngày); 

109: Chuyển đổi tải lượng DIC (mg) sang (tấn). 

- Sử dụng phần mềm Mapinfo Professional 11 để 

xây dựng bản đồ phân bố DIC trong môi trường 

nước tầng mặt vùng cửa sông Bạch Đằng. 

- Số liệu phân tích DIC và một số yếu tố trong môi 

trường nước (nhiệt độ, độ muối, pH) được dùng phần 

mềm Excel để phân tích mối liên hệ và tác động qua lại 

giữa chúng. Sau đó tổng hợp số liệu vẽ lên biểu đồ, đưa 

ra các nhận xét và đánh giá một cách đầy đủ. Bài báo sử 

dụng phương pháp mô hình hồi quy để xây dựng 

phương trình mô tả các các yếu tố có khả năng ảnh 

hưởng tới hàm lượng DIC trong môi trường nước. 

Phương trình hồi quy một biến có dạng tổng quát: 

Yk = β + β1X1; hệ số xác định R2 

Trong đó: 

Yk là biến phụ thuộc (DIC), k biến độc lập X.  

β hệ số tự do, β1 là hệ số hồi quy riêng hay hệ số góc. 

R2: hệ số xác định (hệ số tương quan), R2 có giá 

trị từ 0 đến 1, là đại lượng đo lường mức độ phù hợp 

của hàm hồi quy. 

Theo lý thuyết toán học của phương pháp mô 

hình hồi quy thì cách đánh giá mối liên hệ từ hệ số 

tương quan như sau: 

Bảng 1. Đánh giá mối liên hệ từ hệ số xác định 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Hàm lượng DIC trong môi trường nước vùng 

cửa sông Bạch Đằng 

Hàm lượng DIC trong nước tại các điểm khảo sát 

đợt 1 dao động từ 17,40 đến 23,28mgC/l, giá trị 

trung bình đạt 21,76mgC/l; giá trị lớn nhất phát hiện 

được tại điểm thu mẫu BĐ 1, thấp nhất tại điểm thu 

mẫu BĐ 9. Hàm lượng DIC đợt 2 dao động từ 18,89 

đến 22,85mgC/l, giá trị trung bình đạt 21,57mgC/l; 

giá trị lớn nhất phát hiện được tại điểm thu mẫu BĐ 

5, thấp nhất tại điểm thu mẫu BĐ 9. Hàm lượng DIC 

trung bình trong nước ở đợt khảo sát 1 cao hơn đợt 2. 

Hàm lượng DIC trung bình 2 đợt dao động từ 18,15 

đến 22,94mgC/l, giá trị trung bình đạt 21,67mgC/l; 

giá trị lớn nhất phát hiện được tại điểm thu mẫu BĐ 

1, thấp nhất tại điểm thu mẫu BĐ 9.  

Bảng 2. Hàm lượng DIC (mgC/l) trong nước vùng                

cửa sông Bạch Đằng năm 2019 

TT  Trạm 
Đợt 

1/2019 
Đợt 2/2019 

1 BĐ 1 23,28 22,60 

2 BĐ 2 22,32 21,96 

3 BĐ 3 22,44 21,57 

4 BĐ 4 22,80 22,60 

5 BĐ 5 22,92 22,85 

6 BĐ 6 22,68 22,34 

7 BĐ 7 22,20 22,21 

8 BĐ 8 21,84 21,59 

9 BĐ 9 17,40 18,89 

10 BĐ 10 21,69 20,80 

11 BĐ 11 17,98 19,38 

12 BĐ 12 22,91 22,09 

13 BĐ 13 22,39 22,03 

14 BĐ LT 21,78 21,11 

TT R2 Mức đánh giá 

1 0 ≤ R2 < 0,3 Tương quan ở mức độ thấp 

2 0,3 ≤ R2 < 0,5 
Tương quan ở mức trung 

bình 

3 0,5 ≤ R2 < 0,7 Tương quan khá chặt chẽ 

4 0,7 ≤ R2 < 0,9 Tương quan chặt chẽ 

5 0,9 ≤ R2 <1 Tương quan rất chặt chẽ 
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Hình 2. Hàm lượng DIC trong nước vùng  

cửa sông Bạch Đằng đợt 1/2019 

 

Hình 3. Hàm lượng DIC trong nước vùng  

cửa sông Bạch Đằng đợt 2/2019 

Bước đầu tính toán tải lượng DIC trong môi 

trường nước vùng cửa sông Bạch Đằng là 1189,56 

tấn C/ngày  434190 tấn C/năm (Bảng 3).  

 

 

 

Bảng 3. Tải lượng DIC trong môi trường nước vùng   

cửa sông Bạch Đằng 

TT 

Tên 

mẫu 

(trong 

24h) 

DIC  

(mgC/l) 

Q  

(m3/s) 

DIC  

(tấn 

C/ngày) 

DIC  

(tấn 

C/năm) 

1 9h 23,87 

600 1189,56 434190 

2 13h 23,04 

3 17h 23,36 

4 21h 21,89 

5 1h 23,43 

6 5h 22,09 

 

3.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng DIC 

trong môi trường nước vùng cửa sông Bạch Đằng 

Mối tương quan giữa hàm lượng DIC với 2 thông 

số pH và độ muối môi trường nước vùng cửa sông 

Bạch Đằng trong 2 đợt khảo sát từ mức “trung bình” 

đến “rất chặt chẽ” có nghĩa là 2 thông số pH và độ 

muối có rất nhiều mối liên hệ với hàm lượng DIC.  

Mối tương quan giữa hàm lượng DIC với nhiệt 

độ môi trường nước trong 2 đợt khảo sát từ mức 

“thấp” đến “trung bình” có nghĩa là nhiệt độ có ít 

mối liên hệ với hàm lượng DIC. 

Nồng độ ion H+ không những phụ thuộc vào sự 

điện ly của nước mà chủ yếu phụ thuộc vào sự phân ly 

của các ion CO3
2-, HCO3

-, CO2. Thông thường, nồng độ 

ion [H+] phụ thuộc chủ yếu vào nồng độ của ion 

bicacbonat [HCO3
-] theo quan hệ tỷ lệ nghịch. Nghĩa là, 

khi nồng độ của ion HCO3
- tăng, đồng nghĩa với việc 

nồng độ ion H+ bị giảm, khi đó, pH của nước sẽ tăng và 

ngược lại. Mối quan hệ cùng tăng giữa pH và ion 

bicacbonat [HCO3
-] hoặc DIC cũng được quan sát thấy 

đối với môi trường nước vùng cửa sông Bạch Đằng, 

mặc dù giá trị R2 không lớn.  

Khi nhiệt độ tăng tạo điều kiện thuận lợi cho sự 

phân ly của các ion trong nước, đồng thời các phản 

ứng hóa học trong nước diễn ra mạnh hơn. Khi nhiệt 

độ tăng, khả năng hòa tan của khí CO2 trong nước 

giảm đi, khả năng tạo thành H2CO3 trong nước cũng 

ít hơn, do đó, ít tạo thành H+, dẫn đến pH của nước 

tăng và hàm lượng DIC giảm. 
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4. Kết luận  

Hàm lượng DIC trong nước tại các điểm khảo sát 

đợt 1 năm 2019 dao động từ 17,40 đến 23,28 mgC/l, 

giá trị trung bình đạt 21,76mgC/l; giá trị lớn nhất 

phát hiện được tại điểm thu mẫu BĐ 1, thấp nhất tại 

điểm thu mẫu BĐ 9; đợt 2 dao động từ 18,89 đến 

22,85mgC/l, giá trị trung bình đạt 21,57mgC/l; giá trị 

lớn nhất phát hiện được tại điểm thu mẫu BĐ 5, thấp 

nhất tại điểm thu mẫu BĐ 9. Hàm lượng DIC trung 

bình trong nước ở đợt khảo sát 1 cao hơn đợt 2. Hàm 

lượng DIC trung bình 2 đợt dao động từ 18,15 đến 

22,94mgC/l, giá trị trung bình đạt 21,67mgC/l; giá trị 

lớn nhất phát hiện được tại điểm thu mẫu BĐ 1, thấp 

nhất tại điểm thu mẫu BĐ 9. Bước đầu tính toán tải 

lượng DIC trong môi trường nước vùng cửa sông 

Bạch Đằng là 1189,56 tấn C/ngày  434190 tấn 

C/năm. 

Lời cảm ơn 

Tập thể Tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn tới nhóm 

thực hiện đề tài: "Nghiên cứu xác định hàm lượng 

carbon (DIC, DOC, POC) và đánh giá bước đầu về 

sự chuyển tải trong môi trường nước vùng cửa sông 

Bạch Đằng”, đã hỗ trợ tập thể Tác giả hoàn thành 

nội dung nghiên cứu này. 

Bảng 4. Nhiệt độ, pH và độ muối môi trường nước vùng cửa sông Bạch Đằng năm 2019 

TT Trạm 

Đợt 1/2019 Đợt 2/2019 

pH 
Độ muối 

(‰)  

Nhiệt độ 

(0C) 
pH 

Độ muối 

(‰)  

Nhiệt độ  

(0C) 

1 BĐ 1 7,93 1 30,1 8,14 12 29,4 

2 BĐ 2 7,71 1 30,1 8,08 12 29,4 

3 BĐ 3 7,73 1 30,1 8,06 10 29,3 

4 BĐ 4 7,80 1 30,2 8,14 11 29,3 

5 BĐ 5 7,92 1 30,2 8,15 15 29,8 

6 BĐ 6 7,78 2 30,3 8,12 16 30,0 

7 BĐ 7 7,70 3 30,3 8,11 19 30,0 

8 BĐ 8 7,69 5 30,4 8,07 22 30,3 

9 BĐ 9 7,61 20 30,5 7,96 26 30,3 

10 BĐ 10 7,63 19 30,5 8,02 25 30,3 

11 BĐ 11 7,62 20 30,4 8,01 23 30,4 

12 BĐ 12 7,87 3 30,6 8,10 17 29,9 

13 BĐ 13 7,71 10 30,6 8,09 19 29,8 

14 BĐ LT 7,68 18 30,6 8,03 22 30,1 

 
Bảng 5. Mối tương quan giữa hàm lượng DIC với pH và độ muối môi trường nước 

vùng cửa sông Bạch Đằng 

T

T 

Đợt 1/2019 Đợt 2/2019 

Chỉ 

tiêu 
R2 

Phương 

trình hồi 

quy 

Đánh giá 
Chỉ 

tiêu 
R2 

Phương trình 

hồi quy 
Đánh giá 

1 pH 0,49 
y=11,904

x-70,397 

Tương quan 

ở mức trung 

bình 

pH 0,91 
y=20,11x-140,

86 

Tương quan rất 

chặt chẽ 

2 
Độ 

muối 
0,60 

y=-0,171

2x 

+23,043 

Tương quan 

khá chặt chẽ 

Độ 

muối 
0,54 

y=-0,1622x 

+24,457 

Tương quan khá 

chặt chẽ 

3 
Nhiệt 

độ 
0,11 

y=-3,131

6x 

+116,8 

Tương quan 

ở mức độ 

thấp 

Nhiệt 

độ 
0,42 

y=-1,9367x 

+79,44 

Tương quan ở 

mức trung bình 

Ghi chú: Trục tung là giá trị DIC, trục hoành là các yếu tố ảnh hưởng: nhiệt độ, pH, độ muối. 
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Abstract 

Vietnamese ports play an important role in 

Vietnam maritime transport. Annually, over 90% 

of import and export volume are getting through 

these ports, resulting in a leading producing force 

for the Vietnamese economic growth. However, 

due to many reasons, the  development of 

Vietnamese seaport system has not met the 

requirements of the reagional and national 

demand. It is also far from deserving favorable 

conditions of natural resources. One of the 

objective reason is the underdevelopment of the 

hinterland. Meanwhile, the hinterland has a great 

influence on the development of the seaports. This 

article will analyze the situation of the hinterland 

for Vietnamese seaports, thereby proposing 

solutions to develop the hinterland supporting the 

port operation effectively. 

Keywords: Hinterland, Vietnamese ports, port 

operation, seaports. 

Tóm tắt 

Cảng biển Việt Nam đóng một vai trò vô cùng 

quan trọng trong lĩnh vực vận tải biển. Hàng 

năm, hệ thống cảng biển thông qua 90% lượng 

hàng hoá xuất nhập khẩu, đóng góp hàng đầu cho 

phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, sự phát 

triển của hệ thống cảng biển Việt Nam xét về cả 

yếu tố chủ quan và khách quan thì không chỉ chưa 

đáp ứng được nhu cầu phát triển của quốc gia và 

khu vực mà còn chưa tương xứng với điều kiện 

thuận lợi về các nguồn lực tự nhiên, trong đó 

nguyên nhân khách quan chính là do sự kém phát 

triển của miền hậu phương. Trong khi đó, miền 

hậu phương có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát 

triển của cảng biển. Bài báo này sẽ phân tích hiện 

trạng của miền hậu phương cho cảng biển Việt 

Nam, từ đó đề xuất giải pháp để phát triển miền 

hậu phương nhằm hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động 

khai thác cảng. 

Từ khoá: Miền hậu phương, cảng Việt Nam; 

hoạt động khai thác cảng, cảng biển. 

1. Introduction 

Goods can be transported by many modes to 

circulate around the world such as road, waterway, 

rail, air and sea. In particular, the mode of goods 

transport of by sea accounts for 90% of total export 

and import goods in Vietnam. Vietnam is located in 

the most dynamic maritime region in the world 

because of its favorable geographical and natural 

conditions in developing regional and international 

maritime routes. Neighboring ports such as 

Hongkong, Singapore, Shanghai (China), Pusan 

(South Korea) and Kaohsiung (Taiwan) are all in the 

top 10 of the world. However, Vietnamese seaports 

have not been matched their position and their 

potentials. In addition, an important factor inhibits 

the development of the port is that the hinterland has 

not well supported the development of the port 

system. How to help the hinterland to support the 

Vienamese seaports effectively is really an important 

issue of many authorities as well as logistics 

enterprises. 

2. Theories 

So far, there have been many international and 

national research on Vietnamese seaport activities. A 

few studies about hinterland have been done as well 

in Vietnam. However, those are relating to the 

hinterland supporting for the Vietnamese military in 

war. In terms of the “hinterland” relating to the 

logistic services for seaports in Vietnam, there has 

not been any reseach about it up to now, especially 

about developing the hinterland that supports the 

port operation in Vietnam. The author used the 

statistical research method to define what are the 

most important elements to support the Vietnamese 

seaports in order to suggest the respective solutions.  

A seaport is a place where a ship enters, departs, 

prepares for the loading and unloading of goods, 
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supplies of fresh water, food and fuel or a place for 

refuge. To the Decree 104/2010/ND-CP on foreign 

military ships to the country of socialist republic of 

Vietnam, “Seaport is an area including port land 

and port waters, constructing infrastructures and 

installing equipment for ships to enter, leave and 

operate to load and unload cargoes and other 

services”. Ports are points of convergence between 

two geographical domains of freight circulation 

(sometimes passengers) (Dr. Jean-Paul Rodrigue and 

Dr. Theo Notteboom). The factors related to port 

stabilization and development include: port 

equipment and facilities; physical facilities of the 

port; management policy of the port and state and 

especially the operation of the port is greatly 

affected by the hinterland. A seaport is defined as a 

transit area through which goods and people move 

from and to the sea. As such, ports are places of 

contact between land and maritime spaces, nodes 

where ocean and inland transport lines meet and 

intertwine, intermodal places of convergence 

(Hayuth, 1985). Ports are part of a larger system 

with specific spatial and functional characteristics.  
The concept of foreland-based regionalization 

refers to the integration of intermediate hubs in 

regional shipping networks, where the maritime 

foreland of the intermediate hub is functionally 

acting as a hinterland (Notteboom, T. and J-P 

Rodrigue, 2010). The port hinterland is a defined 

geographical area associated with the port by inland 

transport system (inland waterways, railways, roads, 

etc.), it is a place for transshipment of goods - got 

into or out of ports in a specific time. There are lot 

of authors that cited the the ideas about port 

hinterland. The hinterland of a port in early works 

has been defined as the area of which the greater 

part of the trade passes through the port (Barke, 

1986; Blumenhagen, 1981; Sargent, 1938; Weigend, 

1958). Hinterland, as part of the port triptych, is only 

defined by a group of locations connected to the port 

through related goods flows. The hinterland plays a 

very important role in port development. From a 

hinterland, it is possible to connect to many different 

near or far ports, that all have a common role of 

facilitating goods through ports quickly and 

effectively (Figure 1).  

In the classification of the port hinterland, 

hinterland is divided into three types: Stable 

hinterland: is the area where the goods attracted to 

the port is 80% or more and stable; Disputing 

hinterland (with another port): is an area from which 

the volume of goods attracted to the port decreases 

and is not stable; Dead hinterland: is the area where 

the goods there are less attracted to the port (the 

amount of goods to the port is almost zero). 

3. The current state of Vietnamese sea ports and 

hinterland  

3.1. The Vietnamese ports 

To the Decision No 70/2013/QĐ-TTg dated Sep 

11 2013 on issueing the category of Vietnamese 

Seaports, there are 49 seaports in Vietnam which are 

divided into three groups: Type I - extremely 

important ports for the socio-economic development 

of the whole country (17 ports); Type II - important 

and medium-sized ports for the socio-economic 

development of regions and localities (23 ports); 

Type III - small-sized seaports for the 

socio-economic development of regions and 

localities (9 ports). Generally, the Vietnamese port 

systerm is distributed and framented, When the ports 

are divided into many terminals, for example, there 

are a lot of enterprises have invested to build many 

terminals resulting to many teminals in a port like 

the Cai Mep - Thi Vai port that would waste so much 

budget ineffectively. 

Of the foreign investment projects for 

Vietnamese seaport system including Haiphong, 

Danang and Hochiminh City ports are 3 national key 

ports that have been supported by ODA. In addition, 

Cai Lan port (Quangninh province) has been also 

assisted by ODA. This is the important port system 

in the key areas of economic development. However, 

among the current Vietnamese seaports, only a few 

ports are invested in accordance with international 

standard. Most of the “so-call ports” are terminals or 

berths that are lack of standard infrastructure, not 

focusing on yards and logistics, especially without 

Source: The author of the paper 

Figure 1. An example of a hinterland for ports 



 

 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ  
TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

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

90 SỐ 63 (8-2020) 

connecting to hinterland, which leads to not 

exploiting its full potential.  

Due to the differences between the previous and 

existing seaport, the aims of planning the port 

system are also different from long time ago and up 

to present. For example, when Vietnam's economy 

have just released from the embargo of Western 

countries, goods and ships were few so the target 

was set to meet the demand of all imported and 

exported goods from the North to the South. The 

previous prospect of Vietnam was made according to 

"goods before ports" (here means “it is the time to 

have ports when the goods are available”). Thus, the 

ports were distributed, small-sizes and without 

forward planning. With the new viewpoint of "ports 

before goods” (here means “the modern ports with 

high technology will attract more and more reginal 

and international goods", the ports  must have 

advanced equipments, a modern logistics region and 

a effective support and connectivity. These would 

meet the demand of transporting goods of the 

country and the region as well. 

3.2. The Vietnamese hinterland 

A hinterland is an indispensable part of a seaport 

because this place is the source of goods producing 

for the transport and this is also the place where a 

large amount of goods are in and out through ports. 

The more active a hinterland is, the more effective 

the ports are. This reflects a two-way relationship 

between a hinterland and ports.  If the hinterland is 

dynamic and the demand for imported and exported 

of goods is so high, the ports will run well; on the 

contrary, if the port organizes its activities well to 

get goods in and out quickly, which helps to increase 

the regional and national economic growth. It can be 

affirmed that the development of hinterland would 

result in the development of seaport system. The 

features of Vietnamese hinterland are listed 

hereunder: 

About the waterway system. The country 

currently has 45 national inland waterways with a 

total length of about 7,075 km (the North has 17 

routes, the South has 18 routes, the Central has 10 

routes). These are arterial transport routes 

connecting major economic centers, industrial parks 

of the region and the whole country. The signaling 

system on the route includes: 12,539 signal poles, 

18,458 signboards, 3,070 signal buoys, 9,153 signal 

lights. Bridge spanning system: Currently, there are 

251/532 bridges and constructions across the river 

located on the national wetland routes which have 

clearance for navigation which is lower than the 

specifications according to the approved planning 

level. The inland waterway transport system has the 

following outstanding features: Most of the inland 

ports of goods and passengers are scattered and 

fragmented. Goods through the hub port only reach 

60-70% of the design, including many types of 

goods, of which bulk cargo accounts for more than 

50% is the type of goods due to many types of 

transport means, it is difficult to modernize 

equipment. loading and unloading. Except for some 

specialized ports (coal, cement, thermal power), the 

rest of the works and loading equipment in most 

 

Source: H.Meersman, E.Van de Voorde and T. Vanelslander (2009) 

Figure 2. The network of hinterland and ports 
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ports are outdated. There are few inland ports 

qualified for container handling. Multi-modal 

transportation organization, logistics services at 

major head ports have not been implemented. The 

ports in the Northern Delta are all outside the dyke, 

restricted by the requirements for flood drainage 

limit, the dyke protection corridor, so connecting to 

the external road system needs to open the gate 

through the dyke very difficult. 

About road and rail system. Currently, all major 

ports in the world are connected with large modes of 

transport such as railways and highways. However, 

the Vietnamese seaport system only has Haiphong 

port connected to the railway (Cai Lan port has 

invested but has not been able to operate due to lack 

of synchrony), and there is no separate highway for 

transportation. The traffic connecting the inland 

waterways is restricted by the bridges crossing over 

the river. Therefore, the efficiency in transporting 

goods to the seaport has not been optimized in terms 

of time and transportation costs. The railways and 

highways system connecting ports have not been 

built synchronously results in the congestion in 

traffic and goods. At present, it has been forming a 

trans-Asia road stretching through many Asian 

countries such as Japan, China, Indonesia, Thailand, 

Laos... including Vietnam. AH14 route is 2,077 km 

long from Hai Phong to Mandalay (Myanmar); 

AH15 route is 566 km long from Vinh to Udon 

Thani (Thailand); The AH16 route is 1,032 km long 

from Dong Ha to Tak (Thailand). This trans-Asia 

road has contributed to the circulation in Asia in 

general and the connection to ports in Vietnam in 

particular has become much more convenient. 

However, these roads are not synchronized to ensure 

fast traffic flow as well as not to ensure the traffic 

connecting to the ports is effective. 

About the development of hinterlands. In fact, 

among these seaports, there is no standard 

infrastructure, especially without  port - connecting 

infrastructure, which causes to not exploiting the full 

potential of ports. Although the key economic 

regions are located along the coasline, the function 

of each key economic region has not been cited. 

Thus it is difficult to detemine which hinterland 

should be focused to support which ports. Areas 

such as Ba Ria - Vung Tau, Hai Phong, Ho Chi Minh 

City ... have so good hinterland so the ports is very 

busy. Although many other regions such as the 

central region have natural conditions for seaport 

development, however the hinterland has not 

developed. The infrastructure connecting to ports is 

also poor and underdeveloped. The central region 

has a very light industry, the exported goods are 

mailnly woodchips. The exploitation of ports is at 

20% - 30% of the port capacity causes a waste of 

resourses. Therefore, although there is a seaport 

system along the central region, it is difficult to 

develop the hinterland because of no high actual 

demand; The Southwest region has a lot of rice, a 

great ability for importing and exporting agricultural 

products, and we must take full advantage of these 

advantages to develop. To develop the Southern 

posts, it is necessary to clearly recognize the 

potential advantages that must be associated with the 

development of hinterland. 

About connecting infrastructure with ports. 

According to the traditional view, the port is a traffic 

hub, a place to perform loading and unloading 

operations from the mode of sea transport to other 

modes of transport and vice versa. Thus, it can be 

said that the basic role of the port is loading and 

unloading goods, supporting the import and export 

activities of the country. The hinterland of the port to 

the point of view is very limited. In terms of the 

modern perspective, in addition to the role of cargo 

handling (the basic role), the port also performs 

simple trans-shipment and logistics activities to 

create added value with the relatively large 

hinterland. In the future, the port will have a huge 

hinterland enough to support for all business 

activities. At that time, the operation of the port 

would associate with the operation of open 

economic zones, free trade zones and export 

processing zones ect. Although the role of a seaport 

is very important, it is impossible not to have 

technical infrastructure connection behind, 

particularly roads, waterways, railways connecting 

to the port. Cai Mep - Thi Vai port cluster currently 

has no railway and there were no roads for a very 

long time; Lach Huyen Port in Haiphong City is 

considered as a gateway connecting Vietnam with 

the world. It was assisted under the Japanese loan 

with  modern and advanced technology that still 

does not have a railway. The two key economic 

regions in the north and south of the country are in a 

traffic congestion that causess a reduction in port 

operation effection. Accordingly, he Southeast region 
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has a strong industrial development but there is no way 

to enter the port, depending only on Highway 51. In the 

Northern region, the National Road No. 5 and National 

Road No. 10 also often occurs traffic congestion, 

reducing business efficiency. In general, the hinterland 

still has many limitations, such as: Lack of 

infrastructure to connect the seaport system to promote 

the key economic regions; The connection between 

multimodal transport modes such as roads, railways, 

inland waterways still has shortcomings; Land use 

planning, industrial development master planning, 

infrastructure planning, residential-urban planning, 

labor planning, ... have not been synchronic and 

completed yet. 

About software infrastructure. The software 

infrastructure has not been synchronized, resulting in 

the difficulties and inconveniences to shippers, 

especially about customs procedures and specialized 

administrative inspection procedures. For example, 

in Ho Chi Minh City, goods would rather be located 

in Cat Lai port than in Cai Mep - Thi Vai, because of 

the lacking of the software infrustructure, 

specialized inspection agencies etc. The costs 

incurred from moving to Ho Chi Minh City to do the 

above procedures has caused the reducing 

competitiveness of handling of goods at Cai Mep - 

Thi Vai port. 

About the planning work. Planning has been 

implemented quite well. However, the plans made 

by the governmental administration have been still 

adjusted, or consulted by foreign experts that put 

enterprises in a pasive mood. According to the 

analysis, it is to identify what are the key economic 

regions that are located along the coastline stretching 

over 27 provinces. Each of these key economic 

regions has different characteristics and it is 

extremely difficult to ensure which hinterland is the 

most suitable for the development of the seaports. 

4. The solutions to develop the hinterland for 

Vietnamese seaports  

In terms of infrastructure connected to the port. 

Vietnamese ports are mostly only cargo ports. Vietnam 

needs to fully exploit their productivities in association 

with the characteristics of each key economic region. 

High infrastructure system helps the hinterland 

commensurate with the size of the ports improve the 

quality of port operation. For key economic regions, 

each place has its own characteristics. It is necessary to 

have an accurate vision and create a roadmap based on 

the characteristics of each region in stead of overall 

strategy: 

- To the South, Hochiminh City and Ba Ria - 

Vung Tau ports for example, should be paid attention 

to thank to the dynamite of economic development; 

- To the Central region, the hinterland should not 

be paid attention to due to the limitation of economic 

development; 

- The Southwest region also need promote the 

hinterland basing on to the ability of importing and 

exporting the large agricultural products. 

In terms of inland waterways, railways and 

road systems. To build up transport asset (waterways, 

railways and roads) in the hinterland to support 

effectively for imported and exported goods through 

ports, authorities should upgrade the transport routes 

connecting with the seaports, combining the 

development of logistics services in the hinterland. 

Key seaports should be focused in early time and in 

a right way.  

In terms of the operation of the hinterland. The 

hinterland of the port has various of activities, 

including logistic services such as: Services for ships 

entering and leaving ports: the authorized agencies 

include port authorities, towage, pilots, maritime 

safety, customs declaration service for goods; 

Warehouse services, packing of goods at ports, CFS 

warehouses and openning ports... Therefore, in order 

for the operation of the hinterland to be effective, it 

is necessary to organize and coordinate well the 

above activities of the port. It is calculated that the 

maximum capacity of the port must be equal to the 

maximum productivity of the quays and the maximum 

productivity of cargo handling. For example, for the 

service for ships entering and leaving the port, this 

activity requires fast, safe and minimize the waiting 

time for ships (not loading goods). 

 

Source: Violeta Roso, Johan Woxenius, Ken Lumsden (2008) 

Figure 3. Process of cargo output in hinterland 
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Regarding the investment in infrastructure sstem: 

In order to effectively exploit maritime transport 

routes, it is necessary to relieve congestion in two 

key economic regions of the country. If investing in 

the hinterland by developing the infrastructure, it 

will bring great effect for the country's economic 

growth. The solutions to enhancing the hinterland 

should be taken into account of the market 

mechanism. 

- Strengthening investment forms and port 

management. Encouraging and creating favorable 

conditions for organizations and enterprises of all 

economic sectors to invest in the development of 

seaports, paying special attention to applying the 

state-private form to ports. 

- To save national budget, it is not necessary to 

invest in railroads because the total amount of 

investment capital is so huge. The budget can be 

used to invest in developing roads and inland 

waterways. It is possible to attract the private capital 

and socialized capital through BOT and BT models 

in improving the infrastructure of the hinterland. It is 

necessary to develop a separate strategy to connect 

the common routes to ports to take advantages of 

special geographical, natural characteristics.  

In terms of software infrastructure. Customs 

procedures, specialized administrative inspection 

enable enterprises to run smoothly their business. 

Specialized inspection agencies, animal and plant 

inspection, medical examination and goods quality 

assessment… should be convenient and evenly 

distributed in the hinterland. With the advanced 

software infrastructure, those activities must be 

settled quickly. 

In terms of planning issues. The plan requires to 

consider all the resources and the allocation of the 

national investment ability. Mobilizing the public 

and the private sector is a considerable way to attract 

the financial resouse. In order to operate seaports 

effectively, it is necessary to clearly recognize the 

potential advantages that must be associated with the 

development of other factors. Governmental 

administration should pay attention to prioritizing 

the which elements are the key connection between 

seaports and hinterland to ensure a huge total 

amount of goods through the port. It is necessary to 

invest in research on the development of more and 

more inland clearance deport (ICD) that contributes 

to the efficient transport network in the hinterland. 

5. Conclusion 

Vietnam has some key economic regions along 

its coastline, and each of them has it all different 

characteristics. The development of the hinterland 

has a great influence on the development of the 

seaports that has been prove by the paper. Once 

modern seaports with international standards have 

been built, the supporting and connecting hinterland 

will ensure the development of the Vietnamese 

seaport in particular and Vietnamese economy in 

general. Where should be the key hinterland for the 

Vietnam’s ports and how to make it work effectively 

is an urgent matter that should be put in 

consideration as soon as possible. 
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Abstract 

Vietnam is one of the developing countries that is 

approving and bringing e-commerce into an 

important element. It leads to the changing the 

behavior of users in Vietnam in which people can 

use electronic device features to do shopping 

activities. Along with the occurrence and 

development of E-commerce, customers can have 

benefits from diversity of choices but it causes a 

fiercer competition among these e-retailers at the 

same time. Understanding the criteria that 

influence the choice of e-commerce websites is 

vital. Hence, the study aims to examine the criteria 

affecting the selection of websites of customers by 

applying a modified Delphi method and fuzzy 

theory. The results illustrate that among 11 factors, 

product or service quality is prioritized as 

selecting a website, followed by feedback from 

previous customers.  

Keywords: E-commerce, competition, modified 

Delphi method and fuzzy theory. 

Tóm tắt 

Thương mại điện tử tại Việt Nam đang phát triển 

mạnh mẽ. Thương mại điện tử dẫn tới sự thay đổi 

thói quen của người tiêu dùng ở Việt Nam khi mà 

các hoạt động mua sắm thông qua việc sử dụng 

các thiết bị điện tử. Với sự ra đời và phát triển của 

các trang thương mại điện tử, người tiêu dùng 

ngày càng được hưởng nhiều lợi ích hơn từ việc có 

nhiều sự lựa chọn hơn. Đồng thời, chính sự gia 

tăng nhanh chóng này cũng tạo ra sự cạnh tranh 

gay gắt giữa các kênh thương mại điện tử. Nhận 

biết được các tiêu chí quyết định đến sự lựa chọn 

các trang website là rất quan trọng. Chính vì vậy, 

nghiên cứu thực hiện nhằm mục đích đánh giá các 

tiêu chí ảnh hưởng đến việc lựa chọn trang website 

của khách hàng bằng cách áp dụng phương pháp 

Delphi và lý thuyết Fuzzy. Kết quả cho thấy rằng 

chất lượng sản phẩm/ dịch vụ được ưu tiên hơn khi 

chọn một trang website, tiếp theo là phản hồi từ 

các khách hàng trước đó.  

Từ khóa: Thương mại điện tử, cạnh tranh,  

phương pháp Delphi và lý thuyết Fuzzy. 

1. Introduction 

E-commerce has emerged as an indispensable 

part of modern lifestyle in which buying and selling 

of products and services are supported by internet. 

Establishing competitive differentiation to attract and 

satisfy customers is paramount importance to 

e-commerce websites. Understanding customer 

desires can be considered as a key component of 

effectiveness and success. Many empirical studies 

have conducted to evaluate factors affecting the 

decision of selecting e-commerce websites. Samira, 

et al, [1] used Analytic Hierarchy Process method to 

identify 6 factors effecting the decision of selecting 

e-commerce websites in Bangladesh including ease 

of usage, past experience, privacy and security, 

customer service, product variety and brand image. 

Meanwhile, the success factors for e-commerce in 

Thailand were contributed by industry KSFs, 

well-designed websites, Internet connection, IT 

capability, large product selection, online security, 

brand name recognition, competitive prices and 

promotion, customer support and relationship, and 

order fulfillment under matrix method [2]. In Nigeria, 

Folorunso, et al, [3] used a correlation matrix 

approach to prove that the cost of implementation, 

accessibility, data security and citizen’s income are 

the most important factors. Factors affecting the 

selecting e-commerce websites vary from country to 

country, from region to region as a result of 

differences in cultures, needs, and customers 
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behaviour. The determinants of e-commerce website 

selection in Vietnam are definitely different from 

those in a certain country.  

Vietnam’s e-commerce sector is witnessed strong 

growth in the region with revenue of approximately 

3 billion US$ and more than 50 million users in 2019 

by Statista, though it is just as an emerging market 

behind Singapore, Indonesia, and Thailand. Owning 

a range of comparative advantages such as young 

population, increasing middle class, high internet and 

smart phone users is considered the key factor 

driving Vietnam becoming one of the most 

promising e-commerce market attracting both 

domestic and foreign investors. The top five most 

successful e-commerce platforms in Vietnam 

including Vietnamese e-commerce platforms namely 

The gioi Di Dong, Sendo, Tiki and the two 

international co-operations Lazada Viet Nam and 

Shopee Viet Nam by iPrice Group have made 

improvements to attract more e-commerce customers. 

However, the number of researches about 

determinants of e-commerce website selection in 

Vietnam is exceedingly limited. Therefore, to fill the 

gap, the study aims to examine the criteria affecting 

the selection of websites of customers by applying 

modified Delphi method and fuzzy theory. The study 

here aims to identify factors affecting e-commerce 

website selection with the scope of Vietnam, thereby 

provides both academic and practice implications to 

improve the services of the E-commerce websites.  

2. Methodology 

E-commerce website selection is a multiple 

criteria decision making problem. In many cases, the 

preferential model of decision making is uncertain, 

and it is difficult for decision makers to provide 

exact numerical values for comparative ratios [4]. 

This study hence proposes using fuzzy theory to 

resolve the uncertainly and imprecision of 

performance evaluations, in which the comparison 

judgments of a decision maker are presented as fuzzy 

triangular numbers. To more accurately reflect the 

original opinions of decision makers, a Fuzzy - 

Delphi methodology, which is able to handle both 

the quantitative and qualitative elements of a 

problem, is used. 

Fuzzy - Delphi is a methodology combining the 

Fuzzy method and Delphi method for optimal 

decision making strategies. The Fuzzy Delphi 

method can resolve uncertainly regarding decision 

space and combine the advantages of statistical 

methods [5]. It has four advantages: to decrease the 

times of questionnaire surveys, to avoid distorting 

individual expert opinions, to clearly express the 

sematic structure of predicted items, and to consider 

the fuzzy nature during the interview process [6]. 

This study hence proposes using fuzzy theory to 

measure experts’ perceptions utilizing linguistic 

expressions as ‘strongly unimportant’, ‘unimportant’, 

‘neutral’, ‘important’ and ‘strongly important’ to 

achieve the judgment of decision makers... This is 

shown with the support of membership ability, which 

is evaluated in the unit interval of real [0, 10]. Fuzzy 

sets extend classical sets as the index functions of 

classical sets are special cases of the membership 

ability of fuzzy sets if the latter only have the values 

0 or 10. A classic value set is typically called crisp 

sets in the fuzzy theory [7]. A triangular fuzzy 

number is composed of three parameters, i.e., a1, a2, 

and a3, and the membership function can be 

indicated as shown in equation (1): 

𝜇𝐴 =

{
 
 

 
 

0,                              𝑥 ≤ 𝛼1
(𝑥 − 𝛼1)/((𝛼2 − 𝛼3). 𝛼1 ≤ 𝑥 ≤ 𝛼2
(𝛼3 − 𝑥)/(𝛼3 − 𝛼2), 𝑎2 ≤ 𝑥 ≤ 𝛼3

0,                             𝑥 ≥ 𝛼3
                           

   (1) 

Triangular fuzzy numbers between the membership 

function “n” are defined as shown here: 

[�̅� = 𝛼1
(𝑖)
, 𝛼2

(𝑖)
, 𝛼3

(𝑖), 𝑖 = 1,2,3……+ 𝑛]     (2) 

Fuzzy number is defined as follows: 

[�̅� = 𝐴𝑎𝑣𝑒 =

�̅�+�̅�+⋯+�̅�

𝑛
=
(∑ 𝛼1

(𝑖)
∑ 𝛼2

(𝑖)
∑ 𝛼3

(𝑖)𝑛
1

𝑛
1

𝑛
1 )

𝑛 =(𝛼1,𝛼2,𝛼3)]                       (3) 

The last step in the fuzzy method is 

de-fuzzification. The aiming of de-fuzzification is to 

convert the results of the whole fuzzy set obtained in 

the previous step into the crisp numbers. The most 

common method of de-fuzzification is the centre of 

gravity. This method solves the centre of the area of 

the binding membership function. 

𝑌∗ =
(𝐴3−𝐴1)+(𝐴2−𝐴1)

3
+ 𝐴1              (4) 
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Source: Zadeh (1965) [8] 

Figure 1. The triangular fuzzy number 

 

Table 1. Linguistic variables for the evaluation  

of each factor 

3. Empirical study  

The research process can be found in Figure 2. 

A hybrid Fuzzy - Delphi based methodology divides 

the whole benchmarking process into two stages. 

The first stage includes identification, synthesis of 

the key factors that may affect the e-commerce 

website selection by customers via modified Delphi 

method. The second stage is to set up the fuzzy 

matrix and compute the weights of each KPF using 

the Fuzzy Delphi method to prioritize the key 

factors. 

3.1. Identifying factors affecting the selection of 

e-commerce websites 

In the first stage, determinants deriving from 

previous research related to selecting e-commerce 

websites was circulated among fifteen respondents 

who usually shop online were interviewed during a 

brainstorming session to identify the KPFs. In all, 

within a period of 28 days (from 19 December 2019 

to 15 January 2020), 11 factors were identified in this 

session as shown in Table 2. To determine the crucial 

factors among all of the factors obtained from the 

participants’ opinion more objectively, a 5-point 

scale questionnaire survey was simultaneously 

administered. Cronbach's Alpha was applied to test 

the reliability of the questionnaire before the 

selection of appraisal KPFs. The value of 0.753 that 

was obtained is greater than 0.35 and is therefore 

viewed as reliable. If any Cronbach's Alpha is less 

than 0.35, the corresponding datum is not reliable 

and will be deleted. Those more than 0.35 are viewed 

as reliable [9].  

Linguistic scale Fuzzy score 

Strongly unimportant ( 1, 1, 2 ) 

Unimportant ( 2, 3, 4 ) 

Neutral ( 4, 5, 6 ) 

Important ( 6, 7, 8 ) 

Strongly important ( 8, 9,10 ) 

 

Figure 2. Generalized framework through Fuzzy-Delphi based approach 

Level 1: Literature review Open-ended questions, 
Brainstorming 

The first questionnaire  

Level 2: Perform the questionnaire reliability test. 

Level 3: Select of appraisal key performance factor (KPF)s 

Delphi 

Method 

Level 4: The second questionnaire 

Level 5: Establish the triangular fuzzy numbers with each KPF 

Level 6: Rank the preference factors for website selection. 

Fuzzy 

Delphi 
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3.2. Weighting factors affecting the selection of 

e-commerce websites 

The second survey was conducted with a larger 

number of participants. There were 102 participants 

having experience in buying products in e-commerce 

websites, in which 2 questionnaires missing answer 

were eliminated, so 100 questionnaires were 

successfully returned and validated as shown in table 

2. The evaluation was checked the reliability by 

Cronbach's Alpha which was 0.913.  

To clarify the priority of the criteria, the fuzzy 

method was applied using linguistic variables as 

shown in Table 1. The final fuzzy scores were based 

on equation (3) and the defuzzification was based on 

equation (4). The results are illustrated in Table 3. 

Table 2. General information about responses 

Gender 
Female 72 % 

Male 28 % 

Age 

Less than 18 5 % 

18-25 91 % 

More than 25 4 % 

Occupation 

Student 79 % 

Employee 16 % 

Others 5 % 

Frequency of 

buying 

online 

Always 6 % 

Often 23 % 

Sometimes 58 % 

Seldom 13 % 

Main kind of 

product 

purchased 

Clothes, shoes 53.5 % 

Accessories 10.3 % 

Cosmetic 10.3 % 

Book 8.4 % 

Others 17.5 % 

Table 3. Importance weights of criteria 

Key 

performance 

factors 

Fuzzy score 
Defuzzi

fication 
Rank 

Competitiv

e price 
5.78 6.72 7.72 6.74 3 

The quality 

of product 

and service 

6.17 7.10 8.10 7.12 1 

Shipping 

cost 
5.17 6.12 7.12 6.14 10 

Shipping 

time 
5.50 6.46 7.46 6.47 4 

 

Feedback 

from 

previous 

customers 

6.09 7.06 8.06 7.07 2 

Warranty 4.97 5.90 6.90 5.92 11 

Customer 

responsive

ness 

5.43 6.42 7.43 6.43 5 

Value-add

ed services 

(discount, 

package,..) 

5.18 6.14 7.14 6.15 8 

Description 

of 

product/ser

vice 

5.43 6.40 7.40 6.41 6 

Refund 

policy 
5.36 6.32 7.32 6.33 7 

Ease of 

checkout 

(payment 

method) 

5.16 6.13 7.13 6.14 9 

The ranking of the determinants of the selection 

of e-commerce websites shows that the quality of 

product and service is ranked as the most important 

factor when choosing an e-commerce website. 

Customers are much interested in websites offering 

clear original, brand name, verified e-retailers and 

high quality products and services. Next, the 

feedback from previous customer factor is ranked 

second. Customers have no have the option of testing 

or checking the product before its delivery, so 

feedbacks from previous customers play an 

important role in the decision to buy products of 

users. They will be more reassuring when purchasing 

products on an e-commerce website with positive 

comments and high rating. “Competitive price” and 

“shipping time” are also among the deciding factors 

when choosing a website, ranked 3 and 4 

respectively. Noticing the high requirement among 

e-commerce for speedy and timely delivery some 

Vietnamese e-commerce platforms such as Tiki 

offered Tikinow or Shopee introduced delivery 

policy in four hours. The lowest priority is given to 

ease of checkout (payment method), shipping cost 

and warranty. Vietnam has low banking penetration, 

so customers could choose the simplest payment 

which is cash on delivery payment method besides 

credit card payment or mobile method. The 
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“warranty” factor is at the bottom of the rankings. 

This is well explained by the market’s largest 

segment is Fashion followed by electronic and media, 

toy, hobby, furniture and appliances.  

4. Conclusion 

The development of e-commerce is providing a 

great opportunity for e-retailers. Recognizing 

customer needs is crucial to increase the 

competitiveness and success. The study is to analyze 

the determinants of e-commerce websites selection. 

The results using the hybrid modified Delphi - fuzzy 

method proposed criteria in selecting certain 

e-commerce websites in which the quality of product 

and service, feedback from previous customer, 

competitive price and shipping time are important 

factors. This study, thus, have the potential to enrich 

the understanding on how customers select and 

evaluate e-commerce websites. The identification of 

priority factors will be crucial to e-commerce 

websites satisfy customer’s requirement as limited 

resource availability. This leads to useful 

implications for managers of e-retailers and 

e-commerce websites to identify the elements to 

focus and improve.  Moreover, the study would a 

timely contribution to the literature on e-commerce 

field.  Despite of academic and practical 

implications, the findings should be specified for 

each group customers having different characteristics 

such as ages, income and type of products. It is 

recommended that future studies should replicate and 

develop to examine potential differences of criteria 

to have better insights of each customer 

segmentation as well of each group of e-commerce 

websites for different products and services such as 

consumer goods, hotels, motels, tourism and air 

tickets. 

REFERENCES 

[1] Samira Sahel, Tasmia Anwar, Barnali Nandi - 

University of Asia Pacific, 

“Factors-Affecting-the-Selection-of-an-E-Comm

erce-Website-in-Bangladesh, 2018. 

[2] Laosethakul, Kittipong; Oswald, Sharon; and 

Boulton, William, "Critical Success Factors for 

E-commerce in Thailand: A Multiple Case Study 

Analysis".AMCIS 2006 Proceedings. 423 

[3] Folorunso, Olusegun, Awe Oludare Gabriel, 

Sharma, Sushil K. and Jeff Zhang , 2006. Factors 

Affecting the Adoption of E-commerce: A Study 

in Nigeria. Journal of Applied Sciences, 6: 

2224-2230, 2006. 

[4] Tsai, H.Y., Chang, C.W., Lin, H.L., Fuzzy 

hierarchy sensitive with Delphi method to 

evaluate hospital organization performance. 

Expert Syst. Appl. 37, pp.5533-5541, 2010. 

[5] Ma, Z., Shao, C., Ma, S., Ye, Z. Constructing 

road safety performance indicators using Fuzzy 

Delphi method and Grey Delphi method. Expert 

Syst. Appl. 38, pp.1509-1514, 2010 

[6] Chang, P.C., Wang, Y.W…, Fuzzy Delphi and 

back-propagation model for sales forecasting in 

PCB industry. Expert Syst. Appl. 30, pp.715-726, 

2006. 

[7] Jeon, J-w., Yeo, G-T., Thai, V.V. and Yip, T.L, 

An evaluation of the success factors for ship 

management companies using fuzzy evaluation 

method, Int. J. Shipping and Transport Logistics, 

Vol. 8, No. 4, pp.389-405, 2016. 

[8] Zadeh, L.A. ‘Fuzzy sets’, Information and 

Control, Vol. 8, No. 3, pp.338-353, 1965. 

[9] Miao-Ling Wang, Yu-Hsin Lin, 2008, To 

construct a monitoring mechanism of production 

loss by using Fuzzy Delphi method and fuzzy 

regression technique - A case study of IC package 

testing company. Expert Syst. Appl. 35, 

pp.1156-1165, 2008. 

 

Received: 27 March 2020 

Revised: 10 May 2020 

Accepted: 19 May 2020 

 

 

 



 

 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ  

100 SỐ 63 (8-2020) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

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

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CHỈ TIÊU PHÙ HỢP ĐỂ ĐÁNH GIÁ  

SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG BẰNG 

PHƯƠNG PHÁP DELPHI 
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Tóm tắt 

Phát triển bền vững là mục tiêu hướng tới của các 

cảng biển trong giai đoạn hiện nay. Việc xây dựng 

các chiến lược phát triển bền vững của các cảng 

biển lớn trên thế giới đã rất phổ biến. Tuy nhiên 

đối với các quốc gia đang phát triển trong đó có 

Việt Nam, các cảng biển đang tiệm cận dần với xu 

hướng phát triển chung này. Một trong những 

bước quan trọng để có thể xây dựng được những 

chiến lược phát triển bền vững cụ thể và hiệu quả 

đó là hiểu được ý nghĩa của phát triển bền vững 

cảng biển và xác định được chỉ tiêu đánh giá sự 

bền vững của cảng biển. Để xây dựng được bộ chỉ 

tiêu như vậy bài báo đề xuất sử dụng phương 

pháp Delphi. Đây là một phương pháp được sử 

dụng trong việc hỗ trợ ra quyết định dựa trên ý 

kiến chuyên gia - những người đã có kiến thức 

chuyên môn với kinh nghiệm trong lĩnh vực 

nghiên cứu. Từ đó có thể lựa chọn ra được những 

chỉ tiêu phù hợp nhất để đánh giá sự bền vững 

của các cảng biển Hải Phòng.  

Từ khóa: Phát triển bền vững, cảng biển Hải 

Phòng, phương pháp Delphi. 

Abstract 

Nowadays, sustainable development is the 

common development goal that many seaports 

aim at. Many major seaports in the world have 

adopted their own sustainable development 

strategies. However, this concept is relatively new 

in many developing countries, including Vietnam. 

Therefore, in those countries, understanding the 

concept of sustainable development and selecting 

an appropriate set of indicators for sustainability 

measurement is crucial for building the strategy 

to achieve sustainable development. This paper 

proposes using the Delphi method to select 

suitable indicators for measuring port 

sustainability. This method is usually used to 

assist the decision-making process based on 

expert opinion. Hence, we can find the most 

suitable set of sustainability measurement 

indicators for Hai Phong seaport.  

Keywords: Sustainable development, Hai Phong 

seaport, Delphi method.  

1. Mở đầu 

Phát triển bền vững cảng biển đã được đề cập khá 

nhiều trong các nghiên cứu trong giai đoạn gần đây. 

Phát triển bền vững cảng biển là một xu hướng tất 

yếu phù hợp với chiến lược phát triển chung của 

nhiều quốc gia - hướng tới sự bền vững. Cảng biển 

có những đặc trưng cơ bản đó là mộ tổ chức phức tạp 

được nhìn nhận từ nhiều quan điểm khác nhau: kinh 

tế, xã hội, văn hóa và quản lý bởi vì hoạt động của 

cảng biển ảnh hưởng đến rất nhiều các bên liên đới 

khác nhau [1]. Đã có nhiều nhà nghiên cứu đưa ra 

những định nghĩa về phát triển bền vững của doanh 

nghiệp nói chung cũng như là sự phát triển bền vững 

của các cảng biển nói riêng. Các nghiên cứu khác 

nhau về quy mô, quan điểm của các nhà nghiên cứu 

và phạm vi nghiên cứu thì số lượng các chỉ tiêu được 

sử dụng để đo lường sự bền vững của các cảng biển 

cũng rất đa dạng. Những tiêu chí trên được lựa chọn 

dựa trên quan điểm chung về phát triển bền vững 

cũng như là sự phù hợp với đối tượng nghiên cứu. 

Do đó để xây dựng một bộ chỉ tiêu phù hợp với điều 

kiện kinh tế xã hội của các cảng biển Hải Phòng là 

cần thiết. Bài báo đề xuất sử dụng phương pháp 

Delphi trong việc lựa chọn những chỉ tiêu phù hợp 

để đánh giá sự bền vững của các cảng biển Hải 

Phòng. Phương pháp trên sẽ dựa chủ yếu vào ý kiến 

của các chuyên gia trong quá trình ra quyết định. Các 

chuyên gia bao gồm những người có kiến thức 

chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực cảng biển đồng 

thời có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và quản lý 

thực tế nhất là đối với các cảng biển trong khu vực 

thành phố Hải Phòng. 
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2. Phát triển bền vững cảng biển 

Theo quan điểm các bên hữu quan thì phát triển 

bền vững có thể được hiểu là sự phát triển mà có thể 

đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng có liên quan 

trực tiếp hoặc gián tiếp đến các cảng biển [2]. Hay 

như phát triển bền vững là sự phát triển mà có thể 

đáp ứng được nhu cầu của các bên liên đới hiện tại 

đồng thời cũng cần phải bảo vệ môi trường và phát 

triển vốn con người và môi trường cần thiết cho 

tương lai [3]. Cũng có những quan điểm cho rằng 

phát triển bền vững cảng biển chỉ có thể đạt được khi 

mà cảng có thể giải quyết được vấn đề cơ bản như là 

an toàn lao động, cải thiện môi trường và phát triển 

năng lực đào tạo tạo động lực cho sự phát triển của 

các khu vực lân cận cảng [4], [5]. 

Một quan điểm dễ tiếp cận và cũng được sử dụng 

phổ biến nhất đó là quan điểm phát triển bền vững là 

sự phát triển mà có thể cải thiện được đồng thời ba 

khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường của cảng [6], 

[7], [27]. Một nghiên cứu gần đây của TS. Ngô Đức 

Du cho rằng “Phát triển bền vững cảng biển là sự 

phát triển đảm bảo sự tăng trưởng, phát triển ổn 

định, hiệu quả của các doanh nghiệp kinh doanh 

khai thác cảng biển; tạo việc làm và bảo đảm thu 

nhập, đời sống cho người lao động; đóng góp ngày 

càng nhiều ngân sách cho nhà nước, địa phương; hỗ 

trợ, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh 

phát triển; tăng cường và củng cố quốc phòng an 

ninh; đồng thời gắn liền với việc bảo vệ và giữ vững 

môi trường sinh thái trong khu vực cảng biển hoạt 

động, cũng như toàn vùng, lãnh thổ quốc gia; bảo 

đảm không gây ô nhiễm môi trường (nước, không khí 

do rò rì dầu mỡ, khói, bụi và rác thải...), không làm 

ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển; không gây ách tắc 

giao thông đường thủy, đường bộ và không gây mất 

an toàn giao thông, cháy nổ đối với người, tài sản, 

hàng hóa và các phương tiện thủy, bộ ra vào khu vực 

cảng biển hoạt động.” [9]. 

3. Phương pháp Delphi 

Phương pháp Delphi là một phương pháp đánh 

giá theo nhiều giai đoạn khác nhau để đưa ra quyết 

định dựa vào quá trình tổng hợp ý kiến của các 

chuyên gia [10]. Chính vì vậy đây là phương pháp 

phù hợp để đánh giá định tính cũng như định lượng 

những vấn đề có liên quan đến nhiều đối tượng khác 

nhau [1], [11]. Số lượng các chuyên gia cũng như 

các vòng lựa chọn sẽ không cố định mà nó sẽ thay 

đổi một cách linh hoạt để phù hợp với quy mô 

nghiên cứu hay sự đồng nhất của các kết quả đánh 

giá. Số vòng đánh giá phổ biển đó là từ 1 đến 3 vòng 

[12], [13], [14]. Số lượng chuyên gia tham gia vào 

quá trình đánh từ 7 đến 13 là con số hợp lý. Có thể 

giảm thiểu được chi phí thực hiện và thời gian thực 

hiện quá trình thu thập ý kiến đồng thời vẫn đảm bảo 

được độ tin cậy của các kết quả đánh giá [15], [16], 

[10]. 

Quá trình đánh giá lựa chọn những chỉ tiêu phù 

hợp để đánh giá sự bền vững của cảng biển được tiến 

hành theo các bước như Hình 1. Đầu tiên đó là lựa 

chọn các chuyên gia phù hợp dựa trên các tiêu chí: 

 

Hình 1. Quy trình đánh giá theo phương pháp Delphi 

Lựa chọn đối

tượng nghiên

cứu
Các tiêu chí lựa chọn:

- Kiến thức chuyên môn

- Các bằng cấp có liên

quan

- Kinh nghiệm thực tế Bước 1: Lựa chọn các chuyên gia

- Các chuyên gia có đủ các điều

kiện và sẵn sàng tham gia sẽ

được lựa chọn

Tổng quan nghiên cứu

- Tổng hợp các bài báo có liên quan đến

vấn đề phát triển bền vững và các chỉ

tiêu phổ biến sử dụng để đánh giá sự

bền vững

Thiết kế

bảng hỏi

Bước 2: Đánh giá vòng 1

- Gửi các bảng hỏi cho các

chuyên gia để tham khảo ý kiến

về những tiêu chí đánh giá

Bước 3: Phân tích kết quả vòng 1

- Phân tích thống kê kết quả nhận

được từ vòng đánh giá đầu tiên

là cơ sở để làm tiếp vòng đánh

giá thứ 2

Bước 4: Đánh giá vòng 2

- Thu thập ý kiến của các chuyên

gia về các vấn đề còn chưa 

thống nhất trong vòng 1 để tìm

ra kết quả cuối cùng

Bước 5: Phân tích kết quả vòng 2

- Phân tích thống kê kết quả nhận

được từ vòng đánh giá vòng 2 

và đưa ra kết luận

Các chỉ tiêu

đánh giá sự bền

vững
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kiến thức chuyên môn (các bằng cấp liên quan), kinh 

nghiệm thực tế và khả năng sẵn sàng tham gia vào 

quá trình đánh giá. Sau khi đã lựa chọn được nhóm 

chuyên gia thì tiến hành xây dựng bảng hỏi dựa trên 

việc nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu 

liên quan đến phát triển bền vững cảng biển trước 

đây. Bước tiếp theo đó là tiến hành đánh giá vòng 

một, các bảng hỏi được gửi trực tiếp đến các chuyên 

gia để lấy ý kiến. Kết quả thu được sẽ được phân tích 

thống kê tìm ra những quan điểm chung của các 

chuyên gia cũng như những điểm bất đồng trong việc 

lựa chọn các chỉ tiêu. Sau khi phân tích xong vòng 1 

thì tiếp tục thực hiện quá trình đánh giá vòng hai để 

tìm ra sự thống nhất đối với những chỉ tiêu không 

thống nhất ở vòng đánh giá đầu tiên. Cuối cùng là 

phân tích thống kê kết quả của vòng 2 và đưa ra kết 

luận cuối cùng. 

4. Kết quả lựa chọn bộ chỉ tiêu theo phương pháp 

Delphi 

Nhóm chuyên gia được lựa chọn bao gồm 12 

người, chủ yếu là Tiến sĩ với chuyên ngành phù hợp 

liên quan đến lĩnh vực cảng biển. Đây là những 

người có kiến thức chuyên môn cũng như kinh 

nghiệm thực tế phù hợp và sẵn sàng tham gia vào 

quá trình đánh giá. Sau khi phát 12 phiếu điều tra thì 

có 10 phiếu trả lời hợp lệ.  

Các chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững của các 

cảng biển sử dụng cho phiếu điều tra vòng đầu tiên 

được tổng hợp dựa trên nghiên cứu tổng quan về quá 

trình đánh giá sự bền vững của các cảng biển trong 

và ngoài nước. Phiếu điều tra ban đầu bao gồm 60 

chỉ tiêu phân bổ vào ba nhóm lớn đó là nhóm chỉ tiêu 

đánh giá sự bền vững về kinh tế, môi trường và xã 

hội. Các chỉ tiêu trên sẽ được đánh giá dựa trên 2 

tiêu chí đó là mức độ quan trọng của các chỉ tiêu trên 

và mức độ sẵn sàng của thông tin - mức độ dễ dàng 

trong việc thu thập các thông tin trên. Các tiêu chí 

trên được đánh giá dựa vào thang đó từ 1 đến 5 - 1 là 

rất không quan trọng hay rất khó thu thập thông tin 

và 5 nghĩa là rất quan trọng hay thu thập thông tin rất 

dễ dàng. Vòng 1 của quá trình đánh giá sẽ thu gọn 

nhóm chỉ tiêu lại còn 53 chỉ tiêu. Các chỉ tiêu có chỉ 

số tổng hợp nhỏ hơn 3 sẽ bị loại bỏ: 

𝑧𝑖 = 0,5𝑥1𝑖 + 0,5𝑥2𝑖   (1) 

Trong đó: 

𝑧𝑖  - chỉ số tổng hợp; 

𝑥1𝑖 - mức độ quan trọng của các chỉ tiêu I; 

𝑥2𝑖 - mức độ sẵn sàng của các chỉ tiêu i; 

𝑖 - số thứ tự của các chỉ tiêu đánh giá 𝑖 = 1, 2, … 𝑛 

trong đó n là số lượng các chỉ tiêu đánh giá. 

Chi tiêu tổng hợp nhỏ hơn 3 có nghĩa là giá trị 

trung bình của hai tiêu chí đánh giá trên dưới 3 - 

Bảng 1. Kết quả đánh giá theophương pháp Delphi 

Số lượng chỉ 

tiêu còn lại 

Khía cạnh Tiêu chí giữ 

lại các chỉ 

tiêu 

Hệ số Kendall 

Kinh tế 
Môi 

trường 

Xã 

hội 
Mức độ quan trọng 

Mức độ sẵn sàng 

của thông tin 

53 19 15 19 𝑧𝑖 ≥ 3 
0,3783 

(p - value =0,000) 

0,3428 

(p - value =0,000) 

41 14 13 14 𝑆𝑆𝐸 ≤ 10 
0,39929 

(p - value =0,000) 

0,4062 

(p - value =0,000) 

36 11 12 13 𝑆𝑆𝐸 ≤ 9 
0,4335 

(p - value =0,000) 

0,4481 

(p - value =0,000) 

29 10 9 10 𝑆𝑆𝐸 ≤ 8 
0,4728 

(p - value =0,000) 

0,5104 

(p - value =0,000) 

25 9 6 10 𝑆𝑆𝐸 ≤ 6 
0,5141 

(p - value =0,000) 

0,5085 

(p - value =0,000) 

24 9 6 9 𝑆𝑆𝐸 ≤ 5 
0,5099 

(p - value =0,000) 

0,5193 

(p - value =0,000) 

10 6 3 1 𝑆𝑆𝐸 ≤ 4 
0,3590 

(p - value =0,000) 

0,7600 

(p - value =0,000) 
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dưới trung bình. Ví dụ như những chỉ tiêu như là đo 

lường mức độ xả thải của cảng bao gồm chất thải 

lỏng, rắn, khí được đánh giá là quan trọng tuy nhiên 

thì khả năng thu thập được thông tin đó lại là 1 tức là 

rất khó trong việc thu thập thông tin do đó chỉ tiêu đó 

sẽ bị loại bỏ. Đồng thời một số chỉ tiêu có thể kết 

hợp với nhau thành một chỉ tiêu tổng quát hơn.   

Vòng đánh giá tiếp theo, các chuyên gia sẽ đánh 

giá lại các chỉ tiêu trên, tuy nhiên vòng 2 thì không 

sử dụng chỉ tiêu tổng hợp để đánh giá do tác giả 

muốn đánh giá mức độ đồng thuận của các chuyên 

gia trong việc đánh giá các chỉ tiêu trên bằng hệ số 

đo lường mức độ đồng nhất của Kendall cho từng 

tiêu chí mức độ quan trọng và mức độ sẵn sàng của 

thông tin. Hệ số mức độ đồng nhất của các đánh giá 

phải trên 0,5 và có ý nghĩa thống kê. Các chỉ tiêu sẽ 

được loại bỏ dần dựa vào chỉ tiêu bình phương chênh 

lệch so với giá trị trung bình (SSE) của các đánh giá 

cho từng chỉ tiêu cụ thể. SSE của các đánh giá càng 

lớn thì mức độ đồng nhất của các đánh giá càng thấp 

do đó các chỉ tiêu như vậy sẽ bị loại bỏ, nếu chỉ tiêu 

này bằng 0 có nghĩa là các đánh giá hoàn toàn đồng 

nhất với nhau.   

Có thể thấy được từ bảng trên số lượng chỉ tiêu 

cuối cùng được sử dụng để đánh giá sự bền vững của 

cảng Hải Phòng thỏa mãn điều kiện hệ số Kendall > 

5 và có ý nghĩa về mặt thống kê là 24 và 25. Do đó 

để có thể đánh giá toàn diện hơn thì nghiên cứu này 

đã lựa chọn 25 chỉ tiêu sử dụng để đánh giá sự bền 

vững của các cảng biển Hải Phòng. Các chỉ tiêu này 

được liệt kê ở bảng dưới đây.  

- Khía cạnh kinh tế: Sản lượng hàng hóa thông 

qua cảng; Doanh thu; Mức độ hài lòng của khách 

hàng; Doanh thu/Lao động; Hệ số lưu kho, Khả năng 

thông qua của tuyến tiền phương; Năng suất xếp dỡ 

thiết bị; Cải thiện quá trình xếp dỡ hàng hóa; Nâng 

cao hiệu quả quá trình quy hoạch không gian cảng. 

- Khía cạnh môi trường: Hiệu quả sử dụng nhiên 

liệu, Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường; Cập 

nhật quan điểm về môi trường bền vững; Xem xét 

những tiêu chí về môi trường khi lựa chọn đối tác; 

Khuyến khích các hãng tàu sử dụng các nguồn 

nguyên liệu và các thiết bị thân thiện với môi trường; 

Hợp tác với đối tác để chia sẻ những chi phí đầu tư 

vào phương tiện thân thiện với môi trường 

- Khía cạnh xã hội: Tỷ lệ lao động mắc bệnh 

nghề nghiệp; Chi phí cho trang thiết bị bảo hộ; Hoạt 

động kiểm tra sức khỏe định kỳ; Thu nhập trung bình 

của người lao động; Khóa đào tạo nội bộ; Hỗ trợ tài 

chính cho đào tạo bện ngoài; Cải thiện điều kiện làm 

việc và an toàn lao động; Tỷ lệ lãnh đạo phân chia 

theo giới tính; Tỷ lệ nhân viên phân loại theo giới 

tính, Đóng góp thuế cho ngân sách địa phương. 

5. Kết luận 

Sử dụng phương pháp Delphi để xây dựng một 

hệ thống các tiêu chí đánh giá sự bền vững của các 

cảng biển thành phố Hải Phòng có ý nghĩa quan 

trọng đối với các nhà quản lý và hoạch định chính 

sách. Thứ nhất, những chỉ tiêu này là cơ sở để các 

nhà quản lý đánh giá mức độ bền vững của các cảng 

biển từ đó xây dựng được các định hướng chính sách 

một cách phù hợp. Thứ hai, việc đánh giá từng khía 

cạnh của sự bền vững là tiền đề đánh giá sự bền 

vững tổng thể của các cảng biển có thể giúp cho các 

cảng có thể biết được những hạn chế của chính mình. 

Biết được những vấn đề nào còn tồn tại, chính sách 

phát triển này đã toàn diện hay không. Từ đó phân 

phối nguồn lực một cách hiệu quả để có thể đạt được 

các mục tiêu bền vững đã đặt ra. Cuối cùng, phương 

pháp này đã tổng hợp được những ý kiến của các 

chuyên gia có nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức 

chuyên môn liên quan đến cảng biển nhất là các cảng 

biển ở Hải Phòng. Từ đó có thể lựa chọn ra những 

chỉ tiêu phù hợp để có thể đánh giá một cách hiệu 

quả nhất. Kết quả đánh giá có độ tin cậy cao và phản 

ánh trung thực thực trạng phát triển của các cảng 

biển ở Hải Phòng. 

Bài báo này là sản phẩm của đề tài Nghiên cứu 

khoa học cấp Trường năm học 2019-2020: “Nghiên 

cứu lựa chọn chỉ tiêu phù hợp để đánh giá sự phát 

triển bền vững của cảng biển Hải Phòng bằng 

phương pháp Delphi”, được hỗ trợ kinh phí bởi 

Trưởng Đại học Hàng hải Việt Nam. 
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Tóm tắt 

Bài báo này đề cập đến mô hình vận tải có trung 

chuyển (mở rộng của bài toán vận tải cổ điển) với 

nội dung và ý nghĩa của mô hình, điều kiện tồn tại 

nghiệm của mô hình, cách đưa mô hình về bài 

toán vận tải dạng bảng và cách xây dựng bảng 

vận tải tương ứng cùng thuật toán giải. Cuối bài 

báo, tác giả nêu một ứng dụng minh họa của mô 

hình trong thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam 

hiện nay. 

Từ khóa: Bài toán vận tải, mô hình vận tải có 

trung chuyển, chi phí vận chuyển, chi phí gửi 

hàng vào kho, thuật toán thế vị, phương án tối ưu. 

Abstract 

This article studies the transshipment model (the 

expansion of classic transportation problems). 

Specifically, the author presents the model, its 

meaning, and its existing conditions. In addition, 

the author introduces the way to turn the 

transshipment model into a transportation model 

and how to create a transportation table as well 

as an algorithm for solving the problem. An 

example of the model in the rice export market in 

Vietnam is also discussed. 

Keywords: Transportation problem, 

transshipment model, transportation cost, 

delivery cost, potential algorithm, optimal 

solution. 

1. Đặt vấn đề 

Bài toán vận tải (Transportation problem) đã khá 

quen thuộc trong toán ứng dụng (Chẳng hạn, xem [1], 

[2], [3], [5]). Trong bài toán vận tải dạng bảng, có 

một loại hàng (ví dụ như gạo, thực phẩm hay rau 

quả,…) được vận chuyển từ các điểm giao hàng (gọi 

là trạm phát) đến các điểm nhận hàng (gọi là trạm 

thu). Tuy nhiên, thay cho việc vận chuyển hàng trực 

tiếp đến các trạm thu, đôi khi hàng hóa có thể phải 

được chuyển qua một trong số các điểm trung gian 

(intermediate or trans-shipment points), sau đó hàng 

hóa tiếp tục được chuyển tiếp tới các trạm thu. Các 

điểm trung gian đó có thể là các trung tâm phân phối 

(với hàng bách hóa), các trạm chiếu xạ (với rau quả) 

hay các điểm xay sát (với thóc, gạo),… Mô hình bài 

toán với những mô tả bổ sung này được gọi là mô 

hình vận tải có trung chuyển (Transshipment model). 

Điều đáng chú ý là bất kỳ mô hình vận tải có 

trung chuyển nào cũng có thể dễ dàng biến đổi tương 

đương về một bài toán vận tải dạng bảng. Vì thế, để 

tìm lời giải cho mô hình vận tải có trung chuyển, 

trước hết ta đưa mô hình đó về bài toán vận tải tương 

đương và sau đó giải nó bằng cách cải biên phương 

pháp đã có (phương pháp thế vị) sẽ thu được lời giải 

tối ưu. Nhờ đó góp phần mở rộng hơn nữa phạm vi 

ứng dụng của bài toán vận tải trong thực tiễn. 

Mô hình vận tải có trung chuyển được tập trung 

nghiên cứu rất nhiều trong thời gian gần đây vì 

những ứng dụng đa dạng của nó trong nhiều lĩnh vực 

(xem minh họa [6], [7], [8]). Trong bài viết này, tác 

giả nghiên cứu mô hình vận tải có trung chuyển với 

một số kết quả mới: Đưa mô hình về bài toán quy 

hoạch tuyến tính, phát biểu và chứng minh điều kiện 

cần và đủ để mô hình có nghiệm, đưa ra thuật toán 

thế vị cải biên để tìm nghiệm tối ưu của mô hình, áp 

dụng thực tế mô hình vào thị trường xuất khẩu gạo 

của Việt Nam hiện nay. 

2. Mô hình toán học và điều kiện có nghiệm của 

mô hình vận tải có trung chuyển 

Ta sẽ dùng một số thuật ngữ như sau: 

 Điểm cung cấp hàng hay trạm phát (supply 

point). Đó là điểm có thể gửi hàng tới các điểm khác, 

nhưng không được nhận hàng từ bất cứ điểm nào khác. 

 Điểm thu nhận hàng hay trạm thu (demand 

point). Đó là điểm có thể nhận hàng từ các điểm khác, 

nhưng không được gửi hàng tới bất cứ điểm nào khác. 

 Điểm trung gian hay trung chuyển (intermediate or 

trans-shipment point). Đó là điểm có thể vừa nhận hàng 

từ các điểm khác, vừa gửi hàng tới các điểm khác. 
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Mô hình vận tải có trung chuyển đặt ra là làm thế 

nào để vận chuyển hàng từ các trạm phát tới các 

điểm trung chuyển (giai đoạn I) và từ các điểm trung 

chuyển tới các trạm thu (giai đoạn II) sao cho tổng 

chi phí vận chuyển ở cả hai giai đoạn, cộng với chi 

phí gửi hàng ở điểm trung chuyển là nhỏ nhất? 

Ta xét các ký hiệu: m là số trạm phát, n là số trạm 

thu và p là số điểm trung chuyển. 

 Trạm phát Ai (i = 1,…, m) có khả năng cung cấp 

ai đơn vị hàng; 

 Trạm thu Bj (j = 1,… , n) cần nhận bj đơn vị 

hàng; 

 Điểm trung chuyển Dk (k = 1,…, p) có thể nhận, 

phát tối đa dk đơn vị hàng.  

 Cho biết: chi phí vận chuyển (transportation 

cost) một đơn vị hàng từ trạm phát Ai tới điểm trung 

chuyển Dk là 𝑐𝑖𝑘
1 , chi phí vận chuyển một đơn vị hàng 

từ điểm trung chuyển Dk tới trạm thu Bj là 𝑐𝑘𝑗
2  và chi 

phí lưu giữ hay xử lý (warehousing) một đơn vị hàng 

tại điểm trung chuyển Dk là ck. 

 Biến số: 𝑥𝑖𝑘  là số đơn vị hàng cần vận chuyển 

từ trạm phát Ai tới điểm trung chuyển Dk, 𝑦𝑘𝑗 là số 

đơn vị hàng cần vận chuyển từ điểm trung chuyển Dk 

tới trạm thu Bj. 

Mô hình vận tải có trung chuyển được mô tả dưới 

dạng bài toán vận tải của quy hoạch tuyến tính, ký 

hiệu bài toán (P), có dạng như sau:            

𝑓 =  ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑘
1 𝑥𝑖𝑘

𝑝
𝑘=1

𝑚
𝑖=1  +  ∑ ∑ 𝑐𝑘𝑗

2 𝑦𝑘𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑝
𝑘=1 +

 ∑ (𝑐𝑘 ∑ 𝑦𝑘𝑗
𝑛
𝑗=1 )

𝑝
𝑘=1  

= ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑘
1 𝑥𝑖𝑘

𝑝
𝑘=1

𝑚
𝑖=1  +  ∑ ∑ (𝑐𝑘 + 𝑐𝑘𝑗

2 )𝑦𝑘𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑝
𝑘=1  (1)            

với điều kiện: 

∑ 𝑥𝑖𝑘 =
𝑝
𝑘=1 𝑎𝑖 ; 𝑖 = 1, … ,𝑚

                

(2) 

                                  

∑ 𝑦𝑘𝑗 = 𝑏𝑗
𝑝
𝑘=1 ; 𝑗 = 1,… , 𝑛                 (3) 

                                

∑ 𝑥𝑖𝑘 =
𝑚
𝑖=1  ∑ 𝑦𝑘𝑗  ≤  

𝑛
𝑗=1 𝑑𝑘; 𝑘 = 1,… , 𝑝      (4) 

    𝑥𝑖𝑘 ≥ 0, 𝑦𝑘𝑗 ≥ 0;  𝑖 = 1,… ,𝑚;  

     𝑗 = 1, … , 𝑛;  𝑘 = 1,… , 𝑝.                  (5) 

 Hàm mục tiêu (1) gồm chi phí vận chuyển (cả 

hai giai đoạn) cộng chi phí gửi hàng ở điểm trung 

chuyển.  

 Ràng buộc (2) biểu thị điều kiện: các trạm phát 

Ai giao hết hàng. 

 Ràng buộc (3) biểu thị điều kiện: các trạm thu Bj 

nhận đủ hàng. 

 Ràng buộc (4) biểu thị điều kiện: số đơn vị hàng 

nhận và giao tại điểm trung chuyển Dk là bằng nhau 

và không vượt quá khả năng tối đa dk. 

 Ràng buộc (5) là điều kiện các biến không âm. 

Định lý sau đây cho phép ta dễ dàng nhận biết 

khi nào mô hình vận tải có trung chuyển có phương 

án tối ưu: 

Định lý 1: Bài toán vận tải (P) có phương án tối 

ưu khi và chỉ khi: 

∑ 𝑎𝑖 =
𝑚
𝑖=1  ∑ 𝑏𝑗   

𝑛
𝑗=1 và  ∑ 𝑎𝑖  ≤  ∑ 𝑑𝑘

𝑝
𝑘=1

𝑚
𝑖=1 ; 

∀ 𝑖 = 1,… ,𝑚;  𝑗 = 1,… , 𝑛;  𝑘 = 1,… , 𝑝.       (6)                                            

Chứng minh: (⇒)  Giả sử bài toán (P) có 

phương án tối ưu {𝑥𝑖𝑘 , 𝑦𝑘𝑗}. Khi đó, {𝑥𝑖𝑘 , 𝑦𝑘𝑗} phải 

thỏa mãn các ràng buộc (2), (3), (4), (5) tức là: 

∑ 𝑥𝑖𝑘 =
𝑝
𝑘=1 𝑎𝑖 , ∑ 𝑦𝑘𝑗 =

𝑝
𝑘=1

𝑏𝑗 ,   ∑ 𝑥𝑖𝑘 =
𝑚
𝑖=1  ∑ 𝑦𝑘𝑗  ≤  

𝑛
𝑗=1 𝑑𝑘 ,   𝑥𝑖𝑘 ≥ 0, 𝑦𝑘𝑗 ≥ 0         

∀ 𝑖 = 1,… ,𝑚;  𝑗 = 1,… , 𝑛;  𝑘 = 1,… , 𝑝.                                                   

Từ đó ta có: 

∑ 𝑎𝑖 =
𝑚
𝑖=1  ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑘 =

𝑝
𝑘=1

𝑚
𝑖=1  ∑ ∑

𝑥𝑖𝑘
=

𝑝
𝑘=1

𝑚
𝑖=1  ∑ ∑ 𝑦𝑘𝑗 =

𝑛
𝑗=1

𝑝
𝑘=1

 ∑ 𝑏𝑗   
𝑛
𝑗=1                                          

và  ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑘 =  ∑ 𝑎𝑖
𝑝𝑚
𝑖=1

𝑚
𝑖=1  ≤  ∑ 𝑑𝑘

𝑝
𝑘=1

𝑝
𝑘=1 . 

(⇐) Giả sử điều kiện (6) thỏa mãn, ta cần chứng 

minh bài toán (P) có nghiệm tối ưu. 

- Trước hết, ta cần chứng minh luôn tồn tại một 

phương án chấp nhận được {�̅�𝑖𝑘 , �̅�𝑘𝑗} của bài toán 

(P) thỏa mãn các ràng buộc (2) - (5).  

Thật vậy, ta phân phối lượng hàng 𝑎1 của trạm 

phát 𝐴1 vào điểm trung chuyển 𝐷1. Khi đó xảy ra 

một trong các trường hợp sau: 

+ Nếu 𝐴1 phát hết và 𝐷1 thu đủ thì tiếp theo ta 

phân phối lượng hàng 𝑎2 của trạm phát 𝐴2 vào điểm 

trung chuyển 𝐷2. 

+ Nếu 𝐴1 phát hết và 𝐷1 thu thiếu thì tiếp theo ta 

phân phối lượng hàng 𝑎2 của trạm phát 𝐴2 vào 𝐷1. 

+ Nếu 𝐴1 phát chưa hết và 𝐷1 thu đủ thì tiếp 

theo ta phân phối lượng hàng còn lại của 𝐴1vào 

điểm trung chuyển 𝐷2. 

Tiếp tục quá trình trên, sau hữu hạn lần phân phối 

và từ điều kiện ∑ 𝑎𝑖  ≤  ∑ 𝑑𝑘
𝑝
𝑘=1

𝑚
𝑖=1  toàn bộ lượng 

hàng của 𝑚 trạm phát đã được chuyển đến 𝑝 điểm 

trung chuyển, tức là tồn tại phương án chấp nhận �̅�𝑖𝑘 

của giai đoạn vận chuyển thứ nhất. 

Trong giai đoạn vận chuyển thứ hai, ta cũng tiến 

hành phân phối hàng như trong giai đoạn vận chuyển 

thứ nhất. Từ điều kiện (6) đảm bảo toàn bộ lượng hàng 

từ 𝑝 điểm trung chuyển được vận chuyển hết đến 𝑛 
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trạm thu hay tồn tại phương án chấp nhận được �̅�𝑘𝑗. 

- Như vậy, tập chấp nhận được của bài toán (P) 

khác rỗng. Do các ràng buộc (2), (3) và (5) nên 

phương án chấp nhận được bất kì {𝑥𝑖𝑘 , 𝑦𝑘𝑗} luôn 

phải có: 

0 ≤ 𝑥𝑖𝑘  ≤  𝑎𝑖 , 0 ≤  𝑦𝑘𝑗 ≤ 𝑏𝑗  ∀ 𝑖 = 1,… ,𝑚;  𝑗 =

1,… , 𝑛;  𝑘 = 1,… , 𝑝. 

Suy ra tập chấp nhận được bị chặn. Theo điều kiện 

tồn tại nghiệm của bài toán quy hoạch tuyến tính (xem 

[1], tr. 68-71) thì bài toán (P) có phương án tối ưu.    

3. Bài toán vận tải dạng bảng tương đương (dạng 

bài toán vận tải có ô cấm) và thuật toán giải  

Theo [6], nhà toán học Nga V. A. Maš đã đề xuất 

đưa (P) về bài toán vận tải cổ điển dạng bảng, tuy 

nhiên trước đó ít lâu một ý tưởng tương tự cũng đã 

được nhà toán học Mỹ A. Orden nêu ra. Phương 

pháp Orden - Maš thiết kế một bảng vận tải thích 

hợp (Bảng 1), gồm (m + p) trạm phát và (n + p) trạm 

thu (do p điểm trung chuyển vừa là điểm nhận vừa là 

điểm gửi hàng).  

Trong bảng trên, hàng 0 (trên cùng) và cột 0 (bên 

trái) là các hàng, cột tiêu đề; mỗi hàng (từ 1 tới m + 

p) đại diện cho một trạm phát, mỗi cột (từ 1 tới p + n) 

đại diện cho một trạm thu và mỗi ô (giao của hàng và 

cột) của bảng tương ứng với một cặp "phát - thu", 

chẳng hạn ô ở hàng 1 cột 1 tương ứng với cặp "phát - 

thu" A1 - D1; ô ở hàng m + 1 cột p + 1 tương ứng với 

cặp "phát-thu" D1- B1. Trong mỗi ô, góc trên bên trái 

ghi cước phí và góc dưới bên phải ghi số đơn vị hàng 

cần vận chuyển, ví dụ xmp chỉ số đơn vị hàng sẽ vận 

chuyển từ trạm phát Am tới điểm trung chuyển Dp, 

xm+1,p + 2 chỉ số đơn vị hàng sẽ vận chuyển từ điểm 

trung chuyển D1 tới trạm thu B2. 

Chú ý 1: Các ô tô sẫm mầu là các ô không được 

phép vận chuyển hàng trực tiếp từ các trạm phát đến 

các trạm thu, cũng như giữa các điểm trung chuyển 

với nhau, vì thế cước phí đặt bằng số M khá lớn (so 

với bất cứ cước phí thực tế nào trong bài toán).  

Các biến số xm + k, k (k = 1,…,p) trong bảng dùng để 

chỉ khả năng (dung lượng) của điểm trung chuyển Dk 

không sử dụng hết (còn dư), các ô tương ứng có cước 

phí đặt bằng 0. 

Bảng 1. Bảng vận tải của bài toán vận tải tương đương 

          Thu → 

  Phát ↓ 

D1 D2  Dp B1 B2  Bn 

d1 d2  dp b1 b2  bn 

A1 a1 

 𝑐11
1   𝑐12

1    𝑐1𝑝
1   M  M   M 

x11 x12  x1p x1,p+1 x1,p+2  
         

x1,p+n 

A2 a2 

 𝑐21
1   𝑐22

1    𝑐2𝑝
1   M  M   M 

x21 x22  x2p x2,p+1 x2,p+2  
         

x2,p+n 

                    

Am am 

 𝑐𝑚1
1   𝑐𝑚2

1    𝑐𝑚𝑝
1   M  M   M 

xm1 xm2  xmp xm,p+1 xm,p+2  
        

xm,p+n 

D1 d1 

 0  M   M 𝑐11
2 + 𝑐1 𝑐12

2 + 𝑐1  𝑐1𝑛
2 + 𝑐1 

xm+1,1 xm+1,2  xm+1,p 
      

xm+1,p+1 

      

xm+1,p+2 
 

      

xm+1,p+n 

D2 d2 

 M  0   M 𝑐21
2 + 𝑐2 𝑐22

2 + 𝑐2  𝑐2𝑛
2 + 𝑐2 

xm+2,1 xm+2,2  xm+2,p 
      

xm+2,p+1 

      

xm+2,p+2 
 

      

xm+2,p+n 

                    

Dp dp 

 M  M   0 𝑐𝑝1
2 + 𝑐𝑝 𝑐𝑝2

2 + 𝑐𝑝  𝑐𝑝𝑛
2 + 𝑐𝑝 

xm+p,1 xm+p,2  xm+p,p xm+p,p+1 xm+p,p+2  
      

xm+p,p+n 

Nguồn: Tác giả tự lập 
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Cải biên một trong những thuật toán (hay chương 

trình máy tính) đã có, chẳng hạn thuật toán thế vị, 

giải bài toán vận tải tương đương ta sẽ nhận được lời 

giải tối ưu của bài toán.  

Từ đó, tập hợp các giá trị {𝑥𝑖𝑘  , 𝑦𝑘𝑗 =

𝑥𝑚+𝑘,𝑝+𝑗}; 𝑖 = 1,… ,𝑚; 𝑗 = 1,… , 𝑛;  𝑘 = 1,… , 𝑝 . sẽ 

cho ta lời giải tối ưu của bài toán vận tải có trung 

chuyển (P).  

Các thuật toán giải bài toán vận tải cổ điển dạng 

bảng đã được trình bày khá đầy đủ trong nhiều giáo 

trình, sách tham khảo về tối ưu hóa bằng tiếng Việt ([1] 

và [2]), nên ở đây không cần nhắc lại. 

Chú ý 2: 

- Trong thuật toán thế vị đã biết giải bài toán vận 

tải tương đương, phương án cực biên xuất phát được 

tìm bằng phương pháp cực tiểu chi phí cải biên với 

trình tự như sau: 

a) Phân phối hàng ở giai đoạn vận chuyển thứ nhất 

(từ các trạm phát tới các điểm trung chuyển). 

b) Phân phối hàng ở giai đoạn vận chuyển thứ hai 

(từ các điểm trung chuyển tới các điểm thu) tùy vào 

lượng hàng thực tế nhận tại các điểm trung chuyển sau 

giai đoạn vận chuyển thứ nhất. 

- Các ô ghi dung lượng của điểm trung chuyển Dk 

không sử dụng hết có thể trở thành ô chọn của 

phương án cực biên. 

4. Ví dụ minh họa mô hình vận tải có trung 

chuyển trong thị trường xuất khẩu gạo của Việt 

Nam hiện nay 

Theo [4], Việt Nam hiện nay nằm trong nhóm ba 

quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, trong đó 

các tỉnh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long 

chiểm 95,17% tổng sản lượng xuất khẩu của cả nước. 

Từ các cảng nội thủy tại đồng bằng sông Cửu Long 

(Mỹ Thới, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa Đéc, Hàm 

Luông), gạo xuất khẩu được vận chuyển đến các 

cảng tập kết (cảng trung chuyển) Sài Gòn và Cần 

Thơ. Sau đó, từ hai cảng này gạo được vận tải chủ 

yếu đến các các quốc gia nhập khẩu lớn nhất của Việt 

Nam: Philippines (cảng Manila), Indonesia (cảng 

Jakarta), Nigeria (cảng Lagos) theo đường biển. 

Ta xét mô hình vận tải có trung chuyển gạo xuất 

khẩu nêu trên với các dữ liệu đầu vào: 

- Khối lượng gạo xuất khẩu (đơn vị: nghìn tấn) 

tại các cảng phát theo thứ tự: Mỹ Thới, Mỹ Tho, 

Vĩnh Long, Sa Đéc, Hàm Luông được cho dưới dạng 

véc tơ lượng phát: 𝑎 =  (20, 10, 10, 15, 10)𝑇. 

- Khối lượng gạo cần nhập (đơn vị: nghìn tấn) tại 

các cảng thu Manila, Jakarta, Lagos theo thứ tự dưới 

dạng véc tơ lượng thu: 𝑏 =  (30, 20, 15)𝑇 . 

- Khối lượng gạo tối đa (đơn vị: nghìn tấn) chứa 

được và chi phí lưu trữ hàng (đơn vị: USD/tấn) của 

các cảng trung chuyển Sài Gòn và Cần Thơ theo thứ 

tự được cho trong véc tơ dung lượng: 𝑑 =

 (40, 30)𝑇 và ma trận chi phí lưu trữ 𝐶 =  (1 2). 

- Chi phí vận chuyển 1 tấn gạo (đơn vị: USD/tấn) 

giữa các cảng nội địa (cảng phát - cảng trung chuyển), 

các cảng quốc tế (cảng trung chuyển - cảng thu) được 

cho lần lượt qua hai ma trận chi phí vận chuyển: 

𝐶1 = 

(

 
 

12 11
12 12
11 13
12 11
12 13

)

 
 
, 𝐶2 =  (

25 26 42
24 26 42

)  

Bài toán đặt ra là tìm phương án vận chuyển sao 

cho tổng chi phí (vận chuyển + lưu kho) là nhỏ nhất? 

Từ các dữ liệu đầu vào của mô hình, ta đưa về bài 

toán vận tải dạng bảng tương đương với (m + p) = 7 

trạm phát và (p + n) = 5 trạm thu. Ta có bảng vận tải 

tương ứng như sau (Bảng 2.). 

Bảng 2. Bảng vận tải của Ví dụ minh họa 

    Thu → 

Phát ↓ 

S. Gòn C. Thơ Manila Jakarta Lagos 

40 30 30 20 15 

Mỹ Thới 20 
  12  11  M  M  M 

x11 x12 x13 x14 x15 

Mỹ Tho 10 
  12   12  M  M  M 

x21 x22 x23 x24 x25 

Vĩnh 

Long 
10 

  11   13  M  M  M 

x31 x32 x33 x34 x35 

Sa Đéc 15 
  12   11  M  M  M 

x41 x42 x43 x44 x45 

Hàm 

Luông 
10 

  12   13  M  M  M 

x51 x52 x53 x54 x55 

Sài Gòn 40 
 0  M   26   27  43 

x61 x62 x63 x64 x65 

Cần Thơ 30 
 M  0   26   28  44 

x71 x72 x73 x74 x75 

 

 

 

 

Nguồn: Tác giả tự lập 
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Dễ dàng kiểm tra bài toán (P) tương ứng thỏa 

mãn điều kiện có nghiệm (6), do đó mô hình đặt ra 

có lời giải tối ưu. 

Dùng thuật toán thế vị cải biên giải bài toán vận 

tải với dữ liệu ở Bảng 2, các số liệu tính toán tại các 

vòng lặp được ghi tóm tắt theo thứ tự ở các Bảng 3, 

4, 5 dưới đây: 

Bảng 3. Bảng vận tải của Ví dụ minh họa tại vòng  

lặp thứ nhất 

    Thu → 

     

Phát ↓ 

Sài 

Gòn 

Cần 

Thơ 
Manila Jakarta Lagos 

𝑢𝑖 

40 30 30 20 15 

Mỹ 

Thới 
20 

  12 11  M M  M 
0 

0 20 0 0      0 

Mỹ Tho 10 
  12 12  M M  M 

0 
10 0 0 0      0 

Vĩnh 

Long 
10 

11 13  M M  M 
-1 

10 0 0 0 0 

Sa Đéc 15 
12 11  M M  M 

0 
5 10 0 0  0 

Hàm 

Luông 
10 

12 13  M M  M 
0 

10 0 0 0   0 

Sài Gòn 40 
0 M 26 27  43 

-12 
5 0 30 5   0 

Cần 

Thơ 
30 

 M  0   26   28  44 
-11 

0 0 0 15 15 

𝑣𝑗  12 11 38 39 55  

Nguồn: Tác giả tự lập 

Bảng 4. Bảng vận tải của Ví dụ minh họa 

 tại vòng lặp thứ hai 

Thu → 

 

Phát ↓ 

Sài 

Gòn 

Cần 

Thơ 
Manila Jakarta Lagos 

𝑢𝑖 

40 30 30 20 15 

Mỹ 

Thới 
20 

  12  11  M  M  M 
0 

0 20 0 0     0 

Mỹ Tho 10 
  12   12  M  M  M 

0 
10 0 0 0   0 

Vĩnh 

Long 
10 

  11   13  M  M  M 
-1 

10 0 0 0   0 

Sa Đéc 15 
  12   11  M  M  M 

0 
5 10 0 0   0 

Hàm 

Luông 
10 

  12   13  M  M  M 
0 

10 0 0 0  0 

Sài Gòn 40 
 0  M   26   27  43 

-12 
5 0 15 20  0 

Cần 

Thơ 
30 

 M  0   26   28  44 
-12 

0 0 15 0 15 

𝑣𝑗  12 11 38 39 56  

Bảng 5. Bảng vận tải của Ví dụ minh họa tại vòng  

lặp thứ ba 

    Thu → 

     

Phát ↓ 

Sài 

Gòn 

Cần 

Thơ 
Manila Jakarta Lagos 

𝑢𝑖 

40 30 30 20 15 

Mỹ 

Thới 
20 

  12  11  M  M  M 
0 

0 20 0 0      0 

Mỹ Tho 10 
  12   12  M  M  M 

0 
10 0 0 0    0 

Vĩnh 

Long 
10 

  11   13  M  M  M 
-1 

10 0 0 0 0 

Sa Đéc 15 
  12   11  M  M  M 

0 
5 10 0 0  0 

Hàm 

Luông 
10 

  12   13  M  M  M 
0 

10 0 0 0   0 

Sài Gòn 40 
 0  M   26   27  43 

-12 
5 0 0 20  15 

Cần 

Thơ 
30 

 M  0   26   28  44 
-11 

0 0 30 0 0 

𝑣𝑗  12 11 37 39 55  

Nguồn: Tác giả tự lập 

Vậy phương án tối ưu cần tìm của mô hình vận 

tải có trung chuyển gạo xuất khẩu là: 

(𝑥12, 𝑥21, 𝑥31, 𝑥41, 𝑥42, 𝑥51, 𝑥64, 𝑥65, 𝑥73) =

 (20, 10, 10, 5, 10, 10, 20, 15, 30) với chi phí tối ưu 

𝑓𝑚𝑖𝑛 = 2705000 USD.  

  Chú ý 3: Trong các bảng tại các vòng lặp, ô in 

đậm là ô điều chỉnh, chu trình đi qua ô in đậm và các 

ô in nghiêng. 

5. Kết luận 

Bài toán vận tải thông thường chỉ cho phép 

chuyển hàng trực tiếp từ các trạm phát (điểm cung 

cấp hàng) đến các trạm thu (điểm thu nhận hàng). 

Bài toán vận tải thông thường được mở rộng thành 

mô hình vận tải có trung chuyển, trong đó hàng hóa 

có thể cần phải chuyển qua các điểm trung gian để 

lưu giữ hay xử lý, sau đó được chuyển tiếp tới các 

trạm thu. Ta có thể xem các điểm trung gian vừa là 

điểm nhận hàng (trạm thu), vừa là điểm giao hàng 

(trạm phát). Để tìm lời giải tối ưu cho bài toán vận 

tải có trung chuyển ta giải một bài toán vận tải thông 

thường với (m + p) điểm phát và (n + p) điểm thu, 

trong đó m là số điểm cung cấp hàng, n là số điểm 

thu nhận hàng và p là số điểm trung chuyển. 

Mô hình vận tải có trung chuyển cho phép mở 

rộng rất nhiều phạm vi ứng dụng của bài toán vận tải 

trong thực tiễn. 

 

Nguồn: Tác giả tự lập 
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Tóm tắt 

Nghiên cứu này áp dụng mô hình momen tổng quát 

của Wooldridge (2009) với điều chỉnh của Vincenzo 

Mollisi & Gabriele Rovigatti (2017) nhằm ước 

lượng hàm sản xuất và đo lường năng suất nhân tố 

tổng hợp của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm 

Việt Nam giai đoạn 2012-2017. Kết quả ước lượng 

cho thấy: (1) Các doanh nghiệp chế biến thực phẩm 

hiện vẫn thâm dụng lao động và có hiệu suất giảm 

theo quy mô; (2) Đóng góp trung bình của năng suất 

nhân tố tổng hợp vào sản lượng đạt khoảng 2,76; 

(3) Khu vực doanh nghiệp chế biến thực phẩm đầu 

tư trực tiếp nước ngoài có đóng góp của năng suất 

nhân tố tổng hợp vào sản lượng lớn nhất, tiếp đến là 

khu vực doanh nghiệp nhà nước và xếp cuối cùng là 

các doanh nghiệp tư nhân. 

Từ khóa: Năng suất nhân tố tổng hợp, hồi quy 

GMM, ngành chế biến thực phẩm. 

Abstract  

This study applies the generalized method of 

moments model of Wooldridge (2009) with 

modification of Vincenzo Mollisi & Gabriele 

Rovigatti (2017) to estimate production function and 

measure total factor productivity of Vietnamese food 

processing firms in the period 2012 between 2017. 

The estimated results show that: (1) Food 

processing firms tend to be labor-intensive and 

experience decreasing return to scale; (2) The 

average contribution of total factor productivity to 

output is about 2.76; (3) The foreign direct 

investment food processing firms sector has the 

largest contribution of total factor productivity to 

output, followed by the state-owned sector and the 

last being the private sector. 

Keywords: Total factor productivity, GMM 

regression, food processing industry. 

 

1. Đặt vấn đề 

Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Việt 

Nam có vị trí quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp 

chế biến, chế tạo. Là một trong những nhóm ngành 

công nghiệp được Chính phủ Việt Nam lựa chọn ưu 

tiên phát triển nhằm nâng cao sản lượng và giá trị 

xuất khẩu trong giai đoạn hiện nay đến năm 2025, 

tầm nhìn 2030. Trong những năm qua nhóm ngành 

này có xu hướng tăng trưởng mạnh, đạt mức gần 7% 

năm, kim ngạch xuất khẩu tăng từ 8% đến 10% năm, 

đạt trên 40 tỷ USD năm 2018. Qua đó Việt Nam đã 

trở thành nước nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về 

xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.  

Bên cạnh những thành tựu đạt được, nhóm ngành 

chế biến thực phẩm Việt Nam hiện nay vẫn còn tồn 

tại nhiều hạn chế. Sự tăng trưởng sản lượng của các 

doanh nghiệp chủ yếu là do tăng vốn và lao động. 

Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào 

tăng trưởng sản lượng còn thấp. Tỷ trọng đầu tư có 

sự chênh lệch giữa các ngành nghề và khu vực 

doanh nghiệp nên có sự khác biệt lớn về đóng góp 

của TFP giữa các khu vực doanh nghiệp chế biến 

thực phẩm nhà nước, tư nhân và đầu tư trực tiếp 

nước ngoài (FDI). Hơn nữa trong những năm qua 

việc ước tính TFP của nhóm ngành chế biến thực 

phẩm Việt Nam được thực hiện chủ yếu bởi phương 

pháp hạch toán tăng trưởng nên chưa giải quyết 

được vấn đề nội sinh. Do đó ước lượng TFP của 

nhóm ngành này trong những năm qua còn chưa 

chính xác. 

Xuất phát từ những lý do trên, nghiên cứu này áp 

dụng các kỹ thuật bán tham số và phương pháp hồi 

quy momen tổng quát (GMM) để ước lượng hàm 

sản xuất và TFP của nhóm ngành chế biến thực 

phẩm Việt Nam. Qua đó có các dự báo chính xác 

hơn về kết quả sản xuất cũng như đóng góp của TFP 

vào sản lượng.  
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2. Tổng quan nghiên cứu 

Ước lượng chính xác TFP là một vấn đề cơ bản 

trong kinh tế, là chủ đề được nhiều nhà kinh tế học 

quan tâm. Khi chịu các sốc năng suất tích cực, các 

doanh nghiệp phản ứng bằng cách mở rộng sản xuất 

để tăng sản lượng do đó nhu cầu các đầu vào cũng 

tăng. Ngược lại, khi chịu các sốc năng suất tiêu cực 

thì các doanh nghiệp sẽ cắt giảm sản lượng nên nhu 

cầu về các yếu tố đầu vào sẽ giảm. Sự tương quan 

dương giữa các mức đầu vào quan sát được và các sốc 

năng suất không quan sát được sẽ dẫn đến ước lượng 

về TFP bị chệch khi ước lượng bằng phương pháp 

bình phương tối thiểu (OLS). Đã có nhiều phương 

pháp được đề xuất đề giải quyết vấn đề này, chúng ta 

có thể gộp lại thành các nhóm các phương pháp như 

sau: Nhóm các phương pháp tác động cố định (FE), 

nhóm các phương pháp biến công cụ (IV), và nhóm 

các phương pháp kiểm soát hàm sản xuất (CF).  

Trong nhóm CF, Olley& Pakes (1996) (OP) [5] 

là những người đầu tiên đề xuất thủ tục ước lượng 

hai bước để khắc phục tính nội sinh trong mô hình. 

Các ông đã chọn mức đầu tư đại diện cho các sốc 

năng suất. Tuy nhiên, phương pháp OP gặp hạn chế 

lớn trong áp dụng thực tế, làm hạn chế phạm vi ứng 

dụng của nó. Điều này xuất phát từ thực tế hoạt động 

sản xuất công nghiệp, mức đầu tư của các doanh 

nghiệp thường không được quyết định tại từng thời 

điểm mà được tích lũy trong vài năm trước khi thực 

hiện nên các số liệu ở cấp độ doanh nghiệp có rất 

nhiều quan sát có mức đầu tư bằng không tại các 

thời điểm. Do đó nó vi phạm giả định về tính đơn 

điệu trong hàm đầu tư của OP. Levinsohn & Petrin 

(2003) (LP) [3] đã khắc phục hạn chế này bằng cách 

đề xuất các mức đầu vào trung gian đại diện cho các 

sốc năng suất.   

Cả phương pháp OP và LP đều giả định các 

doanh nghiệp có thể điều chỉnh các mức đầu vào 

ngay lập tức mà không chịu tổn thất về chi phí khi 

chịu sự tác động của các sốc năng suất. Tuy nhiên 

Bond & Soderbom (2005) đã chỉ trích các phương 

pháp OP và LP và cho rằng hệ số của lao động có 

thể được ước lượng vững trong một bước nếu các 

biến tự do biến thiên độc lập với biến đại diện cho 

sốc năng suất. Ngược lại, các hệ số sẽ đa cộng tuyến 

hoàn hảo trong ước lượng ở bước một và do đó 

không thể xác định được hệ số của lao động. Do đó 

Ackerberg, Caves & Frazer (2015) (ACF) [1] đã đề 

xuất phương pháp thay thế dựa trên các giả định mới 

nhằm khắc phục hạn chế này. 

Wooldridge (2009) (WRDG) [7] đã đề xuất giải 

quyết các vấn đề của OP và LP bằng các thay thế thủ 

tục ước lượng hai bước bằng cách thiết lập một mô 

hình hồi quy GMM. Cụ thể, Wooldridge (2009) đã 

thu hẹp các momen liên quan trong các hệ số của các 

phương trình được thiết lập bởi OP và LP. Các 

phương trình này đều có biến phụ thuộc giống nhau 

nhưng được đặc trưng bởi một tập các công cụ khác 

nhau. Cách tiếp cận như vậy giải quyết được các vấn 

đề sau: (i) Khắc phục vấn đề sản lượng tiềm năng 

trong bước một của ACF; (ii) Dễ dàng có được các 

sai số tiêu chuẩn tốt hơn, tính được cả cho trường 

hợp tự tương quan và phương sai sai số thay đổi. 

Một giả định quan trọng làm cơ sở cho cả vấn đề 

tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp tại thời điểm t 

và các mô hình OP, LP và WRDG đó là: Sốc năng 

suất riêng biệt tại thời điểm t (
t ) không ảnh hưởng 

đến sự lựa chọn các biến trạng thái đã nhận được tại 

thời điểm t-b, mà chỉ ảnh hưởng đến các biến tự do. 

Vì vậy, 
t không tương quan đồng thời với giá trị 

trạng thái, giá trị trễ của các biến trạng thái và biến 

tự do nên tất cả đều là công cụ để xác định tham số. 

Tuy nhiên, việc thêm biến trễ vào hệ thống sẽ làm 

giảm số chiều và các thông tin hiện có của mẫu. Do 

đó Vincenzo Mollisi & Gabriele Rovigatti (2017) 

(VG) [4] đã thiết lập một thủ tục ước lượng bằng 

cách sửa lại thủ tục ước lượng của Wooldridge 

(2009) dựa trên ma trận các công cụ bảng động. 

Cách tiếp cận này làm tăng các giới hạn momen 

nhưng không làm mất thông tin, đây là vấn đề rất 

được mong đợi khi ước lượng thực nghiệm với các 

tập dữ liệu bảng có số quan sát lớn nhưng thời gian 

ngắn (các tập dữ liệu này là phổ biến trong nghiên 

cứu thực nghiệm hiện nay). 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Để ước lượng TFP cho các doanh nghiệp, nghiên 

cứu lựa chọn công nghệ sản xuất Cobb-Douglas cho 

các doanh nghiệp. Hàm sản xuất của doanh nghiệp i 

tại thời điểm t được viết ở dạng logarit như sau: 

0it k it l it ity k l              (1) 
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Với yit, kit và lit lần lượt là logarit tự nhiên tổng 

sản lượng đầu ra, của vốn và của lao động. Trong đó 

kit là biến trạng thái và lit là biến tự do (Olley& 

Pakes (1996), Levinsohn & Petrin (2003), 

Wooldridge (2009) [3], [5], [7])  

Theo Van Beveren (2012) [6], 
it được phân rã 

thành sốc năng suất riêng biệt 
itv  được quan sát bởi 

chủ doanh nghiệp nhưng không được quan sát bởi 

nhà kinh tế và sai số không quan sát được của 

phương trình 
it . Do đó (1) có thể được viết lại như 

sau: 

0it k it l it it ity k l v                    (2) 

Khi đó 
0it itv    được xác định là năng suất 

của doanh nghiệp i tại thời điểm t. Ước lượng các hệ 

số của phương trình (2), từ đó tính được năng suất 

như sau: 

0
ˆ ˆ ˆˆ ˆ

it it it k it l itv y k l                   (3) 

Các ước lượng ˆ
k  và ˆ

l  và ước tính TFP 

được tính toán dựa trên phương pháp GMM của 

Wooldridge (2009) được điều chỉnh bởi Vincenzo 

Mollisi & Gabriele Rovigatti (2017)  

(GMM_wrdg&vg) (xem [4], [7]) bằng phần mềm 

Stata 14. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Số liệu và biến số 

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu tổng điều tra 

doanh nghiệp của Tổng cục thống kê trong các 

năm từ 2012-2017. Qua xử lý dữ liệu nghiên cứu 

có được số liệu của 2.079 doanh nghiệp chế biến 

thực phẩm, trong đó có 65 doanh nghiệp nhà nước, 

1.801 doanh nghiệp tư nhân và 213 doanh nghiệp 

FDI. Các biến số trong mô hình nghiên cứu được 

trình bày trong Bảng 1. 

4.2. Kết quả nghiên cứu 

Bảng 2 trình bày các kết quả ước lượng hàm sản 

xuất và đóng góp của TFP vào sản lượng theo 

phương pháp của Levinsohn & Petrin (2003) và 

phương pháp GMM của Wooldridge (2009) được 

điều chỉnh bởi Vincenzo Mollisi & Gabriele 

Rovigatti (2017). 

Bảng 2. Kết quả ước lượng hàm sản xuất và năng suất 

nhân tố tổng hợp của các doanh nghiệp chế biến            

thực phẩm 

 Phương pháp LP 
Phương pháp 

GMM_wrdg&vg 

Variable Coef t Coef t 

L 0,549*** 36,34 0,617*** 69,68 

K 0,245*** 20,57 0,309*** 35,32 

TFP 3,631 2,755 

Nguồn: Kết quả ước lượng của tác giả từ Stata 14 

Các hệ số ước lượng của vốn và lao động ở các 

phương pháp là phù hợp và có ý nghĩa thống kê. Có 

đôi chút sự khác biệt giữa các phương pháp, tuy 

nhiên nó đều cho thấy cùng xu hướng đó là: Hệ số 

co giãn của lao động đối với sản lượng lớn hơn hệ số 

co giãn của vốn, hàm ý các doanh nghiệp chế biến 

thực phẩm Việt Nam hiện nay vẫn còn thâm dụng 

lao động. Tổng hệ số co giãn của lao động và vốn 

theo sản lượng nhỏ hơn 1 cho thấy các doanh nghiệp 

chế biến thực phẩm hiện đang có hiệu suất giảm 

theo quy mô. 

Về đóng góp của TFP cho thấy có sự khác biệt 

lớn giữa hai phương pháp. Kết quả của phương pháp 

LP cho thấy đóng góp trung bình của TFP là 3,631 

trong khi phương pháp GMM_wrdg&vg chỉ là 2,755. 

Như đã phân tích trong phần tổng quan, kết quả ước 

lượng TFP bằng phương pháp GMM_wrdg&vg sẽ 

được lựa chọn cho các doanh nghiệp chế biến thực 

Bảng 1. Mô tả biến đầu vào và các biến đầu ra 

Biến số Phương pháp đo lường 

Biến 

đầu ra 
VA 

Là giá trị gia tăng thực của 

doanh nghiệp, được tính theo 

giá so sánh năm 2010 (bằng 

giá trị gia tăng danh nghĩa /hệ 

số khử lạm phát). 

Các 

biến 

đầu 

vào 

K 

Tổng tài sản thực của doanh 

nghiệp ở thời điểm cuối năm, 

tính theo giá so sánh 2010 

(bằng tài sản cuối năm /hệ số 

khử lạm phát). 

L 
Là số lao động toàn thời gian 

của doanh nghiệp trong năm. 

Các biến VA, K, L đều được lấy logarit tự nhiên 

trước khi đưa vào mô hình. 
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phẩm ở giai đoạn 2012-2017. Điều này cho thấy, 

đóng góp của các nhân tố khác ngoài vốn và lao 

động (tiến bộ công nghệ, chất lượng lao động, chất 

lượng vốn và sử dụng hiệu quả các nguồn lực khác) 

làm tăng sản lượng đầu ra lên 2,755 lần. 

Bảng 3 mô tả phân phối TFP của các doanh 

nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam giai đoạn 

2012-2017. Kết quả cho thấy, TFP có sự thay đổi 

không đáng kể trong giai đoạn này, đóng góp trung 

bình vào sản lượng là 2,755. Độ lệch chuẩn trung 

bình của TFP qua các năm thay đổi nhỏ cho thấy 

khoảng cách về công nghệ sản xuất, cải tiến chất 

lượng lao động, quản trị và sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực giữa các doanh nghiệp chế biến thực 

phẩm trong giai đoạn này chưa được thu hẹp.  

Các tính toán TFP giữa các khu vực doanh 

nghiệp chế biến thực phẩm nhà nước, tư nhân và 

FDI trong giai đoạn 2012-2017 được trình bày và 

Bảng 3. Phân phối TFP của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm 

Năm Obs Mean Std. D Min Max 

2012 2079 2,824 0,843 -0,427 6,573 

2013 2079 2,741 0,835 -1,212 6,469 

2014 2079 2,730 0,854 -0,445 5,649 

2015 2079 2,661 0,884 -2,972 5,770 

2016 2079 2,863 0,825 -1,838 6,280 

2017 2079 2,712 0,867 -1,245 6,694 

  Nguồn: Kết quả ước lượng của tác giả từ Stata 14 

 

Nguồn: Kết quả ước lượng của tác giả từ Stata 14 

Hình 1. Biểu đồ Histogram về TFP của các khu vực doanh nghiệp  

chế biến thực phẩm 
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Bảng 4. TFP của các khu vực doanh nghiệp chế biến thực phẩm 

TFP  Obs Mean Std. D Min Max 

DN nhà nước 65 2,892 0,792 0,010 4,673 

DN  tư nhân 1801 2,655 0,805 -2,972 6,694 

DN FDI 213 3,575 0,830 0,988 6,573 

Nguồn: Kết quả ước lượng của tác giả từ Stata 14 
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mô tả trong Bảng 4 và Hình 1. Kết quả cho thấy khu 

vực doanh nghiệp FDI có sự đóng góp của TFP vào 

sản lượng cao nhất, trung bình khoảng 3,58 trong 

giai đoạn này. Tiếp đến là khu vực doanh nghiệp nhà 

nước (2,89) và cuối cùng là khu vực doanh nghiệp tư 

nhân (2,66). Điều này phản ánh khu vực doanh 

nghiệp chế biến thực phẩm FDI có công nghệ sản 

xuất, quản trị, chất lượng lao động tốt hơn khu vực 

doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, qua đó có sự 

đóng góp của TFP vào sản lượng cao hơn. Có thể 

nói những chính sách ưu đãi khi đầu tư vào nhóm 

ngành chế biến thực phẩm như: Miễn thuế nhập 

khẩu thiết bị công nghệ cho sản xuất, giảm thuế thu 

nhập doanh nghiệp từ 25% xuống 20%, miễn giảm 

thuế từ 1 đến 4 năm với những dự án thuộc diện ưu 

đãi đầu tư,… đã có tác động tích cực đến TFP của 

các doanh nghiệp chế biến thực phẩm FDI. Ngược 

lại khu vực doanh nghiệp chế biến thực phẩm tư 

nhân có TFP thấp nhất, phản ánh tình trạng khó khăn 

của các doanh nghiệp này trong việc tiếp cận vốn để 

cải tiến công nghệ, còn yếu trong quản trị doanh 

nghiệp, trình độ lao động còn thấp. 

5. Kết luận và khuyến nghị 

Nghiên cứu sử đụng phương pháp GMM của 

Wooldridge (2009) với điều chỉnh của Vincenzo 

Mollisi & Gabriele Rovigatti (2017) để ước lượng 

hàm sản xuất và đo lường TFP của các doanh nghiệp 

chế biến thực phẩm giai đoạn 2012-2017. Từ kết quả 

ước lượng, nghiên cứu có thể rút ra một vài kết luận 

và khuyến nghị sau:  

Các doanh nghiệp đang thâm dụng lao động và 

có hiệu suất giảm theo quy mô. Do đó, các doanh 

nghiệp cần gia tăng công nghệ vào sản xuất và 

không nên mở rộng quy mô sản xuất trong những 

năm tiếp theo. 

Đóng góp trung bình của TFP vào sản lượng của 

các doanh nghiệp đạt khoảng 2,76, trong đó khu vực 

doanh nghiệp FDI có đóng góp của TFP vào sản 

lượng lớn nhất, tiếp đến là khu vực nhà nước và cuối 

cùng là khu vực tư nhân. Điều này cho thấy các 

doanh nghiệp chế biến thực phẩm FDI đã tận dụng 

được các chính sách ưu đãi của Chính phủ để dẫn 

đầu về công nghệ sản xuất và quản trị doanh 

nghiệp,… Trong khi các doanh nghiệp tư nhân 

(chiếm trên 80% số lượng doanh nghiệp và số lượng 

lao động) đang tụt lại phía sau. Điều này đòi hỏi 

Chính phủ cần có có các chính sách cụ thể về tiếp 

cận tín dụng, tiếp cận đất đai, đào tạo lao động để 

giúp các doanh nghiệp tư nhân nâng cao đóng góp 

của TFP vào sản lượng.  
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Tóm tắt 

Các vấn đề trách nhiệm dân sự phát sinh từ sự cố 

tràn dầu trên biển đã được cộng đồng toàn cầu 

quan tâm và đưa ra các quy định mang tính chất 

quốc tế. Các quy định quốc tế đó được thông qua 

bởi các thỏa thuận, công ước quốc tế dưới sự bảo 

trợ của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Trong 

số các mục đích chính của thỏa thuận, công ước 

quốc tế là thiết lập các quy tắc và thủ tục thống 

nhất về trách nhiệm và bồi thường thiệt hại ô 

nhiễm dầu trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, một 

số quốc gia có ảnh hưởng lớn đến ngành hàng hải 

không tham gia đầy đủ vào các thỏa thuận quốc 

tế có liên quan này. Thái độ như vậy có thể ảnh 

hưởng cho nỗ lực chung để đạt được mục đích 

thống nhất của pháp luật vê ô nhiễm dầu trên 

toàn cầu. Bài viết này, sẽ phân tích vai trò của 

các quốc gia trong việc đạt được sự thống nhất 

như vậy. Với mục đích đó, tác giả sẽ phân tích 

nền tảng của các thỏa thuận, công ước quốc tế có 

liên quan; xem xét kỹ lưỡng các lý do, cũng như 

các thách thức về sự tham gia hạn chế vào các 

thỏa thuận quốc tế về ô nhiễm dầu của Hoa Kỳ; 

và nghiên cứu các sáng kiến quốc gia của Hoa Kỳ 

trong bộ luật OPA 1990. Có lẽ, chúng ta sẽ nhận 

ra tầm quan trọng của sự tham gia đầy đủ của 

các quốc gia nhằm đạt được mục đích thống nhất 

các thỏa thuận và công ước quốc tế trên toàn cầu.  

Từ khóa: Ô nhiễm dầu tàu, luật hàng hải, công 

ước CLC. 

Abstract 

The issues of civil liability resulting from oil spills 

at sea have been concerned by the global 

community and given international regulations. 

Those international regulations are adopted by 

international agreements and conventions under 

the auspices of the International Maritime 

Organiation (IMO). Among major purposes of 

international agreements and conventions is to 

establish uniform rules and procedures for oil 

pollution on a global scale. Nevertheless, some 

influential maritime States are not fully 

participating in the relevant international 

agreements. Such attitude could jeopardie the 

common endeavor to achieve uniformity of the 

law on oil pollution on a global scale. This paper 

will analye the role of states in achieving 

uniformity. For that purpose, the author will 

analye the background of relevant international 

agreements, conventions; scrutinied reasons for 

as well as challenges of limited participation of 

the United States of America; and studying 

national initiatives of USA with particular focus 

on OPA 1990. Probably, we could realie the 

importance of collective and full participation of 

States in order to achieve uniformity purpose of 

international agreements and conventions. 

Keywords: Ships’ oil pollution, maritime law, 

CLC convention. 

1. Đặt vấn đề 

Sự phát triển của việc vận tải dầu bằng đường 

biển đã góp phần gia tăng ô nhiễm đại dương. Khởi 

nguồn, việc sử dụng dầu làm nhiên liệu cho động cơ 

tàu đã châm ngòi cho những thách thức ô nhiễm biển 

bởi dầu. Khi nhu cầu về dầu là nguồn năng lượng 

chính cho thế giới tăng lên, việc vận chuyển dầu 

bằng tàu trên khắp các đại dương cũng tăng lên. Việc 

này đã thúc đẩy nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến 

phòng chống ô nhiễm môi trường do dầu gây ra ở 

cấp toàn cầu. Và Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô 

nhiễm biển bởi dầu 1954 là tiêu chuẩn quốc tế đầu 

tiên điều chỉnh các vấn đề liên quan đến ô nhiễm dầu 

tàu, và sau này được phát triển thành Công ước quốc 

tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra 1973, được 

sửa đổi bởi Nghị định thư 1978 (Công ước MARPOL 

73/78) [1]. Gần đây, cộng đồng quốc tế đã xây dựng 
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một số công ước, thỏa thuận quốc tế khác nhằm bảo 

vệ môi trường biển, nhất là để ngăn ngừa ô nhiễm 

dầu từ tàu cũng như để giảm thiểu hậu quả khi sự cố 

tràn dầu xảy ra. 

Khi có một sự cố tràn dầu lớn, các vấn đề trách 

nhiệm dân sự và bồi thường liên quan đến sự cố đã 

tạo ra một thách thức quốc tế nghiêm trọng, ảnh 

hưởng tiêu cực đến kinh tế của các quốc gia bị ảnh 

hưởng. Cũng thông qua các sự cố dầu tràn, cộng 

đồng thế giới cũng nhận ra rằng có một lỗ hổng trong 

các quy định thống nhất quốc tế điều chỉnh các vấn 

đề liên quan đến bồi thường thiệt hại này, đó là 

nguyên nhân mà chúng ta cần có các quy tắc cụ thể, 

rõ ràng hơn nữa. Từ đó, các quốc gia đã nỗ lực xem 

xét, đánh giá lại các điều luật về vấn đề này dưới sự 

bảo trợ của IMO. Hiện tại, IMO đã ban hành một số 

thỏa thuận, công ước quốc tế về trách nhiệm pháp lý 

dân sự đối với bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi 

trường biển do dầu gây ra, như: Công ước quốc tế về 

trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu 

(CLC); Công ước quốc tế về việc thành lập một quỹ 

quốc tế về bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu (FUND); 

Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt 

hại ô nhiễm dầu nhiên liệu (Bunker 2001); Công ước 

quốc tế về trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt 

hại liên quan đến việc vận chuyển các chất độc hại 

và độc hại bằng đường biển (HNS), 1996. 

Các công ước quốc tế khi được ban hành, các 

quốc gia thường xem xét, đánh giá việc gia nhập 

công ước. Ngoài ra, một số công ước, thỏa thuận 

khác được ban hành bởi tác động của sự cố tràn dầu. 

Hoa Kỳ là quốc gia ảnh hưởng lớn trong ngành vận 

tải dầu bằng đường biển, tuy nhiên Hoa Kỳ đã không 

tham gia đầy đủ vào các thỏa thuận quốc tế liên quan 

đến ô nhiễm dầu trên biển, điều này đã ảnh hưởng 

đến mục đích của các thỏa thuận quốc tế muốn 

hướng đến là: thống nhất trên toàn cầu [2]. Vấn đề 

này đã được bài viết “Một nghiên cứu về chế độ 

trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu: sự 

khác biệt giữa OPA và CLC” của tác giả Phạm Văn 

Tân đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam (B), Tập 61 - Số 10, tháng 10/2019, đã phân 

tích so sánh sự khác nhau giữa chế độ của Hoa Kỳ 

vào CLC, cũng như nguyên nhân tại sao Hoa Kỳ 

không tham gia vào chế độ CLC. Bên cạnh đó, cho 

đến gần đây, đã có những nỗ lực cải thiện các thỏa 

thuận quốc tế có liên quan để đạt được sự thống nhất 

của các quy định và thủ tục về trách nhiệm pháp lý 

dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm môi trường do dầu 

gây ra. Những nỗ lực này giúp các thỏa thuận quốc 

tế thể hiện được vai trò tốt hơn để giải quyết những 

vấn đề đơn giản và liên quan, xuất phát từ sự cố dầu 

tràn. Những nỗ lực của cộng đồng quốc tế đã được 

tác giả W. Hui phân tích trong luận án tiến sĩ của 

mình, trong luận án này tác giả đã phân tích các nỗ 

lực của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Hàng 

hải quốc tế thực hiện từ khi hình thành các công ước 

đến khi thực hiện nó tại các quốc gia thành viên [3]. 

Tuy nhiên, quy định, thủ tục quốc tế đó muốn đạt 

được vai trò của mình thì cần phải có sự hưởng ứng 

tham gia, ký kết đầy đủ từ các quốc gia trên thế giới. 

2. Thỏa thuận, công ước quốc tế về trách nhiệm 

dân sự đối với thiệt hại ô nhiềm dầu tàu 

Việc thông qua thỏa thuận quốc tế về trách nhiệm 

pháp lý dân sự và bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu 

được khởi đầu khi những tác động tiêu cực nặng nề 

của sự cố tràn dầu đối với nền kinh tế của các quốc 

gia liên quan. Cụ thể, sự cố tràn dầu Torrey Canyon 

năm 19671 đã mang đến những vấn đề pháp lý quan 

trọng về trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại 

ô nhiễm dầu. Tàu dầu Torrey Canyon bị gặp nạn tại 

dải san hô Seven Stones ngoài khơi Lands Ends và 

đã làm ô nhiễm dầu kéo dài từ phía Nam nước Anh 

qua Bờ Tây nước Pháp. Trong số các vấn đề pháp lý 

khó khăn bao gồm lựa chọn luật pháp, lựa chọn tòa 

án để giải quyết sự việc, nguồn quỹ để phục hồi môi 

trường cũng như bồi thường cho những nạn nhân bị 

thiệt hải bởi sự cố này. 

Điều đáng lưu ý là, các quốc gia chịu ảnh hưởng 

trực tiếp từ sự cố tràn dầu Torrey Canyon đã đi đầu 

để yêu cầu hỗ trợ từ IMO, nhằm xây dựng thỏa thuận 

quốc tế với mục đích điều chỉnh các vấn đề phức tạp 

liên quan đến trách nhiệm pháp lý và bồi thường 

thiệt hại ô nhiễm dầu [3]. Trải qua rất nhều hội nghị, 

cũng như các tranh luận của các quốc gia thì thỏa 

thuận quốc tế đầu tiên về trách nhiệm dân sự và bồi 

thường thiệt hại do ô nhiễm dầu đã được thông qua 

vào năm 1969, tức là “Công ước quốc tế về trách nhiệm 

dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC 1969)”. 

Theo đó, việc tạo ra CLC 1969 bắt nguồn từ 

                                                           
1 Tháng 3/1967, tàu chở dầu Torrey Canyon đã bị gặp nạn và mắc 

cản ở bờ biển phía đông nam nước Anh, hậu quả là khoảng 110.000 

tấn dầu thô tràn ra khắp bờ biển của Anh và Pháp, nó là vụ tràn dầu 

lớn nhất trong lịch sử cho đến thời điểm đó. Với những thiệt hại lớn 

của vụ tràn dầu Torrey Canyon, IMO đã nhận thấy rằng cần phải có 

nguồn tài chính sẵn có để đảm bảo cho việc bồi thường thiệt hại ô 

nhiễm dầu [3]. 
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mong muốn chung của các quốc gia là áp dụng các 

quy định và thủ tục thống nhất chung trên toàn cầu 

về trách nhiệm pháp lý phát sinh từ thiệt hại ô nhiễm 

dầu cũng như việc bồi thường thỏa đáng [4]. CLC 

1969 nhằm đảm bảo có đủ tiền để bồi thường thiệt 

hại. Điều này được phản ánh trong việc áp dụng các 

quy định về trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt; bảo 

hiểm trách nhiệm bắt buộc; và thành lập một hệ 

thống quỹ quốc tế cho thiệt hại ô nhiễm dầu. Trong 

khi bảo hiểm bắt buộc được đóng góp bởi lợi ích vận 

chuyển, quỹ bổ sung được đóng góp bởi lợi ích dầu 

hàng; theo cách đó, thiệt hại do tràn dầu đã được chia 

sẻ trách nhiệm chung cho toàn ngành. 

Năm 1992, CLC 1969 đã trải qua một sửa đổi lớn 

được thông qua, Nghị định thư của Tổ chức Hàng hải 

Quốc tế năm 1992 để sửa đổi “Công ước quốc tế về 

trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu 

năm 1969 (CLC 1992)”. Trong số những thay đổi lớn 

do là sự gia tăng khoản bồi thường và cải tiến trong 

những định nghĩa, khái niệm, giải thích về thiệt hại ô 

nhiễm [5]. Để đạt được hiệu quả đó, có một điều 

khoản được thêm vào để định nghĩa cụ thể, rõ hơn 

đối với loại thiệt hại ô nhiễm có thể được đền bù. 

Như, lúc đầu thiệt hại cho môi trường không nằm 

trong số thiệt hại có thể được đền bù. Có lẽ, việc loại 

trừ thiệt hại môi trường là hợp lý khi xem xét trên 

khía cạnh là tập trung trọng tâm bảo vệ lợi ích kinh 

tế của các nạn nhân. Tuy nhiên, với thời gian trôi đi, 

nhận thức được đề cao và sự tham gia tích cực của 

cộng đồng vào các vấn đề môi trường, sự gia tăng áp 

lực bảo vệ môi trường dẫn đến các quốc gia thành 

viên phải cùng nhau lý luận và đưa ra quyết định 

đúng đắn về việc có nên bồi thường cho các thiệt hại ô 

nhiễm môi trường hay không? Và cuối cùng, nó đã 

được chấp nhận trong các thỏa thuận quốc tế liên quan. 

Năm 2003, một sửa đổi bổ sung khác đã được 

thông qua đối với quỹ quốc tế về thiệt hại ô nhiễm 

dầu, tức là Nghị định thư 2003 sửa đổi “Công ước 

quốc tế về việc thành lập Quỹ quốc tế về bồi thường 

thiệt hại ô nhiễm dầu năm 1992 (Quỹ bổ sung 2003)” 

[6]. Quỹ bổ sung 2003 cung cấp trách nhiệm cao hơn 

cho các ngành vận tải và dầu mỏ, nhưng bù lại, sự 

bảo vệ tốt hơn cho các nạn nhân ô nhiễm dầu. Cho 

đến nay, mức bồi thường bổ sung theo Quỹ bổ sung 

2003 này vẫn chưa phải áp dụng trong bất kỳ sự cố ô 

nhiễm dầu nào. 

Như vậy, thông qua các thỏa thuận quốc tế, quy 

tắc quốc tế liên quan đến trách nhiệm dân sự đối với 

thiệt hại ô nhiễm dầu tàu đã được thiết lập tốt hơn. 

Tuy nhiên, xem xét một số thay đổi theo thời gian 

cũng như các ưu tiên thay đổi, cần phải thực hiện các 

sửa đổi cần thiết để cải thiện hơn nữa các quy tắc và 

bảo vệ tốt hơn đối với các nạn nhân ô nhiễm dầu. 

Những sửa đổi như vậy đã được chứng minh là có 

thể chấp nhận và hữu ích. 

3. Gia nhập các thỏa thuận, công ước quốc tế 

3.1. Sự cân nhắc và gia nhập 

Việc gia nhập, ký kết những thỏa thuận quốc tế, 

công ước quốc tế của các quốc gia có thể phải trải 

qua ba quá trình quan trọng. Nó bao gồm từ thời 

điểm cân nhắc để thông qua, cho đến khi ký, phê 

chuẩn, gia nhập, và việc thực hiện các thỏa thuận, 

công ước quốc tế đó. 

Cộng đồng quốc tế bao gồm nhiều quốc gia có 

chủ quyền với nền kinh tế và xã hội phát triển khác 

nhau, đó là mấu chốt của vấn đề khó khăn khi tham 

gia, thực thi cùng một thỏa thận, công ước quốc tế 

chung. Chúng ta hãy đánh giá các thành viên của 

IMO thực hiện các thỏa thuận, công ước quốc tế có 

liên quan về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô 

nhiễm dầu tàu. Người ta có thể thấy rằng các quốc 

gia thành viên của IMO từ các nước ven biển lớn 

như Canada, Indonesia, Nga cho đến các quốc gia rất 

nhỏ hoặc thậm chí không giáp biển như Congo, Áo, 

Aerbaijan và Luxemburg. Ngoài ra, trong số các 

thành viên của IMO có các nước có cờ, các nước có 

cảng, và các nước khác không phải là các quốc gia 

có cờ, cũng như có cảng. Tất cả đều chia sẻ các 

chương trình nghị sự chung để trở thành một phần 

của IMO, vì đó là nhu cầu xuất phát từ hòa bình hoặc 

bảo vệ những lợi ích từ việc vận chuyển đường biển 

và môi trường biển. 

Nên khi cân nhắc thông qua các thỏa thuận quốc 

tế, sự hưởng ứng tham gia của tất cả các nước thành 

viên và các thành phần có liên quan là rất quan trọng. 

Mặc dù, sự tồn tại của các lợi ích khác nhau khiến 

cho việc tranh luận về việc có thông qua các công 

ước quốc tế hay không đã trở lên khá phức tạp. Điều 

tương tự cũng xảy ra đối với các thỏa thuận, công 

ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với ô nhiễm 

dầu tàu. Trong số các vấn đề được đàm phán bao 

gồm quy định về phân chia trách nhiệm đối với chủ 

sở hữu con tàu, căn cứ trách nhiệm pháp lý là trách 

nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay trách nhiệm pháp lý 

tuyệt đối, và các giới hạn về trách nhiệm pháp lý [7]. 

Sau khi thông qua các thỏa thuận quốc tế về trách 

nhiệm pháp lý dân sự đối với ô nhiễm dầu tàu, việc 
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chấp nhận gia nhập, ký kết các thỏa thuận, công ước 

này cũng được cộng đồng quốc tế đón nhận. Và đến 

nay, số lượng các quốc gia thành viên của CLC 1992 

đã lên tới 140 [8], bao gồm mười quốc gia ven biển 

lớn nhất ngoại trừ Hoa Kỳ. Từ mức độ chấp nhận 

trên toàn cầu và khả năng giải quyết các vấn đề của 

các thỏa thuận, công ước quốc tế, chúng ta sẽ không 

phủ nhận rằng đó là một thành tựu. 

Tuy nhiên, việc chấp nhận, tham gia vào Quỹ bổ 

sung cho thiệt hại ô nhiễm dầu vẫn chưa tương ứng. 

Đáng chú ý là chỉ có các quốc gia đã tham gia CLC 

1992 mới đủ điều kiện để tham gia vào Quỹ bổ sung. 

Trong số mười quốc gia ven biển lớn nhất, Indonesia 

và Trung Quốc đã bỏ qua Quỹ 1992. Theo Quỹ 1992, 

các quốc gia thành viên có nghĩa vụ nộp cho Quỹ 

Bồi thường ô nhiễm dầu quốc tế (Quỹ IOPCF) khoản 

tiền tương ứng theo tỷ lệ lượng dầu xuất nhập khẩu 

trong năm của các nhà nhập khẩu dầu ở các quốc gia 

đó. Và nguyên nhân chính khi hầu hết các quốc gia 

đã tham gia CLC 1992 nhưng không muốn chịu trách 

nhiệm đóng góp cho Quỹ, về cơ bản là để bảo vệ lợi 

ích nền kinh tế của nước họ, do đó đã không tham 

gia Quỹ 1992. Đó có thể là lý do hợp lý cho các nước 

ven biển nhỏ, nhưng không hợp lý đối với các nước 

ven biển lớn, tồn tại nguy cơ dầu tràn ở mức cao. 

Nguy cơ dầu tràn cao đòi hỏi phải có nhu cầu lớn 

hơn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người 

bị thiệt hại từ ô nhiễm dầu. 

Ngoài ra, việc chấp nhận Quỹ bổ sung 2003 

không thuận lợi như CLC 1992. Chỉ có 118 nước 

trong số 140 nước thành viên của CLC 1992 tham 

gia Quỹ bổ sung 2003. Có lẽ các quốc gia đã tham 

gia Quỹ bổ sung 2003 này hầu hết đều lo ngại hoặc 

họ đã trải qua những khó khăn về tác động bất lợi 

của sự cố tràn dầu. Tất nhiên, Quỹ bổ sung 2003 đã 

quy định trách nhiệm đối với các quốc gia và ngành 

công nghiệp dầu mỏ, giúp các nạn nhân của ô nhiễm 

đạt được khả năng bồi thường đầy đủ cao hơn. Do đó, 

rất khuyến khích các quốc gia hàng hải lớn tham gia 

Quỹ bổ sung 2003. 

3.2. Thái độ của Hoa Kỳ đối với các thỏa thuận, 

công ước quốc tế 

Như đã nêu trong phần đặt vấn đề của bài viết 

này, Hoa Kỳ nằm trong số các quốc gia ven biển lớn. 

Hoa Kỳ cũng là nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới. 

Ngoài ra, hơn hai mươi tiểu bang ở Hoa Kỳ là ven 

biển, do đó, một bờ biển dài với sự di chuyển đáng 

kể của dầu từ tiểu bang này sang tiểu bang khác dẫn 

đến nguy cơ tràn dầu cao. Điều đáng quan tâm là 

Hoa Kỳ là một trong những người tích cực trong các 

cuộc tranh luận, bàn thảo trước khi thông qua trách 

nhiệm pháp lý và chế độ bồi thường quốc tế đối với 

thiệt hại ô nhiễm dầu. Tuy nhiên, Hoa Kỳ chưa bao 

giờ là một thành viên của các thỏa thuận, công ước 

quốc tế liên quan đến trách nhiệm dân sự và bồi 

thường thiệt hại do ô nhiễm dầu [2]. 

Trong số các lý do Hoa Kỳ không tham gia vào 

các thỏa thuận, công ước quốc tế này là họ muốn ưu 

tiên sử dụng luật riêng của họ [2]. Hoa Kỳ cho rằng 

chế độ CLC không phù hợp để đáp ứng chi phí cho 

các sự cố tràn lớn, vì CLC không áp dụng trách 

nhiệm tuyệt đối đối với thiệt hại ô nhiễm dầu. Nhưng, 

dường như Hoa Kỳ sẽ có lợi ích cơ bản nếu tham gia 

các thỏa thuận quốc tế này, chỉ do Hoa Kỳ đã không 

thể đạt được sự đồng thuận về các lợi ích xung đột 

trong các tiểu bang của họ. Kết quả là, không có 

cách nào để Hoa Kỳ có thể phê chuẩn, ký kết thỏa 

thuận, công ước quốc tế về trách nhiệm và bồi 

thường thiệt hại ô nhiễm dầu tàu. 

Do đó, Hoa Kỳ đã không có bất kỳ thay đổi pháp 

luật một cách toàn diện nào về trách nhiệm pháp lý 

và bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu cho đến khi tàu 

M/T Exxon Valde2 gây ra ô nhiễm dầu nghiêm trọng 

vào năm 1989. Một sự cố đã xảy ra tổn thất lớn dẫn 

kiện tụng rộng rãi. Ngoài ra, Hoa Kỳ không có đủ 

tiền để ứng phó với sự cố tràn dầu lớn này. Do đó, 

việc ban hành các điều khoản mới toàn diện hơn về 

trách nhiệm và bồi thường tràn dầu đã được đề xuất, 

Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua “Đạo luật ô nhiễm 

dầu 1990 (OPA 1990)”. OPA 1990 bao gồm những 

điều luật giải quyết các vấn đề liên quan đến ô nhiễm 

dầu, trách nhiệm pháp lý và bồi thường ô nhiễm dầu 

từ tàu. Ngoài ra, một Quỹ đã được thiết lập để trang 

trải cho các biện pháp làm sạch hoặc đền bù thiệt hại 

mà người có trách nhiệm không biết hoặc có biết 

nhưng từ chối các khoản thanh toán [10]. 

Bài học từ thái độ của Hoa Kỳ là: bài học tốt nhất 

đó là rút ra từ hoàn cảnh và kinh nghiệm của chính 

mình. Hoa Kỳ đã không thấy sự cấp bách và tầm 

                                                           
2 Vào ngày 23/3/1989, tàu Exxon Valde khởi hành từ cảng Alyeska 

ở Valde, Alaska đến Los Angeles, California. Trên tuyến đường 

hành hải, tàu Exxon Valde đã đâm vào tàu Bligh Reef ở Prince 

William Sound và mắc cạn. Kết quả là, hơn 10 triệu gallon hàng 

dầu thô của tàu Exxon Valde đã tràn ra biển và gây ô nhiễm tới hơn 

3.000 dặm vuông, cùng với hơn 350 dặm bờ biển ở Prince William 

Sound; chi phí được trả bởi chủ tàu trong sự cố Exxon Valde lên tới 

hơn 8,6 tỷ USD [2]. 
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quan trọng của sự cố, tai nạn dầu tràn thông qua 

những bài học từ Vương quốc Anh và Pháp, cho đến 

khi sự cố, tai nạn xảy ra trong khu vực biển của 

chính mình. Tuy nhiên, từ đạo luật OPA 1990 của 

Hoa Kỳ cho thấy rằng: việc thay đổi các chính sách 

sẽ dễ dàng hơn sau các sự cố tai nạn. Từ đó rút ra bài 

học rằng: chúng ta phải nghiên cứu bài học của 

người khác để hiểu, và áp dụng phù hợp nhất cho đặc 

điểm và hoàn cảnh của mình. 

3.2.1. Điểm tương đồng giữa OPA 1990 và các thỏa 

thuận, công ước quốc tế liên quan 

Điều đặc biệt cần lưu ý là các thỏa thuận, công 

ước quốc tế về trách nhiệm và bồi thường ô nhiễm 

dầu tàu đã được ra đời từ một số sự cố, tai nạn dầu 

tràn lớn chưa từng có tính đến tại thời điểm đó, và 

OPA 1990 của Hoa Kỳ cũng vậy. Điều đó là một xu 

hướng điển hình cho việc xây dựng và ban hành các 

thỏa thuận quốc tế. Có lẽ các tai nạn có thể được 

xem là tác động mạnh mẽ trong việc giúp nhân loại 

nhìn nhận lại một số trường hợp từ một góc độ khác. 

Ngoài ra, xem xét cấu trúc của OPA 1990, người 

ta sẽ đồng ý rằng về cơ bản nó được ra đời dựa trên 

nền tảng cơ bản của các thỏa thuận quốc tế có liên 

quan về trách nhiệm dân sự và bồi thường thiệt hại 

do ô nhiễm dầu tàu. Tất cả các yếu tố cơ bản trong 

các điều khoản của các thỏa thuận quốc tế đều được 

thể hiện rõ trong OPA 1990, như: các điều về phân 

chia trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm pháp lý 

nghiêm ngặt, yêu cầu duy trì chế độ bảo hiểm bắt 

buộc và có sẵn quỹ bổ sung cho thiệt hại ô nhiễm 

dầu. Do đó, nhìn chung, các thỏa thuận, công ước 

quốc tế quốc tế về ô nhiễm dầu tàu và OPA 1990 có 

cùng cấu trúc. 

3.2.2. Sự khác nhau giữa OPA 1990 và các thỏa 

thuận, công ước quốc tế liên quan 

Phân tích các điều khoản của OPA 1990 một cách 

chi tiết, người ta đã tìm ra một số điểm khác nhau so 

với các thỏa thuận quốc tế khác liên quan. Đầu tiên, 

mục đích của các thỏa thuận, công ước quốc tế là 

đảm bảo có đủ khoản tiền để “bồi thường thỏa đáng” 

cho các nạn nhân của ô nhiễm dầu, nhưng mục đích 

của OPA 1990 là đảm bảo “bồi thường đầy đủ” và 

“kịp thời”. Mà “bồi thường thỏa đáng” có thể không 

nhất thiết có nghĩa là “bồi thường đầy đủ”. 

Một điểm khác biệt là trong khi các thỏa thuận, 

công ước quốc tế tập trung vào sự cố, tai nạn dầu 

tràn có nguồn gốc từ các tàu dầu, thì OPA 1990 quy 

định không chỉ sự cố tràn dầu từ tàu mà còn từ các 

công trình ngoài khơi, cảng nước sâu và đường ống. 

Do đó, OPA 1990 điều chỉnh sự cố, tai nạn dầu tràn gây 

ra bởi tất cả nguồn dầu có khả năng gây ô nhiễm [10]. 

Ngoài ra, OPA 1990 quy định cụ thể hơn đối với 

các loại thiệt hại có thể được đền bù. Nó có một danh 

sách các loại thiệt hại hoặc chi phí có thể được đền 

bù bao gồm: “thiệt hại về tài nguyên thiên nhiên”, 

“mất tài sản”, “mất doanh thu của Chính phủ”, cũng 

như “các dịch vụ công cộng tăng lên”. Còn với các 

loại thiệt hại có thể được đền bù theo các công ước 

quốc tế bị hạn chế bởi khái niệm “thiệt hại ô nhiễm” 

như được quy định trong các công ước quốc tế liên 

quan. Theo đó, một sự khác biệt quan trọng là khái 

niệm thiệt hại ô nhiễm trong công ước quốc tế bị hạn 

chế rất nhiều, đặc biệt là liên quan đến thiệt hại môi 

trường. Do đó, bồi thường thiệt hại môi trường theo 

OPA 1990 sẽ toàn diện hơn. 

Mặc dù OPA 1990 cũng “giới hạn trách nhiệm 

pháp lý”, nhưng giới hạn đó lớn hơn so với các giới 

hạn theo các công ước quốc tế. Ngoài ra, OPA 1990 

còn khắt khe hơn khi áp dụng “trách nhiệm tuyệt 

đối”3 với chi phí dùng để thực hiện các biện pháp 

loại bỏ hay làm sạch ô nhiễm dầu. Điều khoản này 

dường như là lý tưởng - một việc làm mạnh mẽ để 

bảo vệ môi trường biển. 

Do đó, OPA 1990 có thể được mô tả như là một 

phiên bản quốc gia của các thỏa thuận quốc tế về 

trách nhiệm và bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu. 

Mặc dù khó có thể kết nối các thỏa thuận quốc tế có 

liên quan và của OPA 1990, nhưng tất cả đều được 

khen ngợi là thành công trong cách cư xử của Hoa 

Kỳ trước sự cố, tai nạn dầu tràn lớn [9]. Nhưng, các 

thỏa thuận quốc tế là phương tiện quan trọng hướng 

tới các tiêu chuẩn thống nhất trên toàn cầu. 

4. Vai trò của các quốc gia đối với hiệu quả của các 

thỏa thuận, công ước quốc tế về ô nhiễm dầu tàu 

Theo như phân tích ở phần trên, sự tham gia của 

các nước đối với các thỏa thuận, công ước quốc tế về 

trách nhiệm và bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu là 

rất quan trọng, cũng như để có kết quả tốt nhất trong 

thi hành các thỏa thuận và công ước quốc tế đó. 

Trong những cuộc thảo luận về các thỏa thuận, công 

ước quốc tế, điều quan trọng là phải có càng nhiều 

chủ thể (các quốc gia) áp dụng để làm rõ mối quan 

tâm của họ, và thảo luận tìm ra cách tốt nhất để giải 

                                                           
3 Trong khi các công ước quốc tế chỉ áp dụng trách nhiệm nghiêm 

ngặt, tức chủ tàu vẫn được loại bỏ trách nhiệm trong ba trường hợp 

cụ thể. Còn OPA 1990 áp dụng trách nhiệm tuyện đối tức chủ tàu 

không được loại bỏ trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào [7]. 
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quyết các vấn đề chung trên phạm vi quốc tế. Do đó, 

sự tham gia của tất cả các chủ thể (quốc gia) cũng 

quan trọng như sự tham gia của các nước có ảnh 

hưởng lớn đối với vấn đề trách nhiệm và bồi thường 

thiệt hại ô nhiễm dầu tàu. 

Trong trường hợp bình thường, một thỏa thuận, 

công ước tốt sẽ được phản ánh thông qua việc ủng hộ, 

chấp thuận từ đông đảo các nước. Nhiều quốc gia sẽ 

phê chuẩn hoặc gia nhập thỏa thuận, công ước quốc 

tế như vậy, nhất là những nước tích cực tham gia 

thảo luận xây dựng các thỏa thuận đó, vì họ sẽ hiểu 

rõ nhất lý do tại sao các thỏa thuận, công ước quốc tế 

đó được thông qua. 

Tác động của việc Hoa Kỳ và các nước có ảnh 

hưởng khác không tham gia vào các thỏa thuận, công 

ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô 

nhiễm dầu, có thể phá vỡ mục tiêu hướng tới sự 

thống nhất các quy định và thủ tục về ô nhiễm dầu 

trên toàn thế giới. Một số quốc gia không tham gia 

các thỏa thuận, công ước quốc tế mà chỉ ban hành 

các bộ luật quốc gia dựa trên nền tảng của các thỏa 

thuận quốc tế, việc làm này sẽ làm mục tiêu thống nhất 

các quy tắc trên toàn thế giới càng trở lên xa vời. 

Ngoài ra, sức mạnh của các thỏa thuận, công ước 

quốc tế về trách nhiệm và bồi thường thiệt hại ô 

nhiễm dầu có thể đã được cải thiện với sự hưởng ứng 

gia nhập đầy đủ của các nước tiếp nhận dầu lớn. Do 

các Quỹ bổ sung phụ thuộc vào đóng góp của ngành 

dầu khí, nên sự hưởng ứng, gia nhập của các nước có 

nghĩa là có nhiều tiền hơn vào các thỏa thuận, công 

ước quốc tế này, và làm khả năng “bồi thường thỏa 

đáng” hơn cho các khiếu nại về thiệt hại ô nhiễm dầu. 

Do đó, các thỏa thuận, công ước quốc tế về trách 

nhiệm và bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu sẽ tìm 

thấy sức mạnh trong sự thống nhất của tất cả các chủ 

thể - các quốc gia có liên quan và các quốc gia có 

ảnh hưởng trên trường quốc tế. 

5. Kết luận 

Từ khi hình thành thì thương mại dầu trên biển 

về cơ bản là một hình thức thương mại quốc tế. Với 

thương mại hàng hải hiện nay, có thể phát sinh các 

vấn đề pháp lý phức tạp liên quan đến “trách nhiệm 

đối với thiệt hại ô nhiễm dầu”. Người ta có thể thấy 

rằng chủ sở hữu đăng ký tàu là công dân của một 

nước, con tàu mang cờ của một nước khác, chủ sở 

hữu hàng hóa dầu được chở trên tàu là một công dân 

của một nước khác nữa, và thủy thủ đoàn của con tàu 

lại đến từ nhiều nước khác nhau. Bên cạnh đó, sự cố, 

tai nạn dầu tràn không có ranh giới. Dầu có thể tràn 

ra từ một con tàu, lan rộng và gây ô nhiễm vùng biển 

của một số nước. Với trường hợp như vậy, chắc chắn 

sẽ phát sinh một số khó khăn pháp lý trong việc theo 

đuổi các vấn đề về trách nhiệm pháp lý và bồi 

thường thiệt hại do dầu tràn. Nên, chúng ta cần phải 

cùng nhau giải quyết các vấn đề chung mang tính 

chất quốc tế như vậy. 

Các thỏa thuận, công ước quốc tế về ô nhiễm dầu 

được thảo luận, thông qua với mục đích đạt được sự 

thống nhất của các quy tắc trên toàn thế giới. Một 

lượng lớn các nước đã gia nhập, ký kết các thỏa 

thuận quốc tế như vậy, bao gồm hầu hết các quốc gia 

ven biển. Điều đó biểu thị sự phát triển lớn trong 

việc hiện thực hóa nhu cầu, cũng như sự mong muốn 

của các nước đối với các quy tắc trong lĩnh vực này 

được tiêu chuẩn hóa trên toàn cầu. Nhưng, vẫn có 

những nước chưa tham gia, ký kết các thỏa thuận, 

công ước quốc tế này, và một số nước chỉ tham gia 

một thỏa thuận quốc tế và bỏ qua các thỏa thuận 

khác, đặc biệt là Quỹ bổ sung 2003 đối với bồi 

thường thiệt hại ô nhiễm dầu. 

Các thỏa thuận, công ước quốc tế là kết quả của 

sự thảo luận, cân nhắc từ các quốc gia có địa vị khác 

nhau, trình độ phát triển kinh tế không giống nhau, 

chính trị trong nước đa dạng, và các hệ thống luật 

khác nhau. Do đó, các thỏa thuận quốc tế có thể 

không cung cấp một giải pháp hoàn hảo cho mọi 

quốc gia hài lòng hoàn toàn về mọi mặt. Tuy nhiên, 

sự tham gia, ký kết của các nước trong các thỏa 

thuận quốc tế rất quan trọng trong việc đạt được các 

quy tắc được tiêu chuẩn hóa trên toàn cầu, đặc biệt là 

về các vấn đề có tính chất quốc tế như thiệt hại ô 

nhiễm dầu từ tàu. 
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Tóm tắt 

Tàu biển thương mại ngày càng được trang bị rất 

nhiều thiết bị, hệ thống tự động hóa, công nghệ 

thông tin hiện đại dựa trên máy tính và internet. 

Điều này cũng đồng nghĩa với việc luôn có các 

mối đe dọa tấn công mạng, mà hậu quả có thể 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành hàng hải.  

Thuyền viên Việt Nam được trang bị khá hạn chế 

kiến thức về an ninh mạng. Nhiều thuyền viên vẫn 

chưa nhận thức đầy đủ về các mối nguy hiểm và 

hậu quả cùng các cách thức tấn công mạng nhằm 

vào tàu biển để có các biện pháp phòng tránh 

hiệu quả. Ngay cả trong nội dung những chương 

trình huấn luyện an ninh cho thuyền viên (có cấp 

chứng chỉ), cũng chưa đề cập đến vấn đề an ninh 

mạng và an ninh mạng đối với tàu biển.  

Với mục đích nâng cao nhận thức về an ninh 

mạng đối với thuyền viên Việt Nam, bài báo nêu 

lên các cách thức đang được sử dụng để tấn công 

mạng cũng như làm nổi bật đối tượng yếu nhất 

chính là thuyền viên và đề xuất các giải pháp 

nhằm loại bỏ, giảm thiểu các mối đe dọa hoặc 

tránh phạm lỗi của một cuộc tấn công mạng.  

Từ khóa: An ninh hàng hải; Các mối đe dọa đối 

với hàng hải; An ninh mạng đối với tàu biển. 

Abstract 

Commercial ships are increasingly equipped with 

a lot of equipment, automation systems, modern 

information technology based on computers and 

the internet. This also means that there are always 

cyberattacks, which can have a serious impact on 

the maritime industry. 

Vietnamese seafarers have limited knowledge of 

cyber security. Many seafarers are still not fully 

aware of the dangers and consequences, as well 

as the types of cyber attacks against ships to take 

effective preventive measures. Even in the content 

of security training programs for crews (with 

certification), did not mention the issue of cyber 

security and network security for ships. 

With purpose to raise the awareness of 

cybersecurity for Vietnamese seafarers, the article 

highlights the ways in which cyber attacks are 

used as well as highlighting the weakest target 

seafarers and proposing solutions on how to 

eliminate, minimize threats or to avoid falling foul 

of an attack cyber. 

Keywords: Maritime Security; Maritime threats; 

Cyber Security on the ships. 

1. Đặt vấn đề 

Vận tải hàng hải đóng vai trò hết sức quan trọng 

đối với nền kinh tế thế giới. Hơn 80% lượng hàng 

hóa trên thế giới tính theo thể tích và hơn 70% giá trị 

của chúng được vận chuyển bằng đường biển. Trong 

vận tải hàng hải, tàu biển là phương tiện chính và 

đóng vai trò chủ chốt. Những con tàu ngày càng sử 

dụng nhiều hơn các trang thiết bị, các hệ thống tự 

động hóa và công nghệ thông tin hiện đại. Các hệ 

thống này chủ yếu được kết nối với internet và hệ 

thống thông tin liên lạc từ xa. Các thiết bị và hệ 

thống lắp đặt trên tàu được thiết kế và vận hành bằng 

cách sử dụng máy tính và kết nối Internet và như vậy 

sẽ làm cho chúng dễ bị tấn công mạng. Đặc biệt, 

trong những trường hợp khi con tàu đang trong vùng 

ven biển hoặc ở gần bến cảng mà chúng bị tấn công 

mạng thì hậu quả có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

cả một khu vực rộng lớn.  

Theo dữ liệu điều tra của các cơ quan an ninh 

mạng, phần lớn các cuộc tấn công mạng trên tàu 

được vô tình kích hoạt bởi thuyền viên, khi họ có thể 

là đã mở các file đính kèm email giả hoặc siêu liên 

kết hoặc sử dụng phương tiện di động đã bị nhiễm 

virus độc hại phá hoại. Theo báo cáo khảo sát vào 

năm 2018, có đến 92% thuyền viên xác nhận rằng 

việc truy cập internet có ảnh hưởng mạnh mẽ đến họ 

và họ thường xuyên thực hiện việc này [1]. Trong 

khi đó, thuyền viên Việt Nam chưa được trang bị đầy 
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đủ kiến thức về an ninh mạng một cách chính thống. 

Minh chứng cho điều này đó là, nội dung kiến thức 

thuyền viên được trang bị trong các khóa học có cấp 

chứng chỉ về an ninh dựa trên bộ luật quốc tế về an 

ninh tàu và bến cảng (ISPS) cũng không đề cập đến 

an ninh mạng. Có rất nhiều thuyền viên cho rằng với 

sự phức tạp của các hệ thống trên tàu thì các cuộc tấn 

công mạng khó có thể xảy ra.  

2. Phân tích an ninh mạng trong các văn bản 

pháp luật quốc tế 

Với vị trí và vai trò của mình Tổ chức Hàng hải 

Quốc tế (IMO) đã ban hành nhiều văn bản pháp luật 

liên quan đến an ninh, an toàn trong lĩnh vực hàng hải. 

2.1. Công ước về an toàn sinh mạng trên biển 

(SOLAS) và những bộ luật, hướng dẫn liên quan 

Điều 1 trong chương XI-2 của công ước SOLAS, 

ngay trong phần định nghĩa “sự cố an ninh bất 

thường” đã không bao gồm những rủi ro và nguy 

hiểm mạng. 

Bộ luật quốc tế chính, đặc thù nhất về an ninh đối 

với tàu biển là bộ luật ISPS. Nội dung chi tiết nhất 

của bộ luật liên quan đến an ninh tàu biển được thể 

hiện cụ thể trong các mục A/8.4, B/8 và B/15 của bộ 

luật là các quy định về thiết lập và duy trì kế hoạch 

an ninh đối với một con tàu. Tuy nhiên, cũng giống 

như SOLAS, đó là, ISPS chỉ cung cấp kế hoạch an 

ninh chống lại các mối đe dọa vật lý như cướp biển.  

Vào tháng 6 năm 2016 tổ chức IMO đã phê duyệt 

và ban hành văn bản MSC.1/Circ. 1526 “Hướng dẫn 

tạm thời về Quản lý rủi ro mạng hàng hải” trong 

phiên họp thứ 96 của Ủy ban An toàn Hàng hải. Đến 

tháng 7 năm 2017 IMO đã ban hành văn bản 

MSC-FAL.1/Circ.3, 2017 “Hướng dẫn về quản lý rủi 

ro không gian mạng hàng hải”, thay thế cho 

MSC.1/Circ. 1526. Các văn bản này chủ yếu cung 

cấp các khuyến nghị mức cao cho sự quản lý rủi ro 

không gian mạng cùng các yếu tố hỗ trợ việc quản lý 

rủi ro mạng. Các văn bản này cùng các hướng dẫn 

của một số tổ chức hàng hải lớn trên thế giới như 

Hiệp hội hàng hải Quốc tế và Baltic (BIMCO),   

Cơ quan Vận tải biển quốc tế (ICS) tập trung vào 

hướng dẫn xây dựng quy trình quản lý rủi ro mạng 

hàng hải cho các công ty và các nhà khai thác tàu 

gồm 5 bước, nhận diện; phòng ngừa; phát hiện; ứng 

phó và khôi phục.  
Ngoài các bộ luật và hướng dẫn trên còn có Nghị 

quyết MSC.428(98) về “Quản rủi ro mạng hàng hải 

trong hệ thống quản lý an toàn” của IMO. Nghị 

quyết MSC.428(98) khuyến khích các quốc gia mà 

tàu mang cờ buộc các công ty đối xử với quản lý an 

ninh mạng ở cấp độ công ty thông qua hệ thống quản 

lý an toàn (SMS) theo yêu cầu của bộ luật quản lý an 

toàn quốc tế (ISM). 

2.2. Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn huấn luyện, 

cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên (STCW 

78/2010) 

Không chỉ phần A-VI/ 5 của Công ước STCW 

mô tả trình độ của một sĩ quan an ninh tàu biển, mà 

phần A-VI/ 6 của STCW cũng yêu cầu thuyền viên 

tàu biển phải được đào tạo, huấn luyện làm quen về 

an ninh, những người chịu trách nhiệm về an ninh 

của con tàu phải được đào tạo nâng cao nhận thức về 

an ninh. Tuy nhiên, trong các chương trình đào tạo, 

huấn luyện liên quan đến an ninh của STCW như 

chương trình huấn luyện 3.19 (model course 3.19) 

cho sĩ quan an ninh tàu biển, chương trình huấn 

luyện 3.20 (model course 3.20) cho sĩ quan an ninh 

công ty, model course 3.26 đào tạo an ninh cho 

những thuyền viên được chỉ định đảm nhiệm nhiệm 

vụ an ninh của tàu, chương trình 3.27 đào tạo, huấn 

luyện nhận thức an ninh cho tất cả thuyền viên, đều 

không chứa bất kỳ nội dung nào về an ninh mạng, 

mà chỉ cung cấp đào tạo về an ninh vật lý, điển hình 

nhất là cướp biển.  

Tất cả các văn bản pháp luật của IMO cũng như 

rất nhiều hướng dẫn về an ninh, huấn luyện và đào 

tạo an ninh của các tổ chức hàng hải quốc tế lớn, uy 

tín cũng mới chỉ tập trung vào: 

- Đề cập kế hoạch an ninh chống lại các mối đe 

dọa vật lý như cướp biển; 

- Đào tạo, huấn luyện thuyền viên chống lại các 

mối đe dọa vật lý như cướp biển; 

- Xây dựng quy trình quản lý rủi ro an ninh mạng. 

Theo đúng quy định trong phần A-VI/6 của 

STCW thì thuyền viên phải được huấn luyện an ninh 

mạng đối với tàu biển ngay ở mức độ làm quen về an 

ninh. Trong khi đó, mặc dù được huấn luyện và cấp 

chứng chỉ về an ninh, nhưng thuyền viên không được 

trang bị một cách chính thống về an ninh mạng, mà 

đây lại là một trong những đòi hỏi hết sức cần thiết 

trong tình hình hiện nay. Có nhiều thuyền viên vẫn 

chưa thể hiểu được hậu quả mà một cuộc tấn công 

mạng gây ra.  

3. Tấn công mạng vào tàu biển thông qua mối liên 

kết yếu nhất chính là thuyền viên 

Các con tàu ngày càng trở nên tối tân hơn và có 

kết nối nhiều hơn. Liên lạc của tàu, ngày nay, mang 
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nhiều dữ liệu và nhanh hơn bao giờ hết. Các thiết bị, 

hệ thống được trang bị trên tàu rất hiện đại lại càng 

ngày càng dễ bị tấn công xâm nhập, can thiệp. 

Thuyền viên trên tàu được luân chuyển thường 

xuyên, điều đó có nghĩa thuyền viên thường xuyên 

sử dụng các hệ thống mà họ không quen thuộc. Điều 

này làm tăng cơ hội lỗi do thuyền viên gây ra [3]. 

Trong khi thuyền viên liên tục tương tác với các hệ 

thống trên bờ và trên tàu, yếu tố con người vẫn sẽ 

đóng một vai trò quan trọng trong phần lớn các sự cố 

an ninh mạng.  

Trong Hội nghị thượng đỉnh vận tải hàng hải tại 

trường đại học kỹ thuật Đan Mạch, trưởng phòng 

Điều tiết Công nghệ Hàng hải của BIMCO đã đề cập 

“80% các sự cố an ninh mạng có thể được ngăn chặn 

nếu người dùng đơn lẻ đã có thể nhận ra mối đe dọa”. 

Giáo dục và nâng cao nhận thức của con người là 

bước tiến lớn đầu tiên cần thực hiện để tăng cường 

an toàn và an ninh. Điều cực kỳ quan trọng là giáo 

dục đội ngũ thuyền viên để nâng cao nhận thức về 

các lỗ hổng phát sinh từ lỗi của con người.  

Theo kết quả khảo sát đối với thuyền viên do 

Roger Adamson, giám đốc điều hành của 

Futurenautics Maritime thực hiện từ năm 2012 đến 

2018 với hơn 6.000 thuyền viên, cho thấy rằng, chỉ 

có 15% thuyền viên đã trải qua một hình thức đào 

tạo về an ninh mạng; 20% cảm thấy rằng đào tạo về 

an ninh mạng bị thiếu trên tàu; 60% mong muốn 

được đào tạo thêm về khả năng phục hồi và quản lý 

an ninh mạng; 49% thừa nhận rằng họ không biết về 

chính sách an ninh mạng của công ty. Cuộc khảo sát 

cũng cho thấy 47% thuyền viên đã đi trên một con 

tàu có trở thành mục tiêu tấn công mạng [2]. 

 

 

Hình 1. Kết quả khảo sát về người chịu trách nhiệm  

            đối với an ninh mạng trên tàu [2] 

Ngoài những cuộc tấn công mạng lớn, có chủ 

đích, các hệ thống và dữ liệu không gian mạng của 

tàu có xu hướng bị xâm phạm do nhầm lẫn bởi 

thuyền viên trên tàu hoặc các nhân viên trên bờ.  

4. Các phương thức tấn công mạng  

Cách thức được sử dụng phổ biến trong các cuộc 

tấn công mạng đối với tàu biển thương mại, đó là sử 

dụng các công cụ và kỹ thuật ứng dụng tin học sau đây: 

+ Malware: Là phần mềm độc hại. Nó chính là 

các đoạn chương trình máy tính được viết ra nhằm 

chiếm quyền truy cập hoặc gây thiệt hại cho máy 

tính, máy chủ hoặc mạng. Mục đích của Malware là 

đánh cắp tài nguyên từ máy tính và khai thác các 

thiếu sót hoặc các sự cố đã biết của mạng. Phần mềm 

độc hại có thể là virus, trojan horse, ransomware, 

spyware và worms. 

- Virus: Đây là một chương trình máy tính có thể 

tự tạo ra rất nhiều bản sao giống nó và lây lan sang các 

máy tính được kết nối khác bằng cách tự gắn vào các 

chương trình hoặc tài liệu hợp pháp và chương trình 

này sẽ tự động chạy khi thuyền viên chạy một trong 

những chương trình đó. 

- Trojan horse: Nó được ẩn trong những phần 

mềm tưởng như vô hại. Nó tạo ra một môi trường giao 

tiếp giả mạo, nơi thuyền viên nghĩ rằng đó là môi 

trường giao tiếp thực tế, khi đó nó sẽ đánh cắp mật 

khẩu giao dịch của thuyền viên, truy cập vào máy tính 

của thuyền viên và kiểm soát nó. Cuối cùng tiến hành 

đánh cắp thông tin, dữ liệu từ máy tính bị nhiễm cũng 

như các Trojans truy cập từ xa được thiết kế để cho kẻ 

tấn công toàn quyền kiểm soát máy tính. 

- Ransomware: Là một loại phần mềm độc hại 

nhằm tống tiền người dùng bằng cách xâm nhập vào 

máy tính và thao túng dữ liệu của nạn nhân bằng cách 

mã hóa các dữ liệu trong máy tính của người dùng và 

giữ nó làm con tin, buộc người dùng phải trả tiền 

chuộc để lấy lại tập tin của họ.  

- Spyware: Loại phần mềm độc hại, được thiết kế 

để ẩn trên máy tính và giám sát mọi hành động của 

người dùng. Nó có thể theo dõi web hoạt động, truy 

cập E-mail và thậm chí đánh cắp tên người dùng và 

mật khẩu. 

- Worms: Là một chương trình máy tính độc hại 

có thể sửa đổi, xóa các tập tin và thậm chí gắn thêm 

phần mềm độc hại vào máy tính. Mục tiêu chính của 

worms là tạo ra càng nhiều bản sao của nó có thể lây 

lan từ máy tính này sang máy tính khác càng tốt. Một 

worm có thể tự sao chép mà không cần bất kỳ sự 

tương tác nào của con người và không nhất thiết phải 

gắn vào chương trình. 

Phó 2
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Công ty
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+ Social engineering: Đây là một cách được 

những kẻ tấn công có trình độ sử dụng nhằm thao 

túng các thuyền viên, phá vỡ quy trình an ninh, 

thông thường những kiểu tấn công này thông qua 

tương tác qua phương tiện truyền thông xã hội. Điển 

hình cho kiểu tấn công này có thể là giả mạo thông 

báo từ công ty hoặc sử dụng các cách buộc thuyền 

viên phải phản hồi ngay lập tức do tình huống khẩn 

cấp. Khi thuyền viên nhấp vào liên kết đó có thể đã 

kích hoạt phần mềm độc hại. 

+ Phishing: Bằng cách gửi E-mail đến một số 

lượng lớn các mục tiêu tiềm năng yêu cầu cung cấp 

các thông tin cá nhân nhạy cảm như yêu cầu cho biết 

tên thuyền viên, mật khẩu, số PIN hoặc làm cho nạn 

nhân truy cập một trang web giả bằng cách sử dụng 

siêu liên kết được cung cấp. Phishing, được thiết kế 

để đánh lừa thuyền viên và yêu cầu dữ liệu bí mật 

các thông tin đó.  

+ Water holing: Phát triển các web giả mạo dựa 

trên sở thích của thuyền viên đối với một trang web 

chính hãng để khai thác các thuyền viên truy cập và 

có quyền truy cập vào dữ liệu của họ. 

+ Port Scanning: Là một phần mềm ứng dụng sẽ 

sử dụng để trao đổi liên lạc qua hệ điều hành máy 

chủ và qua Internet. Một cuộc tấn công port scanning 

xảy ra khi kẻ tấn công gửi các gói dữ liệu đến một 

máy tính, thay đổi port (Port là giao thức bit 16 đứng 

đầu của mỗi tập tin trong giao thức TCP, UDP hay 

còn gọi là cánh cổng quy định các tập dữ liệu riêng 

biệt. Nó là một dạng thuật toán được định sẵn mà 

mỗi máy tính cần phải đăng ký mới có thể nhận và 

xuất tập tin được khi chúng ta đăng ký các loại port 

trên hệ thống máy tính của chúng ta sẽ giúp cho các 

tập tin được truy cập, được đưa vào đúng với địa chỉ 

port khớp với đầu bit tập tin đó) đích. Mục tiêu chính 

của cuộc tấn công đó là kiểm tra những port nào 

người dùng đã mở kết nối đến. 

+ Built-in software weaknesses: Các lỗ hổng liên 

quan đến thiếu sót kiểm soát quyền truy cập vào hệ 

thống của tàu hoặc do lỗi của thuyền viên chưa kiểm 

tra kỹ trước khi chuyển dữ liệu nhận trên mạng vào 

cơ sở dữ liệu. 

+ Third party contribution: Các nhà cung cấp 

thiết bị và những kỹ thuật viên dịch vụ có quyền truy 

cập vào hệ thống của công ty, tàu. Họ có thể để lại 

các lỗ hổng dễ bị tấn công mà công ty và tàu không 

biết. 

+ Brute force: Một cuộc tấn công bằng cách thử 

rất nhiều mật khẩu với hy vọng cuối cùng sẽ đoán 

được mật khẩu chính xác. Kẻ tấn công kiểm tra một 

cách có hệ thống tất cả các mật khẩu có thể cho đến 

khi tìm thấy mật khẩu chính xác.  

+ Denial of service (DDoS): Từ chối cung cấp 

dịch vụ được thiết kế để ngăn người dùng hợp pháp 

và được ủy quyền truy cập thông tin, thường là bằng 

cách làm ngập mạng đích với lưu lượng truy cập liên 

tục từ các nguồn khác nhau. Một cuộc tấn công 

DDoS nhằm mục đích phá vỡ hoạt động bình thường 

trên một máy chủ hoặc một mạng cụ thể. 

+ Spear-phishing: Giống như Phishing, nhưng 

mục tiêu là các cá nhân, với Email cá nhân, chứa 

phần mềm độc hại hoặc đường kết nối với các phần 

mềm độc hại. 

+ Subverting the supply chain: Tấn công một 

công ty hoặc tàu bằng cách thỏa thuận cung cấp thiết 

bị, phần mềm hoặc dịch vụ hỗ trợ cho công ty hoặc 

tàu. Kiểu tấn công này cực kỳ phổ biến trong ngành 

hàng hải.  

5. Hậu quả bị tấn công mạng do nhận thức chưa 

đầy đủ của thuyền viên về an ninh mạng  

Hậu quả của các cuộc tấn công mạng do nhận 

thức chưa đầy đủ của thuyền viên về an ninh mạng 

phụ thuộc vào bản chất của từng cuộc tấn công cũng 

như sự phức tạp của các kịch bản và vị trí vai trò 

quan trọng của các mục tiêu bị tấn công trên tàu. 

Dưới đây là một số hậu quả: 

- Hậu quả đầu tiên dễ xảy ra và dễ nhận biết nhất, 

đó là, làm gián đoạn các hoạt động bình thường diễn 

ra trên tàu, do các thiết bị bị hỏng không hoạt động 

được vì bị nhiễm virus từ những thiết bị cá nhân của 

thuyền viên kết nối vào mạng hoặc các hệ thống, thiết 

bị trên tàu. 

- Chậm chễ trong việc giao hàng; mất hàng hóa; 

có thể làm gián đoạn các hoạt động của cảng. Hiện 

nay, việc lập sơ đồ hàng hóa cho một số loại tàu như 

tàu container được thực hiện bởi những người chuyên 

lập sơ đồ hàng hóa tại công ty hoặc tại các cảng. Việc 

trao đổi dữ liệu giữa tàu và người lập sơ đồ hàng hóa 

được tiến hành qua mạng dưới dạng các file điện tử. 

Nguy cơ rất cao những dữ liệu và sơ đồ này rơi vào 

tay tội phạm mạng do sự bất cẩn, sơ xuất của thuyền 

viên, đặc biệt là đại phó. Vào tháng 8 năm 2011, tin 

tặc đã xâm nhập vào sơ đồ hàng hóa một số tàu của 

công ty Iran Shipping Line. Tin tặc đã thay đổi số 

lượng hàng hóa, ngày giao hàng, địa điểm giao 

hàng,… do vậy một số container chứa hàng đã bị mất. 

Và hậu quả lớn hơn, đó là, rất có thể sẽ tái diễn vụ tấn 

công mạng xảy ra tại cảng Antwerp của Bỉ trong hai 

năm, từ 2011 đến 2013 các băng đảng ma túy đã kiểm 
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soát hoàn toàn và vận chuyển số lượng container chứa 

ma túy và súng đến và đi tại cảng này.  

- Mắc cạn và có thể gây ô nhiễm và thảm họa ô 

nhiễm; gây hư hỏng hoặc thiệt hại cho cấu trúc tàu, 

các trang thiết bị trên tàu do tàu bị đâm va; gây 

thương tích về mặt thể xác hoặc lấy đi mạng sống 

của thuyền viên trên tàu,… do nhiễu, lỗi hoặc gián 

đoạn bất kỳ hệ thống thiết yếu nào phục vụ cho công 

tác dẫn tàu an toàn và xác định vị trí tàu. Các thiết bị 

trên buồng lái như radar, hệ thống định vị toàn cầu 

(GPS), hệ thống hiển thị và thông tin hải đồ điện tử 

(ECDIS),… được kết nối với nhau qua các giao thức 

Ethernet. Trong khi đó, ECDIS là hệ thống hầu như 

không được cài đặt phần mềm diệt virus. Vào ngày 

17/1/2013, tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ đã bị mắc 

cạn vào một rặng san hô Tubbataha giữa biển Sulu của 

Philippines do lỗi của ECDIS. Vào năm 2017, một 

thuyền viên trên chiếc tàu dầu trọng tải 80.000DWT, 

đã mang theo một chiếc USB có nhiễm virus để cập 

nhật hải đồ cho hệ thống ECDIS, hàng loạt thiết bị 

hàng hải trên tàu đã bị nhiễm virus và con tàu đã bị 

hoãn thời gian khởi hành, đồng thời một cuộc điều tra 

đã được tiến hành [4]. Nhưng, đó là trường hợp may 

mắn vì nếu con tàu dầu này khởi hành và bị mắc cạn 

do virus từ chiếc USB thì rất có thể sẽ gây ra thảm họa 

về môi trường. Nghiên cứu và thực nghiệm đã cho 

thấy, virus có thể loại bỏ các mục tiêu radar khỏi màn 

hình mà radar vẫn hoạt động bình thường. Đây là một 

điều thực sự đáng sợ. 

6. Đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức đối 

với thuyền viên về an ninh mạng 

Nhằm bảo đảm an toàn và an ninh cho con tàu, 

cho công ty, cho môi trường hàng hải và cho chính 

bản thân thuyền viên, tác giả xin đề xuất một số giải 

pháp nhằm nâng cao nhận thức đối với thuyền viên 

Việt Nam về an ninh mạng.  

Phân cấp và kiểm soát sự truy cập vào các hệ 

thống, máy tính trên tàu: Quy định và tuân thủ sự 

phân cấp cấp độ truy cập vào các hệ thống, thiết bị 

đối với từng chức danh trên tàu tương ứng với tầm 

quan trọng của dữ liệu, thông tin cũng như các trang 

thiết bị. Việc sử dụng các ổ đĩa cá nhân, USB, CD, 

v.v để kết nối với mạng trên tàu cần phải báo cáo, 

đồng thời phải kiểm tra tính an toàn của các thiết bị 

này và chỉ khi được phép của cấp có thẩm quyền mới 

được truy cập. Đối với những người không phải là 

thành viên của tàu như người của cảng, của công ty, 

đại lý hay thanh tra viên,… nếu có yêu cầu cần sử 

dụng máy tính hoặc máy in, thì cung cấp cho họ một 

máy tính, máy in độc lập, không được kết nối với 

mạng, cũng như không kết nối với các thiết bị của 

tàu. 

Giữ mật khẩu của mỗi cá nhân một cách cẩn 

trọng: Rò rỉ mật khẩu là một trong những lỗ hổng 

phổ biến nhất đối với thuyền viên. Hầu hết thuyền 

viên có thói quen sử dụng cùng một mật khẩu trên tất 

cả các ứng dụng và tất cả các trang web cho thuận 

tiện. Nhưng điều này lại rất rủi ro. Cần sử dụng các 

mật khẩu khác nhau cho các trang web và các ứng 

dụng khác nhau. Để bảo mật tốt hơn, mật khẩu nên 

kết hợp cả chữ hoa và chữ thường cùng các ký tự đặc 

biệt và số. Tuyệt đối không nên chia sẻ mật khẩu 

hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm với bất cứ ai. 

E-mail: Tránh mở bất kỳ liên kết hoặc file đính 

kèm nào từ các email đáng ngờ, đặc biệt nếu đang 

mở chúng trên hệ thống hoặc mạng của tàu. Trường 

hợp nghi ngờ về tính xác thực của email, hãy đánh 

dấu chúng và sau đó mở chúng ở trên một mạng 

được bảo mật, không kết nối với bất kỳ hệ thống 

hoặc mạng nào của tàu. Nếu bị Phishing nên báo cho 

những người có thẩm quyền biết. 

Cần cẩn trọng khi sử dụng các wifi miễn phí. Khi 

tàu đến những cảng (địa điểm) mới, thuyền viên 

thường tìm kiếm các điểm có wifi miễn phí. Thông 

thường các điểm có wifi miễn phí là những địa điểm 

công cộng, đông người và rất dễ phát sinh và có 

nhiều hoạt động gian lận mạng (hack).  

Duyệt các trang web. Nên tránh duyệt web nhấp 

vào các liên kết đáng ngờ. 

Tránh trở thành nạn nhân của các tin nhắn 

(SMS). Sử dụng tin nhắn là phương thức ưa thích của 

các tin tặc để lấy thông tin cá nhân từ thuyền viên. Vì 

thuyền viên thường có thói quen sử dụng các thẻ 

SIM khác nhau để có được tốc độ gọi và dữ liệu tốt 

nhất, khi đó tin tặc sẽ gửi SMS lừa đảo kèm theo liên 

kết để nhận được các ưu đãi rẻ nhất về các cuộc gọi 

và gói dữ liệu. Khi liên kết được kích hoạt, nó sẽ tải 

phần mềm độc hại vào điện thoại. 

Tránh sử dụng ổ đĩa không xác định, thiết bị ổ 

đĩa nhỏ (USB) được sử dụng để trao đổi thông tin 

giữa nhiều hệ thống. Nếu ai đó đưa cho chúng ta các 

thanh USB, hãy tránh sử dụng những thiết bị đó nếu 

không biết rõ về chúng. Mỗi thuyền viên nên dùng 

một ổ USB/đĩa cứng riêng cho riêng mình và một ổ 

đĩa khác cho các công việc, hoạt động khác. 

Sử dụng phần mềm diệt vi-rút mới nhất: Cần cài 

đặt phần mềm diệt virus mới nhất vào máy tính 

nhằm phát hiện và loại bỏ các phần mềm, chương 

trình độc hại.  
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Sử dụng phần mềm có bản quyền: Việc thuyền 

viên sử dụng các phần mềm không có bản quyền 

được sao chép lậu là lí do chính khiến cho máy tính 

của họ dễ bị phơi nhiễm trước mã độc, virus tấn công 

dẫn đến các lỗi hỏng hóc, lây nhiễm sang các máy 

tính khác và thậm chí mất dữ liệu.  

Các thiết bị cá nhân. Các thiết bị này thường 

được thuyền viên mang theo lên tàu và thường kết 

nối với rất nhiều mạng khác nhau. Nếu những thiết 

bị, máy tính này thiếu phần mềm bảo mật như phần 

mềm diệt virus thì rất có thể chúng đã chuyển rủi ro 

sang mạng của tàu mà chúng kết nối. 

Cài đặt phần mềm. Khi cài đặt và bảo trì phần 

mềm trên phần cứng máy thì rất có thể phần cứng đã 

bị nhiễm hoặc phần mềm đã bị nhiễm độc hại. Cần 

cài đặt phần mềm tại các địa chỉ uy tín. 

7. Kết luận 

Hiểu biết là một khía cạnh vô cùng quan trọng 

trong việc làm giảm nguy cơ tấn công mạng. Các 

mối đe dọa tiềm tàng từ không gian mạng cần được 

hiểu rõ, để có được khả năng đối phó với những rủi 

ro có thể xảy ra và đưa ra cách thức xử lý tốt nhất khi 

tàu gặp nguy hiểm. 

Mỗi tàu bất kể kích cỡ và chủng loại đều có khả 

năng bị tấn công mạng và các mối đe dọa tấn công 

mạng ngày càng tăng. Mọi thuyền viên cần phải 

nhận thức được các mối đe dọa mà họ có thể là tác 

nhân gây ra đối với con tàu của chính mình. Trong 

phạm vi bài báo, tác giả đề cập đến những cách thức 

tấn công mạng cùng các giải pháp đối với thuyền 

viên nhằm loại bỏ, giảm thiểu các mối đe dọa hoặc 

tránh phạm lỗi của một cuộc tấn công. 

Trường hợp phát hiện một mối đe dọa hoặc một 

cuộc tấn công đang diễn ra và cần phải làm gì trong 

trường hợp xảy ra sự cố an ninh sẽ được tác giả trình 

bày trong các bài báo sau. 
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Bài báo là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa 
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Tóm tắt 

Chương trình hợp tác học bổng, thực tập sinh 

giữa Công ty UMMS Singapore và Trường Đại 

học Hàng hải Việt Nam đã trải qua hai năm Khoa 

Hàng hải thực hiện quản lý và đã đạt được những 

kết quả bước đầu đáng khích lệ. Thông qua 

Chương trình này, sinh viên chuyên ngành ĐKTB 

đã được hỗ trợ học bổng và được huấn luyện trên 

tàu của đối tác, qua đó đã góp phần nâng cao 

được khả năng chuyên môn của sinh viên cũng 

như chất lượng đào tạo của Nhà trường.  

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã có một số 

vấn đề mới phát sinh có thể cản trở sự phát triển 

của Chương trình. Để hoàn thiện Chương trình 

này, cần có những nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng 

hơn nhằm hoàn thiện và đảm bảo hiệu quả của 

Chương trình hợp tác này trong việc nâng cao chất 

lượng đào tạo hàng hải cũng như hỗ trợ việc làm 

cho sinh viên khối đi biển, góp phần làm tốt công tác 

tuyển sinh của Trường Đại học Hàng hải Việt nam 

nói chung và cải thiện số lượng, chất lượng sinh 

viên vào học các ngành đi biển nói riêng. 

Từ khóa: Quản lý, học bổng, thực tập sinh, 

khả năng chuyên môn, huấn luyện hàng hải. 

Abstract 

The Scholarship and Trainee cooperation 

Program between UMMS Singapore and Vietnam 

Maritime University has spent two years in 

management by Faculty of Navigation and 

achieved encouraging initial results. Through this 

program, students of Navigation major have been 

supported with scholarships and training on the 

partner ships, thereby contributing to improve 

their professional skills as well as the training 

quality of VMU. 

However, during the implementation process, 

there were some new problems that could hinder 

the development of the Program. In order to 

complete this Program, more careful research and 

surveys are needed to complete and ensure the 

effectiveness of this Cooperation Program in 

improving the quality of maritime training as well 

as supporting employment for marine students 

contributing to do well the admissions work of 

Vietnam Maritime University in general and 

improving the number and quality of students 

entering the maritime majors in particular. 

Keywords: Management, Scholarship, trainee, 

professional skills, maritime training. 

1. Thỏa thuận hợp tác về Chương trình học bổng, 

thực tập sinh (MOA) giữa Công ty UMMS Singapore 

và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam [3] 

Thỏa thuận hợp tác về Chương trình học bổng 

thực tập sinh (MOA) của Công ty UNION MARINE 

MANAGEMENT SERVICES PTE LTD Singapore 

(UMMS) do chính Khoa Hàng hải kết nối và triển 

khai thông qua Chương trình Kết nối Doanh nghiệp - 

Nhà quản lý - Đơn vị đào tạo. 

Kể từ đầu năm 2017, thông qua đối tác của Khoa 

Hàng hải là Công ty Vận tải biển Sao Phương Đông 

(East Star Shipping), việc kết nối và thương thảo các 

điều kiện để ký kết và triển khai Thỏa thuận hợp tác 

với UMMS đã được thực hiện. UMMS là Công ty 

quản lý tàu có uy tín tại Singapore, hiện đang quản lý 

trên 45 tàu mang nhiều quốc tịch khác nhau của các 

Hãng tàu lớn. 

Trải qua nhiều quá trình tìm hiểu, trao đổi, thảo 

luận trực tiếp, Khoa Hàng hải đã thống nhất được với 

Công ty UMMS Singapore về việc UMMS sẵn sàng 

ký với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam một Thỏa 

thuận hợp tác về Chương trình học bổng, thực tập 

sinh và sau đó là tuyển dụng nhân lực cho đội tàu 

của Công ty UMMS quản lý có tham khảo Chương 

trình hợp tác của Công ty MOL với Nhà trường. 
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Thỏa thuận đã được ký tháng 01 năm 2018 và triển khai 

trên thực tế từ tháng 3 năm 2018. Đây là văn bản pháp 

lý làm cơ sở để Nhà trường và UMMS thực hiện sự hợp 

tác về học bổng, thực tập sinh. Thỏa thuận hợp tác này 

về bản chất là tương tự thỏa thuận hợp tác của Nhà 

trường với các Công ty NSU, NYK, MOL đã và đang 

được thực hiện tại Trường rất hiệu quả. 

Điểm khác biệt rất quan trọng của sự hợp tác này 

là Công ty UMMS chấp thuận việc quản lý Chương 

trình học bổng, thực tập sinh này do Khoa Hàng hải 

thực hiện theo ủy quyền của Nhà trường mà không 

phải là từ các Công ty quản lý thuyền viên đang là 

Đại lý tại Việt Nam của họ đảm nhiệm. 

Chương trình hiện liên tục tuyển sinh viên năm 

cuối ngành đi biển để cấp học bổng và hỗ trợ thực tập 

trên tàu, không hạn chế thời gian. Công ty UMMS 

thông qua Thỏa thuận hợp tác đã thực hiện đầy đủ 

những cam kết của mình về việc tuyển chọn, cấp học 

bổng, thu xếp tàu thực tập, bố trí cho sinh viên đi thực 

tập, tài trợ phụ cấp thực tập cho sinh viên cũng như 

các chi phí làm thủ tục, chuyển đổi bằng cấp, visa, chi 

phí ăn ở, đi lại, bảo hiểm toàn diện trong thời gian 

thực tập trên tàu.  

Trong hai năm đầu tiên hoạt động, Chương trình 

đã tuyển được 12 sinh viên ngành ĐKTB và đã bố trí 

thực tập hoàn chỉnh trên các tàu do UMMS quản lý 

được 10 sinh viên. Các sinh viên hoàn thành chương 

trình thực tập đều được UMMS đánh giá tốt, năng 

lực chuyên môn của sinh viên cải thiện rõ rệt. Việc 

quản lý Chương trình học bổng, thực tập sinh với 

Hãng tàu nước ngoài trực tiếp bởi Khoa Hàng hải là 

đúng với chức năng quản lý đào tạo, huấn luyện 

chuyên môn của Khoa, phù hợp với quá trình thực 

hiện tự chủ đại học đã bước đầu tạo ra uy tín và có 

hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng 

đào tạo, tạo đầu ra cho sinh viên, nâng cao uy tín cho 

Khoa, góp phần thu hút sinh viên vào học tại Khoa. 

Kết quả tuyển sinh các năm gần đây phần nào khẳng 

định điều đó. Ngoài ra, Khoa Hàng hải được UMMS 

hỗ trợ kinh phí quản lý sinh viên theo phụ lục của 

thỏa thuận. Việc xử lý các vấn đề phát sinh nếu có đã 

được quy định trong MOA và được liên lạc qua bộ 

phận nghiệp vụ của Khoa và UMMS theo đúng hệ 

thống quản lý do UMMS thiết lập. 

2. Một số vấn đề phát sinh trong thời gian thực 

hiện Thỏa thuận hợp tác về Chương trình học 

bổng, thực tập sinh giữa Công ty UMMS và 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Mặc dù Thỏa thuận hợp tác về Chương trình học 

bổng, thực tập sinh giữa UMMS và Trường Đại học 

hàng hải Việt Nam đã đạt được những kết quả bước 

đầu đáng khích lệ, tuy nhiên một số vấn đề mới phát 

sinh trong quá trình vận hành ở cả hai phía đặt ra yêu 

cầu cần phải tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý để đảm 

bảo sự phát triển ổn định của Chương trình. 

2.1. Những vấn đề phát sinh từ hệ thống quản 

lý của UMMS 

Vấn đề thứ nhất: Chưa có sự thống nhất trong 

việc quản lý điều hành chương trình huấn luyện thực 

tập sinh trên tàu. 

Công ty UMMS hiện đang hợp tác với 02 Đại lý 

quản lý thuyền viên tại Việt Nam là Công ty Vận tải 

biển Sao Phương Đông (East Star Shipping) và Công 

ty quản lý hàng hải Thái Bình Dương (Pacific 

Marine Management Co., LTD). UMMS đã áp dụng 

hệ thống huấn luyện thực tập trên tàu cho lực lượng 

thuyền viên mới tuyển dụng từ các Đại lý quản lý 

thuyền viên này. 

Theo nghiên cứu tìm hiểu từ phía các đối tác, 

Chương trình huấn luyện thực tập nêu trên được xây 

dựng dựa vào nhu cầu sử dụng thuyền viên. Người 

thực tập được hưởng phụ cấp thực tập trong 07 tháng 

đầu tiên, sau đó từ các đợt nhập tàu tiếp theo thì 

hưởng lương thuyền viên (Rating), mức lương này 

cao hơn phụ cấp thực tập. Khi thực hiện Chương 

trình thực tập sinh với Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam mà mô hình chúng ta hướng tới tương tự như các 

Chương trình của Công ty VINIC, Công ty NYK hay 

MOL là đào tạo sỹ quan thì có những sự khác biệt. 

Trong Thỏa thuận với UMMS, tổng thời gian 

thực tập đối với thực tập sinh (Cadet) của Nhà 

trường là từ 13 đến 14 tháng, chia làm hai giai đoạn, 

có ghi nhận đánh giá kết quả huấn luyện trên Sổ ghi 

nhận huấn luyện được phê duyệt bởi Cục Hàng hải 

Việt Nam. Hết thời gian thực tập, thực tập sinh được 

tham gia thi lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên 

môn Sỹ quan vận hành, khi được bố trí đi sỹ quan thì 

được hưởng lương sỹ quan sớm hơn. Tuy nhiên trong 

toàn bộ thời gian thực tập, thực tập sinh của Trường 

chỉ được nhận phụ cấp thực tập [3]. 

Do có sự khác nhau về chế độ, mức phụ cấp... 

giữa Chương trình thực tập sinh của Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam và các Chương trình hợp tác của 

UMMS với các đối tác Việt Nam khác dẫn đến có 

những thắc mắc trong chế độ phụ cấp, cách hiểu về 

tương lai công việc từ phía thực tập sinh của Nhà 
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trường dẫn đến hiểu sai về lợi ích của Chương trình 

đối với sinh viên. Thực tế thời gian thực tập sinh của 

Trường hưởng phụ cấp thực tập ngắn (từ 13 đến 14 

tháng), khi có bằng sỹ quan, thực tập sinh sẽ được bố 

trí chức danh sỹ quan sớm hơn, sớm được hưởng 

lương cao hơn nhiều so với lương của thuyền viên, 

về tổng thể là có lợi hơn cho sinh viên của Trường. 

Vấn đề thứ hai: UMMS còn ít kinh nghiệm trong 

việc hợp tác thực hiện Chương trình học bổng thực 

tập sinh với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. 

Thật vậy, đây là lần đầu tiên UMMS tham gia 

hợp tác cấp học bổng và thực tập sinh với Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam, nên những người quản 

lý, thực hiện Chương trình này của UMMS cũng 

chưa thể hiểu rõ những vấn đề trong đào tạo, giảng 

dạy, bố trí thực tập cũng như cách thức hợp tác huấn 

luyện của Nhà trường. Việc UMMS phân phối thời 

gian thực tập cho sinh viên làm 02 giai đoạn cũng là 

một trở ngại đối với Nhà trường. 

Việc lập kế hoạch thực tập, việc bố trí tàu thực 

tập của UMMS giai đoạn vừa qua thiếu ổn định, bị 

thay đổi do tác động của các điều kiện cả chủ quan 

và khách quan, gây khó khăn cho đối với Nhà trường, 

điển hình là khi xuất hiện diễn biến phức tạp của 

dịch Covid-19 thì việc bố trí thực tập cho thực tập 

sinh của UMMS gặp rất nhiều trở ngại. 

Vấn đề thứ ba: Kế hoạch hợp tác trong ngắn hạn, 

dài hạn chưa rõ ràng, thiếu thống nhất. 

Phương thức thực hiện của UMMS trong quá 

trình hợp tác về học bổng, thực tập sinh với Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam bị ảnh hưởng bởi cách 

thức mà UMMS đang làm với các Đại lý quản lý 

thuyền viên của UMMS tại Việt Nam. Cụ thể là, khi 

bố trí được tàu tiếp nhận thực tập sinh hoặc thuyền 

viên thì UMMS thông báo cho Đại lý để chuẩn bị 

ứng viên phỏng vấn khá gấp. Cách làm như vậy đối 

với thuyền viên thì không có vấn đề gì, nhưng áp 

dụng với sinh viên của Trường Đại học Hàng hải 

Việt Nam thì nhiều khi không thu xếp được sinh viên 

do quá đột xuất.  

2.2. Những vấn đề thuộc hệ thống của Trường Đại 

học Hàng hải Việt Nam 

Về phía Nhà trường, có thể khẳng định rằng việc 

có nhiều đối tác tham gia hợp tác tuyển chọn, cấp 

học bổng, hỗ trợ thực tập và tuyển dụng nhân lực là 

rất phù hợp với định hướng đào tạo có chất lượng 

cao, theo nhu cầu của xã hội và đảm bảo việc làm 

cho sinh viên ra trường. Đối với sinh viên khối đi 

biển, nhu cầu này càng bức thiết vì điều kiện thực 

tập của sinh viên hiện còn rất khó khăn, Nhà trường 

luôn khuyến khích phát triển các Chương trình hợp 

tác với các đối tác có tiềm lực tài chính, hệ thống 

quản lý tiêu chuẩn và mong muốn hợp tác lâu dài. 

Có ba vấn đề cơ bản của Nhà trường nổi lên 

trong việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác này. 

Vấn đề thứ nhất: Khó tuyển sinh viên tham gia 

Chương trình học bổng, thực tập sinh. 

Để làm rõ vấn đề này, tác giả đã thống kê số liệu 

sinh viên đại học chính quy đã tốt nghiệp trong 03 

năm gần đây của hai chuyên ngành ĐKTB và MTB 

như bảng dưới đây: 

Bảng 1. Số liệu thống kê sinh viên tốt nghiệp 

ngành ĐKTB và MTB 

Năm thống 

kê 

Điều khiển Tàu 

biển (ĐKTB) 

Máy Tàu biển 

(MTB) 

2017 185 158 

2018 173 123 

2019 168 77 

(Nguồn: Giáo vụ Khoa Hàng hải và Khoa Máy tàu biển) 

Đây là tồn tại lớn nhât. Qua khảo sát đối với các 

Chương trình học bổng của VINIC, NYK và MOL 

trong 03 năm qua đều ghi nhận rằng, số lượng sinh 

viên quan tâm, dự tuyển vào các Chuơng trình này 

giảm sút rõ rệt. Điều này làm ảnh hưởng đến chất 

lượng tuyển chọn và số lượng sinh viên tuyển chọn 

được. Số lượng sinh viên của cả hai chuyên ngành 

ĐKTB và MTB tuyển được hàng năm đối với VINIC 

dao động khoảng 08 sinh viên, đối với NYK là 03 

sinh viên và đối với MOL là 06 sinh viên [1], [2].  

Chương trình của UMMS tuyển chọn được tổng 

cộng 12 sinh viên, tuy nhiên chỉ tập trung ở chuyên 

ngành ĐKTB. Kế hoạch năm 2020 UMMS cần tuyển 

tuyển 07 sinh viên năm thứ ba và năm thứ tư. Như 

vậy có thể thấy, tỷ lệ sinh viên ĐKTB và MTB tham 

gia vào các Chương trình này rất thấp nếu so sánh 

với tổng số sinh viên tốt nghiệp, mặc dù nhu cầu của 

Doanh nghiệp là lớn.  

Vấn đề thứ hai: Chưa có sự tương thích giữa 

kế hoạch năm học của Nhà trường và kế hoạch 

của UMMS 

Đây là một vấn đề khó trong quá trình hợp tác. 

Chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy học tập 

hàng năm của Nhà trường được bố trí cho cả năm học 
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và cũng là chương trình theo hệ thống đào tạo quốc 

gia nên việc bố trí cho sinh viên nhập tàu thực tập theo 

yêu cầu mà nhiều khi hay thay đổi của UMMS không 

phải lúc nào cũng thực hiện được. Đây là vấn đề cần 

khắc phục và cần phân tích làm rõ để UMMS có thể 

điều chỉnh phương thức hợp tác của mình một cách 

phù hợp. 

Vấn đề thứ ba: Vai trò của cán bộ, giảng viên 

tham gia quản lý, điều hành Chương trình 

Vấn đề này có ý nghĩa lớn đối với việc có tạo ra 

sự quan tâm trong đông đảo sinh viên đối với 

Chương trình hay không. Có thể thấy, vai trò, nhận 

thức của cán bộ, giảng viên, đặc biệt là những người 

thực hiện Chương trình này tại Khoa Hàng hải vẫn 

còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm thích đáng để 

thúc đẩy Chương trình phát triển một cách ổn định, 

qua đó giúp cho Khoa Hàng hải duy trì được hiệu 

quả tuyển sinh hàng năm. Các cán bộ giảng viên 

được phân công tham gia quản lý, điều hành Chương 

trình học bổng thực tập sinh của UMMS tại Khoa 

chưa thể thích ứng ngay với loại hình quản lý khá 

mới mẻ này bên cạnh công tác chuyên môn của mình, 

nên sự chủ động trong công tác tuyên truyền, cung 

cấp thông tin và hướng dẫn cho sinh viên hiểu rõ về 

lợi ích Chương trình hợp tác học bổng, thực tập sinh 

của UMMS với Nhà trường mà Khoa Hàng hải đang 

trực tiếp quản lý còn hạn chế. Đây là vấn đề mới 

nhưng rất phù hợp với quá trình tự chủ đại học. 

3. Giải pháp hoàn thiện Chương trình hợp tác 

Học bổng, Thực tập sinh cho sinh viên khối ngành 

đi biển do Khoa chuyên môn trực tiếp quản lý [4] 

Trước hết cần phải nhấn mạnh rằng, mọi chương 

trình hợp tác giữa các Khoa, Viện với các đối tác 

thực chất vẫn là hợp tác trong đào tạo, huấn luyện có 

tính chất nghiệp vụ chuyên môn. 

Tuy nhiên với việc thực hiện tự chủ đại học như 

hiện nay, các Khoa chuyên môn đều cần phát huy vai 

trò tự chủ của mình để có thể thu hút sinh viên theo 

học bằng nhiều hình thức, trong đó có việc tạo đầu ra 

cho sinh viên một cách chủ động thông qua các 

chương trình hợp tác với các đối tác sử dụng nguồn 

nhân lực, điều này rất quan trọng đối với sinh viên 

khối đi biển. 

Từ thành công bước đầu và những phân tích khoa 

học, thực tiễn ở trên, xuất phát từ những vấn đề phát 

sinh trong quá trình thực hiện Thỏa thuận hợp tác về 

Chương trình học bổng, thực tập sinh với Công ty 

UMMS Singapore mà Khoa Hàng hải đang trực tiếp 

quản lý trong hai năm qua với sự hỗ trợ của Nhà 

trường, tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện 

Chương trình hợp tác học bổng, thực tập sinh cho 

sinh viên khối đi biển do Khoa chuyên môn trực tiếp 

quản lý như sau: 

Giải pháp thứ nhất: Thống nhất trong việc quản lý 

điều hành chương trình huấn luyện trên tàu. 

Việc thống nhất quản lý điều hành các chương 

trình thực tập sinh là rất quan trọng. 

Trên cơ sở trao đổi, đàm phán giữa Khoa Hàng 

hải và đại diện có thẩm quyền của UMMS, phía 

UMMS đã đồng thuận điều chỉnh một số nội dung 

trong bản thỏa thuận như sau: 

- Thống nhất quản lý chương trình thực tập sinh 

trên toàn đội tàu của UMMS chỉ còn một phương 

thức như trong thỏa thuận giữa UMMS và Trường 

Đại học Hàng hải Việt Nam. 

- Điều chỉnh lại yêu cầu về thời gian thực tập trên 

tàu đối với thực tập sinh đang do Khoa Hàng hải 

quản lý. Thời gian thực tập điều chỉnh từ hai giai 

đoạn về thành một giai đoạn cơ bản (Khoảng 10 

tháng). Sau khi kết thúc giai đoạn này, thực tập sinh 

sẽ được chuyển giao cho Đại lý quản lý thuyền viên 

của UMMS tại Việt Nam tiếp tục triển khai giai đoạn 

sau. Như vậy thực tập sinh đã chính thức trở thành 

thuyền viên do UMMS tuyển chọn và chịu sự quản 

lý Đại lý quản lý thuyền viên do UMMS chỉ định kể 

từ thời điểm đó. 

Giải pháp này là phù hợp với điều kiện thực tế 

của Nhà trường về quản lý sinh viên, có thể áp dụng 

cho các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, tạo cơ hội có 

việc làm ngay cho các sinh viên này. 

Đây là một giải pháp rất tốt về đảm bảo việc làm 

cho sinh viên đi biển sau tốt nghiệp. Khi tham gia 

Chương trình, sinh viên sẽ gần như chắc chắn có 

việc làm ngay với mức thu nhập tốt, điều kiện làm 

việc theo tiêu chuẩn quốc tế mà không cần phải làm 

bất cứ thủ tục xin việc nào nữa. 

Giải pháp thứ hai: Xây dựng, thống nhất kế hoạch 

tuyển chọn cấp học bổng và thực tập sinh 

Hiện nay, các Chủ tàu Nhật Bản phải có nghĩa vụ 

đăng ký tiếp nhận ít nhất 01 thực tập sinh trên mỗi 

tàu thuộc đội tàu của mình, đồng thời các Chủ tàu 

phải cam kết thực hiện nghĩa vụ này với Công đoàn 

Thủy thủ Nhật Bản (JSU). Để thực hiện được cam 

kết, phía UMMS phải điều chỉnh kế hoạch tuyển 

dụng cấp học bổng, bố trí thực tập sinh để đảm bảo 
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tuyển đủ thực tập sinh trong đó có thực tập sinh của 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và có thể triển 

khai như sau: 

Bước 1: Căn cứ vào kế hoạch phát triển đội tàu, 

khả năng bố trí thực tập sinh đã đăng ký với JSU cũng 

như ngân sách dành cho công tác đào tạo huấn luyện 

hàng năm, UMMS xây dựng kế hoạch tuyển chọn sinh 

viên cho cả hai trường hợp là cấp học bổng và thực 

tập sinh trong năm đó. 

Bước 2: Trao đổi thông tin về kế hoạch tuyển 

chọn của UMMS với Trường Đại học Hàng hải Việt 

Nam thông qua Khoa Hàng hải để thống nhất tổ chức 

thực hiện kế hoạch một cách hợp lý.  

Bước 3: Ấn định và thống nhất lịch trình tổ chức 

tuyển chọn sinh viên để cấp học bổng và tuyển chọn 

thực tập sinh để tạo thuận lợi cho sinh viên tham gia 

phỏng vấn và không chồng chéo với kế hoạch phỏng 

vấn tuyển dụng của các đối tác khác của Nhà trường. 

Mở rộng, đa dạng tiêu chuẩn, đối tượng sinh viên được 

tuyển chọn, bao gồm cả các sinh viên sắp tốt nghiệp. 

Bước 4: Thống nhất kế hoạch nhập tàu cho thực 

tập sinh phù hợp với kết quả tuyển dụng một cách 

linh hoạt, hợp lý. Đây là phần việc rất quan trọng mà 

UMMS cần đảm bảo thực hiện đúng, không để thực 

tập sinh bị chậm trễ về thời gian nhập tàu như đã 

cam kết. 

Bước 5: Khi đã triển khai thực hiện kế hoạch, cần 

thiết có đánh giá kết quả phối hợp của cả hai bên là 

UMMS và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam để rút 

kinh nghiệm cho những năm tiếp theo. 

Giải pháp thứ ba: Củng cố nhận thức về vai trò 

của cán bộ, giảng viên tham gia quản lý, điều hành 

Chương trình, đào tạo được những cán bộ phụ trách có 

nghiệp vụ, tiến tới mở rộng quy mô của Chương trình.  

Về lâu dài, tác giả coi đây là giải pháp tốt để phát 

triển bền vững Chương trình hợp tác học bổng, thực tập 

sinh giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Công 

ty UMMS. Liên Chi Đoàn Thanh niên Khoa đóng một 

vai trò quan trọng trong việc thực hiện các Chương 

trình cần sự tham gia đông đảo của sinh viên. Chương 

trình có phát triển được hay không phụ thuộc nhiều vào 

bộ phận quản lý, điều hành. Họ cần có nhiệt huyết, 

được đào tạo thêm để hiểu nghiệp vụ và thích ứng được 

với lĩnh vực quản lý thuyền viên. Đối với vấn đề này, 

các cán bộ tham gia quản lý điều hành tại Khoa Hàng 

hải đang dần hoàn thiện các yêu cầu trên.  

Thực tế là phía Công ty UMMS đã có đề xuất 

phát triển Chương trình hợp tác này lên một quy mô 

lớn hơn, không dừng lại ở phạm vi cấp học bổng và 

tiếp nhận thực tập sinh mà còn tiến tới lĩnh vực quản 

lý thuyền viên cho UMMS. Điều đó là khả thi khi 

đáp ứng một số thủ tục pháp lý nữa và như vậy, sẽ 

thực hiện thêm chức năng xuất khẩu thuyền viên, 

một lĩnh vực thế mạnh của Nhà trường.  

4. Kết luận 

Bài báo tập trung giới thiệu Thỏa thuận hợp tác 

về Chương trình học bổng, thực tập sinh giữa Công 

ty UMMS Singapore và Trường Đại học Hàng hải 

Việt Nam, phân tích những vấn đề phát sinh ở cả hai 

phía trong quá trình thực hiện Thỏa thuận giữa 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Công ty 

UMMS dưới sự quản lý trực tiếp của Khoa Hàng hải 

thông qua Chương trình Kết nối Doanh nghiệp - Nhà 

quản lý - Đơn vị đào tạo. Bài báo là sự hoàn thiện 

cho nghiên cứu “Giải pháp hỗ trợ việc làm cho sinh 

viên ngành đi biển bằng chương trình hợp tác học bổng, 

thực tập sinh từ cấp Khoa” - Tạp chí Khoa học Công 

nghệ Hàng hải số 60 - tháng 11/2019 của tác giả. 

Giải pháp đưa ra trong bài báo là một trong 

những giải pháp cốt lõi, có ý nghĩa thực tiễn cao, góp 

phần hoàn thiện và đảm bảo hiệu quả của Chương 

trình hợp tác học bổng, thực tập sinh do Khoa 

chuyên môn quản lý (Khoa thuộc khối đi biển) với 

sự hỗ trợ của Nhà trường, góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo sinh viên, tạo đầu ra cho sinh viên 

khối đi biển. Giải pháp không những đóng vai trò 

tích cực cho công tác tuyển sinh của Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam nói chung mà còn góp phần cải 

thiện số lượng, chất lượng sinh viên đăng ký vào học 

khối đi biển nói riêng. 

Giải pháp được đề xuất tại bài báo là phù hợp với 

thực tiễn hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh tự chủ đại 

học rất cần những tư duy mới, cách làm đột phá và 

bước đầu đã được kiểm chứng qua hai năm Khoa Hàng 

hải thực hiện trực tiếp quản lý Chương trình của Thỏa 

thuận hợp tác về học bổng, thực tập sinh của Công ty 

UMMS Singapore. Thỏa thuận hợp tác này có thể phát 

triển và mở rộng quy mô nếu được quan tâm, đầu tư 

đúng mức, phát huy được thế mạnh về đào tạo và cung 

ứng nguồn nhân lực đi biển có chất lượng cao của 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Thỏa thuận hợp tác về học bổng, thực tập sinh và 

tuyển dụng thuyền viên giữa Công ty NSS (nay là 

NSU) với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; 

[2] Thỏa thuận hợp tác về học bổng, thực tập sinh và 

tuyển dụng thuyền viên giữa Công ty MOL và 

NYK với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; 

[3] Thỏa thuận hợp tác về học bổng, thực tập sinh 

giữa Công ty UMMS với Trường Đại học Hàng 

hải Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4] Nguyễn Mạnh Cường, Giải pháp hỗ trợ việc làm 

cho sinh viên ngành đi biển bằng chương trình 

hợp tác học bổng, thực tập sinh từ cấp Khoa, Tạp 

chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số 60, tháng 

11/2019. 
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