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HIỆU SUẤT ĐẨY CỦA CHÂN VỊT VÀ CÁC HỆ SỐ THỰC NGHIỆM  
XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT ĐẨY CỦA CHÂN VỊT 

EFFICIENCY OF THE PROPELLER AND EXPERIMENTAL FACTORS FOR 
DETERMINING THE PROPELLER EFFICIENCY 

 

PGS.TS. NGUYỄN HUY HÀO 
Khoa Máy tàu biển, Trường ĐHHH Việt Nam 

 

Tóm tắt 

Chân vịt tàu thủy được thiết kế dựa trên cơ sở các kết quả thử nghiệm mô hình chân vịt 
trong bể thử, trong đó chân vịt làm việc mà không có sự chuyển động của mô hình vỏ tàu 
ở phía trước. Trong thực tế khi chân vịt làm việc sau thân tàu, điều kiện làm việc sẽ khác 
xa so với thử nghiệm. Do vậy ngoài các kết quả thử nghiệm, việc xác định hiệu suất chân 
vịt cần phải tính đến các yếu tố ảnh hưởng trong thực tế khai thác. Nội dung bài báo giới 
thiệu các hệ số thực nghiệm được sử dụng để xác định hiệu suất của chân vịt trong thực 
tế khai thác.  

Abstract  

The designing of ship’s propellers is based on practical results of the propeller model, in 
which the propeller model works without the motion of the ship hull model forward. In fact, 
when the propeller works behind the ship hull, its working condition differ from the 
condition in the towing tank. Because of this, it is necessary to consider the influential 
factors when determining the efficiency of the propeller besides the experimental results. 
The article introduces experimental factors that are used for determining the propeller 
efficiency in actual operation.  

1. Đặt vấn đề 

Lựa chọn và tính toán thiết kế chân vịt là một khâu trong quá trình thiết kế thân tàu thủy và 

hệ động lực của con tàu. Chân vịt tàu thủy được thiết kế đảm bảo tốc độ yêu cầu của tàu tương 

ứng với sức cản đã cho của thân tàu.  

Việc tính toán thiết kế chân vịt được dựa trên cơ sở thử nghiệm mô hình chân vịt trong bể 

thử. Thử nghiệm mô hình chân vịt được tiến hành nhằm xác định các đặc tính quan trọng của 

chân vịt, trong đó có hiệu suất chân vịt. Mô hình chân vịt được thử nghiệm trong môi trường nước 

tự do (Open Water Test), trong đó không có sự chuyển động của mô hình thân tàu ở phía trước. 

Trong khi đó, khi chân vịt được lắp đặt sau thân tàu để tạo ra lực đẩy tàu chuyển động, điều 

kiện làm việc của chân vịt lúc này đã thay đổi so với điều kiện thử nghiệm, do vậy hiệu suất của 

chân vịt trong khai thác cũng khác so với trong thử nghiệm ở môi trường nước tự do. Chính vì vậy 

trong việc xác định hiệu suất chân vịt cần phải hiệu chỉnh kết quả thử nghiệm mô hình bằng cách 

bổ sung thêm các hệ số tính toán thực nghiệm.  

2. Hiệu suất đẩy của chân vịt 

Liên quan đến khả năng làm việc của chân vịt người ta đưa ra ba khái niệm về hiệu suất chân 
vịt: 

- Hiệu suất chân vịt trong môi trường nước tự do o là hiệu suất chân vịt được xác định 
bằng thử nghiệm chân vịt trong bể thử mô hình ở điều kiện không có vỏ tàu chuyển động phía 
trước [2]: 

 
 

mMp

mTp

o
K

KJ
.

2
  ,       (2.1) 

Trong đó: 

J là tỷ số tiến của chân vịt: 
 

 
mmp

m

Dn
J

pv
  (chỉ số m liên quan đến mô hình chân vịt); 
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(KTp)m và (KMp)m là hệ số lực đẩy và hệ số mô men đẩy của mô hình, Dm là đường kính chân 
vịt mô hình (m). 

- Hiệu suất chân vịt khi làm việc sau thân tàu p là hiệu suất chân vịt được xác định khi chân 
vịt làm việc ở sau thân tàu, có kể đến ảnh hưởng của dòng chảy rối sau thân tàu [2]: 

pp

pp

p
Mn

T




2

v
        (2.2) 

Với: Tp là lực đẩy chân vịt (N); Mp là mô men chân vịt (Nm); vp là tốc độ tiến của chân vịt 
(m/s); np là tốc độ quay của chân vịt (min-1). 

Hiệu suất chân vịt còn có thể biểu diễn bằng mối quan hệ: p = R.o, với R là hiệu suất 
quay tương đối. 

- Hiệu suất đẩy của chân vịt D là hiệu suất công tác của chân vịt khi có kể đến ảnh hưởng 
của vỏ tàu. 

              
Hình 2.1. Sơ đồ mối quan hệ chân vịt – vỏ tàu – máy chính 

Theo sơ đồ mối quan hệ giữa chân vịt – vỏ tàu – máy chính (hình 2.1) thì hiệu suất đẩy của 
chân vịt được biểu diễn bằng biểu thức: 

cv

K
D

N

N
          (2.3) 

Ở đây: Ncv là công suất nhận được trên đế (moay ơ) chân vịt sau tổn hao trên đường 
trục (kW); 

Np là công suất đẩy của chân vịt (kW); 

NK là công suất kéo cần thiết để tàu chuyển động với tốc độ thiết kế v tương 
ứng với sức cản toàn bộ RT; 

s là hiệu suất đường trục: s = Ncv/Ne; 

p là hiệu suất chân vịt: p = Np/Ncv; 

H là hiệu suất vỏ tàu: H = NK/Np. 

Như vậy biểu thức hiệu suất đẩy của chân vịt có thể viết lại thành: 

pH

cv

p

p

K

cv

K
D

N

N

N

N

N

N
    hay HRoD  .    (2.4) 

Trong biểu thức (2.4), o có được nhờ kết quả thử nghiệm mô hình chân vịt đồng dạng trong 

môi trường nước tự do (không có vỏ tàu chuyển động phía trước chân vịt), còn R và H là các đại 
lượng được xác định khi chân vịt làm việc sau thân tàu có kể đến các yếu tố tương tác giữa vỏ tàu 
và chân vịt.  

Khi đó, thay các biểu thức đã biết của hiệu suất quay tương đối và hiệu suất vỏ tàu vào biểu 
thức (2.4) ta được: 

w

t
RoD






1

1
. ,       (2.5) 



CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 01/04/2015 

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 42 – 04/2015                                         7 
 

với t là hệ số suy giảm lực đẩy, w là hệ số dòng theo. Biểu thức (2.5) chính là phương trình tổng 
quát mô tả ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu suất đẩy của chân vịt  

3. Các hệ số thực nghiệm xác định hiệu suất đẩy của chân vịt 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất đẩy của chân vịt trong phương trình tổng quát được 
xác định thông qua thực nghiệm hoặc được xây dựng bằng phương pháp lý thuyết nửa thực 
nghiệm. 

 

Hình 3.1 Các đường cong thử nghiệm mô hình chân vịt trong môi trường tự do [2] 

3.1. Hiệu suất chân vịt trong nước tự do 

Hiệu suất chân vịt trong nước tự do o được xác định từ các kết quả thử nghiệm mô hình 

chân vịt đồng dạng về mặt hình học với chân vịt thật (hình3.1).  

3.2. Hiệu suất quay tương đối 

Hiệu suất quay tương đối R được xác định nhờ các biểu thức thực nghiệm của Holtrop và 

Mennem (1978) và Holtrop (1984): 

- Với các tàu có một chân vịt: R = 0.9922 – 0.05908 AE/A0 + 0.07424 (CP – 0.0225 lcb); 

- Với các tàu hai chân vịt: R = 0.9737 – 0.111 (CP – 0.0225 lcb) – 0.06325 H/D, 

Trong đó: lcb là khoảng cách từ giữa tàu tới tâm nổi của tàu, tính theo phần trăm của chiều 
dài đường nước thiết kế Lwl; AE/A0  là tỉ số diện tích cánh của chân vịt; H/D  là tỉ số giữa bước và 

đường kính của chân vịt (tỷ số bước); Cp là hệ số lăng trụ của tàu: Cp = /AMLwl, với , AM lần lượt 

là lượng chiếm nước (m3) và diện tích sườn giữa của tàu (m2). 

Đối với các tàu nhỏ, hiệu suất quay tương đối được xác định theo công thức Helm (1980):  

M
wlwl

R C
T

BL
1.002.001.0826.0

3/1



 , 

Với: T là chiều chìm tàu (m); Bwl là chiều rộng đường nước thiết kế (m); CM là hệ số diện 

tích mặt cắt sườn giữa tàu (m2): CM = AM/BwlT. 

Theo các tính toán thực nghiệm của Alte và Baur (1986) thì hiệu suất quay tương đối có thể 

lấy R = 1.00 với các tàu một chân vịt, R = 0.98 với các tàu hai chân vịt. 

3.3. Hệ số suy giảm lực đẩy 

Hệ số suy giảm lực đẩy t là hàm của lực đẩy chân vịt và sức cản tàu theo biểu thức [2]:  

  
p

Tp

T

RT
t


     hay   Tp RtT  )1(      (2.6) 

Hệ số suy giảm lực đẩy t thường được xem là như nhau đối với mô hình và tàu thật, cho dù 
thành phần sức cản ma sát có những khác biệt nhất định. Hệ số suy giảm lực đẩy được xác định 
theo các biểu thức thực nghiệm sau: 

Đối với các tàu có một chân vịt: 

- Theo tiêu chuẩn Hechscher: t = 0.5Cp – 0.12, với các tàu hàng; t = 0.77Cp – 0.30,  với các 
tàu kéo. 
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- Theo công thức của Danckwardt: t = 0.5Cp – 0.15, với các tàu hàng.  

- Theo phương pháp “SSPA” của Williams (1969): t = w(1.57 – 2.3 CB/CWP + 1.5 CB), cho 
các tàu hàng.  

- Theo công thức Holtrop và Mennen (1978):  

t = 0.001079 L/[B(1 – CP)] + 1.0585B/L - 0.00524 – 0.1418D2/(BT), 

trong đó: Cp là hệ số lăng trụ của tàu; w là hệ số dòng theo; CB là hệ số béo thể tích: CB = 

/L.B.T; CWP là hệ số diện tích mặt phẳng đường nước: CWP = Awl/L.B, Awl là diện tích mặt phẳng 
đường nước (m2); D là đường kính chân vịt (m). 

Đối với các tàu hai chân vịt: 

- Theo công thức Hechscher: t = 0.5 Cp – 0.18, với các tàu hàng;  

- Theo công thức Danckwardt cho các tàu hàng: t = 0.52Cp – 0.18;  

- Theo công thức “SSPA” của Williams (1969) cho các tàu hàng: 

 t =  w (1.67 – 2.3 CB/CWP + 1.5 CB);  

- Theo công thức Holtrop và Mennen (1978): 
TB

D
Ct B

.
1885.0325.0  . 

Thông thường, trong thiết kế ban đầu khó có thể xác định hệ số suy giảm lực đẩy t để có 
hiệu suất vỏ tàu tối ưu nhất. Do vậy, hệ số suy giảm lực đẩy t sẽ được xác định sơ bộ và sẽ được 
tính chọn lại trên cơ sở giá trị hệ số dòng theo sao cho hiệu suất vỏ tàu là tối ưu nhất.  

Mối quan hệ giữa hệ số suy giảm lực đẩy và hệ số dòng theo được biểu diễn thông qua 
công thức thực nghiệm sau [1]: 

   1 - t = (1 - w)0.4 ~ 0.8      (2.7) 

3.4. Hệ số dòng theo 

Dòng theo được hình thành bởi ba thành phần: 

- Dòng theo do ma sát: Do có tính nhớt, vận tốc của dòng chảy so với vỏ tàu bị giảm tại lớp 
bao quanh vỏ tàu, dẫn tới có sự tách dòng chảy tại các vùng có độ cong lớn của vỏ tàu (đặc biệt ở 
phía đuôi tàu); 

 - Dòng theo do thế năng của chất lỏng: Dòng nước chảy qua thân tàu gây ra một áp suất 
tăng lên xung quanh lái, tại nơi dòng nước thu hẹp lại. Điều này có nghĩa là ở khu vực này vận tốc 
của nước chảy qua thân tàu sẽ nhỏ hơn vận tốc tàu và sẽ làm xuất hiện một dòng nước chuyển 
động về phía trước. 

- Dòng theo do sóng: 

Tàu tạo ra một mẫu sóng trên bề mặt nước và các hạt nước ở phía trên sẽ chuyển động về 
phía trước theo quỹ đạo của nó, trong đó đỉnh sóng sẽ làm tăng hệ số dòng theo còn chân sóng sẽ 
làm giảm nó.  

Với các tàu có một chân vịt thông thường, dòng theo do ma sát đóng vai trò chủ yếu. Dòng 
theo do sóng chỉ đáng kể khi trị số Froude Fr > 0.3 (theo Alte và Baur, 1986). 

Giá trị hệ số dòng theo trong thử nghiệm mô hình lớn hơn so với tàu thực do có lớp biên và 
sự tách dòng tương đối lớn. Các công thức hiệu chỉnh đã cố gắng khắc phục vấn đề này, tuy nhiên 
ảnh hưởng của sự tách dòng khó có thể đánh giá một cách đầy đủ, do vậy sẽ gây ra sai số đáng 
kể. Chính vì lẽ đó sai số khi lựa chọn công suất động cơ chính là khá lớn vì một phần tổn thất 
năng lượng do dòng theo sẽ được bù lại bởi hoạt động của chân vịt. Tuy nhiên sai số này có thể 
được hiệu chỉnh nhờ tính toán tối ưu mối quan hệ giữa tốc độ quay và bước chân vịt. Trong thiết 
kế sơ bộ ban đầu, hệ số dòng theo có thể được xác định nhờ các công thức tiên nghiệm. 

Đối với tàu một chân vịt:  

- Theo công thức Schneekluth (1988): 

B

L

T

D
Cw P





10

16
.

1

6.1
.5.0  

- Công thức Kruger (1976): w = 0.75CB – 0.24; 

- Công thức Heckscher: w = 0.7CP  – 0.1 cho các tàu hàng; w = 0.77CP – 0.28 cho các tàu kéo; 
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- Công thức Troost: w = 0.25 + 2.5(CB – 0.6)2 cho các tàu hàng; w = 0.5 CB, cho các tàu chuyển 
tải. 

- Công thức Caldwel: w = CB/3 + 0.01 cho các tàu kéo, với: 0.47  CB  0.56 

- Công thức Papmehl: w = 0.165 CB . (1/3/D) – 0.1 (Fr – 0.2) 

- Công thức Telfer: 






 





B

rD

T

E

L

B

CC
w

wpP

)(5.1
1...

)/(1

3

2


; với  là góc lệch 

(rad), r là góc nghiêng (rad), E là là chiều cao của đường tâm trục so với sống đáy tàu (m). 

Đối với các tàu có hai chân vịt: 

- Công thức Kruger cho các tàu hàng: w = 0.81CB – 0.34; 

- Công thức Heckscher cho các tàu hàng: w = 0.7CP – 0.3; 

- Công thức Caldwel cho các tàu kéo: w = CB/3 + 0.03  với 0.47  CB  0.56 

4. Kết luận 

Trong phương pháp thiết kế chân vịt bằng lý thuyết đồng dạng, hiệu suất chân vịt được 
xác định bằng thử nghiệm mô hình mới chỉ đánh giá được mức độ tổn hao năng lượng khi chuyển 
hóa công suất nhận được từ động cơ chính đến chân vịt mà chưa tính đến sự tương tác giữa chân 
vịt và vỏ tàu khi chân vịt làm việc sau thân tàu. Sử dụng các hệ số thực nghiệm sẽ cho phép hiệu 
chỉnh kết quả thử nghiệm mô hình. Tuy nhiên độ chính xác của kết quả còn phụ thuộc vào việc lựa 
chọn các hệ số thực nghiệm có phù hợp với đặc điểm tuyến hình của vỏ tàu và chân vịt hay 
không. Việc xây dựng mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng và hiệu suất chân vịt có ý nghĩa lớn 
không chỉ về mặt thiết kế mà cả trong khai thác tàu. 
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THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN RỬA SẠCH TỰ ĐỘNG BẰNG PLC CHO 
BẦU LỌC NƯỚC TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC DẰN CỦA TÀU BIỂN 
DESIGN AUTO CLEANING CONTROLLER PLC FOR WATER FILTER OF 

BALLAST WATER TREATMENT SYSTEM ON THE SHIP 
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Tóm tắt 

Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO đã thông qua công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý 

nước dằn và cặn nước dằn 2004, công sẽ ước có hiệu lực năm 2016. Theo quy định của 

công ước, tàu phải có kế hoạch trao đổi nước dằn hoặc hệ thống xử lý nước dằn để tránh 

việc nước dằn trở thành phương tiện di chuyển các loài thuỷ sinh giữa các khu vực trên 

thế giới. Các bầu lọc được lắp đặt trong hệ thống để ngăn ngừa sinh vật và các cặn bẩn 

trong nước biển qua hệ thống xử lý vào các két nước dằn tàu. Để quá trình hoạt động 

của hệ thống xử lý nước dằn được liên tục và không phải dừng để vệ sinh bầu lọc, nhóm 

nghiên cứu đã tính toán và thiết kế bầu lọc làm sạch tự động cho hệ thống. Bầu lọc này 

tự động làm sạch theo chu kỳ thời gian và độ chênh áp ở đường vào và ra của bầu lọc, 

do vậy bầu lọc có thể hoạt động trong một thời gian dài mà không cần giám sát của 

người vận hành. Từ đó nâng cao được hiệu quả hoạt động và độ tin cậy của hệ thống.  

Từ khóa: Nước dằn tàu, bầu lọc. 
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Abstract 

International Maritime Organization IMO adopted the International Convention on the 

control and management of ballast water and sediments in 2004, the Convention entered 

into force in 2016. Under the provisions of the Convention, the ship must have a plan to 

exchange ballast or ballast water treatment systems to avoid becoming ballast water 

transportation of aquatic species between regions in the world. The filter is installed in the 

system to prevent organisms and the residue of past seawater treatment system in the 

ballast water tanks. For the operation of the ballast water treatment system is continuous 

and not stopping to clean filters, we have calculated and designed an automatic filter 

cleaning system. This automatic filter cleaning its self in cycle time and the pressure 

difference between inlet and outlet of the filter, so the filter can be operated in a long time 

without supervision by the operator. From that improve the performance and reliability of 

the system. 

Key words: Ballast water, water filter. 

1. Đặt vấn đề 

Vấn đề ảnh hưởng của các sinh vật độc hại có trong nước dằn của tàu đã được IMO đề cập 

đến từ năm 1988. Để làm giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển do việc vận chuyển 

các mầm bệnh và thủy sinh vật có hại thông qua nước dằn, năm 2004, IMO đã thông qua Công 

ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn (BWM 2004), Công ước dự kiến sẽ 

có hiệu lực trong năm 2016. Theo quy định của Công ước BWM 2004, tàu phải trang bị kế hoạch 

trao đổi nước dằn hoặc hệ thống xử lý nước dằn để tránh việc nước dằn trở thành phương tiện di 

chuyển các loài thuỷ sinh giữa các khu vực trên thế giới. Tàu chỉ được phép xả nước dằn chưa 

qua xử lý tại các khu vực quy định. Tàu phải được kiểm tra và chứng nhận trong quá trình đóng 

mới và khai thác để bảo đảm việc tuân thủ các quy định về quản lý nước dằn. Tại nơi sửa chữa 

tàu phải có phương tiện tiếp nhận và xử lý cặn nước dằn. Cơ quan có thẩm quyền của cảng phải 

tiến hành công tác thanh tra các tàu đến cảng để xác nhận việc tuân thủ Công ước của các tàu 

này. 

2. Cấu trúc của bầu lọc tự động rửa  

Nước dằn tàu được bơm hút qua cửa vào của 

bầu lọc sau đó qua lưới lọc, các chất bẩn rắn trong 

nước có kích thước lớn hơn lỗ trên lưới lọc sẽ tích 

tụ trên bề mặt bên trong của lưới và tạo thành một 

lớp chất bẩn bám trên mặt lưới. Nước sạch ra khỏi 

bầu lọc ở phía bên của bầu lọc vào thiết bị xử lý 

nước dằn bằng tia cực tím. Cơ cấu rửa bầu lọc 

được thiết kế gồm một ống đặt ở giữa bầu lọc có 

gắn sáu ống hút được bố trí đều nhau dọc theo 

chiều dài của bầu lọc (hình 1). Phía trên bầu lọc có 

lắp van xả, van này được kết nối với ống trung tâm 

để xả nước bẩn ra ngoài bầu lọc khi mở van này. Do 

khi mở van xả, áp lực chênh nhau giữa nước bên 

trong bầu lọc (35-150 psig) và không khí (0psig) bên 

ngoài tạo ra lực hút lớn tại các đầu hút của các ống 

hút, lực hút làm cho nước chảy ngược qua lưới lọc 

với vận tốc cao và đẩy chất lỏng bám trên lưới qua 

đầu hút của ống, sau đó vào trung tâm và xả ra 

ngoài qua van xả. Trên bầu lọc có lắp một động cơ 

điện, động cơ này được sử dụng để truyền chuyển 

động cho các ống quét hút. Cơ cấu truyền động từ 

động cơ tới trục trung tâm bao gồm một trục vít và 

cơ cấu truyền động bánh răng, khi động cơ điện 

Đường 
nước 
vào 

Đường 

nước ra 

Lưới lọc 

Ống dẫn 

nước bẩn 

Động cơ 
điện 

Đầu rửa 

Đường xả 
nước bẩn 

Hình 1. Cấu tạo của bầu lọc tự động 
rửa 
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quay cơ cấu này tạo ra sự kết hợp giữa chuyển động quay và chuyển động tịnh tiến cho phép các 

ống hút chuyển động xoắn ốc chậm dọc theo bên trong lưới lọc. Tốc độ quay của ống hút khoảng 

24 vòng/phút và chu trình làm sạch được hoàn thành trong vòng 40 giây, trong thời gian đó các 

ống hút loại bỏ các lớp chất bẩn bám trên 

mỗi inch vuông của lưới lọc. Để điều khiển 

hướng quay và chu kỳ quyét của các ống 

hút, nhóm nghiên cứu đã tính toán và lập 

trình chương trình điều khiển cho bầu lọc 

bằng phần mềm điều khiển cho PLC. Bộ 

điều khiển PLC sẽ điều khiển quá trình rửa 

bầu lọc tự động theo thời gian và độ chênh 

áp giữa đầu vào và đầu ra của bầu lọc. 

Bầu lọc không phải dừng cấp nước khi cơ 

cấu làm sạch tự động làm việc.  

3.Thiết kế chương trình điều khiển tự 

động rửa bầu lọc 

Sơ đồ điều khiển cơ cấu tự động làm 

sạch bầu lọc được miêu tả ở hình 2. Cấu 

hình bao gồm: 01 bộ điều khiển khả trình 

(PLC), 01 màn hình cảm ứng (HMI), 01 

biến tần (INVERTER), 01 động cơ 3 pha 

(MOTOR), 01 cơ cấu làm sạch bầu lọc, 02 

cảm biến hành trình (UP&DOWN) báo vị trí 

trên và dưới của cơ cấu làm sạch, 01 cảm 

biến (DP báo tình trạng lưới lọc bẩn. Cảm 

biến UP được đưa vào đầu vào X7 của 

PLC, cảm biến DOWN được đưa vào đầu 

vào X6 của PLC, cảm biến DP được đưa 

vào đầu vào X5 của PLC. Hai đầu ra của 

PLC là Y2 và Y3  được đưa vào đầu vào S1 

và S2 của biến tần để điều khiển Motor với 

nguyên tắc điều khiển như sau: Motor 

chuyển động lên khi (Y2=1&Y3=0), Motor 

chuyển động xuống khi (Y2=0&Y3=1), 

Motor dừng (Y2=0&Y3=0 ). Một đầu ra Y1 

để điều khiển đóng/mở van xả nước bẩn 

cho bầu lọc    

3.1. Lưu đồ thuật toán chương trình tự 

động điều khiển cơ cấu làm sạch bầu 

lọc 

 Khi bắt đầu cấp nguồn điện, đầu 

tiên chương trình trong PLC sẽ thực hiện 

việc khởi tạo hệ thống (hình 3). Định 

nghĩa các đầu vào/ra số và tương tự, định 

nghĩa các Module liên kết và khởi tạo việc 

truyền thông với màn hình HMI. Sau khi 

hoàn thành việc khởi tạo hệ thống chương 

trình sẽ thực hiện các công việc như khởi 

tạo các biến dùng trong chương trình điều 

khiển và giám sát, khởi tạo biến đếm C, 

khởi động bộ định thời T với ngắt thời 

Hình 2. Sơ đồ điều khiển cơ cấu tự động làm sạch 
bầu lọc 

MOTOR

STRUCTURE 

OF 

CLEANING

UP

DOWN

INVERTER

PLC

Up 

sensor

Down 

sensor

 X7

HMI

 X6

 Y3

 Y2

RS485

RS485

 S1

 S2

Actuator

 X5

DP

D
if
fe

re
n
ti
a
l 

p
re

s
s
u
re

 s
e
n
s
o
rs

A B C

DRAIN 

VALVE

 Y1

Hình 3. Lưu đồ thuật toán chương trình tự động điều 
khiển cơ cấu làm sạch bầu lọc 
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gian là hai giờ.Việc khởi động bộ định thời này nhằm mục đích kích hoạt chế độ tự động làm sạch 

bầu lọc cheo chu kỳ thời gian là hai giờ. 

Sau khi khởi tạo hệ thống và các biến xong, công việc tiếp theo của tiến trình chính là gọi 

chương trình con khởi tạo trạng thái ban đầu cho bầu lọc. Việc khởi tạo này nhằm mục đích đưa 

cơ cấu làm sạch bầu lọc xuống vị trí DOWN, sẵn sàng cho các chu kỳ làm sạch bầu lọc. Sau khi 

thực hiện song chương trình khởi tạo trạng thái ban đầu cho bầu lọc, tiến trình chính liên tục kiểm 

tra các điều kiện để thực hiện các chu kỳ làm sạch bầu lọc. Việc thực hiện các chu kỳ làm sạch tự 

động dựa vào hai điều kiện là lưới lọc bị bẩn (dựa vào cảm biến DP) hoặc thời gian làm việc của 

bầu lọc đã đủ 2 giờ (dựa vào biến T). Trong hai điều kiện trên thì cảm biến DP sẽ được ưu tiên 

kiểm tra trước. Hệ thống kiểm tra cảm biến DP bằng cách đọc và kiểm tra trạng thái đầu vào X5. 

Nếu lưới lọc chưa bị bẩn (biến DP = 0) mới tiếp tục kiểm tra xem thời gian làm việc của bầu lọc đã 

đủ hai giờ chưa bằng cách kiểm tra biến T. Nếu biến T = 0 có nghĩa là chưa đủ 2 giờ làm việc thì 

hệ thống sẽ thoát khỏi tiến trình chính mà không làm gì cả. Trong trường hợp biến T = 1 có nghĩa 

là chu kỳ làm sạch tự động theo thời gian đã tới. Khi đó hệ thống sẽ gọi một chu kỳ làm sạch bầu 

lọc trước khi thoát khỏi tiến trình chính.  

Nếu lưới lọc bị bẩn (biến DP = 1), hệ thống sẽ gọi chương trình con thực hiện một chu kỳ 

làm sạch bầu lọc. Sau khi thực hiện xong một chu kỳ làm sạch bầu lọc, hệ thống lại tiếp tục kiểm 

tra biến DP. Nếu biến DP = 0 có nghĩa là lưới lọc đã sạch khi đó hệ thống sẽ gán biến đếm số chu 

kỳ làm sạch C = 0 và sau đó thoát khỏi tiến trình chính. 

Trong trường hợp lưới lọc vẫn bị bẩn (biến DP vẫn bằng 

1), chương trình sẽ tăng biến đếm C lên một đơn vị sau 

đó kiểm tra điều kiện xem biến đếm C có lớn hơn 4 hay 

không. Nếu biến C chưa lớn hơn 4, hệ thống sẽ tiếp tục 

gọi chương trình con thực hiện một chu kỳ làm sạch bầu 

lọc tiếp theo. Cứ sau mỗi một chu kỳ làm sạch bầu lọc, 

hệ thống lại tiếp tục kiểm tra biến DP và thực hiện các 

công việc lặp lại như trên. Trong quá trình làm sạch nếu 

biến DP = 0 có nghĩa là lưới lọc đã sạch khi đó hệ thống 

sẽ gán biến đếm số chu kỳ làm sạch C = 0 và sau đó 

thoát khỏi tiến trình chính. Trong trường hợp biến DP = 1 

và C>4 có nghĩa là khi ấy sau 5 chu kỳ làm sạch bầu lọc 

mà lưới lọc vẫn bẩn, lúc này hệ thống sẽ đưa ra tín hiệu 

báo động bằng âm thanh và sáng đồng thời thông tin về 

báo động cụ thể cũng được đưa lên màn hình cảm ứng. 

Khi nhận được tín hiệu báo động người sử dụng sẽ dừng 

hệ thống, tháo bầu lọc ra để kiểm tra nguyên nhân và 

khắc phục sự cố này      

3.2. Lưu đồ thuật toán chương trình khởi tạo trạng 

thái ban đầu cho bầu lọc 

Chương trình khởi tạo trạng thái ban đầu cho bầu 

lọc (hình 4) sẽ được thực hiện một lần khi cấp nguồn cho hệ thống hoặc khi người sử dụng ấn vào 

nút Reset bầu lọc trên Panel điều khiển. Nhiệm vụ và chức năng của chương trình khởi tạo trạng 

thái ban đầu cho bầu lọc là nhằm mục đích đưa cơ cấu làm sạch bầu lọc xuống vị trí DOWN, sẵn 

sàng cho các chu kỳ làm sạch bầu lọc. Chức năng thứ hai của chương trình này là phát hiện ra 

việc đấu sai dây cho động cơ 3 pha khi người sử dụng lắp đặt, đấu nối hệ thống. Trong quá trình 

lắp đặt, đấu nối hệ thống, nếu việc đấu nối thứ tự 3 dây A, B, C cho động cơ bị sai sẽ dẫn tới 

chiều chuyển động của cơ cấu làm sạch bầu lọc không đúng. Lệnh cho cơ cấu làm sạch bầu lọc 

chuyển động lên thì nó lại chuyển động xuống và ngược lại. Điều này sẽ làm cho cơ cấu làm sạch 

bầu lọc làm việc không hiệu quả, hơn nữa có thể dẫn tới việc làm hỏng kết cấu cơ khí của cơ cấu 

làm sạch bầu lọc.  

Hình 4. Lưu đồ thuật toán chương 
trình khởi tạo trạng thái ban đầu 

cho bầu lọc 
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Y2 = 0

Y3 = 1
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Run Down

END
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N

Y

Y2 = 0

Y3 = 0
Y2 = 0

Y3 = 0
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Khi vào chương trình khởi tạo trạng thái ban đầu cho bầu lọc việc đầu tiên chương trình sẽ 

xuất hai tín hiệu cho hai đầu ra của PLC là Y2 = 0 và Y3 = 1. Hai tín hiệu này sẽ lệnh cho biến tần 

điều khiển động cơ đẩy cơ cấu làm sạch bầu lọc 

chuyển động hướng xuống dưới. Trong quá trình cơ 

cấu làm sạch chuyển động, chương trình liên tục kiểm 

tra xem cơ cấu làm sạch bầu lọc đã xuống tới vị trí 

DOWN hay chưa bằng cách kiểm tra cảm biến hành 

trình Down sensor thông qua việc đọc trọng thái đầu 

vào X6. Nếu X6 = 1 có nghĩa là cơ cấu làm sạch bầu 

lọc đã chuyển động đến vị trí DOWN. Khi ấy chương 

trình sẽ dừng động cơ bằng cách xuất hai tín hiệu cho 

hai đầu ra của PLC là Y2 = 0 và Y3 = 0 sau đó thoát 

khỏi chương trình. Trong trường hợp cơ cấu làm sạch 

bầu lọc chưa tiệm cận đến vị trí DOWN chương trình 

cũng sẽ kiểm tra xem cơ cấu làm sạch bầu lọc có tiệm 

cận đến vị trí UP hay không. Việc kiểm tra này nhằm 

xác định việc đấu nối dây cho động cơ có bị sai hay 

không, nếu X7 = 0 có nghĩa là cơ cấu làm sạch bầu lọc 

vẫn đang chuyển động, lúc này hệ thống sẽ tiếp tục 

xuất hai tín hiệu cho hai đầu ra của PLC là Y2 = 0 và 

Y3 = 1 để đẩy cơ cấu làm sạch bầu lọc đi xuống. Trong 

quá trình kiểm tra nếu X7 = 1 có nghĩa là cơ cấu làm 

sạch bầu lọc đã tiệm cận lên vị trí trên, việc này đồng 

nghĩa với việc Motor đã chạy ngược chiều hay việc 

đấu nối thứ tự 3 dây A, B, C cho Motor đã bị sai. Khi 

đó chương trình sẽ xuất hai tín hiệu cho hai đầu ra của 

PLC là Y2 = 0 và Y3 = 0 để dừng động cơ đồng thời 

đưa ra tín hiệu báo động bằng âm thanh và sáng, 

thông tin về báo động cụ thể cũng được đưa lên màn 

hình cảm ứng. Khi nhận được tín hiệu báo động người 

sử dụng sẽ dừng hệ thống, ngắt điện, đảo 2 trong 3 

dây A, B, C trước khi cho bầu lọc vào làm việc lại. 

3.3. Lưu đồ thuật toán chương trình thực hiện một 

chu kỳ làm sạch bầu lọc  

Trước khi vào chương trình thực hiện  một chu 

kỳ làm sạch bầu lọc thì vị trí của cơ cấu làm sạch bầu 

lọc luôn luôn ở vị trí DOWN. Điều này có được do việc 

thực hiện chương trình khởi tạo trạng thái ban đầu cho 

bầu lọc. Khi bắt đầu vào chương trình thực hiện một 

chu kỳ làm sạch bầu lọc (hình 5), đầu tiên chương 

trình sẽ xuất tín hiệu đầu ra của PLC là Y1 = 1 để mở 

van xả nước bẩn (DRAIN VALVE) của bầu lọc cho 

phép nước bẩn trong quá trình làm sạch bầu lọc được 

đưa ra theo đường xả thải. Tiếp treo chương trình sẽ 

xuất hai tín hiệu cho hai đầu ra của PLC là Y2 = 1 và Y3 = 0. Hai tín hiệu này sẽ điều khiển động cơ 

đẩy cơ cấu làm sạch bầu lọc chuyển động lên trên. Trong quá trình cơ cấu làm sạch chuyển động, 

chương trình liên tục kiểm tra xem cơ cấu làm sạch bầu lọc đã lên tới vị trí UP hay chưa bằng cách 

kiểm tra cảm biến hành trình Up sensor thông qua việc đọc trạng thái đầu vào X7. Nếu X7 = 0 có 

nghĩa là cơ cấu làm sạch bầu lọc vẫn chưa chuyển động lên tới vị trí UP, khi đó chương trình vẫn 

duy trì trạng thái Y2 = 1 và Y3 = 0 để đẩy cơ cấu làm sạch bầu lọc đi lên. Ngược lại nếu X7 = 1 tức 

là cơ cấu làm sạch bầu lọc đã đi hết hành trình lên phía trên, lúc đó chương trình sẽ dừng động cơ 

Hình 5. Lưu đồ thuật toán chương trình 
thực hiện một chu kỳ làm sạch bầu lọc 
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bằng cách xuất ra hai tín hiệu là Y2 = 0 và Y3 = 0. Sau khi dừng động cơ chương trình sẽ thực hiện 

trễ một khoảng thời gian là 5s. 

Sau khoảng thời gian trễ 5s, chương trình sẽ xuất hai tín hiệu cho hai đầu ra của PLC là 

Y2=0 và Y3 = 1. Hai tín hiệu này sẽ điều khiển động cơ đẩy cơ cấu làm sạch bầu lọc chuyển động 

xuống dưới. Trong quá trình cơ cấu làm sạch chuyển động, chương trình liên tục kiểm tra xem cơ 

cấu làm sạch bầu lọc đã xuống tới vị trí DOWN hay chưa bằng cách kiểm tra cảm biến hành trình 

Down sensor thông qua việc đọc trạng thái đầu vào X6. Nếu X6 = 0 có nghĩa là cơ cấu làm sạch 

bầu lọc vẫn chưa chuyển động xuống tới vị trí DOWN, khi đó chương trình vẫn duy trì trạng thái 

Y2= 0 và Y3 = 1 để đẩy cơ cấu làm sạch bầu lọc đi xuống. Ngược lại nếu X6 = 1 tức là cơ cấu làm 

sạch bầu lọc đã đi hết hành trình xuống phía dưới, lúc đó chương trình sẽ dừng động cơ bằng 

cách xuất ra hai tín hiệu là Y2 = 0 và Y3 = 0 và đóng van xả nước bẩn bằng cách xuất ra tín hiệu 

Y1= 0 trước khi thoát khỏi chương trình. 

Bầu lọc được thiết kế có đặc tính sau: 

- Áp suất làm việc nhỏ nhất:  0.3 Mpa 
- Áp suất làm việc lớn nhất:  1.0 Mpa 
- Lưu lượng lọc yêu cầu:   50 m3/h 
- Độ mịn của lưới lọc:    350 mesh 
- Chất lỏng: Nước biển, (khối lượng riêng, độ nhớt: ) 
- Nhiệt độ làm việc cực đại:    650C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Bảng điện điều khiển PLC 

Hình 1. Hệ thống điều khiển bầu lọc rửa tự động được  

thiết kế lắp trong hệ thống xử lý nước dằn tàu 

4. Kết luận  

Bài báo đã tính toán và thiết kế được hệ thống điều khiển tự động rửa bằng PLC cho bầu 

lọc nước sử dụng trong hệ thống xử lý nước dằn tàu. Bầu lọc hoạt động tự động chu kỳ theo thời 

gian và độ chênh áp. Hệ thống điều khiển PLC rửa tự động bầu lọc làm giảm bớt được nhân công 

lao động, không gián đoạn sự làm việc của hệ thống và nâng cao hiệu suất làm việc toàn bộ của 

hệ thống.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] The International Convention of International Maritime Organization IMO, 2004  

[2] Yoshitake, Strainer.  

[3] Moss hydro, specifically designed for Ballast Water Treatment. 

[4] Marcus N. Allhands, Ph.D., P.E. Amiad self cleaning strainers for water filtration. 
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NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP HOÁN CẢI BỘ LÀM KÍN CƠ KHÍ LẮP TRÊN BƠM 
LY TÂM CỦA TÀU TRẦN ĐẠI NGHĨA 

RESEARCH SOLUTIONS TO CONVERT MECHANICAL SEALFOR 
CENTRIFUGAL PUMPS ON THE SHIP TRAN DAI NGHIA 

 

TS. TRƯƠNG VĂN ĐẠO  
Khoa Máy tàu biển, Trường ĐHHH Việt Nam 

 

Tóm tắt 

Bài báo giới thiệu giải pháp hoán cải bộ làm kín cơ khí (mechanical seals) của bơm AKH 

trên hệ thống bơm nước biển tàu Trần Đại Nghĩa trong đội tàu Hải Quân Việt Nam. Kết 

quả hoán cải thực nghiệm cho thấy bộ làm kín đã hoạt động an toàn đảm bảo các yêu 

cầu kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.  

Abstract 

This paper presents solutions to convert the mechanical seal of the AKH type pump in 

sea water system on the ship Tran Dai Nghia of Vietnam Navy fleet. Experimental results 

showed that the conversion of the seal is safe in operation andsatisfy all of technical 

properties and economic effiect. 

Key words: mechanical seals 

1. Đặt vấn đề 

Bộ làm kín cổ trục cơ khí của bơm là chi tiết đóng một vai trò quan trọng, nó quyết định tới 

các thông số công tác của bơm nói riêng cũng như khả năng làm việc của hệ thống thủy lực nói 

chung. Các bộ làm kín cơ khí (mechanical seals) có ưu điểm lớn là cho phép trục quay với tốc độ 

lớn nhưng vẫn đảm bảo sự kín khít tốt, sức cản trên trục nhỏ và hầu như không làm mòn trục tại vị 

trí làm kín.  

Mặc dù có kết cấu tương đối đơn giản nhưng lại yêu cầu tính công nghệ cao trong quá trình 

chế tạo nên giá thành tương đối cao. Ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa có cơ sơ nào đủ điều kiện để 

chế tạo bộ làm kín đủ tiêu chuẩn. Do vậy, khi cần thay mới vẫn phải đặt hàng từ nước ngoài làm 

cho chi phí tăng cao và kéo dài thời 

gian sửa chữa. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế bộ 

làm kín cơ khí lắp trên bơm AKH của 

tàu Trần Đại Nghĩa bị hỏng và việc 

sửa chữa đã gặp phải khó khăn là 

không có phụ tùng thay thế, thời gian 

đặt mua quá dài và giá thành đắt. Do 

vậy, tác giả sau một thời gian nghiên 

cứu và đã hoán cải thử nghiệm thành 

công bộ làm kín thay thế bộ làm kín 

chính hãng. 

2. Phân tích đặc điểm bộ làm kín cơ 

khí kiểu mặt trà của bơm AKH 

Trong quá trình hoạt động của 

bơm thì việc làm kín giữa trục và vỏ bơm để cách biệt khoang công tác với môi trường bên ngoài 

đảm bảo áp suât công tác của bơm là rất quan trọng. Thông thường, có hai phương án làm kín là 

làm kín cổ trục bơm kiểu các vòng sợi và làm kín cơ khí kiểu mặt chà (mechanical seals). Do tính 

ưu việt nổi trội của bộ làm kín cơ khí mà hầu hết các bơm hiện đại ngày nay đều sử dụng bộ làm 

kín kiểu này. Trên hình 1 là kết cấu của bộ làm kín kiểu mặt trà lắp trên bơm AKH. 

 

Hình 1. Kết cấu bộ làm kín bơm AKH 
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Bộ làm kín bao gồm một phần quay (phần động) và một phần tĩnh. Độ nhám giữa hai mặt 
phẳng của phần tĩnh và phần động phải nhỏ để tăng độ kín khít. Khi được thiết kế và lắp đặt phù 
hợp thì phần quay lướt trên một lớp bôi trơn chỉ dày 0.00025mm. Nếu lớp bôi trơn quá dày sẽ gây 
rò lọt, nếu lớp bôi trơn quá mỏng thì ma sát tăng lên làm cho bề mặt tiếp xúc bị nóng làm hư hỏng 
bộ làm kín. 

Bộ làm kín có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của bơm. Khi bắt đầu có sự rò rỉ tại bộ làm kín 
thì dấu hiệu cho thấy tình trạng kỹ thuật của bộ làm kín có vấn đề lập tức được kiểm tra bảo 
dưỡng kịp thời.  

3.Tính toánlựa chọn giải pháp hoán cải 

a. Sự phân bố lực trên mặt trà bộ làm kín 

Chất được bơm (A) tiếp xúc với các 

cạnh ngoài của vòng làm kín động (B) - Hình. 

2. Khi trục bắt đầu quay, sự chênh lệch áp 

suất giữa chất được bơm (A) trong hốc bơm 

và không khí (D) ép chất được bơm thâm 

nhập vào các khe (từ B đến C) giữa hai bề 

mặt phẳng xoay (mặt trà) hình thành lớp màng 

bôi trơn.Áp lực trong khe làm kín giảm từ B tới 

C và đạt giá trị tương đối ổn định tại D, rò lọt 

bắt dầu xuất hiện tại C. 

 

Hình 2. Những vị tri khe làm kín 

Áp suất ở điểm B xấp xỉ tại điểm A, áp suất sụt giảm trong khi bơm dừng - hình 3a, phân bố 

lực của bề mặt tiếp xúc của bộ làm kín – hình 3b. Các phần của bộ làm kín phía trong bơm phải 

chịu một lực bắt nguồn từ áp suất trong bơm. Thành phần lực dọc trục cùng với lực lò xo tạo thành 

lực đóng (Fc) của bộ làm kín. Trong khi bơm dừng, áp suất tại rìa ngoài vành (B) bằng với áp suất 

hệ thống (A) (Hình 3.a) [4] 

 

Hình 3. Phân bố áp suất và trạng thái làm kín khi bơm dừng 

Lực đóng là lực của hai bề mặt tiếp xúc trực tiếp, lực mở là lực từ áp suất của màng bôi trơn 

(mũi tên đỏ trên hình 4.b và 5.b). Khi trục bắt đầu quay, các vòng làm kín sẽ tách ra và chất được 

bơm sẽ điền đầy khe làm kín, áp suất giảm tuyến tính từ áp suất bơm (B) tới áp suất môi trường 

(C) - Hình 4. Khi bơm làm việc ổn định thì phân bố áp suất của chất lỏng được bơm và lực mở của 

màng bôi trơn thể hiện – Hình 5 [4].Lớp màng chất lỏng bôi trơn toàn bộ sẽ được hình thành nếu 

áp suất trong khe làm kín đủ lớn để cân bằng với lực đóng của bộ làm kín. 

 

b

a

a b

 

Hình 4. Áp suất làm kín khi bơm khởi động          Hình 5. Áp suất làm kín khi bơm làm việc ổn định 



CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 01/04/2015 

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 42 – 04/2015                                         17 
 

b. Tính toán lựa chọn các chi tiết bộ làm kín hoán cải 
• Tính lực ép lò xo bộ làm kín hoán cải 
Các thông số kỹ thuật của bộ làm kín chuẩn: 
[4] 
Đường kính trục: Ds = 32 mm     
Mặt trượt bộ làm kín: 
+ Đường kính trong: Di = 34 mm; 
+ Đường kính ngoài: Do = 44 mm – Hình 6. 
Lực ép lò xo: Fs = 45 N 
+ Diện tích lực ép thủy lực: 

22222 804)3244.(
4

).(
4

mmDDA soh 
 (1) 

+ Diện tích mặt trượt: 

22222 588)3444.(
4

).(
4

mmDDA ios 


(2) 

+ Tỷ lệ cân bằng: 

36,1
588

804


s

h

A

A
k (3) 

+ Lực đóng Fc tại áp suất công tác               
(P =0,5Mpa) 
 
Fc = (Ah x P) + Fs = (804x 0.5) + 45 = 447N (4) 

Các thông số kỹ thuật của bộ làm kín hoán 
cải: 
Đường kính trục: Ds = 32 mm 
Mặt trượt bộ làm kín: 
+ Đường kính trong: Di = 34 mm; 
+ Đường kính ngoài: Do = 46 mm – Hình 6 
+ Diện tích lực ép thủy lực: 

22222 858)3246.(
4

).(
4

mmDDA soh 


 (5) 

+ Diện tích mặt trượt: 

22222 754)3446.(
4

).(
4

mmDDA ios 


(6) 

+ Tỷ lệ cân bằng: 

13,1
754

858


s

h

A

A
k  

Đối với bộ làm kín không cân bằng thì “k” cho 
phép nhỏ hơn 1,5. [4] 
+ Lực đóng Fc tại áp suất công tác                 
(P = 0,5Mpa) 
Fc = 447 N 
+ Tính lực ép lò xo hoán cải 
Fs = Fc – (Ahx P) = 447 – (858 x 0.5 ) = 18N(7) 

 
Hình 6. Các thông số kích thước   

 

Hình 7. Các thông số của lò xo 

• Lựa chọn lò xo hoán cải: 

Căn cứ vào kích thước của bơm: Không gian lắp bộ làm kín ta chọn kích thước lò xo: Lò xo trụ; 

vật liệu;thép không rỉ; chiều dài tự do L0 = 80mm; đường kính trong Di = 60mm; đường kính ngoài 

De = 66mm; bước xoắn P = 4 mm; tiết diện d = 3mm – Hình 7. 

Từ các thông số kích thước lò xo ép thử nghiệm với lực ép Fs = 18 N ta đo được chiều dài làm 

việc Lc của lò xo. Từ đó ta tính được khoảng các để ép mặt bích khí lắp bộ làm kín. 

• Lựa chọn mặt trà hoán cải 

Mặt trà tĩnh: 

Vật liệu:Vật liệu graphit chịu mài mòn 

Kích thước: 

17 mm

24 mm

5mm

 
Hình 8. Các thông số kích thước mặt trà tĩnh 

Mặt trà động: 

Vật liệu: Vật liệu graphit chịu mài mòn 

Kích thước: 

17 mm

23 mm

5mm

 
Hình 9. Các thông số kích thước mặt trà động 
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• Gia công mặt bích ép bộ làm kín 
Do bơm làm việc với môi chất là nước biển nên ta chọn vật liệu là thép không rỉ 304 (16) để 

chống ăn mòn trong môi trường nước biển.  
Kích thước mặt bích hoán cải thể được thể hiện trên hình 10 

18 mm

24 mm

12 mm

3 mm

10 mm 

45 mm

7
4

 m
m

 
Hình 10. Thông số kích thước mặt bích ép bộ làm kín 

 

4. Kết quả và thảo luận 
Sau khi gia công lắp ráp bộ làm kín hoán cải cho bơm AKH 1202 của hệ thống nước biển 

tàu Trần Đại Nghĩa và tiến hành chạy thử bơm kết quả như sau: 
Điều kiện thử: Nhiệt độ buồng máy 320C; Nhiệt độ nước biển 280C; Vòng quay bơm 1450 

vòng/ phút. 

Bảng 1. Thông số thử nghiệm bộ làm kín hoán cải 

Cột áp bơm 

H[m] 

Công suất bơm 

P[kW] 

Nhiệt độ bệ đỡ 
trục bơm [0C] 

Thời gian thử [h] Độ rò lọt nước 
biển của bộ làm 

kín [l/h] 

18 0,36 40 1 0 

34 0,52 42 1 0 

44 0,63 43 1 0 

51 0,71 43 1 0 

55 0,75 44 1 0 

Từ kết quả thử nghiệm cho thấy bộ làm kín hoán cải đã đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Sau khi 
đưa bộ làm kín vào khai thác tác giả và cán bộ kỹ thuật của tàu yêu cầu người vận hành thường 
xuyên báo cáo tình trạng làm việc của bộ làm kín. Hiện tại bộ làm kín hoán cải đã làm việc được 
khoảng 20000 giờ và vẫn trong tình trạng bình thường. Đánh giá hiệu quả kinh tế: Nếu gia công 
hoán cải đơn chiếc thì giá thành giảm 1/3 và nếu gia công số lượng nhiều thì giá thành có thể giảm 
1/2 so với đặt mua chính hãng. 

5. Kết luận  

Do khuôn khổ của bài báo có hạn, nên tác giả chỉ giới thiệu tóm tắt về cơ sở lý thuyết cũng 
như quy trình hoán cải và kết quả nghiên cứu đạt được tới bạn đọc. 

Bài báo đã đưa ra cơ sở khoa học, các yêu cầu kỹ thuật khi thực hiện hoán cải bộ làm kín 
cơ khí cho bơm bơm AKH của Ý trang bị trên tàu biển Việt Nam bằng sản phẩm nội địa. Từ kết 
quả nghiên cứu cho phép phát triển hoán cải thay thế các bộ làm kín cổ trục bơm phải nhập ngoại 
cho đội tàu biển Việt Nam. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  
 

[1](Netherlands) B.V.Sterling Fluid Systems. 
[2]Russ Henke, P.E, Fluid power systems and cirucuit design. 
[3]The Hygienic Equipment Design Criteria, Document Guideline No. 8 (2004). 
[4]Mechanical Pump Seal - asinoseal.com 
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NHẬN DẠNG TRẠNG THÁI MẤT CÂN BẰNG DƯ CỦA RÔ TO CỨNG THEO 
PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐA CHIỀU TRONG CÂN BẰNG ĐỘNG 

Identifying the unbalance tolerances conditon of the 

rigid rotor  for dynamic balancing by multi-dimentional 

statistic methods 
 

PGS.TSKH. ĐỖ ĐỨC LƯU(1), ThS. PHẠM VĂN THÀNH(2), NCS. LƯU MINH HẢI(3) 

(1) Viện NCPT, (2)  Phòng KTĐBCL ĐHHH Viêṭ Nam, (3) NCS tại  ĐH Nha Trang 
Tóm tắt 

Cân bằng động cho roto máy và thiết bị tàu thủy là nhiệm vụ rất quan trọng và bắt buộc đối 
với các máy roto có vận tốc quay lớn đã được quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia của 
Việt Nam cũng như trên thế giới. Nhiệm vụ đánh giá, nhận dạng mất cân bằng dư của rô to 
cần cân bằng hoặc đánh giá chất lượng cân bằng của rô to là bài toán quan trọng và phức 
tạp cần giải quyết để xác định rô to có cần cân bằng hay không, rô to đã được cân bằng tốt 
chưa khi lượng thông tin đo được có chứa nhiễu?Bài báo sử dụng phương pháp nhận dạng 
và thống kê đa chiều xác định lớp trạng thái mất cân bằng tại các mặt phẳng cân bằng. Kết 
quả nghiên cứu lý thuyết sẽ được triển khai cho xây dựng phần mềm cân bằng động rô to 
cứng trên các máy cân bằng động với độ chính xác cao, được chế tạo tại Trường Đại học 
Hàng hải Việt Nam. 

Abstract 
Dynamic balancing is very important and need carried out  for the marine rotors (machines 
and equipment) with high working revolution by the  National regulations (in Vietnam and in 
foreign contries). The estimating (identifying) unbalance tolerance of the rotors on the 
balanced machine is complex and important to answer the questions:  what condition 
(balanced or unbalanced) has the diagnostic rotor, when the measured vibration signals 
contain some noises? In the article, the authords use the multi-dimension statistic methods 
for identifying the current rotor-condition class of the unbalance tolerances in the planes for 
balancing. The theoretic results will be carried out for making the soft-wave of the dynamic 
balance machine with the hight exactness in the VietNam Maritime University.     

Từ khóa: Dynamic balancing, Identifying unbalance tolerances, Estimating unbalance condition of 
a rigid rotor. 

1. Đặt vấn đề 

Cân bằng động roto được áp dụng trong chế tạo, duy tu, bảo dưỡng nhằm đảm bảo độ bền, 
tuổi thọ và điều kiện làm việc của máy và thiết bị cơ khí quay quanh trục, đặc biệt đối với các máy 
có tốc độ quay lớn như tua bin (khí, hơi), hầu hết đối với tuabin máy chính (lai thiết bị đẩy), tuabin 
máy phụ (lai máy phát điện, các thiết bị phụ), các bơm máy nén khí, các trục trong hệ trục, hộp số, 
tua bin khí xả đều được quy định về lượng mất cân bằng dư cho phép, được các cơ quan chuyên 
môn khuyến cáo hoặc bắt buộc bằng luật định về cân bằng động [3,5]. Ví dụ, theo Quy chuẩn Việt 
Nam [3], chương 4 về tua bin khí có yêu cầu cân bằng động các rô to sau khi lắp ráp. Theo Đăng 
kiểm Lloyd [5], chương 3 về tuabin hơi; chương 4 – tuabin khí; chương 5 – hộp số đều yêu cầu 
tiến hành cân bằng động các rô to tương ứng.  

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã đầu tư mua máy CBĐ hãng IRD Balancing của Hoa 
Kỳ từ những năm 2000. Năm 2013 đã nâng cấp sửa chữa thay thế phần cơ – điện tử bằng công 
nghệ mới của National Instruments [1], do hệ thống cũ đã bị hỏng không thể sử dụng được. Trong 
quá trình sửa chữa, nâng cấp máy CBĐ IRD Balancing B20, chúng tôi nhận thấy việc cân bằng 
động máy roto dựa trên  tiêu chuẩn xác định lượng mất cân bằng dư cho phép, theo tiêu chuẩn 
ISO 1940/1 [4]. Khi chế tạo hay đầu tư mua mới một máy CBĐ cần xác định các đặc tính,yêu cầu 
(cấp độ chính xác, Grade) của máy CBĐ cần đạt được để cân bằng cho các loại máy rô to tương 
ứng. 

Khái niệm “lượng mất cân bằng dư” (unbalance tolerance, hay dung sai mất cân bằng) là 

một đại lượng có hướng (véc tơ �⃗⃗� = 𝑚. 𝜀 ), độ lớn của nó 𝑈 = 𝑚. 𝜀, ở đó m – khối lượng mất cân 
bằng tập trung tại vị trí cách tâm trục quay của rô to một khoảng cách (bán kính mất cân bằng 

(mm). Đơn vị đo độ mất cân bằng dư được kí hiệu: kg.mm. Đây là đại lượng chúng ta cần xác 
định, nó phụ thuộc vào trạng thái mất cân bằng hiện hành của máy rô to mà ta đang quan sát. 
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“Lượng mất cân bằng dư cho phép, “ (permitunbalance tolerance) là đại lượng (vô hướng) 
lớn nhất mất cân bằng dư cho phép rô to (máy và thiết bị) có thể vận hành bình thường mà không 
nguy hại đến độ bền, tuổi thọ của mình, đặc biệt là chúng không ảnh hưởng xấu đến các gối đỡ do 
lực mất cân bằng gây nên. Lượng  𝑈𝑝𝑒𝑟 được xác định cho từng cấp chính xác (chất lượng, 

Grade) của rô to,ví dụ G2.5, G6.3,…[4]. Đại lượng này được xác định theo tiêu chuẩn (ISO) trong 
trường hợp cụ thể cho rô to (rô to với chất lượng cân bằng tương ứng, vòng quay khai thác cực 
đại) chứ không phụ thuộc vào trạng thái mất cân bằng hiện hành của rô to cần cân bằng.  

Mất cân bằng dư và mất cân bằng dư cho phép được xác định trên mặt phẳng cân bằng quy 
đổi(được thể hiện trên hình 1), tùy thuộc vào phương pháp cân bằng trên hai mặt phẳng song 
song (mặt phẳng I và II) hoặc cân bằng trên một một phẳngI, cũng như cấu hình tương ứng giữa 
rô to cân bằng, các mặt phẳng I và IIvà vị trí của các gối đỡ động (vị trí đo dao động) trên máy 
CBĐ [1, 4].  

Trên hình 1 chỉ ra 6 trường hợp thiết lập cấu hình ban đầu (configuration, CF1 – CF6) cho 

cân bằng trên hai mặt phẳng song song, còn ba trường hợp sau (CF7 – CF9) – cân bằng  trên một 

mặt phẳng. Các kí hiệu A, B, C là các độ dài hình học (khoảng cách) cần đo và đưa vào tính toán 

trong quá trình cân bằng, còn R1 và R2 là bán kính kể từ đường tâm trục đến vị trí đặt các khối 

lượng thử cũng như khối lượng cân bằng. 

Mất cấn bằng dư của rô to quy đổi trên các mặt phẳng cân bằng được đánh giá (nhận dạng) 

theo dao động đo VA và VBtại các gối đỡ động bên trái (kí hiệu là GA) và bên phải (kí hiệu là GB). 

Mối quan hệ dao động VA và VBvới lượng mất cân bằng dư tại hai mặt phẳng cân bằng (UI và UII) 

là mối quan hệ tuyến tính, nếu cơ hệ gồm: Máy cân bằng động vàrô to tạo thành hệ tuyến tính, hay 

nói cách khác mô hình toán – cơ thu được là hệ các phương trình vi phân tuyến tính. Điều này 

thường được các nhà chế tạo máy CBĐ ưu tiên quan tâm và loại bỏ tất cả các yếu tố phi tuyến có 

thể xảy ra trong quá trình chế tạo máy cân bằng động. Khi đó, đối với một hệ phương trình vi phân 

tuyến tính sẽ tuân thủ theo nguyên tắc “xếp chồng” (super-position). Trên cơ sở nguyên tắc này, 

chúng ta sẽ xác định được lượng mất cân bằng dư (mất cân bằng thực tế) của rô to qua các lần 

thử nghiệm đo dao động với các khối lượng thử đưa vào [4]. Phương pháp xác định lượng mất 

cân bằng dư trong xây dựng máy CBĐ được triển khai là phương pháp ma trận các hệ số ảnh 

hưởng [1]. 

Hình 1. Cấu hình cân bằng động rô to trên MCBĐ [1] 
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Xác định (đánh giá) lượng mất cân bằng dư qua các lần đo và phân tích dao động ứng với 
tần số dao động cơ bản (𝜔 = 𝜋𝑓 = 𝜋𝑛/30, ở đó n –số vòng quay rô to khi cân bằng, vòng/phút). 
Ma trận các hệ số ảnh hưởng thu được thông thường là ma trận với độ sai số nhất định, do đó kết 
quả thu được trong quá trình đánh giá sẽ chứa sai số. Bài toán được xét thuộc lớp các bài toán 
không chính xác (no- correctible problems) và sử dụng một số công cụ toán học cần thiết để đảm 
bảo độ chính xác trong tính toán [2, trang 115-117]. 

Phương pháp thống kê được sử dụng trong các bài toán xử lý tín hiệu có nhiễu và sai số. 
Sử dụng các phương pháp thống kê đa chiều và ứng dụng lý thuyết nhận dạng có thể hiệu quả 
trong các bài toán chẩn đoán bằng dao động máy ro to và piston [2] và khắc phục được bài toán 
ma trận ảnh hưởng không xác định. Bản chất của bài toán chẩn đoán trạng thái kỹ thuật theo lý 
thuyết nhận dạng hoàn toàn phù hợp trong trường hợp nhận dạng trạng thái mất cân bằng dư 
(chẩn đoán trạng thái mất cân bằng) của rô to được chẩn đoán. Để hiểu rõ hơn, chúng ta đặt vấn 
đề như sau:” trên cơ sở dao động đo được tại các gối đỡ động GA và GB, cần thiết xây dựng 
phương pháp nhận dạng trạng thái mất cân bằng hiện hành của rô to được quan sát, xem lượng 
mất cân bằng dư Uso với lượng mất cân bằng dư cho phép Upernhư thế nào qua các mặt phẳng 
cân bằng nào đó đang xét?”. 

-Cân bằng trên một mặt phẳng.  Có hai lớp trạng thái cân bằng cho một mặt phẳng (kí hiệu 

mặt phẳng I): D1{𝑼(𝑰) ≤ 𝑼𝒑𝒆𝒓
(𝑰) }; D2{𝑼(𝑰) > 𝑼𝒑𝒆𝒓

(𝑰) } 

- Cân bằng trên hai mặt phẳng. Có 4 lớp trạng thái cân bằng cho hai mặt phẳng nghiên cứu: 

D1, D2,D3và D4 với đặc điểm: D1{𝑼(𝑰) ≤ 𝑼𝒑𝒆𝒓
(𝑰) ; 𝑼(𝑰𝑰) ≤ 𝑼𝒑𝒆𝒓

(𝑰𝑰)}; D2{𝑼(𝑰) ≤ 𝑼𝒑𝒆𝒓
(𝑰) ; 𝑼(𝑰𝑰) > 𝑼𝒑𝒆𝒓

(𝑰𝑰)}; 

D3{𝑼(𝑰) > 𝑼𝒑𝒆𝒓
(𝑰) ; 𝑼(𝑰𝑰) ≤ 𝑼𝒑𝒆𝒓

(𝑰𝑰)}; D4{𝑼(𝑰) > 𝑼𝒑𝒆𝒓
(𝑰) ; 𝑼(𝑰𝑰) > 𝑼𝒑𝒆𝒓

(𝑰𝑰)}. 

Để thực hiện bài toán đặt ra, chúng ta cần xác định dấu hiệu chẩn đoán (DHCĐ)bằng dao 
động và xây dựng cơ sở toán hoc̣ cho chẩn đoán (nhâṇ daṇg) tương ứng. 

2. Nhận dạng trạng thái mất cân bằng roto và ứng dụng trong cân bằng động roto cứng. 

Theo tiêu chuẩn dao động [6], các máy và thiết bị cần giám sát dao động theo mức độ dao 

động, đo theo giá trị trung bình bình phương (Root Mean Square; RMS) của chuyển vị, vận tốc 

hoặc gia tốc dao động (Deviation, Rate, Acceleration of Vibrations). Theo quan điểm của chúng tôi 

cho cân bằng động, nên sử dụng các cảm biến gia tốc hoặc vận tốc, không nên dùng cảm biến 

chuyển vị. Mức độ dao động máy roto và thiết bị được đo, giám sát chung theo dải tần và so sánh 

với giá trị cho phép. Việc giám sát như vậy chưa đủ sâu để xác định cụ thể nguyên nhân gây ra 

rung động và đưa ra kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa cụ thể, mà cần cụ thể hóa đặc tính nào của 

dao động là đặc trưng cho mất cân bằng?.  

Dấu hiệu chuẩn đoán đặc trưng cho mất cân bằng roto đặt trên máy cân bằng động là biên 

độ dao động hoặc mức dao động tại tần số cơ sở f0=n/60 Hz, n [v/ph]. 

Để đảm bảo thông tin dao động tại tần số f0 chỉ do mất cân bằng tạo nên, máy cân bằng 

động và roto đặt trên đó tạo thành cơ hệ tuyến tính. Vì vậy, máy cân bằng động cần chế tạo sao 

cho cơ hệ tạo thành không có khâu nào có đặc tính phi tuyến. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) chẩn đoán mất cân bằng 

Roto cân bằng đặt trên máy CBĐ, với chế độ chẩn đoán đặt ra hầu như không đổi (vòng 

quay cân bằng ncb≈ const). Giả thiết chúng ta cân bằng roto trên hai mặt phẳng (I) và (II) như đã 

chỉ ra trên hình 1 với một cấu hình cụ thể nào đó từ CF1 đến CF6. Tại hai gối đỡ GA và GB ta đo 

được dao động và thực hiện biến đổi Furie nhanh (FFT, Fast Furie Transformation) thu được véc 

tơ dấu hiệu chẩn đoán (DHCĐ) là VS=[VA, VB]. 

(a) Cơ sở dữ liệu chuẩn cho rô to chẩn đoán mất cân bằng 

Xét trường hợp chung, chúng ta có m lớp trạng thái cân bằng (m=2 khi cân bằng trên một 

mặt phẳng và m = 4 –cân bằng trên hai mặt phẳng). Ở mỗi lớp TTCB (i, i=1,2,…, m)và lần đo (j = 

1, 2, …, Ni), chúng ta đo và phân tích véc tơ DHCĐ tại tần số f=ncb/60, 𝑉𝑆
(𝑖)
=  [𝑉𝐴

(𝑖)
, 𝑉𝐵
(𝑖)
]
𝑇
 .  

Qua Ni lần đo tại TTCB Di ,chúng ta đo xác định được đặc tính chuẩn (µi, K(i)):  

Véc tơ giá trị trung bình:µi =[𝑽A
(i),𝑽B

(i)]   (1) 
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Trong đó:    𝑉𝐴
(𝑖)
=

1

𝑁𝑖
. ∑ 𝑉𝐴

(𝑖)𝑁𝑖
𝑗=1

(𝑗); 𝑉𝐵
(𝑖)
=

1

𝑁𝑖
. ∑ 𝑉𝐵

(𝑖)𝑁𝑖
𝑗=1

(𝑗); 

- ma trận liên kết:𝐾(𝑖) = [
𝐾11
(𝑖)

𝐾12
(𝑖)

𝐾21
(𝑖)

𝐾22
(𝑖)
] = 𝐾𝑖,𝑟 

(𝑖)
; 𝑖 = 1 ÷𝑚;  𝑟 = 1,2;   (2) 

Trong đó:          𝐾(𝑖) = [𝐾𝑁1
(𝑖)
]. [𝐾𝑁1

(𝑖)
]
𝑇
;  𝐾𝑁𝑖

(𝑖)
= [
𝑉𝐴
(𝑖)
(1) … 𝑉𝐴

(𝑖)
(𝑁𝑖)

𝑉𝐵
(𝑖)
(1) … 𝑉𝐵

(𝑖)
(𝑁𝑖)

]. 

Ta kí hiệu CSDL ở trạng thái chuẩn “i, i =1,2” [2]:  

                                                          𝐷𝑖
𝐶𝑆𝐷𝐿
→   [𝜇𝑖 , 𝐾(𝑖)]   (3) 

(b) Cơ sở dữ liệu đo ở trạng thái hiện hành “x” cho rô to chẩn đoán mất cân bằng 

Tại trạng thái cần chẩn đoán Dx tiến hành Nx thí nghiệm đo. Ta xác định véc tơ giá trị trung 

bình và ma trận liên kết theo các công thức (1) và (2) nêu trên cho dữ liệu đo ở trạng thái này. Ta 

kí hiệu CSDL ở trạng thái hiện hành:  

                                                          𝐷𝑋
𝐶𝑆𝐷𝐿
→   [𝜇𝑋 , 𝐾(𝑋)]   (4) 

Nhận dạng (ra quyết định) lớp TTCB hiện hành. 

Sử dụng thuật toán nhận dạng lớp TTCB hiện hành theo phương pháp thống kê đa chiều 

[2], bài toán xét cho véc tơ DHCĐ:VS=[VA, VB] hai chiều cho m lớp TTCB chuẩnD1, …, Dm(m =2 

hoặc m=4).Xác định khoảng cách dx,j Mahanalobic giữa lớp trạng thái kĩ thuật hiện hành Dx với 

một trong m lớp trạng thái kĩ thuật chuẩn D1 và D2: 

𝑑𝑥,𝑗
2 = (𝜇𝑥 − 𝜇𝑗)𝐾𝑥𝑗

−1(𝜇𝑥 − 𝜇𝑗)
𝑇
; j= 1,2,…,m.   (5) 

Trong đó: Kxj
-1- là ma trận nghịch đảo của ma trận Kxj . Ma trận Kxj– là ma trận liên kết quy 

đổi của hai trạng thái Dx và Dj được xác định theo công thức [2, trang 172]: 

                                                               𝐾𝑥,𝑗 =
𝑁𝑥−1

𝑁𝑥+𝑁𝑗−2
𝐾(𝑥) +

𝑁𝑗−1

𝑁𝑥+𝑁𝑗−2
𝐾(𝑗)   (6) 

Nhận dạng trạng thái mất cân bằng hiện hành của máy roto: 

Dx ≡ Dj  khi Dxj= min {𝑑𝑥1, 𝑑𝑥2}   (7) 

3. Phân tích kết quả lí thuyết  

Dấu hiệu chẩn đoán mất cân bằng đặc trưng là biên độ hoặc mức dao động tại tần số 

f0=n/60 đối với cơ hệ tuyến tính (máy cân bằng động và roto). Đây là điều kiện tiên quyết để áp 

dụng các phương pháp cân bằng động qua sử dụng tính chất nguyên lý“xếp chồng, super-

position”của hệ tuyến tính. Dùng phương pháp nhận dạng trong chẩn đoán trạng thái mất cân 

bằng roto theo véc tơ dấu hiệu chẩn đoán là phương pháp mới có thể được sử dụng để tự động 

hóa xác định trạng thái mất cân bằng động của roto có tính đến các sai số ngẫu nhiên qua các ma 

trận liên kết K(x), K(j) (j=1, 2,…, m). Bài toán ra quyết định trạng thái kĩ thuật của roto được thực 

hiện qua bài toán tối ưu – phương trình (7). 

Điểm mới của phương pháp xác định rô to có bị mất cân bằng hay không, hoặc mặt phẳng 

nào bị mất cân bằng được thể hiện trong bài báo là không cần giải bài toán hệ số ảnh hưởng có 

sai số dẫn đến bài toán không chuẩn xác, mà trực tiếp xử lý thống kê dao động cần thiết (tại tần số 

f0 và lân câṇ f0 do không giữ được ổn điṇh n = const). Về bản chất, ngay cả khi vòng quay ở các 

chế độ thử nghiệm cân bằng không thật ổn định (nhiễu ngẫu nhiên), sự mất chính xác này sẽ 

được xét đến như là sai số ngẫu nhiên và được khử đi qua thuật toán thống kê. Phương pháp 

hoàn toàn cho phép và không khó khăn khi xây dựng các chương trình tự động nhận dạng mất 

cân bằng và cân bằng rô to cứng đặt trên máy CBĐ tuyến tính (như máy IRD Balancing B20 của 

trường ĐHHH Việt Nam). Khi hoán cải, sửa chữa máy IRD Balancing B20 chúng tôi mới chỉ áp 

dụng phương pháp các hệ số ảnh hưởng. Bài báo đã phân tích và xây dựng bài toán nhận dạng 

mất cân bằng dư cho triển khai xây dựng thuật toán và chương trình cân bằng động sau này.  
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4. Kết luận 

Bài báo ứng duṇg lý thuyết nhận dạng và chẩn đoán trạng thái kĩ thuật vào giải bài toán xác 
định trạng thái mất cân bằng của máy roto đặt trên máy cân bằng động. Cơ sở lý thuyết xây dựng 
trong bài báo sẽ được triển khai để nghiên cứu thực nghiệm trên máy cân bằng động Balancing 
B20 tại Trung tâm Nghiên cứu hệ động lực tàu thủy (Viêṇ Nghiên cứu Phát triển – Đaị hoc̣ Hàng 
hải Viêṭ Nam) và xây dựng phần mềm cân bằng động theo phương pháp mới, từ đó sẽ áp dụng 
vào hoàn thiện phương pháp và xây dựng phần mềm cân bằng động rô to taị Viêṭ Nam. 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT DAO ĐỘNG CHO TỔ HỢP 
DIESEL – MÁY PHÁT ĐIỆN TÀU THỦY 

STUDYING, BUILDING THE VIBRATION MONITORING SYSTEM FOR THE 
MARINE DIESEL – GENERATOR SETS   

 

THS. LẠI HUY THIỆN(1), PGS.TSKH. ĐỖ ĐỨC LƯU(2) , TS. ĐINH ANH TUẤN(2) 

  (1)Phòng HCTH, (2)Viện NCPT, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam   
Tóm tắt 

Giám sát dao động cho tổ hợp diesel – máy phát điện tàu thủy là nhiệm vụ quan trọng 
đảm bảo cho tổ hợp đạt được chất lượng khi lắp ráp đóng mới hoặc duy tu bảo dưỡng 
cũng như định kỳ trong khai thác kỹ thuật trang thiết bị tương ứng theo Quy phạm mới 
(2014) của Đăng kiểm Nga về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. Để thực hiện nhiệm vụ 
đặt ra, chúng ta cần có hệ thống đo, kiểm tra và giám sát dao động đa kênh tương ứng 
về tính hiện đại, mới về công nghệ và đặc biệt quan trọng là chúng ta sẽ xây dựng hệ 
thống tại Việt Nam. Bài báo xây dựng các yêu cầu cơ bản cần đáp ứng của hệ thống 
giám sát; xây dựng sơ đồ nguyên lý và các đặc điểm cơ bản sẽ triển khai xây dựng hệ 
thống ở Việt Nam. Mô hình hệ thống giám sát dao động đưa ra là một hệ thống đo, phân 
tích dao động đa kênh hiện đại, phần cứng gồm hệ thống các đầu cảm biến dao động gia 
tốc chuẩn công nghiệp, kết nối với bộ góp DAQ của hãng National Instruments (NI, Hoa 
kỳ) và kết nối với máy tính công nghiệp. Phần mềm được xây dựng trên hệ điều hành 
Windows  (Win 7, 8) và phần mềm nền LabView của NI. Phần mềm xây dựng nhằm nhận 
dạng tự động thiết bị ngoại vi của hệ thống, lưu trữ và xử lý tín hiệu dao động đa kênh 
trong miền thời gian và miền tần số, tự động báo động khi mức độ dao động vượt qua 
ngưỡng cho phép, xây dựng đường phát triển (TREND) mức độ dao động chung cũng 
như dao động của từng tần số đặc trưng để dự báo hư hỏng cho các cơ cấu chính trong 
tổ hợp D-G. 

Abstract 
Vibration Monitoring the Diesel –Generator Sets (D-G) is very important for quanlity 
control after the assemble works of the new ship-building, or of the D-G repairing, or in 
the technical operation according to the Russian Maritime Register of Shipping - new 
2014 rules for Classification and Construction of Sea- going Ships. For this duty, we need 
make a modern multi-channel vibration analyzer in Viet Nam, using the hight technologies 
in the electronics and informatic communication. In the article is drawn out the principle 
construction model of the Vibraton Monitoring System (VMS) for D-G, consists of the set 
of the industry standard sensors, connecting with the DAQ of the National Instruments 
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(NI, USA) and the industry computer. The software of the VMS will be made in the 
LabView (NI) and Win 8 for the: automatic indentifying the VMS’s sensors; memoring 
measured vibrations signals and their parameters; vibration - data processing; monitoring 
the vibrations of the D-G (displaying results; alarming in the vibration condition events 
with the higher levels than the permitted A, B or C ones; making the TREND to  forecase 
the vibration conditions of the D-G and their main (construction) sets. 

Key words: Vibration monitoring; multi-channel vibration monitoring system  

1. Đặt vấn đề 

Tổ hợp diesel – máy phát điện (D-G, Diesel –Generator) cần được kiểm tra chất lượng trong 
từng công đoạn chế tạo, lắp ráp, khai thác kỹ thuật (vận hành, bảo dưỡng sửa chữa) qua các 
thông số kỹ thuật, kinh tế và môi trường. Các đặc tính của các tín hiệu dao động đo được trên tổ 
hợp D-G là các thông số kỹ thuật quan trọng phản ánh chất lượng sản phẩm: Từ cân bằng cơ khí 
giữa các chi tiết chuyển động (sau chế tạo, lắp ráp và cân bằng động), đến sự đồng trục (sau lắp 
ráp và cân chỉnh đường trục D-G) cũng như chất lượng riêng của từng chi tiết trong cơ cấu truyền 
động (hộp số, ly hợp, …). Nhiều tổ chức chất lượng cũng như các cơ quan chuyên môn (Đăng 
kiểm) trên thế giới đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn dao động cho các chi tiết riêng cũng như 
chung cho tổ hợp D-G tàu thủy, ví du ̣Đăng kiểm Nga [4]. 

Trên thế giới đã có một số hãng có truyền thống xây dựng thiết bị đo, phân tích dao động 
như Bruel and Kjaer (Danmark), IRD (Hoa kỳ) [5,6], VAST (Liên bang Nga),… Thiết bị Vibration 
Analyzer (Type 2515 và 3517) của Bruel & Kjaer [5] đồng thời sử dụng vào đo, phân tích dao động 
và cân bằng động. Thiết bị Vibration Analyzer Type 2515 dùng giám sát dao động hàng ngày và rất 
tiện ích cho cân bằng động tại hiện trường (Fiel balancing). Thiết bị Vibration Analyzer/Balancer 
(Model 216 D) của IRD [6] cũng đồng thời thực hiện đo dao động và cân bằng động (tại hiện 
trường và trên xưởng). Trên quan điển xây dựng hệ thống đo và phân tích dao động, đồng thời 
thực hiện cân bằng động (Vibration Analyzer / Balancer (ĐHHHVN)), PGS. TSKH. Đỗ Đức Lưu đã 
triển khai xây dựng mới trong quá trình sửa chữa, nâng cấp máy cân bằng động IRD Balancing 
B20 tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam, thay thế hệ thống đo và cân bằng động cũ, lạc hậu đã 
hỏng, (năm 2013). Thiết bị mới là máy đo dao động / cân bằng động 3 kênh [1], gồm 02 kênh đo 
dao động gia tốc dùng đế cảm ứng từ, 01 kênh đo pha. Các tín hiệu đo từ 03 sensors trên được 
kết nối với bộ góp DAQ của hàng National Instruments (Hoa kỳ). Phần mềm được xây dựng trên 
cơ sở LabView, trên hệ điều hành Win 7. Hiện nay, thiết bị Vibration Analyzer / Balancer 
(ĐHHHVN) được sử dụng rất tiện ích trong quá trình đo, phân tích dao động và cân bằng động, 
đặc biệt là công cụ quan trọng trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng máy cân bằng động mới, 
đang được chế tạo tại trường ĐHHHVN. 

 Đối với các yêu cầu, tiêu chuẩn đo và giám sát dao động đối với tổ hợp D-G, chúng tôi đặt 
ra bài toán nghiên cứu, xây dựng hệ thống tự động đo và giám sát dao động cho tổ hợp, sao cho 
đáp ứng tất cả các yêu cầu của Quy phạm (TCVN, Quy phạm Nga), đồng thời phù hợp với mục 
tiêu nghiên cứu phát triển trong phòng thí nghiệm cho hệ động lực diesel tàu thủy cũng như các 
máy rô to tàu thủy. Hệ thống sẽ được triển khai xây dựng trong điều kiện Việt Nam, đáp ứng tính 
hiện đại, hội nhập của công nghệ điện –điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông, trên cơ sở 
đảm bảo toán học, thuật toán.   

2. Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống 
giám sát dao động cho tổ hợp D-G.  

Điểm lưu ý trong đo và phân tích dao 

động được nhiều hãng trên thế giới quan tâm 

lựa chọn là loại tín hiệu dao động nào sẽ được 

sử dụng để đo: Dao động chuyển vị, vận tốc 

hay gia tốc?. Về góc đô ̣toán học, khi chúng ta 

đo được một dạng dao động nào đó, nhờ phép 

biến đổi tích phân hoặc vi phân, chúng ta sẽ 

thu được hai đại lượng vật lý còn lại. Tuy 

nhiên, tín hiệu đo được thường chứa nhiễu và 

sai số, nên kết quả của các phép biến đổi toán học sẽ cho các kết quả khác nhau phụ thuộc vào 

phương pháp và thuật toán xử lý, thậm chí có khi đưa ra kết quả tính với sai số rất lớn, không 

Hình 1. Vị trí các điểm đo dao động trên tổ hợp 
D-G 
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chấp nhận được. Kinh nghiệm trong xử lý tín hiệu đo có chứa nhiễu và sai số đã đưa ra nhận định 

về tính hội tụ tốt của phép tích phân, còn phép vi phân trong nhiều trường hợp dẫn tới phân kỳ. Từ 

đó, trong việc lựa chọn tín hiệu đo, nên dùng các cảm biến dao động dạng gia tốc hoặc vận tốc 

cùng với việc sử dụng các thuật toán loc̣ nhiễu. 

Để có được cấu hình hệ thống đo và giám sát dao động (Vibration Monitoring, (VM) cho tổ 

hợp D-G), chúng ta cần phân tích, lựa chọn các loại tín hiệu dao động cần đo, số lượng tối thiểu 

và khả năng sử dụng đồng thời. Trên cơ sở đó, số kênh đồng thời đo các tín hiệu dao động sẽ 

quyết định lựa chọn cấu hình của bộ góp DAQ.  

Các đặc tính cơ bản của các tín hiệu dao động cần phân tích sẽ là yêu cầu ban đầu để 

chúng ta phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm đo và xử lý tín hiệu dao động. Các đặc tính riêng 

biệt của từng tín hiệu dao động thường được phân tích trong miền thời gian và miền tần số, được 

lọc nhờ các bộ lọc số (phần mềm, thuật toán). Các tín hiệu dao động đồng thời trên một máy cũng 

như trên các máy gần nhau cần được nghiên cứu sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau nhờ các thuật 

toán và chương trình phân tích tương quan giữa các tín hiệu.   

2.1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống giám sát dao động tổ hợp D-G tàu thủy 

 Theo yêu cầu của Quy phạm 

phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Nga, 

phiên bản 2014 [4], đo giám sát dao 

động cho trục x, y, z taị 11 điểm đo 

được thể hiện như hình 1. Tuy nhiên, 

do tính chất đối xứng, thực tế cần tiến 

hành đo 19 điểm (các điểm đo:1-6, 8 và 

9 sẽ đo thêm 8 điểm ở phía đối diện). 

Số tín hiệu dao động tại 19 điểm cần đo 

sẽ là: 35.  

(D16:6x2x2+D7:1x1+D8:1x2x2+D9:1x1x2

+D10:1x3+D11:1x1=24+1+4+2+3+1=35). 

Thông thường ta dùng một tín 

hiệu đo điểm chết trên (ĐCT) của xy 

lanh thứ nhất để nghiên cứu các quá 

trình liên quan đến quá trình cháy của 

động cơ, nên sẽ nâng tổng số tín hiệu lên 36.  

Trên thị trường cung cấp các đầu đo gia tốc theo 1 trục hoặc 3 trục. Giá đầu đo gia tốc 3 

trục đắt gấp nhiều lần một đầu đo gia tốc một trục. Do vậy, khi thiết kế cấu hình hệ thống đo, giám 

sát dao động đa kênh chúng ta có thể lựa chọn 03 đầu đo gia tốc riêng biệt thay cho 01 đầu đo gia 

tốc 03 trục. Trong phiên bản đầu tiên, chúng ta sẽ xây dựng hệ thống đo dao động 20 kênh, trong 

đó 01 đầu đo ĐCT, 19 đầu đo gia tốc. 

Bộ góp multi-channel DAQ làm nhiệm vụ của bộ biến đổi tương tự - số đa kênh (multi-

channel ADC), khuyếch đại ban đầu. Chúng ta sẽ lựa chọn cấu hình NI-DAQ 9234, mỗi DAQ có 04 

kênh. Số lượng 05 NI-DAQ 9234 đặt trong khung (chasis 8 khe, còn 3 khe để dự trữ).  

Trung tâm xử lý tín hiệu dao động (CPU), màn hình hiển thị cùng với các thiết bị ngoại vi 

như máy in, loa có thể lựa chọn từ các bộ máy tính có cấu hình cao với các ứng dụng phù hợp. 

Hệ thống phần mềm được xây dựng trên cơ sở phần mềm LabView 2013 và hệ điều hành 

Win 7 hoặc Win 8 hiện hành.  

Sơ đồ nguyên lý hệ thống đo, giám sát dao động cho tổ hợp D-G được chỉ ra trên hình số 2.  

2.2. Cơ sở toán học đảm bảo cho giám sát dao động tổ hợp D-G tàu thủy 

Tiêu chuẩn dao động được phân loại ở các cấp độ A, B, C. Cấp độ A khi tổ hợp D-G được 

lắp đặt mới, cấp độ B – khi tổ hợp hoạt động bình thường, cấp độ C – khi tổ hợp có hư hỏng, phải 

bảo dưỡng, sửa chữa [4]. Tiêu chuẩn dao động là các ngưỡng (mức) dao động cao nhất (A, B, C) 

tại các băng thông có tần số trung bình 1/3 Octav. 

Hình 2. Sơ đồ nguyên lý hệ thống giám sát  
dao động đa kênh 
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Đối với động cơ diesel lai máy phát điện sẽ sử dụng các tiêu chuẩn theo các bảng số liệu 
hoặc đồ thị liên quan đến động cơ đốt trong, tuabin – máy nén khí xả và máy phát điện được đưa 
ra từ các tiêu chuẩn Quy phạm nêu trên.   

Các thông số dao động tiêu chuẩn gồm giá trị bình phương trung bình được đo (tính) tại tần 

số trung bình trong bộ lọc băng thông 1/3 Octav cho dao động vận tốc, đưa về đơn vị đo de-xi-bel 

(dB). Thông số dao động được đo ở đại lượng tuyệt đối, sau đó biển đổi về đại lượng tương đối so 

với giá trị chuẩn (tốc độ giới hạn chuẩn, 𝑣𝑒0= 5x10-5 mm/s hoặc gia tốc chuẩn, 𝑣𝑒0= 3x10-4 m/s2).  

                                                                  𝐿 = 20𝑙𝑔
𝑣𝑒

𝑣𝑒0
                                                       (1) 

Trong đó: 𝑣𝑒 là giá trị bình phương trung bình của vận tốc dao động tại tần số trung bình 

đang xét. 

Phân tích Octav là một công cụ mạnh được sử dụng trong xử lý tín hiệu dao động và âm 

thanh. Theo IEC 1260:1995 và ANSI S1.11-2004 tiêu chuẩn quốc tế xác định tần số trung tâm fC 

và tần số giới hạn dưới và trên fL, fH (Hz) đối với bộ lọc băng thông 1/3 Octav được xác định theo 

công thức sau [7]: 

                                        fL = fC.2-1/60.891 fC; fH = fC.2 1/6 1.122 fC            (2) 

Với tiêu chuẩn dao động đưa ra theo bảng, tính trung bình cho dải băng thông 1/3 Octav: 

[0.891, 1.122] fC tại tần số trung bình fC, ta tính được mức độ dao động tiêu chuẩn quy đổi cho cả 

đoạn tần số từ  fC(i) đến fC(i+1) theo phép biến đổi tuyến tính (bảng 1). 

Bảng 1. Tiêu chuẩn dao động quy đổi tuyến tính tại tần số f, Hz 

TT f(Hz) Giá trị tiêu chuẩn quy đổi Ghi chú 

1 fL(i)  f  fH(i) LS(X) (f)= 𝐿𝑆(𝑋)
(𝑖)

   X-kí hiệu mức A, B hoặc C 

i,i+1 – chỉ số của tần số trung bình; 

s –chuẩn (standard); = f - fH(i); 

a=𝐿𝑆(𝑋)
(𝑖+1)

  -𝐿𝑆(𝑋)
(𝑖)

  ; b= fL(i+1) - fH(i). 

2 fH(i) < f < fL(i+1) LS(X) (f)=  𝐿𝑆(𝑋)
(𝑖)

  +.a/b 

3 fL(i+1)  f  fC(i) LS(X) (f)= 𝐿𝑆(𝑋)
(𝑖+1)

 

Tín hiệu dao động được biến đổi trong miền thời gian để biểu diễn sự biến thiên, và dùng 

giám sát thông thường theo mức độ dao động trung bình các bình phương. Trong miền tần số, các 

tín hiệu dao động được biến đổi FFT (Fast Furie Transformation) với các đặc tính: Biên độ - Tần 

số; Công suất tín hiệu – Tần số; Bình phương trung bình biên độ - Tần số; Bình phương trung bình 

công suất tín hiệu - Tần số.  

Giá trị bình phương trung bình một tín hiệu dao động được xác định theo công thức: 

RMS (V) – Root Mean Square (Vibrations, V), ở đó V được biểu diễn trong miền thời gian. 

                                RMS (V) = √
∫ 𝑉2(𝑡)
𝑡2
𝑡1

𝑑𝑡

𝑡2−𝑡1
 =√

∑ 𝑉2(𝑗)𝑁
1

𝑁
,   (3) 

ở đó N –số điểm rời rạc của tín hiệu dao động theo thời gian t: V(t(j)). 

Tại một dải băng thông 1/3 Octav với tần số trung bình fC, mức độ dao động tính theo RMS 

được thể hiện theo công thức:  

                                RMS (V)1/3.Octav  =√
∑ 𝐴2(𝑗)𝑁1
1

𝑁
,   (4) 

ở đó N1 –số điểm rời rạc của tín hiệu dao động trong băng thông 1/3 Octav; 

        A(j) –biên độ dao động ứng với tần số thứ j trong dải băng thông. 

Ngoài sử dụng thuật toán bộ lọc 1/3 Octav như đã nêu trên, trong nhiều trường hợp cần 

đảm bảo thuật toán cho các bộ lọc khác nhau trong miền thời gian cũng như miền tần số. Trong 

miền thời gian sử dụng các bộ lọc trung bình trượt (Moving Average) và trung bình trượt tự hồi quy 

(ARMA, Auto-Regressive Moving Average) [2]. Trong miền tần số sử dụng FFT cùng với các bộ 

lọc dải thông có điều khiển các tần số đặc trưng của bộ lọc. Các đặc trưng trong xây dựng phần 
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mềm trên LabView được chỉ ra tại chương trình LabView, thư mục Help trong các ví dụ minh họa 

(examples) sẽ trợ giúp cho chúng ta rất nhiều khi xây dựng thuật toán lọc và triển khai xây dựng 

phần mềm xử lý tín hiệu đo được.  

Nghiên cứu sự tương quan giữa các tín hiệu dao động x(t) và y(t) và sự tương quan của 

bản thân từng tín hiệu qua việc tính toán các đại lượng tương quan [2, 3]. 

Để giám sát dự báo sự cố, chúng ta cần xây dựng thuật toán ngoại suy dựa trên cơ sở dữ 

liệu dao động thu được trước đây. Ngoài thuật toán ngoại suy, dự báo sự cố dùng trong giám sát 

dao động có thể xây dựng theo phương pháp trí tuệ nhân tạo: Mạng nơ ron.  

Tóm lại. Cơ sở toán học bảo đảm cho xây dựng hệ thống đo, giám sát dao động đa kênh 

trên tổ hợp D-G gồm hệ thống các phương trình toán học nhằm xử lý tín hiệu riêng biệt để lọc 

nhiễu, thu được các đặc tính cơ bản của chúng trong miền thời gian và miền tần số. Ngoài ra, các 

tín hiệu được xử lý đồng thời qua các thuật toán đánh giá sự tương quan của các tín hiệu dao 

động đo tại các điểm đo khác nhau. Cơ sở toán học cần đảm bảo việc tự động hóa xác định các 

tiêu chuẩn A, B, C [4] về dao động cho tổ hợp. Trên cơ sở các đặc tính dao động đo được hiện tại 

và các giá trị tiêu chuẩn, các thuật toán sẽ ra quyết định trạng thái dao động hiện hành để hiển thị, 

báo động hoặc ngừng hoạt động (bảo vệ sự cố). Cơ sở toán học có nhiệm vụ cuối cùng trong bài 

toán giám sát là xây dựng đường TREND, dự báo sự số và đưa ra phương án xây dựng phần 

mềm dự báo sự cố bằng phương pháp chuyên gia dao động (tư vấn nguyên nhân mất cân bằng, 

hư hỏng các cơ cấu bánh răng, gối đỡ, hộp số,…).  

 3. Kết luận  

Trên cơ sở các tiêu chuẩn của Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép về dao động 

đối với tổ hợp D-G, bài báo đã phân tích, thiết kế nguyên lý hệ thống giám sát dao động đa kênh 

trên cơ sở công nghệ NI và LabView.  Phần cứng của hệ thống gồm bộ 20 đầu đo (19 sensors gia 

tốc và 01 đo ĐCT của xy lanh số 1), bộ góp dữ liệu DAQ của hãng NI 9234 và bộ máy tính công 

nghiệp có cấu hình mạnh, cài đặt Win 7 hoặc Win 8. Phần mềm hệ thống được xây dựng trên 

LabView nhằm tự động hóa nhận dạng cấu hình đo và xử lý các tín hiệu đo độc lập và tương quan 

lẫn nhau. Phần mềm được xây dựng trên cơ sở toán học đảm bảo cho xử lý nhiễu, xây dựng các 

đặc tính chuẩn giới hạn A, B, C và các đặc tính của dao động thu được, xây dựng các đường đặc 

tính dự báo (TREND). Hệ thống giám sát dao động cho tổ hợp D-G sẽ thực hiện các chức năng: 

hiển thị, báo động trạng thái dao động theo các nhiệm vụ giám sát và chẩn đoán dao động. Hệ 

thống sẽ được xây dựng trong thời gian tới để phục vụ một phần của Đề tài Độc lập cấp Quốc gia 

năm 2015 mà trường Đại học Hàng hải Việt Nam chủ trì. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỔN THẤT TRONG CỦA CÁC QUÁ TRÌNH VÀ TỔN 

HAO CƠ GIỚI TỚI HIỆU SUẤT CÓ ÍCH CỦA CHU TRÌNH ĐỘNG CƠ ĐỐT 

TRONG VÀ TỈ SỐ NÉN TỐI ƯU 

THE INFLUENCE OF THE INTERNAL WORK LOSS OF PROCESSES AND 
MECHANICAL LOSS TO THE EFFECTIVE COEFFICIENTS OF THE INTERNAL 

COMBUSTION ENGINE CYCLE AND OPTIMAL COMPRESSION RATIO 
 

TS. NGUYỄN MẠNH THƯỜNG 
Khoa Cơ khí, Trường ĐHHH Việt Nam 

Tóm tắt 
Trong Nhiệt kĩ thuật đã được biết, trong cùng điều kiện môi trường và nhiệt độ- áp suất tối 
đa cho phép của chu trình, hiệu suất nhiệt của chu trình cấp nhiệt đẳng áp là lớn nhất. 
Tuy vậy, trong thực tế động cơ diesel lại sử dụng chu trình cấp nhiệt hỗn hợp. Đó là do 
các quá trình thực tế đều không thuận nghịch. Bài viết này nhằm minh họa cho điều đó 
và trình bày phương hướng nâng cao hiệu suất có ích của động cơ đốt trong. 

Abstract 
It’s been known in the Thermaldynamic, that in the same environmental conditions and 
maximum temperature- pressure of the cycle, the thermal efficiency of the constant-
pressure heat-addition cycle is the greatest. However, in fact all diesel engines use the 
dual heat-addition cycle. This is because actual processes are not reversible. This article 
aims to illustrate that and presents useful directions to improve the performance of 
internal combustion engines. 

1. Đặt vấn đề 

Như đã biết, phân tích chu trình lý thuyết của động cơ đốt trong chỉ ra rằng, để tăng hiệu suất 

nhiệt thì phải tăng tỉ số nén. Tỉ số nén càng tăng thì hiệu suất nhiệt càng tăng, tỉ số nén chỉ bị giới 

hạn bởi điều kiện kĩ thuật và công nghệ. So sánh các chu trình lý thuyết trong trường hợp cùng 

điều kiện môi trường và nhiệt độ - áp suất lớn nhất của chu trình cũng cho thấy rằng, chu trình cấp 

nhiệt đẳng áp sẽ có hiệu suất lớn nhất. Tuy vậy, các động cơ diesel chỉ sử dụng biện pháp cấp 

nhiệt hỗn hợp. Ngoài những lý do thực tế về kĩ thuật và công nghệ khác nhau được phân tích kĩ 

hơn trong môn học chuyên ngành về động cơ, ở góc độ lý thuyết Nhiệt cơ sở thì tỉ số nén bị hạn 

chế bởi ảnh hưởng của tính bất thuận nghịch của các quá trình thực tế. Bài viết này sẽ minh hoạ 

cho điều đó và cho thấy giới hạn của tỉ số nén trong điều kiện cụ thể. 

2. Nội dung 

Các quá trình nén và dãn nở thực tế kèm theo các tổn thất không thuận nghịch, chúng được 
xét tới thông qua hiệu suất trong tương đối ηoi của các quá trình diễn ra trong máy móc. 

Khi dãn nở (trong tua bin, động cơ đốt trong...), hiệu suất trong tương đối được định nghĩa: 

 dndnoidn ll / ,                                                                                                                   (1) 

còn khi nén (trong máy nén, động cơ...) 

nnoin ll / ,                                                                                                                         (2) 

từ đó ta có:   dnoidndn ll   và oinnn ll /  (trong các công thức trên, kí hiệu: oidn , oin  là hiệu 

suất trong tương đối của quá trình dãn nở và nén; dnl , nl  là công dãn nở và nén thực tế, dnl , nl  

là công dãn nở và nén của quá trình thuận nghịch). 

Các tổn thất năng lượng dạng công làm giảm công dãn nở và tăng công nén thực tế. Kết quả 
là làm công thực tế (công chỉ thị) của chu trình bị giảm:  

oinndnoidnndni lllll  /  .                                                                                         (3) 

Từ (3) ta có biểu thức tính hiệu suất trong tuyệt đối của chu trình (hay hiệu suất chỉ thị) 

1

/

q

ll oinndnoidn

i


  

 .                                                                                                       (4)  
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Biến đổi (4): 
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,                                                                                       (5)  

 trong đó 

1q

ll ndn

t

   - hiệu suất nhiệt của chu trình (hiệu suất của chu trình thuận 

nghịch). 

Hiệu suất có ích của chu trình thực sẽ là [2, 3]: 

mimoidn

oinoidn

n

te
q

l



 




















1

1

1

.                                                                    (6) 

Công thức (5) cho thấy, ngoài hiệu suất nhiệt và các hiệu suất trong tương đối của các quá 

trình dãn nở và nén, thì tỉ số 1/ qln cũng có ảnh hưởng tới hiệu suất chỉ thị. Chỉ đối với chu trình 

có công nén nhỏ so với q1, ví dụ đối với chu trình động lực hơi nước, thì ta mới có được công thức 

thường gặp: 

moidnte   .                                                                                                                      (7) 

Như đã biết trong Nhiệt động học cơ sở thì đối với động cơ đốt trong kiểu piston, khi cho 

trước thông số của môi trường (kí hiệu là Pa và Talà áp suất và nhiệt độ môi trường) và nhiệt độ, 

áp suất tối đa cho phép Tmax và Pmax của chu trình, chu trình cấp nhiệt đẳng áp có hiệu suất nhiệt 

lớn nhất. Tuy nhiên, khi kể đến tổn thất do không thuận nghịch của các quá trình nén và dãn nở, 

khi tăng tỉ số nén ε, công nén tăng và q1 giảm do cột áp nhiệt độ (chênh lệch giữa nhiệt độ cho 

phép và nhiệt độ cuối quá trình nén) giảm. Tỉ số 1/ qln  tăng làm giảm giá trị của biểu thức trong 

ngoặc vuông của (5) so với hiệu suất nhiệt. Như vậy, giá trị của ηi sẽ chỉ tăng nếu tăng ε trong 

chừng mực nhất định, sau khi đạt cực đại ở một giá trị nào của ε thì ηi sẽ giảm nếu tiếp tục tăng ε.  

Đối với chu trình cấp nhiệt hỗn hợp của động cơ kiểu piston, đã biết [3]: 

  )1(1

11
1

1 




 






k

k

kt ,                                                                                            (8) 

trong đó: λ, ρ- tương ứng là tỉ số tăng áp và tỉ số dãn nở sớm. Nếu chọn trước tỉ số nén ε thì ta có 

các mối quan hệ: 

 1maxmax //);/(min  k

a

k

a TTPP            (9) 

Tỷ số dãn nở sớm: 

k

aT

T  1max 


 .                                                                                                                         (10) 

Nhiệt lượng tối đa có thể cấp cho chu trình:  

   1

max1

 k

avvpp TcccTcq  .                                                                                    (11) 
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Công nén với quá trình đoạn nhiệt thuận nghịch: 
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và 
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Thay (8)…(13) vào (5) sẽ thu được hàm của ηi phụ thuộc vào ε: ηi=ηi(ε). 

Trong thực tế, có thể chấp nhận giả thiết gần đúng rằng, các hiệu suất trong tương đối của 

các quá trình nén và dãn nở không thay đổi theo ε vì bản chất tự nhiên của các nguyên nhân gây 

tổn thất công gần như không có gì thay đổi.  

Hiệu suất cơ giới, đối với động cơ nhất định, sẽ giảm khi giảm tải. Điều này được thấy rõ 

nhất khi động cơ chạy không tải. Khi không tải thì msi ll   (trong đó: 
il  và msl là công chỉ thị và tổn 

thất cơ giới của chu trình khi không tải), nên: 

0



i

msi
m

l

ll
 . 

Để đơn giản, ta coi công tổn hao cơ giới đối với mỗi kiểu loại động cơ là không thay đổi theo 

phụ tải và không phụ thuộc vào ε: constlms   (vì về cơ bản thì kết cấu và động lực học không 

thay đổi đáng kể khi thay đổi ε). Tuy nhiên, khi tăng tỉ số nén sẽ phải giảm nhiệt cấp vào cho chu 

trình và làm thay đổi công chỉ thị nên ηm sẽ thay đổi: 
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và  

1q

lms
imie   .                                                                                   (15) 

Thay ηi và q1 từ các công thức (5), (8)...(13) vào (15) ta thu được biểu thức cho ηe theo ε: 

ηe=ηe(ε). Dễ thấy, khi tăng ε thì sẽ làm q1 giảm, sau khi ηi đạt giá trị cực đại, thì cả ηi cũng giảm 

nếu tiếp tục tăng ε nên làm cho ηe giảm nhanh hơn. 

Như vậy, đối với mỗi kiểu loại động cơ cho trước sẽ tồn tại tỉ số nén tối ưu εopt bảo đảm hiệu 

suất có ích lớn nhất, dù đã biết rằng, tỉ số nén càng tăng thì hiệu suất nhiệt càng cao. Về lí thuyết, 

ta có thể xác định được tỉ số nén tối ưu nhờ giải phương trình: 

01
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dq
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l
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.                                                                                                  (16) 

Tuy vậy, phương trình (16) có thể là siêu việt đối với ε vì có chứa các số mũ không phải số 

nguyên của ε nên có thể không giải được bằng giải tích. Tiện hơn cả là ta khảo sát hàm )(e  

trên máy tính để tìm ra giá trị cực đại của )(e  và εopt tương ứng.  

Dưới đây ta xét thử một ví dụ để minh hoạ: Cho trước Tmax=2000K; Pmax=25 MPa; ηoidn=0,9; 

ηoin=0,95; Ta=300 K; Pa=0,1 MPa; công tổn hao cơ giới riêng lms=50 kJ/kg. 
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Sau khi thiết lập được hàm )(e
 với các thông số cho trên, ta vẽ được đồ thị các đường 

hiệu suất nhiệt, chỉ thị và có ích theo  như ở hình dưới 

 

Đường cong trên cùng là đường hiệu suất nhiệt, nó đơn điệu tăng khi ε tăng. Các đường 

cong bên dưới tương ứng là đường hiệu suất chỉ thị và hiệu suất có ích.  

Với giới hạn nhiệt độ và áp suất cho trước, thì chu trình cấp nhiệt đẳng áp, ứng với 52p  

có hiệu suất nhiệt lớn nhất và bằng 78,0tp . Tuy vậy, khi kể đến các tổn thất do không thuận 

nghịch và tổn hao cơ giới thì các giá trị hiệu suất chỉ thị và có ích lại rất nhỏ so với hiệu suất nhiệt. 

Trên đồ thị có thể thấy khi 20  thì chu trình đạt được hiệu suất chỉ thị lớn nhất, nhưng 

5,17  thì hiệu suất có ích mới đạt giá trị cao nhất. 

3. Kết quả và thảo luận 

Công thức (6) đã có trong các giáo trình lí thuyết Nhiệt động [2, 3], tuy vậy chưa được chú ý 

đến trong các môn học chuyên ngành động cơ để lí giải cơ sở lựa chọn tỉ số nén cho động cơ đốt 

trong kiểu piston.  

Trong ví dụ nêu trên, ở điều kiện môi trường và giới hạn nhiệt độ áp suất cùng mức độ hoàn 

thiện của thiết bị máy móc (càng hoàn thiện thì hiệu suất trong của các quá trình càng lớn và tổn 

hao cơ giới càng giảm) thì xác định được hiệu suất có ích của chu trình động cơ đốt trong trong 

khoảng 50%, tương ứng với tỉ số nén 5,17 . 

Kết quả tính toán trên chỉ là giả định, với hiệu suất trong của các quá trình và công tổn hao 

cơ giới đơn vị đã biết. Trong thực tế, xác định được các đại lượng tổn thất nói trên bằng các 

phương pháp lí thuyết là vấn đề khá phức tạp và vượt ra khỏi mục đích của bài báo. Các số liệu 

đầu vào là do tác giả đề xuất có phần định tính, trên cơ sở các khuyến cáo rằng để đảm bảo hàm 

lượng NOx trong giới hạn cho phép, thì nhiệt độ cao nhất trong chu trình khoảng 17000C, còn về 

ứng suất cơ, áp suất Pz của các động cơ hiện nay có thể đạt trên 20 Mpa và hiệu suất có ích các 

động cơ khoảng 49- 50%. Trong chừng mực giới hạn trên, tỉ số nén tối ưu chỉ có thể tăng (để tăng 

hiệu suất có ích hơn nữa) nếu tăng được các hiệu suất trong tương đối của các quá trình và giảm 

tiêu hao cơ giới. Đó các vấn đề khoa học kĩ thuật & công nghệ chuyên sâu.  

Bình thường, vẫn có thể xác định được công chỉ thị của chu trình bằng thực nghiệm theo 

những phương pháp đã biết (vì có thể xác định được nhiệt lượng cấp q1 và đo được công suất chỉ 

thị và công có ích). Tuy vậy, xác định bằng thực nghiệm trên cơ sơ phương trình 6) thì có lẽ tách 

bạch hơn và biết được các yếu tố gây tổn thất chính, từ đó có phương hướng cải thiện thiết bị hiệu 

quả hơn.  
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4. Kết luận 

Lí thuyết cơ sở Nhiệt động học và động cơ đốt trong chỉ ra rằng, để nâng cao hiệu suất nhiệt 

thì phải tăng nhiệt độ nhiệt động học trung bình của quá trình cấp nhiệt 
1T  hoặc đối với động cơ 

đốt trong thì tỉ số nén ε. Tuy vậy, trong thực tế các giá trị trên phải ở trong giới hạn nhất định và 

còn phụ thuộc vào mức độ thuận nghịch của các quá trình cũng như tỉ số 1/ qln . Các yếu tố trên 

phụ thuộc vào đặc điểm làm việc (ví dụ, đông cơ cao tốc hay thấp tốc), kiểu loại động cơ (tăng áp 
hay không, phối khí và cấp nhiên liệu điều khiển bằng cơ giới hay điện tử…), công nghệ vật liệu và 
chế tạo… 

Dựa vào công thức (6) và trên cơ sở giả định sơ bộ về hiệu suất trong của các quá trình 
(trên cơ sở thực tế), ta có thêm cơ sở để xác định phạm vi của ε trong thiết kế ban đầu một cách 
phù hợp và sát thực tế hơn. 
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THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH CÁC HỆ SỐ SỨC CẢN XOẮN BẰNG THỰC 
NGHIỆM PHỤC VỤ TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG XOẮN HỆ TRỤC TÀU THỦY 

THE DETERMING TORSIONAL VIBRATION DAMPING COEFFICIENTS 
ALGORITHM FOR COMPUTING  MARINE SHAFTING’ S VIBRATIONS 

 

TS. NGUYỄN MẠNH THƯỜNG 
Khoa Cơ khí, Trường ĐHHH Việt Nam 

Tóm tắt 
Bài viết trình bày thuật toán xác định các hệ số sức cản trong kết cấu động cơ, hệ trục và 
thủy động lên chong chóng trong dao động xoắn hệ trục tàu thủy từ kết quả đo dao động. 
Đo dao động xoắn những hệ trục đã có, biết được đặc tính tần số dao động của chúng thì 
có thể xác định được những tham số chưa biết bằng các phép biến đổi đại số tuyến tính. 
Kết quả thu được có thể sử dụng để khái quát hóa và đưa ra các công thức tính toán các 
hệ số cản phù hợp với thực tế kĩ thuật.     

Abstract 
This article presents the algorithm of determining torsional vibration damping coefficients 
in main engines and shafting structures and hydraulic resistances on propellers. After 
measuring existing shafting's vibrations, we will get the frequency's characteristic of 
vibrations and can compute the unknown parameters with using linear algebra 
transformations. The results may be used for generalization and to build formula for 
determining appropriate to technique damping coefficients.  

1. Đặt vấn đề 

Việc tính toán dao động xoắn hệ trục tàu thủy còn gặp một số khó khăn trong việc xác định 
các lực cản trong của vật liệu và kết cấu biên khuỷu, các xi lanh và lực cản của nước lên chong 
chóng do tính chất phức tạp của bài toán. Lực cản, ma sát bôi trơn v.v... là những đại lượng khó 
xác định hơn so với lực đàn hồi và lực cưỡng bức khác do chúng là các đại lượng có bậc bé hơn 
và khó đo lường chính xác hoặc không thể đo lường được trong thực tế. Cho đến nay, thường các 
đại lượng này được xác định bằng các công thức thực nghiệm hoặc bán thực nghiệm như trong 
[1]. Tuy vậy, động cơ tàu thủy và chong chóng hiện đại đã khác nhiều so với vài chục năm trước 
đây về kích thước, đặc điểm kết cấu và bản thân các động cơ, chong chóng hiện đại cũng rất đa 
dạng về kiểu loại và đặc điểm động lực học. Vì vậy, có thể khẳng định rằng sử dụng các công thức 
cho các động cơ và chong chóng trước kia là không còn phù hợp nữa, do đó những tính toán theo 
công thức truyền thống không cho kết quả phù hợp thực tế.  
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Hiện nay, nhiều cơ quan thiết kế và đăng kiểm sử dụng các giả thiết là: Coi các hệ số sức 

cản trong ở động cơ là hằng số; mô men cản tỉ lệ với vận tốc góc dao động của các khối lượng 

(còn gọi là hệ số cản tuyệt đối) hoặc với vận tốc góc biến dạng xoắn (còn gọi là hệ số cản tương 

đối); Hệ số cản của nước đối với chong chóng tỉ lệ với bình phương của vòng quay [2]. Với các hệ 

số sức cản của động cơ và chong chóng được các hãng chế tạo máy cung cấp, kết quả tính toán 

của họ và của tác giả tại [3] thu được khá sát nhau và gần đúng với kết quả đo. 

 

 

 

Hình 1a và 1b là kết quả tính và đo dao động hệ trục tàu B 170-V do cơ quan thiết kế Ba lan 

thực hiện. Ngoài ra, ưu điểm của sử dụng các giả thiết này là cho phép tuyến tính hóa hệ phương 

trình vi phân và tính dao động cưỡng bức một cách liên tục theo vòng quay [3]. Khi coi sức cản 

phụ thuộc không tuyến tính vào biên độ dao động và vận tốc dẫn đến phải giải hệ phương trình vi 

phân không tuyến tính nên chỉ thường dùng để tính toán dao động cộng hưởng với giả thiết là hình 

thức dao động cưỡng bức giống như của dao động tự do [1, 3]. Song vấn đề cần thiết đặt ra hiện 

nay là xác định các hệ số sức cản trên như thế nào. Nếu chỉ phụ thuộc vào nhà sản xuất và số liệu 

của họ đưa ra, thì lấy cơ sở nào để cho rằng nó là tin cậy? Dựa vào đâu để khẳng định được việc 

tính toán dao động ở giai đoạn thiết kế đảm bảo chính xác? Có thể suy luận rằng, xác định các hệ 

số trên vẫn còn là vấn đề cần được giải quyết ngay cả đối với ngành đóng tàu thế giới vì các cơ 

quan Đăng kiểm nước ngoài vẫn đòi hỏi phải đo lại dao động xoắn đối với những thiết kế mới. 

Bài viết sẽ trình bày thuật toán xác định các hệ số cản sau khi đã đo được dao động xoắn 

cho các tàu sau đóng mới bằng thiết bị đo dao động xoắn hiện đang sử dụng. Sau khi xác định 

được các hệ số cản đối với nhiều hệ trục khác nhau, chúng ta sẽ có kinh nghiệm và hiểu biết về 

các yếu tố gây cản, từ đó có thể xây dựng được các công thức bán thực nghiệm để xác định các 

hệ số sức cản trong xi lanh động cơ, cản trong của vật liệu và nước lên chong chóng... phục vụ 

tính dao động xoắn ở giai đoạn thiết kế. 

2. Xây dựng thuật toán xác định các hệ số sức cản 

Coi hệ trục tàu thủy tương đương với hệ thống dao động xoắn gồm n khối lượng rời rạc, liên 
kết nhau bằng các khâu đàn tính không khối lượng như ở hình 2 [1, 2].  

Các lực cưỡng bức dao động là các lực tác dụng lên các khuỷu trục và chong chóng. Các 
loại hình sức cản chính được kể tới là cản trong cơ cấu piston-biên, các khuỷu trục, các đoạn trục 
và chong chóng. 

Hình 1a. Biên độ ứng suất tính theo vòng quay  
tại trục trung gian của Ba lan [2] 

Hình 1b. Biên độ ứng suất theo vòng 
quay do tại trục trung gian [2] 
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Hình 2. Mô hình dao động xoắn hệ trục tàu thủy 

Kí hiệu góc biến dạng xoắn của khối lượng thứ i là φi, mô men xoắn cưỡng bức tác dụng lên 

nó là Mi, mô men quán tính khối  lượng Ii,  hệ  số sức  cản tuyệt  đối  là  ai (sức  cản  tác dụng  lên 

khối  lượng),   hệ  số  sức cản tương đối giữa hai khối lượng i và i+1 là bi,i+1 và độ cứng đoạn trục 

giữa chúng là Ki,i+1, phương trình chuyển động của khối lượng thứ i có dạng [3]: 

      
           

          1, 1 1, 1 1, , 1 1, , 1 , 1 1 , 1 1( ) ( )i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ib K I a b b K K b K M  

với i = 1,…,n.                                                                                                                                   (1) 

Khi dao động ổn định, góc xoắn của khối lượng i là do tổng các dao động điều hòa 

    , ,
1

( sin cos )
m

i i k i kS k t C k t                                                                                    (2)  

và các mô men cưỡng bức, do có chu kì nên có thể biểu diễn bằng chuỗi: 

        , , ,
1 1

sin( ) ( sin cos )
m m

s c

i i k i i k i kM M k t M k t M k t .                                       (3)           

Thay các biểu thức (2) và (3) vào (1) sẽ được các hệ phương trình đối với mỗi bậc điều hòa k, 

sau khi cân bằng các thành phần sin và cos hai vế ta sẽ thu được hệ 2n phương trình đại số dạng 

[3]:  

k k kF A M ,                                                                                                                               (4)   

Trong đó:  

1, 2, , 1, 2, ,=[ ,. ..., , , ...., ]s s s c c c T

k k k n k k k n kM M M M M M M  là véc tơ cột của các biên độ mô men cưỡng 

bức tại cấp điều hòa k;  

  1, 2, , 1, 2, ,[ , ,..., , , ,..., ]Tk k k n k k k n kA S S S C C C  là véc tơ cột của các biên độ góc xoắn ứng với bậc 

điều hòa k;  

Fk = [fi,j ] là ma trận vuông cấp 2n, các phần tử fi,j là hàm của kω, độ cứng các đoạn trục 

Ki,i+1, momen quán tính Ii của các khối lượng và các hệ số sức cản ai, bi,i+1 [4]. 

Nếu xác định được các phần tử fi,j của Fk, thì các biên độ biến dạng xoắn của các khối lượng 

do cấp điều hòa thứ k sẽ là: 
 1

k k kA F M . Từ đó biên độ mô men đàn hồi xoắn ở cấp điều hòa k 

trên đoạn trục i, i+1 tính được bằng công thức: 


     
     2 2

, 1 , 1 , 1, , 1, , 1 , 1( ) ( )k

i i i i i k i k i k i k i i i iE K S S C C K .                                                    (5) 

Giả sử có m giá trị hệ số cản aj và bj, j+1 chưa biết cần xác định, thì về nguyên tắc, ta cần đo và 

phân tích mô men đàn hồi thành các hàm điều hòa để thu được m giá trị biên độ mô men đàn hồi 

xoắn trên một đoạn trục i, i+1 (xem hình 3). Sau đó kết hợp với kết quả đo pha dao động 
 , 1i i  thì 

có thể lập được m phương trình đại số để giải được m giá trị aj và bj,j+1 chưa biết đó. Tuy nhiên, hệ 
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phương trình thu được là hệ nhiều ẩn và bậc cao nên để có thể giải được, số phương trình phải 

lập có thể nhiều hơn m nhằm thu được hệ phương trình tuyến tính với các ẩn mới là tổ hợp tích 

của các ẩn cũ:  1 2 1 2

1 2 1 2. ... . ...m m n n

ix a a b b   

 

Hình 3. Ứng suất theo thời gian do tại trục trung gian ở các vòng quay [2] 

Thật vậy, từ (5) ta có: 
  

 , 1 , 1 , 1/k

i i i i i iE K  và tính được  
   

     , 1 , 1, , 1 , 1sini i i k i k i i i iS S S . 

Mặt khác, 
 , 1i iS  có thể được tính từ phương trình (5) như sau: 

    
           1,1...2 ,1...2 , 1 det( )i n i n k i i kM S F ,                                                                       (6)  

trong đó 
  1,1...2i n  và   ,1...2i n  là các hàng thứ i và i+1  của ma trận    có các phần tử 

xác định bằng:  , ,i j j iD , với  ,j iD  là phần phụ đại số của phần tử (j,i) của ma trận Fk. Phương 

trình (6) có m ẩn cần tìm là các hệ số sức cản chưa biết. Chúng có thể được xác định nếu ta có m 

hoặc nhiều hơn các giá trị 
 , 1i iS tương ứng với từng ấy giá trị kω. 

Bảng 1. Biểu thức của các phần tử kF  

1C  C   3 1C x  3 2C x  

C  2C  3 2C x   3 3C x  

3 1C x   3 2C x  1C  C  

 3 2C x  3 3C x  C  2C  

Để minh họa ta xét một ví dụ đơn giản. Giả sử hệ có 2 khối lượng, các ẩn chưa biết là các 
hệ số cản tuyệt đối a1, a2 và tương đối b. Ngoài ra, giả sử biết độ cứng trục K12, mô men quán tính 
các khối lượng I1 và I2 cùng các biên độ mô men điều hòa tác dụng lên khối lượng Ms

1, Ms
2, Mc

1, 
Mc

2. Các phần tử của Fk được biểu diễn như ở bảng 1, trong đó: 

C = 12K ; 1C =  2

1 12( )I k K ; 2C =  2

2 12( )I k K ; 3C = k ;  1 1x a b , x2=b;  3 2x a b . 

Khai triển phương trình (6) nhờ sự hỗ trợ của gói Symbolic Math Toolbox trong phần mềm 
Matlab ta thu được phương trình tuyến tính đối với xi, với i = 1,…,16 có dạng: 

{T1 T2 … T16}×{x1 x2 … x16}T = P,                                                                                              (7) 

trong đó: x4= x1
2, x5= x1x2, x6= x1x3, x7= x1x2

2, x8= x1
2x3, x9=x2x3, x10=x1x2x3, x11 = x2

2, x12 = x3
2, 

x13= x2
3, x14 = x1

2x3
2, x15 = x1x2

2x3, x16=x2
4;    

P = Ms
2 (C2C1

2-C2C1) + Ms
1(C2C2- C1C2

2+C3- CC1C2)- ∆Si,i+1(C4-2C2C1C2+C1
2C2

2);  

T1 = -Mc
2C2C3 + Mc

1CC2C3- Mc
2CC2C3 + Mc

1C2
2C3;  

T2= 2Mc
2CC1C3+Mc

2C2C3-Mc
1C1C2C3-Mc

1C2C3+Mc
2C1C2C3 -Mc

1CC2C3 +Ms
2C2CC3; 

T 3 = Mc
1CC1C3- Mc

2C1
2C3 - Mc

2CC1C3-Ms
2C2C3; T 4= ∆Si,i+1C2

2C3
2 - Ms

2C2C3
2+ Ms

2C2C3
2; 

T 5 = 2 Ms
2CC3

2- 4∆Si,i+1CC2C3
2 +Ms

1C2C3
2- Ms

2CC3
2; T 6 =2∆Si,i+1C2C3

2 - Ms
1CC3

2; T7 = 
Mc

2C3
3;  

T8 = -Mc
2C3

3; T 9 = Mc
1C2C3

2- 4∆Si,i+1CC1C3
2 - 2Ms

1CC3
2 +Ms

1C1C3
2; T10=2Mc

1C3
3 +Ms

2C3
3;  

T 11 = {2∆Si,i+1(C1C2C3
2 + C2C3

2) - Ms
2C1C3

2+ Ms
1C2C3

2- Ms
1CC3

2}; 

T 12 = ∆Si,i+1C1
2C3

2 - Mc
1CC3

2+Ms
1C1C3

2; K13= Mc
1C3

3-Mc1C3
3 - Ms

2C3
3+ Mc

2C3
3; 

T 14 = ∆Si,i+1C3
4; T15 = - 2∆Si,i+1C3

4; T16 = ∆Si,i+1 C3
4;   
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Nếu ta có được 16 giá trị P tương ứng với 16 giá trị kω thì sẽ thu được 16 phương trình tuyến 
tính dạng (7). Chú ý rằng các giá trị Ti và P được xác định khi biết kω, còn các nghiệm cần tìm (là 
các hệ số cản) không phụ thuộc vào kω. Hơn nữa, các trị số T i khác nhau và không tỉ lệ tuyến tính 
đối với kω nên ma trận K(16×16) không bị suy biến và nghiệm x xác định. 

3. Kết luận 

Như vậy, ở trên đã trình bày thuật toán và công thức cho phép xác định được các hệ số sức 

cản nếu đo được dao động xoắn ở một đoạn trục bất kì. Số kết quả đo cần phải xử lý sẽ phụ thuộc 

vào từng hệ trục cụ thể (ở ví dụ trên thì là 16). Sử dụng phần mềm Symbolic Matlab hoàn toàn có 

thể thiết lập được công thức ở dạng biểu tượng cho các hệ số Ti; P và xi đối với hệ trục thực. Đối 

với hệ trục thực tế, số khối lượng tuy nhiều hơn (thường trên dưới 10 khối lượng, trong đó số xi 

lanh đã chiếm khoảng 6…8), song số ẩn cần tìm- tức là các hệ số cản khó xác định bằng lý thuyết 

như thủy lực chóng chóng, cản trong xi lanh động cơ và cơ cấu biên khuỷu cũng không nhiều vì 

chúng như nhau trên một đơn vị khuỷu trục. 

Nghiệm của (7) chỉ đúng (nghĩa là thỏa mãn cả các điều kiện x4= x1
2, x5= x1x2,…, x16=x2

4) khi 

các giả thiết các hệ số cản bằng hằng số là đúng (hoặc tương đối đúng). Khi đó, nghiệm của (4), 

(5), (6) sẽ đúng như trong thực tế (hoặc tương đối đúng). Ngược lại thì có nghĩa là có sai số giữa 

đo và tính toán, và các giả thiết là không phù hợp với thực tế.   
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THU THẬP VÀ XỬ LÝ ẢNH DÙNG PHẦN MỀM LABVIEW 

 (PHẦN TIẾP THEO) 

IMAGE ACQUISITION AND PROCESSING WITH LABVIEW 

(CONTINUED) 
 

TS. VƯƠNG ĐỨC PHÚC, TS. ĐÀO MINH QUÂN 

Khoa Điện – Điện tử, Trường ĐHHH Việt Nam 

Tóm tắt 

Ở bài báo số 39, Tạp chí KHCN hàng hải [1] tác giả đã trình bày về các công cụ của 

LabVIEW trong việc thu thập hình ảnh từ các tập tin được lưu trữ trên một ổ đĩa cứng 

hoặc từ camera, xử lý các bài toán đơn giản liên quan đến hình ảnh như: Phân tích 

màu sắc, nhận dạng vật mẫu. Trong bài báo này tác giả sẽ phân tích sâu hơn về các 

bài toán xử lý hình ảnh liên quan đến tính toán khoảng cách và góc lệch của vật tới 

camera, v.v.. Ứng dụng thực tiễn của các bài toán có thể được áp dụng ngay trong tìm 

kiếm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và điều khiển rôbốt.   

Abstract 

The previous paper introduced tools in LABVIEW to acquire images from a file stored 

on a local hard disk or from a camera. It also presented simple examples related to 

image processing such as colour checking, pattern matching. In this paper, image 

acquisition and processing related to the depth information and angle from object to 

camera will be analyzed more in detail. These examples are applied in data search, 

artificial intelligence and robotics control. 

Key words: LabVIEW, Image Acquisition, Digital Image Processing, Stereo vision 
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1. Giới thiệu  

Trong tìm kiếm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo hay điều khiển rôbốt thì thông tin về khoảng cách, 

góc lệch từ đối tượng điều khiển đến vật là vô cùng quan trọng. Các phần dưới đây sẽ là cơ sở 

cho việc tính toán nó thông qua việc thu thập và xử lý ảnh. Quá trình xử lý ảnh được thực hiện 

theo các bước tại hình 1. Hình ảnh thu 

được thường không phải là định dạng 

phù hợp cho các bài toán cụ thể nên nó 

cần được tiện xử lý để tìm ra các yếu tố 

đặc trưng nhất. Sau đó được tách ra để 

phân tích và đưa ra các quyết định. Với 

LabVIEW [2] trong thư viện Vision [3-5] 

có đầy đủ tất cả các công cụ giúp cho 

việc phân tích được dễ dàng. 

2. Đối với các vật mẫu có hình dạng xác định    

Những vật thể như quả bóng bàn, bóng đá, v.v.. thì ảnh của chúng luôn là hình tròn. Vì vậy 
việc xác định khoảng cách hay góc từ nó tới camera là đơn giản và ta chỉ cần một camera là thực 
hiện được.  Từ Hình 2 ta có: 

Khoảng cách d từ camera tới quả bóng đước tính theo: 

imageimage

ball

ball

ball S

k

π

4S

π

4S

f
d'

d
fd

d

f

d

d'
        (1) 

    Góc  từ camera tới quả bóng đước tính theo: 

d

OCBC

d

OB
)tan(


              (2)       

và: 
f

C'B'
dBC

d

f

BC

C'B'
            (3) 

d

2

d

f

C'B'
d

)tan((2)

ball

            (4)     

Hay )
d

2

d

f

C'B'
d

arctan(

ball

           (5) 

 

Hình 2. Tính toán góc và khoảng cách từ quả bóng tới camera 

Camera: A

f
Image

d’


A

dball

O

B
B’

C’

C

d

 

Hình 1. Quá trình xử lý hình ảnh 
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Ở đó dball là đường kính của quả bóng, f là tiêu cự của camera là những thông số biết trước. 

Thông số d’, B’C’, Simage (diện tích của vật tính theo điểm ảnh) được tính từ ảnh của vật.  

 

a. Front panel của VI 
 

b. Các bước tính toán trong chương trình 

Hình 3. VI tính toán khoảng cách và góc từ camera tới quả bóng tennis 

3. Đối với các vật mẫu có hình dạng bất kì  

Hiện nay có khá nhiều phương pháp để tính khoảng cách như sử dụng phương pháp hình 

ảnh nổi (Stereo vision), tam giác đạc tia laze (laser triangulation), chụp cắt lớp kết hợp quang học 

(optical coherence tomography) v.v... Ở phần này tác giả trình bày phương pháp đang được sử 

dụng phổ biến đó là phương pháp hình ảnh nổi [6]. Để tính toán được khoảng cách người ta sử 

dụng hai camera A và B giống hệt nhau đặt song song và cách nhau một khoảng cách nhỏ d0 =AB 

(Hình 4).   

 

Hình 4.  Tính toán khoảng cách sử dụng phương pháp hình ảnh nổi 

Gọi C là trung điểm của AB. Khi muốn xác định khoảng cách từ vật tới đối tượng điều khiển 

chẳng hạn là rôbốt thì C sẽ được đặt trùng với tâm của rô bốt. Từ ảnh thu được của vật thể trong 

thực tế P thông qua camera A và B dR (ảnh của vật P thu được thông qua camera B) và dL (ảnh 

của vật P thu được thông qua camera A) được tính toán thông qua các đại lượng biết trước là 

khoảng cách d0 và tiêu cự f của camera.  

+ Tính toán góc lệch  

Left camera: A Right camera: B

f f

XA XB

ZBZA

ImageImage

P(XR,YR,ZR)

d0

dL dR
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A
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B

aB

A BC

M K

L



N



CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 01/04/2015 

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 42 – 04/2015                                         39 
 

    Từ hình 4 ta có: 
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+ Kết quả khi sử dụng IP camera AXIS M1054 [7] 

Hình 5 thể hiện kết quả khi xác định khoảng cách và góc tới vật thể bất kì khi để độ phân 
giải của camera là 640x480. Khi khoảng cách càng xa thì độ chính xác càng giảm và ngược lại. Độ 
chính xác còn phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện ánh sáng cũng như màu sắc của vật thể trong môi 
trường thử nghiệm. 

    

 
a. Sai số về khoảng cách 

 

b. Sai số về góc 

Hình 5.  Kết quả thực nghiệm 
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4. Kết luận 

Bài báo trên giới thiệu nguyên lý, các công thức tính toán khoảng cách và góc lệch của vật 

thể tới camera thông thường. Đặc biệt việc tính toán thông qua phương pháp hình ảnh nổi đang 

được sử dụng rộng rãi. Khi tính toán được khoảng cách và góc, chúng ta có thể dễ dàng áp dụng 

lý thuyết của bộ điều khiển PID, mờ, thích nghi… vào đối tượng trong thực tiễn [8]. Nó giúp ta giải 

các bài toán khi dùng các phương pháp cổ điển thì vô cùng phức tạp và khó khăn thậm chí không 

thể xây dựng được thông qua các mô hình toán [8,10]. Thông qua kết quả tính toán có thể áp dụng 

ngay cho điều khiển rô bốt, tự động truy theo các vật chuyển động, các hệ thống giám sát v.v.. 
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ỔN ĐỊNH LẮC NGANG TÀU THUỶ  

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TOÀN PHƯƠNG GIÁN TIẾP 

SHIP ROLL STABILITY USING INDIRECT LINEAR QUADRATIC 

METHOD 

NCS. NGUYỄN HỮU QUYỀN 

PGS. TS. TRẦN ANH DŨNG; PGS. TS. PHẠM KỲ QUANG 

                                          Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 

Bài báo đề cấp tới vấn đề nghiên cứu mô hình toán, đánh giá tính ổn định trạng thái lắc 

ngang của tàu thuỷ. Trên cơ sở phương pháp điều khiển toàn phương gián tiếp và điều 

khiển phản hồi trạng thái  thiết kế bộ điều khiển nhằm ổn định lắc ngang cho tàu thuỷ. 

Abstract 

The article refers to the mathematical model research problems, assess ship roll stability 

condition. On the basis of the indirect linear quadratic method and state feedback control 

methodology design a controller for Ship roll stability. 

Key words: Ship roll stability, indirect linear quadratic control, state space feedback controller. 

1. Đặt vấn đề 

Tàu thủy là đối tượng hoạt động dưới nước, môi trường hoạt động phức tạp, chịu sự tác 

động của các yếu tố ngẫu nhiên, như: Sóng, gió, dòng chảy... Động lực học tàu thủy được áp dụng 

bởi định luật Newton trong đó coi tàu thủy như vật rắn chuyển động trong môi trường chất lỏng và 

chuyển động của tàu thủy có 6 bậc tự do DOF (Degress Of Freedom)[2]. Phương trình toán mô tả 

chuyển động tàu thuỷ là phương trình vi phân bậc cao, xét về tính chất động học của tàu thủy ta 
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thấy đối tượng có tính chất động học như: Quá trình dao động, thời gian quá độ dài, độ dự trữ ổn 

định thấp...  

Vấn đề về ổn định hướng và quỹ đạo cho tàu thuỷ được thực hiện bởi hệ thống lái tự động. 

Hiện nay đối với các tàu hàng trọng tải lớn, tàu container, tàu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên 

hoạt động ở những nơi có điều kiện thời tiết xấu: Sóng, gió lớn... thì vấn đề ổn định lắc ngang cho 

những loại tàu này càng được quan tâm bởi nó ảnh hưởng lớn đến tính ổn định của tàu [4] [5]. Do 

vậy cần nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển nhằm ổn định lắc ngang, nâng cao tính an toàn cho vấn 

đề khai thác tàu thuỷ. Phương pháp toàn phương gián tiếp là phương pháp có thể giải quyết tốt 

bài toán này. 

2. Nội dung 

2.1. Mô hình toán mô tả chuyển động tàu thuỷ, tính ổn định lắc ngang tàu thuỷ 

Hình 1 mô tả chi tiết thành phần chuyển động và tham số động học tàu thủy trên các trục 

theo 6 bậc tự do DOF [3], cụ thể như sau: 

 

Hình 1. Thành phần bậc tự do của chuyển động tàu thủy 

Các thành phần chuyển động và tham số động học mô tả trên hệ trục như sau: 

- Trượt dọc theo trục X gồm có: XG- sự dịch chuyển trọng tâm tàu theo chiều dọc, VX - tốc độ 

dịch chuyển theo chiều dọc, θ - góc nghiêng, x - vận tốc góc của lắc ngang.  

- Trượt đứng theo trục Y gồm có: YG- sự dịch chuyển trọng tâm tàu theo chiều thẳng đứng, 

VY - tốc độ dịch chuyển theo chiều thẳng đứng,  - góc đảo lái, Y - vận tốc góc quay trở. 

- Trượt ngang theo trục Trục Z gồm có: ZG - sự dịch chuyển trọng tâm tàu theo chiều ngang, 

VZ - tốc độ dịch chuyển theo chiều ngang, ψ - góc chênh, Z - vận tốc góc lắc dọc. 

- XG, YG, ZG - tọa độ điểm trọng tâm của tàu 

Các phương trình chuyển động của tàu thủy nên viết ở hệ tọa độ liên kết. Điểm gốc của hệ 

tọa độ liên kết chuyển động thẳng với vận tốc ,V  còn các trục quay so với điểm gốc với vận tốc 

góc  . Hệ phương trình vi phân phi tuyến mô tả mối quan hệ động học của chuyển động tàu thủy 

có thể viết ở dạng sau [5]:  

)(),,,(),( nnpttvlmtqt tfxxVfVfx      (1) 
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Trong đó: qtf - lực và mô men quán tính, lmtf - lực và mô men thủy động lực của tàu thủy, 

nnf - nhiễu loạn bên ngoài, 
tvx - tọa độ vị trí, ptx - trạng thái của phần tử thực hiện. 

Thực hiện tuyến tính hóa các phương trình vi phân mô tả mối quan hệ động học của tàu thuỷ 

xét trong mặt phẳng thẳng đứng, trong lân cận vị trí cân bằng và coi tàu chuyển động với vận tốc 

không đổi, hướng đi thực của tàu trùng với hướng đi đặt, bỏ qua tác động nhiễu loạn của môi 

trường. Ta được mô hình toán dạng mô hình trạng thái mô tả chuyển động tàu thuỷ trong mặt 

phẳng thẳng đứng như phương trình (2) [5]:      
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Trong đó: 
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V
arctg - góc dạt của tàu, aij,bij - các hệ số phụ thuộc vào thông số của 

tàu, 
21, mm   góc quay của 2 bánh lái mạn (bánh lái ổn định lắc ngang) [4], tín hiệu điều khiển 

bánh lái mạn được xác định như (3): 
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Trong đó mu - tín hiệu điều khiển bánh lái mạn. Góc quay  bánh lái mạn chịu sự hạn chế về 

góc  với .350

m                              

Phương trình (2) là phương trình dạng không gian trạng thái của tàu thuỷ xét trong mặt 

phẳng thẳng đứng có thể dùng để tổng hợp bộ điều khiển khi xét ổn định lắc ngang. Xét đặc tính 

động học của đối tượng tàu hàng có: chiều dài L=134.0 (m), chiều rộng ở giữa B = 16.6 (m), lượng 

choán nước W = 4500(m3) với các hệ số aij,bij  được tính có giá trị như bảng 1 [5]: 

Bảng 1. Giá trị các hệ số aij,bij của một tàu hàng 

Stt Hệ số Giá trị 

1 a11 -0.0418815 

2 a12 0.0099076 

3 a13 0.0170524 

4 a21 0.03596 

5 a22 -0.25824 

6 a23 -0.44446 

7 b11 -0.000376825 

8 b12 -0.000376825 

9 b21 0.04910935 

10 b22 0.04910935 
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Từ phương trình (2) nhận thấy mô hình toán tàu thuỷ có dạng: uBxAx   trong đó A,B - 

ma trận hệ số, 

x - tín hiệu trạng thái, 


u - tín hiệu điều khiển. Từ ma trận đặc tính A với các hệ số 

aij,bij  như bảng 1 việc xác định điểm cực của hệ thông qua việc giải phương trình det(s.I - A) = 0 

với I- ma trận đơn vị, ta thấy có sự xuất hiện vị trí của 1 số điểm cực trên mặt phẳng phức làm cho 

đối tượng có chất lượng động học không tốt: s1= -0.1298 + 0.6539i, s2= -0.1298 - 0.6539i (dạng số 

phức s = a+bi) nó làm cho quá trình quá độ dao động, thời quan quá độ dài dẫn tới đối tượng ổn 

định kém. Do vậy cần có sự tổng hợp bộ điều khiển theo tần số riêng cho trước đảm bảo tính chất 

động học tốt hơn cho đối tượng [5]. 

2.2. Bài toán toàn phương gián tiếp  

Bài toán toàn phương gián tiếp thiết kế bộ điều khiển trạng thái dựa trên phương trình trạng 

thái quen thuộc của đối tượng ở dạng phương trình Cauchy[1]: 

uBxAx                                                                   (4) 

và điều kiện cực tiểu hàm chỉ tiêu chất lượng dạng toàn phương: 

min)(5.0
0

TT
 



dtuRuxRxQ ux                                       (5) 

Trong đó x  - véc tơ trạng thái )1( n ; u  - véc tơ điều khiển )1( m ; BA,  - các ma trận 

hệ số không đổi; 
ux RR ,  - các ma trận đường chéo của các trọng số, 

uR  được đưa ra bởi người 

thiết kế dựa vào hàm chỉ tiêu chất lượng Q . 

Luật điều khiển xKu   (coi tín hiệu đặt bằng không), trong đó PBRK u

T1 - ma trận 

các hệ số phản hồi, được xác định sau khi tìm ma trận vuông P theo phương trình Riccati (6): 

0T1T   PBPBRRPAPA ux                                         (6) 

Các giá trị riêng của hệ kín với bộ điều khiển trên là nghiệm của phương trình đặc tính có 

dạng: 

0)det()(  BKAsIsA                                                  (7) 

và phụ thuộc hoàn toàn vào các ma trận trọng số xR . Việc xác định ma trận trọng số xR  

thông qua việc giải phương trình: 
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                           (8) 

Trong đó nisi ,1,   - các giá trị riêng mong muốn. 

2.3. Tổng hợp bộ điều khiển, kết quả mô phỏng 

 

Hình 2. Cấu trúc hệ điều khiển phản hồi trạng thái ổn định lắc ngang tàu thuỷ 

Hệ điều khiển phản hồi trạng thái theo bài toán toàn phương gián tiếp có cấu trúc như hình 

2. Trong đó các hệ số của các ma trận A, B đã được xác định tuỳ theo thông số của tàu. 
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Trong đó K - ma trận phản hồi trạng thái cần tìm. Việc tìm  ma trận K được tổng hợp theo thứ tự 

các bước của phương pháp toàn phương gián tiếp (mục 2.2) cho kết quả hệ số ma trận K như sau:  

K = [ 0.1464  5.3785  2.8090]; với các tần số riêng đặt trước s = [-0.0405;-0.2;-0.3]; 

2.4. Kết quả mô phỏng 

Kết quả mô phỏng đặc tính góc quay bánh lái mạn, góc nghiêng của tàu với 2  trường hợp 
góc nghiêng của tàu ban đầu = 30 và góc nghiêng của tàu ban đầu = 50

. 

 

Hình 3. Tín hiệu góc quay bánh lái mạn, góc nghiêng của tàu khi góc nghiêng ban đầu θ = 30 

 

Hình 4. Tín hiệu góc quay bánh lái mạn, góc nghiêng của tàu khi góc nghiêng ban đầu θ = 50 

3. Kết luận 

Bài toán ổn định lắc ngang tàu thuỷ sử dụng bộ điều khiển phản hồi trạng thái đã đáp ứng được 

yêu cầu chất lượng đặt ra của bài toán, nâng cao được chất lượng động học cho hệ thống, đối tượng có 

quá trình dao động nhỏ, thời gian quá độ ngắn. phương pháp cho phép hiệu chỉnh bộ điều khiển (thay đổi 

ma trận K) tuỳ thuộc vào yêu cầu chất lượng đặt ra của hệ thống bằng việc thay đổi các tần số riêng theo 

tần số mong muốn.  
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NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO CHÁY PHÂN TÁN 
RESEARCH, DESIGN DISTRIBUTED FIRE ALARM SYSTEM 

 

TS. ĐINH ANH TUẤN 
Khoa Điện – Điện tử, Trường ĐHHH Việt Nam 

Tóm tắt 
Bài báo này trình bày một phương pháp mới trong thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ có 
tên gọi là "hệ thống báo cháy phân tán". Trong đó, mỗi trung tâm báo cháy phân tán là 
một hệ vi xử lý có tích hợp thuật toán phát hiện và báo động cháy tiên tiến. Trung tâm 
báo cháy tập trung sử dụng một màn hình cảm ứng HMI có thể dễ dàng xem các sự kiện, 
điều khiển, giám sát, và hiển thị từng trang màn hình đồ họa với các menu và giao diện 
vận hành thân thiện cũng như dễ dàng xác định được các thông tin truyền từ thiết bị hiện 
trường về bộ điều khiển báo cháy. 

Abstract 
This report presents a new method of designing addressable fire alarm system named 
“distributed fire alarm system”. The distributed control panel is a microprocessor based 
advanced detection and alarm system. The central control panel use of a HMI screen for 
ease of viewing of events, controls, monitoring, and a graphical display for user-friendly 
menu and control operation as well as ease of identifying information being sent by field 
devices to the fire alarm controller.  

1. Giới thiệu 

Vấn đề chế tạo một thiết bị báo cháy tự động đảm bảo độ tin cậy có số lượng kênh báo cháy 

lớn, có thể địa chỉ hóa, có giá thành rẻ trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật số/vi xử lý, vi điều khiển, hệ 

thống mạng truyền thông công nghiệp, để đáp ứng được các yêu cầu của đăng kiểm ngành hàng 

hải đang là yêu cầu rất thiết thực. Lĩnh vực này đã được nghiên cứu ở nhiều nơi trên thế giới và đã 

cho ra đời những sản phẩm ứng dụng rất đa dạng. Tuy nhiên, để mua nó trên thị trường thì thời 

gian đáp ứng chậm và gặp một số vấn đề phức tạp khi cần bảo hành, bảo trì thiết bị. Bên cạnh đó, 

hệ thống báo cháy địa chỉ ngày càng phổ biến và dần thay thế các hệ thống báo cháy thường như 

thiết bị của các hãng FireNet, Hochiki, Consilium… Việc sử dụng kỹ thuật truyền thông đã giúp 

cho hệ thống báo cháy địa chỉ có khả năng chỉ định chính xác vị trí xảy ra hỏa hoạn, kết nối đơn 

giản, dễ lắp đặt, bảo dưỡng rất thuận tiện cho cấp quản lý quy mô lớn [2]. Tuy nhiên, chi phí đầu 

tư ban đầu cho hệ thống báo cháy địa chỉ thường rất cao. Trong nước, đã có một số nghiên cứu 

thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ, về mặt học thuật các nghiên cứu này đã hoàn thiện, nhưng việc 

áp dụng thương mại hóa còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, để chủ động về công nghệ, giảm chi phí 

và để có thể  áp dụng lý thuyết vào thực tế, ta cần tìm một phương án chế tạo hệ thống báo cháy 

địa chỉ kiểu phân tán để mở rộng số kênh, giảm bớt giá thành và ứng dụng được các sản phẩm 

công nghiệp phổ biến, các linh kiện điện tử sẵn có trên thị trường. 

2. Khái quát về hệ thống báo cháy tự động 

Quy trình hoạt động của hệ thống báo cháy là một quy trình khép kín. Khi có hiện tượng về 
sự cháy (như nhiệt độ gia tăng đột ngột, có sự xuất hiện của khói hoặc các tia lửa) các thiết bị đầu 
vào (đầu báo, công tắc…) nhận tín hiệu và truyền thông tin sự cố về trung tâm báo cháy. Tại đây 
trung tâm sẽ xử lý thông tin nhận được, xác định vị trí nơi xảy ra sự cháy (zone) và truyền thông tin 
đến các thiết bị đầu ra (bảng hiển thị, chuông, còi, đèn), các thiết bị này sẽ phát tín hiệu âm thanh, 
ánh sáng để mọi người nhận biết khu vực đang xảy ra sự cháy để xử lý kịp thời [1].  

Hệ thống báo cháy tự động thông thường (Conventional fire alarm system): Là hệ thống có 
chức năng báo cháy tự động một khu vực, một địa điểm (có một hoặc nhiều đầu báo cháy). Diện 
tích của một khu vực có thể từ vài chục đến 2000 m2 (tuỳ thuộc đặc điểm khu vực đó) [2]. Nhược 
điểm cơ bản của hệ thống là các cảm biến được lắp song song trong một khu vực (zone) nên khi 
xảy ra sự cố trung tâm chỉ có thể nhận biết và hiển thị cả khu vực đó bị sự cố, chứ không cho biết 
chính xác vị trí từng đầu báo, từng địa điểm có sự cố. Điều này làm hạn chế khả năng xử lý, giám 
sát của hệ thống. 

Hệ thống báo cháy tự động theo địa chỉ (Addressable fire alarm system): Là hệ thống báo 
cháy tự động có khả năng báo cháy chính xác đến từng vị trí (từng địa chỉ cụ thể) giúp cho phát 
hiện sự cố một cách nhanh chóng, rõ ràng. Diện tích bảo vệ của một địa chỉ báo cháy chỉ giới hạn 
trong khoảng vài chục mét vuông (tuỳ thuộc vào từng loại đầu báo cháy). Với sự phát triển khoa 
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học công nghệ, hệ thống báo cháy tự động theo địa chỉ đã phát triển thành hệ thống báo cháy 
thông minh (Intelligent fire alarm system). Hệ thống báo cháy địa chỉ dùng để lắp đặt tại các công 
trình lớn, được chia ra làm từng điểm (địa chỉ) độc lập, riêng biệt với nhau [2]. 

3. Đề xuất cấu trúc hệ thống báo cháy phân tán có thể địa chỉ hóa 

Từ những phân tích ở 
trên, trong mục này sẽ đưa 
ra phương án thiết kế phần 
cứng giao tiếp để thiết lập 
một mạng truyền thông kết 
nối giữa trạm điều khiến 
báo cháy phân tán với 
trung tâm báo cháy tập 
trung. Cấu trúc tổng quát 
của hệ thống báo cháy 
phân tán được trình bày 
trên hình 1. 

 

Hình 1. Cấu trúc tổng quát hệ thống báo cháy phân tán 

Theo cấu trúc này, trung tâm báo cháy tập trung sử dụng một màn hình cảm ứng HMI để 
giao tiếp và thu thập dữ liệu từ các trung tâm báo cháy phân tán từ 1-n thông qua mạng 
Modbus/RS485. Tại các trung tâm báo cháy phân tán, các đầu báo cháy (cảm biến khói, cảm biến 
nhiệt, cảm biến quang…) được đấu nối vào các địa chỉ từ 1 đến 8 zone có sẵn. Các đầu báo cháy 
là cảm biến thông thường/truyền thống. Như vậy, khi một cảm biến cháy được kết nối vào một 
trong các zone của trung tâm báo cháy phân tán sẽ được định một địa chỉ giống như được tích 
hợp thêm một card truyền thông ngay trên đế cảm biến để có thể tham gia ghép nối mạng truyền 
thông Modbus/RS485 như của hệ thống báo cháy địa chỉ phổ biến. 

4. Thiết kế, chế tạo trung tâm báo cháy phân tán 

  

 

a) 

 

b) 

Hình 2. a) Mạch tiền xử lý tín hiệu từ cảm biến,  

b) Lưu đố thuật toán phát hiện trạng thái của cảm biến 

Như đã phân tích trong mục 3, các đầu báo cháy truyền thống không có khả năng ghép nối 
mạng truyền thông. Vì vậy, các đầu báo cháy truyền thống sẽ nhận một địa chỉ cụ thể tại một trung 
tâm báo cháy phân tán trung gian mà nó sẽ được ghép nối truyền thông với trung tâm báo cháy 
tập trung. Trung tâm báo cháy phân tán này được gọi là “panel ghép nối cảm biến địa chỉ hóa” xây 
dựng trên nền tảng chip vi điều khiển ATMEGA32 và có những tính năng cơ bản sau: 

 Là thiết bị trung gian để ghép nối 8 cảm biến cháy, khói thông thường vào mạng truyền 
thông Modbus/RS485. Panel ghép nối phải đặt ở các vị trí phân tán gần các khu vực cần cảm biến 
cháy để hạn chế chiều dài dây dẫn. 

 Panel trung gian phải đủ “thông minh” để phân tích một số trường hợp sự cố mạng, sự cố 
cảm biến, nguồn… và địa chỉ hóa cảm biến. Các chức năng cơ bản bao gồm: Dự phòng và giám 
sát nguồn chính, nguồn “back up” online; báo cháy tự động; báo động đứt cáp cảm biến; báo động 
chập mạch cảm biến (hoặc phân biệt được nút ấn – manual call point); báo động chạm mát cảm 
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biến; giám sát tình trạng không nối dây chuông báo động; tự động chuyển nguồn và nạp ắc quy dự 
phòng. 

 Bên cạnh chức năng ghép nối cảm biến. Panel có thể sử dụng như một thiết bị “ghép nối 
cơ cấu chấp hành phân tán/local” khi cần thiết. 

Trong khuân khổ giới hạn của bài báo tác giả xin giới thiệu một sơ đồ xử lý tín hiệu từ cảm 
biến hình 2a và thuật toán thực hiện chức năng phát hiện trạng thái làm việc của nó sau khi nhận 
dữ liệu từ các bộ DAC hình 2b. Trong đó, biến Ucb chứa dữ liệu thu thập được từ các đầu vào 
tương tự PA0-PA7 của 8 kênh báo cháy; Ubt, Ubc, Unm là các tham số hằng để cài đặt ngưỡng. 

Để chế tạo mạch in cho trung tâm báo cháy phân tán ta phải vẽ sơ đồ mạch điều khiển trên 
phần mềm thiết kế chuyên dụng. Trong đó, Ocad là một phần mềm thông dụng và phổ biến ở Việt 
Nam hiện nay. Sơ đồ mạch nguyên lý được thiết kế bằng phần mềm Ocad như hình 3. Hình ảnh 
của mạch in sau khi đã hàn gắn linh kiện như hình 4. 

 

Hình 3. Thiết kế mạch in 

 

Hình 4. Hình ảnh trung tâm báo cháy phân tán 

5. Thiết kế trung tâm báo cháy tập trung 

Trung tâm báo cháy tập trung ứng dụng màn hình giao diện cảm ứng HMI có nhiệm vụ kết 
nối với các trung tâm báo cháy phân tán trong hệ thống mạng truyền thông để thu thập và xử lý tín 
hiệu từ các đầu báo cháy, có thể kết nối với máy tính PC để quản lý và giám sát hệ thống mạng, 
lưu trữ các dữ liệu quá trình vào một cơ sở dữ liệu SQL server. Để lập trình phần mềm cho màn 
hình HMI ta sử dụng phần mềm chuyên dụng DOPSoft của hãng Delta, chương trình sau khi soạn 
thảo sẽ được biên dịch và nạp vào trong màn hình. Một số giao diện đồ họa được thiết kế cho 
trung tâm báo cháy tập trung như hình 5, 6 sau đây: 

  

Hình 5. Giao diện cửa sổ chính và ghi nhật ký báo động 

  

Hình 6. Giao diện cài đặt cho trung tâm báo cháy phân tán và giao diện tổng quan 
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Sau khi thực hiện 
các nhiệm vụ ở các mục 
4 và 5 ta có sơ đồ cấu 
trúc của hệ thống báo 
cháy phân tán cho tàu 
biển bao gồm một trung 
tâm báo cháy tập trung 
(đóng vai trò một master) 
và hai trung tâm báo cháy 
phân tán (slave) có thể 
quản lý được 16 địa chỉ 
như hình 7 sau đây: 

 

Hình 7. Sơ đồ cấu trúc của hệ thống báo  

cháy phân tán cho tàu biển 

6. Kết luận 

Mỗi trung tâm báo cháy phân tán với khả năng phân biệt 8 kênh địa chỉ cảm biến báo cháy 
và cho phép mở rộng lên tới 256 kênh mà một trung tâm báo cháy tập trung có khả năng quản lý 
có thể áp dụng cho các hệ thống báo cháy lớn, hiện đại trên các con tàu khác nhau, từng bước nội 
địa hóa và làm chủ công nghệ trong lĩnh vực báo cháy. 

Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ cao là xu hướng tất yếu mang tính thời đại. 
Bài báo đã giải quyết được các vấn đề cụ thể là nghiên cứu, thiết kế chế tạo hoàn chỉnh một hệ 
thống báo cháy trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật số, mạng truyền thông công nghiệp đáp ứng được 
các yêu cầu của đăng kiểm ngành hàng hải và sử dụng lắp đặt trên tàu biển. Phát triển và ứng 
dụng lý thuyết về vi điều khiển, vi xử lý và hệ SCADA vào thực tiễn cuộc sống. Kết quả nghiên cứu 
cùng sản phẩm chế tạo được sẽ làm phong phú thêm bài giảng và mô hình vật lý phục vụ công tác 
thực hành thí nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT  
ĐỂ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO 

APPLICATION OF FACE DETECTION TECHNOLOGY TO  
CONTROL SERVO MOTORS 
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Khoa Điện – ĐT, Trường ĐHHH Việt Nam 

KS. TRẦN VƯƠNG MINH 

Cao học TDH 2012, Trường ĐHHH Việt Nam 
Tóm tắt 

Bài báo giới thiệu công nghệ nhận dạng khuôn mặt sử dụng camera. Nó được ứng dụng 
trong điều khiển, xây dựng các mô hình hệ thống tự động theo dõi. Các mô hình này có 
thể ứng dụng trong thực tế như hỗ trợ cho các cuộc hội họp trực tuyến, các cuộc gọi 
video, quảng cáo… 

Abstract 
This paper introduces the face detection technology using camera. Its applications are 
used for control, creating auto tracking systems. These models can be applied in many 
practice application such as online meetings, video calling, advertisement and so on. 

Key word: Machine Vision, iphone, face 
 

1. Đặt vấn đề 

Trong những năm gần đây, trên thế giới nghiên cứu ứng dụng xử lý và nhận dạng ảnh 
(Machine Vision) đang là hướng nghiên cứu tập trung của rất nhiều nhà khoa học trong đa số các 
lĩnh vực. Xử lý ảnh số đã được phát triển và trở thành một lĩnh vực khoa học. Xử lý ảnh số không 
chỉ nâng cao chất lượng của ảnh mà còn phân tích và lý giải để phục vụ các mục đích riêng biệt. 
Các thiết bị ngày nay được ứng dụng công nghệ xử lý và điều khiển theo hình ảnh ngày càng 
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nhiều và cho thấy rõ sự ưu việt của nó, trong đó có rất nhiều ứng dụng mang tính cách mạng như 
quân sự, an ninh, phòng chống tội phạm, hàng không, công nghiệp, giao thông, xây dựng, y sinh 
dược học, giải trí truyền hình [1,2,6]… trong khuôn khổ bài báo tác giả đề xuất giải pháp ứng dụng 
công nghệ nhận dạng khuôn mặt để điều khiển động cơ quay theo hướng đối tượng.  

2.  Nội dung 

Cấu trúc hệ thống và các phần tử thực 

hiện, phân tích đặc điểm của hệ thống camera 

robot tác giả đề xuất cấu trúc chung của hệ 

thống hình 1: 

Ảnh của không gian được camera thu nhận lại sau đó bộ xử lý trung tâm sẽ tìm các khuôn 

mặt có trong bức ảnh. Cắt ảnh các khuôn mặt và so sánh với đặc điểm nhận dạng được lưu trữ 

trong data base. Từ đây hệ thống sẽ tìm ra được các khuôn mặt nằm trong danh sách nhận dang 

và thực hiện các chức năng như ghi lại lịch sử xuất hiện, điều khiển camera bám theo một đối 

tượng cụ thể. Trong quá trình nghiên cứu, với cấu trúc như trên thì thuận tiện cho quá trình triển 

khai mô hình hệ thống. Các module trong hệ thống có thể sử dụng phần cứng có sẵn của các 

hãng sản xuất. Bởi vậy tác giả lựa chọn giải pháp tích hợp công nghệ, và lập trình xây dựng phần 

mềm điều khiển trên phần cứng đề xuất như sau: 

- Camera và máy tính nhúng: Điện thoại iphone 5 của hãng Apple; 

- Mạch điều khiển động cơ: Mạch điện Bluno của hàng Df Robot; 

- Động cơ điện: Động cơ servo Fataba S3003. 

Các module trong hệ thống: Máy tính nhúng-iphone, mạch điều khiển và động cơ (hình 2). 

Khuôn mặt người được camera trên 

iphone thu nhận và xác định giá trị điều khiển. 

Giá trị điều khiển góc quay động cơ sau đó 

được truyền xuống mạch điều khiển động cơ 

qua giao tiếp bluetooth. Mạch điều khiển động 

cơ sau khi nhận được tín hiệu điều khiển từ 

iphone sẽ tính toán độ rộng xung PWM. Xung 

PWM được xuất ra pin out của vi điều khiển 

truyền xuống động cơ servo. 

 

Hình 2. Kết nối các module trong hệ thống 

Mạch vòng điều khiển: Để điều khiển camera bám theo khuôn mặt người, tác giả sử dụng bộ 

điều khiển tỷ lệ, tích phân và vi phân (PID) [2,4,7] thể hiện ở hình 3a.  

 

Hình 3a. Mạch vòng điều khiển 

Trong mạch vòng điều khiển camera sẽ thu nhận hình ảnh từ môi trường và chương trình 

nhận dạng khuôn mặt sẽ tìm vị trí khuôn mặt từ ảnh thu nhận bởi camera. Từ vị trí thu nhận được 

bởi chương trình nhận diện khuôn mặt tính ra sai lệch so với vị trí đặt. Sai lệch được đưa vào bộ 

điều khiển PID số với các tham số bộ điều khiển được chọn theo phương pháp Ziegler–Nichols, 

Tốc độ và chiều quay của động cơ sau đó được truyền xuống cho bộ điều khiển động cơ, bộ điều 

khiển này sẽ làm quay động cơ có gắn cơ khí với camera. 
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Camera và máy tính nhúng 

Trong bài báo sử dụng điện thoại di động iphone 5 đóng vai trò vừa là camera vừa là máy 

tính nhúng điều khiển trung tâm, vì thiết bị này có khả năng xử lý mạnh mẽ và phần cứng đầy đủ, 

thích hợp để phát triển mô hình nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong thực tế với các ứng dụng 

mang tính cá nhân (ví dụ: Ứng dụng bám theo khuôn mặt trong cuộc gọi video).  

Iphone 5 do hãng công nghệ Apple sản xuất, sử dụng vi xử lý nhân ARM Apple A6, 2 nhân, 

1.3 GHz, có 2 camera, 1 camera trước có độ phân giải 1.3 MP, camera sau có độ phân giải 8.0 

MP. Blutooth 4.0 cho cho tốc độ truyền tải nhanh hơn và tiết kiệm điện năng. iOS là hệ điều hành 

trên các thiết bị di động của Apple như iphone, iPod touch, iPad và Apple TV. Hệ điều hành này 

cho phép các lập trình viên phát triển các ứng dụng trên các thiết bị di động của hãng. Các ứng 

dụng được phát triển không chỉ gói gọn trong chiếc điện thoại mà còn có thể kết nối đến các thiết 

bị khác hoặc các phần cứng tự phát triển. Một số ứng dụng điều khiển được xây dựng trên môi 

trường này như: Điều khiển máy bay mô hình, điều khiển các thiết bị gia dụng trong nhà (smart 

Home), Ứng dụng theo dõi sức khỏe cụ thể như theo dõi nhịp tim, huyết áp... các ứng dụng này 

được phát triển bởi các nhà phát triển hoặc các hãng công nghệ thứ 3. 

Mạch điều khiển động cơ 

Mạch điều khiển động cơ được lựa chọn là mạch điện Bluno do DFRobot sản xuất (hình 4), 

là sự kết hợp giữa mạch arduino UNO và chip bluetooth 4.0 BLE TI CC2540. Bluno được tạo ra để 

phục vụ cho mục đích nghiên cứu và các ứng dụng điều khiển có sự kết giữa smartphone và các 

thiết bị khác như động cơ, đèn điện... Bluno có thể là một bộ điều khiển trung tâm cũng có thể là 

một mạch giúp cho việc giao tiếp giữa smartphone và mạch điều khiển khác tùy theo mục đích sử 

dụng. Để sử dụng được mạch bluno thì người sử dụng phải lập trình trên chip AVR 328 được tích 

hợp trên mạch. Chip bluetooth 4.0 trên mạch giao tiếp với chip AVR qua chuẩn kết nối RS-232. Ở 

đây mạch tiếp nhận tín hiệu điều khiển từ iphone 5 qua bluetooth và điều khiển động cơ quay. 

Để đơn giản về kết cấu cơ khí sử dụng động cơ servo Futaba S3003 để quay camera theo 

chuyển động vị trí của khuôn mặt. Động cơ servo được thiết kế cho những hệ thống hồi tiếp vòng 

kín. Tín hiệu ra của động cơ được nối với mạch điều khiển. Khi động cơ quay, vận tốc và vị trí sẽ 

được hồi tiếp về mạch điều khiển này. Nếu chuyển động quay của động cơ chưa đúng, cơ cấu hồi 

tiếp sẽ nhận thấy tín hiệu ra chưa đạt được vị trí mong muốn. Mạch điều khiển tiếp tục chỉnh sai 

lệch cho động cơ đạt được điểm chính xác. Bên trong của động cơ gồm: Động cơ DC, chuỗi các 

bánh răng giảm tốc, mạch điều khiển, biến trở (dùng để phản hồi vị trí của servo bằng điện áp) 

hình 4. Phương pháp điều khiển động cơ RC servo: Nguồn cấp cho động cơ servo RC thường từ 

4.8V đến 7.2V. Động cơ được thiết kế để quay có giới hạn (khoảng 270). Góc quay của servo 

được điều khiển bởi xung PWM có tần số 50Hz với độ rộng của xung biến thiên từ 1ms÷2ms. [8]  

Mô hình vật lý hệ thống camera robot: Mạch điều khiển, động cơ điện trên Hình 3b 

 

Hình 3b. Mạch điều khiển động cơ và động cơ điện 
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3. Thuật toán điều khiển 

Thuật toán điều khiển chung ở hình 5, Thuật toán cho mạch điều khiển động cơ ở hình 6 [2]:  

 
a) 

 
b) 

Tìm vị trí 

khuôn mặt

S 

đ

  

Hình 4. Cấu tạo động cơ servo 
Futaba S3003 

Hình 5. Thuật toán điều khiển 
chung 

Hình 6. Thuật toán cho mạch điều 
khiển động cơ 

Khi khởi động ứng dụng trên iphone thì sẽ tiến hành khởi tạo các điều kiện ban đầu cho hệ 

thống như: Quay động cơ về giữa dải làm việc, mở camera, kết nối mạch điều khiển động cơ với 

iphone. Sau khi các điều kiện ban đầu xong, hình ảnh thu nhận từ camera sẽ được sử dụng để tìm 

vị trí khuôn mặt trong hình. Khi xác định được vị trí của khuôn mặt sẽ tính toán giá trị sai lệch và 

đưa ra giá trị điều khiển. Giá trị này được truyền xuống mạch điều khiển động cơ thông qua 

bluetooth. Giới hạn Speed vật lý của hệ phụ thuộc: 0.23 sec/60° @ 4.8V hay 0.19 sec/60° @ 6V. 

Trong giải thuật tính được độ lệnh vị trí khuôn mặt so với vị trí giữa camera. việc tính độ lệch này 

trên một chu kỳ nhất định, bao gồm vận tốc di chuyển của khuôn mặt được tính toán nên việc điều 

khiển được động cơ thực hiện được. 

Để nhận dạng khuôn mặt người sử dụng các phép phân tích thành phần chính (Principal 

Component Analysis - PCA) gọi là thuật toán nhận dạng ảnh, tóm tắt như sau: [2,5] 

Tọa độ (x,y) nhận dạng được trong hệ trục camera với gốc là tâm ảnh thu nhận được 

Giả sử tập huấn luyện có P ảnh, khi đó ta sẽ có P vector: T1, T2, …, Tp. 

Tính vector ảnh trung bình :  𝑚 =
1

𝑃
∑ 𝑇1
𝑃
𝑖=1        (1) 

Với H là bức ảnh có cùng kích thước với những bức ảnh trong tập huấn luyện Tại mỗi vị trí 

(x,y) trong H, đặt H(x,y) là một vùng trong ảnh H có kích thước M×N tại (x,y), ta xem ảnh con 

H(x,y) là một vector M*N chiều.  

K(x,y) = H(x,y) – m      (2) 

Tìm Kf (x,y) là hình chiếu của K(x,y) lên không gian khuôn mặt . 

Tính s(x, y) = | K(x, y) − Kf (x, y) | 
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Tập hợp các giá trị s(x,y) tạo thành một bản đồ khuôn mặt (face map) của H, từ đó ta có thể 

xác định vị trí và nhận diện những khuôn mặt trong ảnh.  

4. Lập trình điều khiển và thực nghiệm 

Giao diện phần mềm: Từ các thuật toán trên, chương trình nhận diện khuôn mặt và tính 

toán giá trị điều khiển được viết bởi phần mềm xcode của hãng Apple (hình 7). Ngoài ra, còn sử 

dụng một số hàm trong thư viện OpenCV [3] để thực hiện xử lý ảnh số. Ngôn ngữ lập trình sử 

dụng: Objective – c, C/C++. Chương trình trên mạch điều khiển động được lập trình bằng ngôn 

ngữ lập trình C/C++. Công cụ hỗ trợ lập trình là phần mềm biên dịch Arduino Software. 

 a)    b) 

Hình 7. Giao diện phần mềm hỗ trợ lập trình xcode (a) - arduino software (b) 

Kết quả và đánh giá: Trên hình 8 thể hiện kết quả giao diện hiển thị nhận dạng của chương trình 

trên iphone (máy tính nhúng). Chương trình nhận dạng trên iphone có 3 màn hình gồm:  

àn hình nhận dạng: Hiển thị hình ảnh 

thu nhận được từ camera và vị trí khuôn mặt 

trong hình được bao bởi hình vuông mầu đỏ 

(Hình 8a).  

Màn hình huấn luyện: Thêm mới nhận 

dạng, Tại màn hình này có thể thực hiện huấn 

luyện cho chương trình về nhận dạng của mặt 

người (Hình 8b). 

Màn hình kết nối: Chức năng quét các 

thiết bị có kết nối bluetooth. Khi vào màn hình 

này thì sẽ hiện ra danh sách các thiết bị có 

bluetooth xung quanh. Chọn thiết bị thì iphone 

sẽ kết nối với thiết bị đó qua bluetooth (Hình 

8c). 

 

  a)                                   b)                                 c) 

Hình 8. Giao diện, a) nhận dạng, b) huấn luyện, c) các kết 

nối 

Một số kết quả thực nghiệm bám vị trí khuôn mặt của hệ thống camera robot như ở Hình 9: 

 a)              b) 

Hình 9. a) Phát hiện khuôn mặt; b) Quay camera khi khuôn mặt chuyển động sang trái 
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Đánh giá kết quả: 

- Chương trình nhận diện khuôn mặt: Chương trình nhận diện tốt ở điều kiện ánh sáng vừa 

phải; Nhận diện tốt ở các góc độ khác nhau cả khi gương mặt bị che một phần; 

- Chương trình điều khiển động cơ: Mạch điều khiển động cơ hoạt động nhanh và chính xác 

khi nhận được tín hiệu điều khiển; điều khiển được góc quay; điều khiển tốc độ quay; 

- Kết quả thử nghiệm hệ thống: Hệ thống camera robot bám theo khuôn mặt tốt ở các điều 

kiện sau: Môi trường có ánh sáng vừa phải. Đối tượng cần bám theo không ở quá xa camera. Đối 

tượng chuyển động không quá nhanh. Độ chính xác của chương trình nhận dạng phụ thuộc rất 

nhiều vào bước huấn luyện cho máy tính do vậy để hệ thống cho kết quả tốt nhất cần có bước 

huấn luyện cho máy tính tốt hơn để nâng cao chất lượng. Để bám theo đối tượng nhanh hơn cần 

có máy tính nhúng với khả năng xử lý hình ảnh mạnh hơn. Hướng phát triển tiếp theo là: xây dựng 

hoàn chỉnh hệ thống camera kết hợp máy tính nhúng có khả năng phát hiện khuôn mặt, nhận dạng 

danh tính của nhiều đối tượng cùng lúc, bám theo đối tượng được chỉ định phục vụ giám sát an 

ninh khu vực công cộng, có khả năng giám sát từ xa qua mạng internet. 

5. Kết luận 

Đã xây dựng thành công mô hình hệ thống camera robot phát hiện và bám theo khuôn mặt 

người. Việc tự động điều khiển camera bám theo đối tượng được thực hiện tốt, với độ chính xác 

cao trong những điều kiện phù hợp. Ứng dụng của mô hình là có thể sử dụng ngay với các ứng 

dụng thực tế như hỗ trợ cho các cuộc hội họp trực tuyến, hoặc các cuộc gọi video, quay lại các clip 

cá nhân. Hay sử dụng để làm đế quảng cáo trưng bày sản phẩm, khi người xem di chuyển thì đế 

quay sản phẩm theo, thu hút sự chú ý và quan tâm của người xem. Ngoài ra có thể sử dụng máy 

tính nhúng và camera chuyên biệt để ứng dụng trong giám sát an ninh, hỗ trợ trong các hệ thống 

chấm công bằng vân tay kết hợp camera. 
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ĐỘNG LỰC HỌC CẦN TRỤC CONTAINER ĐẶT TRÊN TÀU CÓ KỂ ĐẾN 
 TÍNH ĐÀN HỒI CỦA CÁP 

DYNAMICS OF A SHIP-MOUNTED CONTAINER CRANE WITH THE 
FLEXIBILITY OF CABLE 

 

ThS. PHẠM VĂN TRIỆU, TS. HOÀNG MẠNH CƯỜNG 
TS. LÊ ANH TUẤN 

Viện Nghiên cứu phát triển, Trường ĐHHH Việt Nam 
 

Tóm tắt 
Bài báo này nghiên cứu động lực học của một cần trục container đặt trên tàu (gọi là cảng 
lưu động) trong quá trình vận chuyển, có kể đến sự đàn hồi của cáp tời . Các phương trình 
của chuyển động được thiết lập bằng việc sử dụng phương trình Lagrange loại II. Việc tính 
toán dao động của hệ vừa được thiết lập được thực nhiện nhờ phương pháp Newmark. 
Các kết quả mô phỏng biểu thị sự dịch chuyển của xe tời, sự dao động của tàu mang cần 
trục và đặc biệt là sự lắc của cáp tời sau khi kết thúc việc vận chuyển. 
 

Abstract 
This paper studies the dynamics of a ship – mounted container crane (called a Mobile 
harbor) with the flexibility of cable. The equations of motions are constituted by using the 
Lagrange Equation II. The vibration calculation of the system is conducted by using 
Newmark method. The simulation results show the behavior of trolley motion, ship roll 
and heave, container swing and axial container oscillation. 

Key words: Dynamics, Container cranes, Mobile harbor. 

1. Giới thiệu chung 

Các cần trục container được sử dụng phổ biến 
để chuyển các container và các vật thể khác từ vị trí 
này đến các vị trí khác trên cảng. Trong những năm 
gần đây, các tàu container ngày càng lớn hơn, các tàu 
container loại trên 12000 TEU đang trở nên phổ biến. 
Dự đoán đến năm 2020 các tàu siêu lớn loại 18000 
TEU sẽ được đưa vào sử dụng. Để theo kịp sự phát 
triển kích thước các con tàu, các cần trục container cần 
phải lớn hơn, vận chuyển nhanh hơn và chính xác hơn. 
Nhưng một vấn đề vẫn còn tồn tại đối với những cảng 
container nhỏ là người ta không thể điều chỉnh độ sâu 
của nước phù hợp với các tàu container loại lớn. Để 
giải quyết vấn đề này, một tàu trang bị cần trục đặc biệt 
(“Cảng lưu động”) có khả năng hoạt động trên biển 
(hình 1). 

Trong khi làm việc, do tính đàn hồi của 

nước và đặc biệt là tính đàn hồi của cáp treo làm 

ảnh hưởng không tốt đến quá trình khai thác. 

Một phương pháp điều khiển hợp lý để ngăn 

chặn sự dao động của container khi đang vận 

chuyển là cần thiết. Muốn vậy, động lực học hệ 

cần trục phải được nghiên cứu trước khi thiết kế 

một hệ điều khiển. 

 Các công trình nghiên cứu động lực học 

cần trục trên tàu, hầu hết đều tập trung vào cần 

trục kiểu cột [6-12]. Trong khi đó, số lượng các 

công trình nghiên cứu về cần trục container đặt 

trên tàu là không nhiều. Gần đây, có một số 

công trình như [4,13] phác thảo hướng nghiên 

cứu động lực học container trên tàu. Ở các công 

trình này [4,13], cả sự đàn hồi của cáp treo hàng Hình 2. Mô hình cơ học của cảng lưu động 

Hình 1. Hoạt động của cảng lưu động 
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và sự thay đổi chiều dài cáp khi cơ cấu nâng hoạt động đều không được tính đến. Hơn nữa, khối 

lượng tàu và sự đàn hồi và cản nhớt của nước biển đều bị bỏ qua. 

Bài báo này tập trung phân tích động lực học của cần trục đặt trên một tàu, trong đó có kể 

đến tính đàn hồi của cáp tời. Các kết quả tính toán cho thấy các đáp ứng động lực học của hệ cần 

trục container  trong hai trường hợp là khi tàu không chịu các tác động từ sóng biển và trường hợp 

tàu có chịu các tác động của sóng biển. 

2. Mô hình động lực học của cảng lưu động 

Xét mô hình động lực học của cần trục được cho như trên hình 2. Trong đó cảng lưu động 

được xem như vật rắn chuyển động song phẳng có khối lượng mb, đặt trên một nền đàn hồi, 

mômen quán tính đối với khối tâm G của nó là Jb. Tời được xem như một vật chuyển động song 

phẳng với khối lượng mt, mômen quán tính đối với trục quay là Jm, bán kính của trống là rm. 

Containner được xem như một chất điểm có khối lượng mC được treo vào dây đàn hồi. 

Bỏ qua sự dịch chuyển theo phương ngang của tàu, ta thấy cơ hệ có 6 bậc tự do, ta chọn 

hệ toạ độ suy rộng đủ là:        1 2 3 4 5 6, , , , ,t m bq x q q q s q y q .  

Động năng của hệ có dạng: 

         2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1
( ) ( ) ( )

2 2 2 2 2
b b b t mt mt m b m C C CT m y J m x y J m x y   (1) 

trong đó  

   

 

 

  


   

1 2

1 2

( )cos( ) sin( )

( )sin( ) cos( )

mt t b b

mt t b b

x a x a

y y a x a
                                                                          (2) 

   

   

       


       

0

0

cos( ) ( )sin( )

sin( ) ( )cos( )

C mt m m

C mt m m

x x r l r r s s

y y r l r r s s
                                                        (3) 

Thế năng của cơ hệ có dạng: 

               2 2 2

1 3 2 4 3

1 1 1
( ) ( ) ( )

2 2 2
b b b t mt C Ck y y a k y y a k s s m gy m gy m gy   (4) 

Hàm hao tán có dạng 

         2 2 2 2 2

1 3 2 4 3

1 1 1 1 1
( ) ( )

2 2 2 2 2
b b t t m mb y a b y a b x b s b                                            (5) 

Các lực suy rộng của các lực không thế 

       ( ), ( ), 0; 0, 0, 0.
t m bx m s yQ u t Q M t Q Q Q Q                                                      (6) 

Thay các biểu thức động năng, thế năng, hàm hao tán vào phương trình Lagrange loại II 

    
     

    
i

i i i i

d T T
Q

dt q q q q
                                                                                    (7) 

ta được hệ 6 phương trình vi phân mô tả dao động của cần trục container đặt trên tàu có dạng 

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

      q 1 2 3 4 5 6, , , , ,
T

q q q q q q ,     1 2 3 4 5 6, ,g , , ,
T

g g g g gG q ,   ( ), ( ),0,0,0,0
T

mu t M tU   

    

   
   
   

 
   
      

11 16 11 16

61 66 61 66

, ,

... ...

m m c c

m m c c

M q C q q   

với 

          11 12 6 3 13 0 4 2 3 6 3, sin( ), ( )cos( ),c t c m c m mm m m m m r q q m m l s q r q r q q q
 

           2

14 6 3 15 6 16 2 21 12 22sin( ), ( )sin , ( ) , , ,c t c t c m c mm m q q m m m q m m m a m m m J m r
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          24 25 3 26 2 6 3 1 1 6 3 31 13, cos , sin( ) ( )cos( ), ,c m c m m c m c mm m r m m r q m J m r a q q m r q a q q m m
         

                 
2 2 2 2

33 0 4 3 2 0 4 2 3 0 2 4 3 4( ) ( ) 2( ) 2 ( )( ) 2c m m mm m l s q r q q l s q r q q l s r q q q q
 

            36 2 0 4 3 2 6 3 0 4 3 2 1 1 6 3( )cos( ) ( )( )sin( )c m m c m mm m a l s q r q r q q q m l s q r q r q q a q q

 

          35 0 4 3 2 3 41 14 42 24 44 45 3 51 15( )sin , , , , cos , ,c m m c cm m l s q r q r q q m m m m m m m m q m m

     

           46 1 1 6 3 2 6 3 52 25 53 35 54 45 55(( )cos( ) sin( )), ; , , ,c t b cm m q a q q a q q m m m m m m m m m m

 

         56 1 1 6 2 6 61 16 62 26 63 36( ) ( ) cos ( ) sin , , , ,t c t c t cm m m a m m q q m m a q m m m m m m
 

            2 2 2

64 46 65 56 66 1 1 2 1 1 23 32 34 43, , ( )( 2 ),m 0b m t cm m m m m J J m m q a a a q m m m
 

         11 12 3 6 3 16 1 1 6 21 6 6 3 22, 2 cos( ), ( )( ) , 2 cos( ), ,t c m t c c mc b c m r q q q c m m a q q c m rq q q c b

             

         13 3 4 6 3 0 4 3 2 3 6 3( 2 )cos( ) ( ) sin( ),c m c m mc m r q q q q m l s q r q r q q q q  

          23 0 4 2 3 3 26 1 1 6 6 3 2 6 6 3( ) , ( ) sin( ) cos( ),c m m m c m c mc m r l s q r q r q q c m r q a q q q m r a q q q  

           31 0 4 3 2 6 6 3 32 0 4 3 2 32 ( ) sin( ), 2 ( ) ,c m m c m m mc m l s q r q r q q q q c m r l s q r q r q q  

           32 0 4 3 2 3 33 0 4 2 3 4 32 ( ) , ( )(2 ),c m m m c m mc m r l s q r q r q q c m l s q r q r q q rq  

            36 0 4 3 2 1 1 6 3 6 2 0 4 2 3 6 3 6( )( )cos( ) ( )sin( ) ,c m m c m mc m l s q r q r q q a q q q m a l s q r q r q q q q

 

         41 6 6 3 43 0 4 2 3 3 44 32 cos( ), ( ) , ,c c m mc m q q q c m l s q r q r q q c b                           

     46 1 1 6 3 6 2 6 3 6 51 6 6( + )sin( ) cos( ) , 2( )cos ,c c t cc m q a q q q m a q q q c m m q q  

         53 0 4 2 3 3 3 3 2 4 3 55 1 2( )cos ( 2 2 )sin , ,c m m c mc m l s q r q r q q q m r q rq q q c b b  

         56 2 4 1 3 2 6 6 1 1 6 6 61 1 1 6( ) cos ( )( )sin , 2( )( ) ,t c t c t cc b a ba m m a q q m m a q q q c m m q a q  

 

 

          

          

63 1 1 4 2 3 2 0 4 3 2 3 6 3

2 4 2 3 1 1 0 4 3 2 3 6 3

( )(2 2 ) ( ) sin( )

      (2 2 ) ( )( ) cos( )

c m m m m

c m m m m

c m q a q r q r q a l s q r q r q q q q

m a q r q r q q a l s q r q r q q q q
 

               2 2

65 2 4 1 3 66 2 4 1 3 14 15 24 25 34 35 42 45 52 54 62 64, , 0.c b a b a c b a b a c c c c c c c c c c c c

     

       1 6 2 3 3 0 4 2 3 3( ) sin , cos , ( )sin ,t c c m c m mg m m g q g m gr q g m g l s q r q r q q  

          4 3 4 3 5 1 3 2 4 6 1 2 5( ) cos , ( ) ( ) ( )( ),c b t cg k q s m g q g m m m g k a k a q k k q y  

          2 2

6 1 3 2 4 5 1 3 2 4 6 1 1 6 2 6( )( ) ( ) ( ) ( )cos ( ) sin .t c C tg k a k a q y k a k a q m m g a q q m m ga q  

3. Các kết quả mô phỏng 

Phương trình vi phân phi tuyến (8), đã được giải bằng phương pháp Newmark [5]. Để tính 
toán số, giá trị các tham số của hệ được cho như sau: g = 9.81(m/s2); a2 = 32(m); a3 = a4 = 12.5(m); rm = 
0.325(m); l0 = 30(m); mb = 4500000(kg); mt = 5900(kg); mC = 650(kg); Jb = 571875000(kg.m2); Jm = 
41700(kg.m2); k1 = k2 = 2,625.107(N/m); k3 = 6000(N/m); b1 = b2 = 200(Ns/m); b3 = 50(Ns/m). 

Với các số liệu cho như trên sau khi tính toán, ta được một số kết quả mô phỏng cho trên 
các hình 3-14. Trong đó các hình 3, 4, 5, 7, 9 biểu diễn kết quả tính toán trong trường hợp tàu 
không chịu tác động của sóng và bỏ qua tính đàn hồi của dây cáp. Các hình 6, 8, 10, 11 biểu diễn 
kết quả tính toán trong trường hợp tàu không chịu tác động của sóng nhưng có kể đến tính đàn hồi 
của dây cáp tời. Còn các hình 12, 13, 14 biểu diễn kết quả tính toán trong trường hợp tàu chịu tác 
động của sóng biển. 

So sánh các hình 5, 7, 9 với các hình 6, 8, 10 ta thấy, tính đàn hồi của dây cáp không ảnh 
hưởng nhiều đến quá trình vận chuyển Container. Nhưng so sánh các hình 3, 4, 5 với các hình 12, 
13, 14, ta thấy sự ảnh hưởng của sóng biển đến quá trình vận chuyển Container là rất lớn. Cũng 
từ các kết quả tính toán ta thấy, trong mọi trường hợp, khi kết thúc quá trình vận chuyển thì tải 
trọng luôn mất ổn định và sự mất ổn định còn phức tạp hơn nữa khi có sự tác động từ sóng biển 
đến tàu mang cần trục. Do đó, việc thiết kế một quy luật điều khiển hợp lý đối với các cần trục hoạt 
động ngoài khơi là rất cần thiết. 
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                Hình 3. Dịch chuyển của xe tời                                                Hình 4. Góc quay của tời 

 

 

 

 

                                             

 

   Hình 5. Góc lắc của dây cáp khi cáp không đàn hồi                           Hình 6. Góc lắc dây cáp khi cáp đàn hồi 

 

 

 

 

 

 

                                             

 Hình 7. Dịch chuyển của tàu khi cáp không đàn hồi                         Hình 8. Dịch chuyển của tàu khi cáp đàn hồi 

 

 

 

 

 

 

 

   Hình 9. Góc lắc của tàu khi cáp không đàn hồi                                  Hình 10. Góc lắc của tàu khi cáp đàn hồi  

 

 

 

 

 

                   

                               

            Hình 11. Dao động dọc của dây cáp                                        Hình 12. Dịch chuyển của xe tời  khi có sóng biển 

                      

 

 

 

 

 
        Hình 13. Góc quay của tời  khi có sóng biển                         Hình 14. Góc lắc của cáp tời  khi có sóng biển 

4. Kết luận 

Trong bài báo này, đã tập trung nghiên cứu động lực học của cần trục container đặt trên một 

tàu, trong đó có kể đến sự đàn hồi của cáp tời. Từ các kết quả tính toán, ta thấy, khi xe tời đã kết 

thúc sự dịch chuyển thì tải trọng vẫn tiếp tục lắc lư và điều này làm cho toàn bộ hệ mất ổn định. Sự 

mất ổn định này được gây ra bởi sự dừng đột ngột khi xe tời đến vị trí mong muốn. Sự mất ổn định 

này ít bị ảnh hưởng bởi tính đàn hồi của cáp tời mà nó chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các kích động 

của sóng biển. 
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THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN VI PHÂN - TỈ LỆ HỒI TIẾP TUYẾN TÍNH HÓA 

CHO CẦN TRỤC CONTAINER GẮN TRÊN TÀU 

DESIGN OF A PROPORTIONAL - DERIVATIVE FEEDBACK 

LINERIZATION CONTROLLER FOR A SHIP - MOUNTED CONTAINER CRANE  
 

TS. LÊ ANH TUẤN 

Khoa Cơ khí, Trường ĐHHH Việt Nam 

Tóm tắt 

Chúng tôi xây dựng hai bộ điều khiển cho hệ thống cẩu container gắn trên tàu dựa trên 

sự phối hợp của ba kỹ thuật điều khiển: Hồi tiếp tuyến tính hóa, trượt, và vi phân-tỉ lệ 

(PD). Các nhiễu gồm độ đàn nhớt của nước biển, độ đàn hồi của cáp treo, kích động của 

sóng biển gây ra chuyển động của tàu được kể đến đầy đủ trong quá trình thiết kế. Bộ 

điều khiển được thiết kế để thực hiện đồng thời bốn nhiệm vụ: Điều khiển xe con chuyển 

động chính xác đến vị trí yêu cầu, nâng hoặc hạ container chính xác, giảm dao động dọc 

và giảm lắc ngang container. Công trình gồm hai phần: Phần này tập trung xây dựng mô 

hình toán và thiết kế bộ điều khiển PD hồi tiếp tuyến tính hóa (PDTTH). Phần thứ hai 

thiết kế bộ điều khiển PD trượt sẽ được trình bày trong bài báo tiếp theo. 
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Abstract 

We construct two controllers for the container cranes based on the combination of 

feedback linearization, sliding mode, and proportional-derivative (PD) control. The 

disturbances composed of viscoelasticity of sea water, elasticity of suspended wire rope, 

and sea-excited motions of ship are fully considered. The controllers simultaneously 

conduct four duties: tracking the trolley to reference, lifting the container to desired cable 

length, reducing the axial container oscillation and container swing. This study consists of 

two parts. This part focuses on modelling and PD feedback linearization control. The 

second part representing PD sliding mode control will be introduced in the next paper. 

Key words: control, ship-mounted crane, wave excitation.  

1. Giới thiệu chung 

Được xếp vào nhóm máy trục kiểu cầu, cần cẩu container được sử dụng rộng rãi trong các 

cảng biển để nâng chuyển container. Nhiều cảng lớn trên thế giới hiện nay là cảng sông, ví dụ: 

cảng Shanghai (Trung Quốc), cảng Rotterdam (Hà Lan). Trong trường hợp cảng sông có luồng 

vào hẹp và nông, những tàu container siêu trọng, ví dụ: Tàu container 18.000 TEU, không thể vào 

cảng được. Khi đó, hàng hóa được chuyển tải ở ngoài phao số không. Cần cẩu container gắn trên 

tàu (hình 1) được trang bị để nâng và chuyển container từ tàu lớn sang tàu nhỏ hơn. Sau đó, các 

tàu nhỏ sẽ chuyển container vào cảng nội địa để bốc dỡ. 

Nghiên cứu về động lực học và điều 

khiển cần trục container gắn trên tàu chưa 

được quan tâm nhiều. Messineo và Serrani 

[1] đề xuất một bộ điều khiển thích nghi 

cho cần trục container đặt trên phao nổi 

trong trường hợp tải bị nhúng hoàn toàn 

trong nước. Erneux và Nagy [2] phân tích 

ổn định phi tuyến của cần trục container sử 

dụng kỹ thuật hồi tiếp trễ. Masoud và AH 

Nayfeh [3] phát triển một mô hình toán mới 

của cần cẩu container khi xem container là 

một vật rắn treo trên bốn nhánh cáp cứng. 

Mô hình trên được đơn giản hóa thành mô 

hình con lắc kép. Luật điều khiển hồi tiếp 

trễ được áp dụng vào mô hình này để giảm 

lắc container. NA Nayfeh và Baumann [4] 

đã giải để tìm nghiệm giải tích của mô hình con lắc kép bằng phương pháp đa thang. Thúc đẩy bởi 

các nghiên cứu của nhóm AH Nayfeh [3, 4], chúng tôi xây dựng hai bộ điều khiển phi tuyến bền 

vững với các điểm cải tiến sau đây: (i) Khác với các công trình của AH Nayfeh và cộng sự [3,4] mà 

ở đó cần trục container gắn trên nền cứng với cáp cứng, công trình này thiết kế hai bộ điều khiển 

trong trường hợp tàu được xem là vật rắn treo trên nền nước đàn nhớt và cáp nâng hàng được 

xem là dây đàn hồi. (ii) Trong khi các công trình của nhóm AH Nayfeh [3, 4] thiết kế bộ điều khiển 

hồi tiếp trễ để giảm lắc container, chúng tôi sử dụng hai kỹ thuật điều khác (điều khiển trượt và hồi 

tiếp tuyến tính hóa) để thiết kế hai bộ điều khiển bền vững.  

Là hệ hụt dẫn động, cần trục container gắn trên tàu có hai tín hiệu vào gồm lực kéo xe con 

và mô men quay tời nâng hạ container. Hai tín hiệu này dẫn động bốn biến trạng thái gồm chuyển 

vị của xe con, chuyển động nâng hạ container, lắc container, và dao động của container dọc cáp. 

Dựa trên mô hình toán có kể đến sự đàn nhớt của nước biển, sự đàn hồi của cáp nâng, sự kích 

thích của sóng, hai bộ điều khiển được phân tích và thiết kế bằng các kỹ thuật điều khiển khác 

nhau. Hồi tiếp tuyến tính hóa từng phần và điều khiển trượt được áp dụng để dẫn động xe con và 

nâng container trong khi thành phần tỉ lệ - vi phân (PD) dùng để giảm lắc và giảm dao động dọc 

của container. Phối hợp các thành phần điều khiển nói trên, ta nhận được hai bộ điều khiển có tên: 

bộ điều khiển PD hồi tiếp phi tuyến và bộ điều khiển PD trượt. Ảnh hưởng của nhiễu ngoài gồm độ 

đàn hồi của cáp, đàn nhớt của nước biển, và kích thích của sóng được cân nhắc đầy đủ trong quá 

trình thiết kế các bộ điều khiển. 

 

Hình 1. Cần trục container gắn trên tàu 
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2. Mô hình toán 

Xét hệ cần trục container gắn trên tàu 

có mô hình vật lý như hình 2. Hệ động lực 

có hai vật rắn gồm thân tàu (mb, Jb) và tang 

quấn cáp cơ cấu nâng (Jm, rm), và hai chất 

điểm gồm khối lượng xe con mt và khối 

lượng container mc. Giả sử tàu đứng trên 

nền nước đàn nhớt đặc trưng bởi độ cứng 

(k1, k2) và các phần tử cản (b1, b2). Cáp nâng 

được xem như là dây đàn hồi đặc trưng bởi 

liên kết đàn hồi k3 và phần tử cản b3. Hệ có 

sáu bậc tự do gồm chuyển động xe con 

1 ,tq x  chuyển động quay của tời 
2 ,mq 

chuyển động lắc container 
3 ,q   dao 

động dọc container trên cáp 
4 ,q s  dao 

động thẳng đứng của tàu 
5 ,q y  và lắc tàu 

6 .bq  Như thế, 

 
T

t m bx s y  q là véc tơ mô 

tả các tọa độ suy rộng. Các lực ngoài tác dụng lên hệ gồm lực ut để kéo xe con chuyển động và 

mô men 
mM  dùng để quay tời cơ cấu nâng.  

2.1. Phương trình vi phân chuyển động 

Hệ phương trình vi phân chuyển động đã được thiết lập trong [5] có dạng 

     ,  M q q C q q q G q U    (1) 

với    ijm   M q  là ma trận khối lượng đối xứng,  , ijc   C q q  là ma trận cản, 

  jg   G q  là véc tơ trọng lực ( , 1 6i j   ),  1 2 0 0 0 0
T

t mu u u M  U  là véc tơ tín hiệu 

vào. Các phần tử của ma trận và véc tơ nói trên xem thêm trong [5]. Tính chất động lực của hệ 

được mô tả bằng hệ phương trình vi phân phi tuyến (1) mà ở đó hai thành phần lực ngoài 

 1 2 0 0 0 0
T

u uU được sử dụng để điều khiển sáu biến trạng thái 

 1 2 3 4 5 6

T
q q q q q qq .    

2.2. Kích thích động học của sóng biển 

Giả sử tàu bị kích thích tuần hoàn bởi sóng biển điều hòa, chuyển động bình ổn của tàu 

gồm dao động theo phương thẳng đứng và lắc tàu quanh khối tâm được mô tả bằng các hàm điều 

hòa 

 0 1 1siny Y t a    (2) 

và 

 0 2 2sinb t  a    (3) 

với 
0 0,Y   là biên độ dao động, 

1a  và 
2a  là các pha đầu, 

1  và 
2  là các tần số cưỡng bức điều 

hòa. Thay kích thích động học (2 và (3) vào hệ động lực (1) dẫn đến phương trình giảm bậc của 

chuyển động gây ra bởi sóng 

 

Hình 2. Mô hình vật lý cần trục container gắn  
trên nền đàn hồi 
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     ,  M q q C q q q G q F   (4) 

với       ,klmM q    , ,klcC q q    ,lgG q  lfF ,    
T

t m lx s q  q ,( , 1 4k l    ) 

Các phần tử của véc tơ lực F  được xác định bởi 

     2 2

1 15 0 1 1 1 16 0 2 2 2 16 0 1 1 1sin sin costf u m Y t m t c Y t  a   a   a          

     2 2

2 25 0 1 1 1 26 0 2 2 2 26 0 1 1 1sin sin cosmf M m Y t m t c Y t  a   a   a         

     2 2

3 35 0 1 1 1 36 0 2 2 2 36 0 1 1 1sin sin cosf m Y t m t c Y t  a   a   a        

     2 2

4 45 0 1 1 1 46 0 2 2 2 46 0 1 1 1sin sin cosf m Y t m t c Y t  a   a   a        

Dưới tác dụng của kích thích động học (2)và (3), tàu dao động điều hòa với hai tần số 

cưỡng bức 
1 2,   như là các đáp ứng xác lập. Nếu không có tín hiệu điều khiển tốt, dao động 

cưỡng bức của tàu dẫn đến sự lắc lớn của container và chuyển động không ổn định của xe con.   

3. Tách hệ động lực  

Lực F  trong phương trình (4) gồm hai thành phần: Tín hiệu điều khiển ( ,t mu M ) và kích 

động điều hòa với tần số của sóng (
1 2,  ). Ta đi thiết kế các luật điều khiển ( ,t mu M ) để dẫn các 

biến trạng thái  
T

t mx s q  ổn định  tiệm cận đến các giá trị xác lập 

 0 0
T

d d dx q . Mô hình toán (4) cho thấy cần trục-tàu là hệ hụt dẫn động. Hai tín hiệu 

điều khiển ( ,t mu M ) dẫn động trực tiếp trạng thái chủ động  
T

a t mx q . Góc lắc và dao động 

dọc container đặc trưng bởi trạng thái bị động  
T

u sq  được điều khiển gián tiếp thông qua 

các ràng buộc hình học. Hệ động lực (4) được tách ra thành hai hệ con như sau 

11 12 11 12 1 1( ) ( ) ( , ) ( , ) ( )a u a u c ex     M q q M q q C q q q C q q q G q F F  (5) 

21 22 21 22 2 2( ) ( ) ( , ) ( , ) ( )a u a u ex    M q q M q q C q q q C q q q G q F  (6) 

với, 

  11 12

11

21 22

m m

m m

 
  
 

M q ,   13 14

12

240

m m

m

 
  
 

M q ,   31

21

41 42

0m

m m

 
  
 

M q ,   33

22

44

0

0

m

m

 
  
 

M q , 

  11 12

11

21 22

,
c c

c c

 
  
 

C q q ,   13

12

23

0
,

0

c

c

 
  
 

C q q ,   31 32

21

41

, ,
0

c c

c

 
  
 

C q q   33

22

43 44

0
,

c

c c

 
  
 

C q q , 

  1

1

2

g

g

 
  
 

G q ,   3

2

4

g

g

 
  
 

G q ,
3

2

4

ex

f

f

 
  
 

F , ,
t

c

m

u

M

 
  
 

F
5

1

6

ex

f

f

 
  
 

F , 

     2 2

5 15 0 1 1 1 16 0 2 2 2 16 0 1 1 1sin sin cosf m Y t m t c Y t  a   a   a       ,  

     2 2

6 25 0 1 1 1 26 0 2 2 2 26 0 1 1 1sin sin cosf m Y t m t c Y t  a   a   a       . 
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Chú ý rằng 22( )M q  là ma trận xác định dương, phương trình (6) được viết lại 

 1

22 2 21 21 22 2( ) ( ) ( , ) ( , ) ( )u ex a a u

      
 

q M q F M q q C q q q C q q q G q  (7) 

Thay phương trình (7) vào phương trình (5) dẫn tới hệ động lực giảm bậc 

1

1 2 1 12 22 2( ) ( , ) ( , ) ( ) ( ) ( )a a u c ex ex

     M q q C q q q C q q q G q F F M q M q F  (8) 

với     1 2( ), ( , ), ( , ), ( )M q C q q C q q G q xem thêm trong [5]. 

Xem 
aq  là tín hiệu ra, động lực học chủ động (8) được viết lại 

 1 1

1 12 22 2 1 2( ) ( ) ( ) ( , ) ( , ) ( )a c ex ex a u

      q M q F F M q M q F C q q q C q q q G q  (9) 

4. Bộ điều khiển PD hồi tiếp tuyến tính hóa  

Chúng tôi đề xuất một bộ điều khiển phi tuyến sử dụng kỹ thuật hồi tiếp tuyến tính hóa kết 

hợp với tác động vi phân – tỉ lệ. Cấu trúc của bộ điều khiển gồm hai thành phần: Thành phần hồi 

tiếp tuyến tính hóa dùng để dẫn động xe con và nâng container (đặc trưng bởi 
aq ). Trong khi đó, 

thành phần PD dùng để ổn định tiệm cận trạng thái bị động 
uq  gồm góc lắc và dao động dọc của 

container trên cáp. Gọi    
T

a a ad t d m dx x        e q q và  
T

u u s e q là  các sai 

số dẫn với 
dx  và 

d  là các giá trị tham chiếu. Ta thiết kế cấu trúc điều khiển để ổn định tiệm cận 

trạng thái chủ động 
aq . Để triệt tiêu thành phần phi tuyến trong vế phải của phương trình (9), ta 

đặt 
aV  là tín hiệu điều khiển quy đổi sao cho động lực học chủ động (9) trở thành   

a aq V  (10) 

Để ổn định tiệm cận sai số dẫn 
ae , điều khiển hồi tiếp trạng thái quy đổi được chọn như sau 

 2 2T T

a a a a a ad      V q e q q q       (11) 

dẫn đến phương trình mạch kín  

2 T

a a a  e e e 0    (12) 

Rõ ràng, nghiệm    0 expa a t e e   của phương trình (12) ổn định tiệm cận với mọi ma trận 

dương  0 . Ở đây,  1 2diag ,   là các hệ số điều khiển dương. Thành phần điều khiển hồi 

tiếp trạng thái tổng quát để ổn định 
aq  bây giờ được xác định 

  1

1 2 12 22 2 1( , ) ( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 T

c a u ex ex a a ad

       F C q q q C q q q G q M q M q F F M q q q q  
 (13)

 

Để giảm lắc và giảm dao động dọc của container, thành phần tỉ lệ - vi phân  

pd p u d u F K q K q  (14) 

cần được thêm vào cấu trúc điều khiển (13). Cấu trúc của bộ điều khiển PD hồi tiếp tuyến tính hóa 

để ổn định tiệm cận cả trạng thái chủ động 
aq  và trạng thái bị động 

uq  bây giờ được xác định 
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1

1 2 12 22 2 1( , ) ( , ) ( ) ( ) ( )

       ( ) 2 ( )

c a u ex ex

T

a a ad p u d u

    

    

F C q q q C q q q G q M q M q F F

M q q q q M q K q K q  
 (15) 

với  1 2diag ,p p pK KK và   1 2diag ,d d dK KK  là các ma trận hệ số điều khiển, được xác 

định bằng phương pháp thử đúng dần (Trial and error), đây là những ma trận đường chéo dương. 

Bộ điều khiển hồi tiếp phi tuyến (15) gồm ba thành phần, mỗi thành phần có một nhiệm vụ cụ thể: 

Thành phần 1 2( , ) ( , ) ( )a u C q q q C q q q G q  dùng để khử chuyển động tự do. Thành phần 

 1

12 22 2 1( ) ( ) ex ex

 M q M q F F dùng để khử kích thích điều hòa của sóng biển. Sau cùng, các thành 

phần   ( ) 2 T

a a ad M q q q q   và  ( ) p u d uM q K q K q lần lượt dùng để ổn định các 

trạng thái 
aq  và 

uq  của hệ. 

5. Kết luận 
Chúng tôi đã xây dựng một mô hình toán mới cho cần trục container gắn trên tàu có kể đến 

sự đàn hồi của cáp thép, sự đàn nhớt của nước biển, và kích thích của sóng. Chúng tôi cũng đã 
thiết kế thành công một luật điều khiển dựa trên hồi tiếp tuyến tính hóa và vi phân – tỉ lệ. Kết quả 
mô phỏng số để kiểm chứng chất lượng của bộ điều khiển này đồng thời thiết kế thêm một bộ điều 
khiển khác sẽ được trình bày trong bài báo tiếp theo. 
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CALCULATING THE FREE TORSIONAL VIBRATION                                         
OF CONTINUOUS BEAMS WITH THIN-WALLED CROSS-SECTION                 

BY INTERMEDIATE SUPPORT RELEASE METHOD 
 

TS. TRẦN NGỌC AN, ThS. LÊ TÙNG ANH 
Khoa Công trình, Trường ĐHHH Việt Nam 

Tóm tắt 
Dao động xoắn có vai trò quan trọng như dao động uốn trong tính toán cầu treo dây văng 

và dây võng. Trong bài báo này, các tác giả trình bày phương pháp giải phóng liên kết 

trung gian để tính toán dao động xoắn tự do của thanh thành mỏng tựa trên các gối 

cứng. 

Abstract 

Torsional vibration plays an important role as bending vibration in calculating the cable-

stayed bridges and suspension bridges. In this paper, the authors present the 
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intermediate support release method to calculate the free torsional vibration of continuous 

beams with thin-walled cross-section. 

Key words: torsional vibration, continuous beam, intermediate support.  

1. Đặt vấn đề 

Phương pháp giải phóng liên kết trung gian, do GS.TSKH Nguyễn Văn Khang đưa ra [2], đã 

được nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tiến hành tính toán dao động uốn tự 

do và dao động uốn cưỡng bức dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động của dầm liên tục trên các 

gối cứng và gối đàn hồi trung gian [3, 4, 5, 6, 7]. Sau đây, các tác giả trình bày việc sử dụng 

phương pháp giải phóng liên kết trung gian để tính toán dao động xoắn tự do của thanh thành 

mỏng có thiết diện không đổi tựa trên các gối cứng. Sau đó, áp dụng tính toán cho một ví dụ cụ 

thể. Tính toán dao động uốn tự do và dao động xoắn tự do của thanh thành mỏng có ý nghĩa quan 

trọng khi xây dựng mô hình mặt cắt 2D trong thí nghiệm hầm gió của cầu nhịp lớn. 

2. Mô hình tính toán và phương trình dao động xoắn  

Xét mô hình thanh thành mỏng, thiết diện không đổi, chiều dài L , tựa trên  g
N  gối cứng 

(hình 1). Thanh có độ cứng chống cong vênh 
wEI , độ cứng chống xoắn 

TGI , khối lượng trên một 

đơn vị dài m . 

 

 

 

 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

Xét mặt cắt thanh thỏa mãn một trong hai giả thiết: 

+ Mặt cắt thanh có hai trục đối xứng. 

+ Mặt cắt thanh có một trục đối xứng theo phương thẳng đứng và bỏ qua dao động uốn theo 

phương ngang. 

Thành phần momen xoắn 
xm  tác dụng lên phân tố thanh dx  bao gồm: 

+ Momen quán tính  2 2 2/b pI me t      

+ Phản lực gối đỡ cứng  
 

( )

1

g
N

g

i i

i

M x a dx


   

e : Khoảng cách giữa khối tâm và tâm uốn, 
b : Khối lượng riêng của thanh, 

PI : Momen 

quán tính cực của mặt cắt ngang lấy với trọng tâm của nó, 
ia : Vị trí gối cứng thứ i, ( )g

iM : Phản lực 

tại gối cứng thứ i. 

Như vậy, ta có phương trình dao động xoắn tự do của thanh thành mỏng tựa trên các gối 

cứng [1]: 

   
 

4 4 2 2 2 2 2 ( )

1

/ / /

g
N

g

w T b P i i

i

EI x GI x I me t M x a    


             (1)  

Trong đó  x   là hàm Delta-Dirac. Hàm này có tính chất:  

   ( )f x x dx f  




   

Điều kiện hình học tại các gối cứng: 

x

z

ia
L

, ,w TEI GI m
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    , 0 , 1,
g

ia t i N    (2) 

Các điều kiện biên [1]: 

       2 2 2 20 : 0, 0 / 0, ; : , 0 / ,x t x t x L L t x L t              (3) 

3. Biến đổi hệ phương trình đạo hàm riêng - đại số về hệ phương trình vi phân thường  

Áp dụng phương trình Ritz suy rộng và chú ý các điều kiện biên (3), nghiệm của hệ phương 

trình đạo hàm riêng (1) được tìm dưới dạng: 

1

( , ) ( )sin
n

r

r

r
x t t x

L


 a



 
  

 
  (4)  

Thế (4) vào (1), ta nhận được phương trình: 

   
 

4 2

1 1

2 ( )

1 1

( )sin ( )sin

( )sin

g

n n

w r T r

r r

n N
g

b P r i i

r i

r r r r x
EI t x GI t

L L L L

r x
I me t M x a

L

   
a a


 a 

 

 

       
       

       

 
     

 

 

 

 (5)  

Để đơn giản, đặt 2

b PI I me  , suy ra: 

 
 

4 2

1 1 1

( )

1

( )sin ( )sin ( )sin

g

n n n

w r T r r

r r r

N
g

i i

i

r r r r x r x
EI t x GI t I t

L L L L L

M x a

    
a a a



  



         
          

         

  

  



 (6)  

Nhân hai vế phương trình trên với sin
s x

L

 
 
 

 rồi tích phân hai vế theo x  từ 0 L , 

phương trình (6) khi đó có dạng: 

 
 4 2

( )

10

2
( ) ( ) sin ( 1, )

gL N
g

s w T s i i

i

s s s x
I t EI GI t M x a dx s n

L L L L

  
a a 



      
           

       
  (7)  

Xét tích phân ở vế phải của phương trình (7), chú ý hàm Delta-Dirac, ta có: 

 
   

( ) ( )

1 10

sin sin

g gL N N
g g i

i i i

i i

s as x
M x a dx M

L L




 

  
    

   
   (8)  

Thay (8) vào (7) ta được phương trình vi phân thường: 
 4 2

( )

1

2
( ) ( ) sin ( 1, )

g
N

g i
s w T s i

i

s as s
I t EI GI t M s n

L L L L

 
a a



      
          

       
  (9)  

Nếu ta đưa vào ký hiệu: 

0

1

s

r

khi r s

khi r s



 


   

Khi đó, phương trình (9) sẽ có dạng: 
 4 2

( )

1 1

2
( ) sin ( 1, )

g
n N

s gw iT
s r r i

r i

EI s aGIs s
t M s n

I L I L LI L

 
a  a

 

      
          

       
   (10)  

Để xác định phản lực liên kết tại các gối cứng trung gian, ta viết phương trình (10) dưới dạng 
ma trận, đặt: 

 1 2 ...
T

na a aα ;                       

   1 2 ... g

T
g g g

N
M t M t M t 
 

M    
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4 2

: 1, ; 1,s w T
sr sr r

EI GIs s
v v s n r n

I L I L

 


    
         

     

V    

      1 1
: sin 1, ; 1,

gi
si si

s a
s s s n i N

L


    
 1

S    

Phương trình (10) có dạng: 

2

LI


1
α = Vα S M  (11)  

suy ra 

 
2

LI


1
S M -α +Vα  (12)  

Do ma trận 
1S  là ma trận chữ nhật cỡ   g

n N  nên tích 
T

1 1S S  là ma trận vuông cấp  g
N . 

Nhân hai vế phương trình (12) với ma trận 
T

1S  ta được: 

 
2

LI
T T

1 1 1
S S M S -α +Vα  (13)  

Đặt  T

1 1A S S  và chú ý rằng, từ điều kiện liên kết    
1

, sin 0
n

i
i r

r

r a
a t t

L


 a



  , hay 

 
1

sin 0
n

i
r

r

r a
t

L


a



 , suy ra 0T

1S α , từ đó ta có biểu thức xác định phản lực liên kết tại các gối 

cứng trung gian: 

2

LI
 -1 T

1
M A S Vα  (14)  

Thế biểu thức (14) vào (11) ta được: 

0   
-1 T

1 1α + S A S - I Vα  (15)  

trong đó I  là ma trận đơn vị cấp n . Nếu ta ký hiệu    
-1 T

1 1C S A S I V  thì ta nhận được hệ 

phương trình vi phân thường mô tả dao động xoắn tự do của thanh thành mỏng tựa trên các gối 
cứng: 

0α +Cα  (16)  

hay 

 2 0 0C I α  (17)  

Khi đó phương trình đặc trưng có dạng: 

2 0 C I  (18)  

Giải phương trình đặc trưng tìm các tần số riêng  , thay vào phương trình (17) tìm các 

vector riêng 
0α . 

4. Ví dụ áp dụng 

Xét ví dụ tính toán của Y. Matsui và T. Hayashikawa [8] theo phương pháp ma trận độ cứng 
động lực, các thông số của thanh thành mỏng như sau: 

10 4 10 2 4 4 31,336 10 Nm ; 2,789 10 Nm ; 1,1023m ; 0,7852 10 kg/mw T P bEI GI I         

 

 

 

Hình 2. Mô hình thanh thành mỏng tựa trên các gối cứng [8] 

31,5m 31,5m 31,5m
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Bảng 1. So sánh kết quả tính toán lý thuyết và kết quả theo tài liệu tham khảo [8] 

Tần số 
(Hz) 

Tính toán 
lý thuyết 

Tài liệu 
tham 
khảo 

Sai số 
(%) 

 
Tần số 

(Hz) 
Tính toán 
lý thuyết 

Tài liệu 
tham 
khảo 

Sai số 
(%) 

1f  28,561 28,598 -0,129  6f  60,142 59,687 +0,762 

2f  28,978 28,935 +0,149  7f  87,293 87,412 -0,136 

3f  29,851 29,632 +0,739  8f  88,611 88,452 +0,180 

4f  57,527 57,603 -0,132  9f  91,326 90,578 +0,826 

5f  58,380 58,284 +0,165  10f  118,237 118,411 -0,147 

5. Kết luâṇ 

Phương pháp giải phóng liên kết trung gian đã được nhóm nghiên cứu tại trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội sử dụng để tính toán dao động uốn tự do và dao động uốn cưỡng bức của dầm 

liên tục tựa trên các gối cứng và gối đàn hồi trung gian. Sự so sánh ưu, nhược điểm của phương 

pháp giải phóng liên kết trung gian so với các phương pháp khác (phương pháp ma trận độ cứng 

động lực, phương pháp 3 mô men, phương pháp chuyển vị, phương pháp ma trận truyền và 

phương pháp phần tử hữu hạn) được trình bày chi tiết trong các tài liệu [6, 7]. Trong nội dung bài 

báo này, các tác giả tiếp tục mở rộng phương pháp giải phóng liên kết trung gian để tính toán dao 

động xoắn tự do của thanh thành mỏng, thiết diện không đổi, tựa trên các gối cứng, sau đó tính 

toán cho một ví dụ cụ thể [8]. Các kết quả lý thuyết thu được phù hợp tốt với kết quả tính toán 

bằng phương pháp ma trận độ cứng động lực trong tài liệu tham khảo [8]. Những vấn đề trình bày 

trong bài báo có thể áp dụng mở rộng tính toán dao động uốn - xoắn tự do của dầm chủ cầu treo 

dây văng và dây võng (có xét đến ảnh hưởng của hệ dây treo), từ đó làm cơ sở để tính toán dao 

động uốn - xoắn dưới tác dụng của gió. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN KHÍ THẤM ĐẾN TỔ CHỨC VÀ ĐỘ CỨNG 
LỚP THẤM CỦA THÉP SCM 420 

INFLUENCE OF NITROCARBURIZING COMPOMENTS ON THE 
MICROSTRUCTURE AND HARDNESS OF LAYER OF SCM420 

 

ThS. NGUYỄN DƯƠNG NAM1, PGS. TS. LÊ THỊ CHIỀU2,  

TS. PHẠM MAI KHÁNH2, ThS. VŨ ANH TUẤN1 
1) Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam  2) Đại học Bách khoa Hà Nội 

Tóm tắt 

 Bài báo trình bày ảnh hưởng của thành phần khí thấm đến tổ chức và độ cứng lớp thấm 

với thép SCM 420. Các kết quả nghiên cứu cho thấy với hàm lượng NH3 nhỏ hơn 10%, tỷ 

lệ CO2/gas = 1,4 ÷ 1,7 (tương ứng với chế độ thấm thứ ba)các chỉ tiêu thấm đạt được: Tổ 
chức lớp thấm khá nhỏ mịn, không phát hiện khuyết tật. Độ cứng lớp bề mặt cao 62 ÷ 

65HRC, độ cứng lõi 37 ÷ 39HRC độ cứng giảm dần đều từ bề mặt vào lõi. 

Từ khóa: SCM 420; thấm C-N; thành phần thấm C-N 

Abstract 
This paper presents the influence of nitrocarburizing components on the microstructure 

and the hardness of case depth of SCM420 steel. The result showed with NH3 smaller 

than10%, the ratio CO2/gaz = 1.4 – 1.7 (with process 3): the grain size is very fine and 

nodefectin the microstructure of case.The hardness of surface layer is higher (62-

65HRC), the hardness of center sample is 37 – 39HRC; the hardness is descending from 
surface to center. 
 

Key words: SCM420, nitrocarburizing, nitrocarburizing components 

1. Đặt vấn đề 

Thấm cacbon-nitơ là phương pháp tăng đồng thời cả hai nguyên tố cacbon và nitơ trên bề 
mặt chi tiết làm bằng thép cacbon thấp. Bề mặt sẽ có độ cứng cao, nền vẫn giữ được dộ dai cần 

thiết. Thấm cacbon và nitơ được thực hiện bằng cách đặt chi tiết trong môi trường có hàm lượng 
cacbon và nitơ cao hơn nhiều so với hàm lượng các nguyên tố đó trong nền thép. Cacbon và nitơ 

nguyên tử môi trường khuếch tán vào bề mặt chi tiết, cùng với sắt và các nguyên tố hợp kim tạo 

nên các hợp chất có độ cứng cao trên bề mặt, tăng tính chống mài mòn[1]. 

Một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất lượng lớp thấm là thành phần 
và lưu lượng của các loại khí đưa vào. Chính thành phần các loại khí đưa vào lò sẽ quyết định sự 

cân bằng của các phản ứng hóa học, quyết định thế  C, N trong môi trườngvà quyết định sự hình 

thành các pha trong lớp thấm. Nếu không điều chỉnh để lượng C, N nguyên tử quá nhỏ sẽ không 

đủ để hình thành nên lớp thấm, ngược lại nếu để lượng C, N nguyên tử quá lớn sẽ tạo thành muội, 
tạo thành khuyết tật làm cho độ cứng của lớp thấm thấp. Thành phần và lưu lượng khí thấm được 

tính toán theo thời gian lưu khí trong lò. 

Theo tài liệu [2, 3 ] khi sử dụng khí endo để thấm, tỷ lệ amôniăc được tính bằng 2 ÷ 12% khí 
endo đưa vào lò. Về tỷ lệ thành phần khí theo các tài liệu [3] của Mỹ có thể thay đổi trong khoảng 

từ 1/30 tới 1/8. Trong bài báo này, thành phần khí được tính toán trên cơ sở tài liệu của Nga, Mỹ 

và tính toán nhiệt động học kết hợp với điều chỉnh theo kinh nghiệm để đạt được hàm lượng 

cacbon, nitơ trên bề mặt hợp lý, đáp ứng yêu cầu làm việc của chi tiết. 

Kết quả nghiên cứu được ứng dụng cho các chi tiết làm việc trong điều kiện chịu mài mòn 

lớn như hệ thống bánh răng, neo cáp dự ứng lực, trục… 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Mẫu thép dùng để thí nghiệm là loại thép: SCM 420. Để phù hợp với kích thước lò và gá chi 

tiết mẫu thấm thí nghiệm có kích thước: 20mmx20mmx10mm. 

Trước khi thấm cacbon-nitơ mẫu được làm sạch dầu mỡ và lớp oxit trên bề mặt sau đó rửa 

bằng nước xà phòng nóng rồi lại rửa bằng nước sạch. Các loại khí được đưa vào lò bao gồm: Khí 

gas Việt Nam, khí CO2, khí N2 và NH3 với các lưu lượng theo ba chế độ lưu lượng khác nhau cùng 

được giữ ở 8400C trong 3 giờ. 
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Hình 3: Sự thay đổi độ cứng theo chiều 
sâu lớp thấm ứng với chế độ thấm 2 

Hình 4. Tổ chức tế vi lớp thấm ứng 
với chế độ thấm 2 

Chất lượng của lớp thấm cacbon-nitơ được đánh giá theo các chỉ tiêu: Chiều sâu lớp thấm, 
tổ chức tế vi, và độ cứng. Các thí nghiệm trên được thực hiện tại Phòng thí nghiệm Kim loại học và 
nhiệt luyện trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mẫu sau thấm được cắt đôi mài đánh bóng và tẩm 
thực để chụp ảnh tổ chức tế vi trên kính Axiovert 25A. Ảnh tổ chức tế vi thu được được dùng phần 
mềm phân tích tổ chức để xác định chiều sâu lớp thấm. 

Độ cứng tế vi của mẫu được xác định trên thiết bị đo độ cứng tế vi. Độ cứng được tiến hành 
đo từ bề mặt được thấm vào đến trong lõi (vùng không được thấm). Khoảng cách giữa các vết đo 
là 50μm. Sai số đo của máy là ±2HV 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Chế độ thấm 1 

- Lưu lượng khí đưa vào lò như sau: 

)/(7%18
3

hlQNH     )/(5,0%5,1
2

hlQCO   

)/(15%40
2

hlQN     )/(15%5,40 hlQgas   

 - Kết quả độ cứng và tổ chức tế vi: 

Nhận xét: Do trong thành phần hỗn hợp khí, lượng khí gas và khí NH3 lớn, lượng C và N nguyên 
tử trên bề mặt cao nên nhiều austenit dư, mẫu có độ cứng vùng sát bề mặt thấp. Điểm có độ cứng 
cao nhất là 64,5HRC (tương đương với hàm lượng C+N là 0,9 đến 1%) ở cách bề mặt là 400μm, 
chứng tỏ hàm lượng C, N ở bề mặt rất cao lớn hơn 1% rất nhiều (điểm có độ cứng trên 64HRC 
thường tương đương với tổng hàm lượng C+N khoảng 0,9 ÷ 1,2%). 

 

 

 

 

3.2. Chế độ thấm 2 

- Lưu lượng khí đưa vào lò như sau: 

)/(3%9
3

hlQNH     )/(5,2%8
2

hlQCO   

)/(25%68
2

hlQN     )/(25%15 hlQgas   

- Kết quả đo độ cứng và tổ chức tế vi:  

 

 

Hình 1: Sự thay đổi độ cứng theo chiều 
sâu lớp thấm ứng với chế độ thấm 1 

Hình 2. Tổ chức tế vi lớp thấm ứng 
với chế độ thấm 1 

Austenit dư 
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Nhận xét: Thấm theo chế độ 2 nhận được tổ chức và phân bố độ cứng tương đối tốt, độ cứng bề 

mặt là lớn hơn 60HRC (giá trị độ cứng lớn nhất đạt được 65HRC) độ cứng của lõi đạt yêu cầu. 

Tuy nhiên đường cong độ cứng vẫn có phân bố dạng hình chuông và chiều dày hiệu quả chưa 

cao. Chiều dày lớp thấm làm việc hiệu quả (độ cứng trên 57HRC) là 350µm. Giá trị độ cứng của lõi 

là khoảng 37HRC. Ảnh tổ chức tế vi nhận thấy lượng austenit dư (vết trắng trên ảnh tổ chức) đã 

giảm đi đáng kể và phân bố đều hơn so với chế độ thấm 1. 

Khi giảm hàm lượng khí NH3 và giảm hàm lượng khí ga phân bố độ cứng đồng đều hơn từ 

bề mặt vào trong lõi; lượng austenit dư đã giảm đi.  

3.3. Chế độ thấm 3 

- Lưu lượng khí cấp vào lò: 

)/(3%9
3

hlQNH     )/(5,7%26
2

hlQCO   

)/(18%46
2

hlQN     )/(5,6%19 hlQgas   

- Kết quả độ cứng và tổ chức tế vi: 

- Nhận xét: Với hàm lượng NH3 nhỏ hơn 10%, hàm lượng CO2 là 26% và hàm lượng ga là 

19% các chỉ tiêu thấm đạt được: 

Tổ chức lớp thấm khá nhỏ mịn, các hạt austenit (màu trắng) phân bố đồng đều trên toàn bộ 

lớp thấm, không phát hiện khuyết tật. Độ cứng lớp bề mặt cao 65HRC, độ cứng lõi 37 ÷ 39HRC độ 

cứng giảm dần đều từ bề mặt vào lõi. Chiều sâu lớp thấm hiệu quả (trên 57HRC) là trên 400µm. 

Kết quả có được do thành phần các khí được điều chỉnh một cách hợp lý, tạo ra môi trường thấm 

phù hợp. 

 

 

 

4. Kết luận và kiến nghị 

Nội dung của bài báo đã trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian và lưu 

lượng của khí thấm đến tổ chức và cơ tính của lớp thấm đối với mác thép SCM 420 thu được kết 

quả khi thấm tại nhiệt độ 8400C với thời gian 3h và lưu lượng khí thấm là: Với hàm lượng NH3: 9%, 

hàm lượng CO2: 26%, hàm lượng ga: 19%, hàm lượng N2: 46% (tương ứng với chế độ thấm     

thứ ba) các chỉ tiêu thấm đạt được: Tổ chức lớp thấm khá nhỏ mịn, không phát hiện khuyết tật. Độ 

cứng lớp bề mặt cao 65HRC, độ cứng lõi 37 ÷ 39HRC độ cứng giảm dần đều từ bề mặt vào lõi. 

Kết quả có được do thành phần các khí được điều chỉnh một cách hợp lý, tạo ra môi trường thấm 

phù hợp. 

Tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của thông số thời gian, nhiệt độ cũng như chế độ khuếch 

tán đến tổ chức và tính chất của lớp thấm C-N trên thép SCM 420 và mở rộng ra một số nhóm 

thép khác. 
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ĐIỀU KHIỂN PD TRƯỢT CẦN TRỤC CONTAINER GẮN TRÊN NỀN NƯỚC 
ĐÀN NHỚT CÓ KỂ ĐẾN SỰ CO GIÃN CỦA CÁP NÂNG 

PD SLIDING MODE CONTROL OF CONTAINER CRANE MOUNTED ON 
VISCOELASTIC WATER FOUNDATION WITH FLEXIBILITY OF HOISTING 

CABLE 
TS. LÊ ANH TUẤN 

Khoa Cơ khí, Trường ĐHHH Việt Nam 
 

Tóm tắt 

Tiếp theo bài báo trước, chúng tôi thiết kế một bộ điều khiển khác dựa trên sự phối hợp 

giữa kỹ thuật trượt và tác động vi phân - tỉ lệ. Mô phỏng số cũng được tiến hành để đánh 

giá chất lượng của hai bộ điều khiển đề xuất. Kết quả mô phỏng cho thấy các bộ điều 

khiển làm việc tốt, bền vững với nhiễu, và ổn định tất cả các đáp ứng của hệ. 

 

 

Abstract 

Following to previous issues of paper, we design the other controller based on the 

combination of sliding mode control and proportional-derivative action. The numerical 

simulation is conducted to investigate the quality of proposed controllers. The simulation 

results show that the controllers work well, robust to disturbances and stabilize all the 

system responses.  

Key words: control, ship-mounted crane, wave excitation.  

1. Thiết kế bộ điều khiển PD trượt  

Ta thiết kế một luật điều khiển bền vững  
T

c t mu MF  để ổn định trạng thái chủ động 

 
T

a t mx q  và trạng thái bị động  
T

u sq . Cấu trúc điều khiển được xây dựng dựa trên 

kỹ thuật trượt tích hợp thành phần điều khiển PD. Thành phần đầu tiên của luật điều khiển cF  đẩy 

quỹ đạo 
aq  tiến đến mặt trượt 

   1 2

T

a a a a ads s      s e e q q q 0   (16) 

trong khoảng thời gian xác định và duy trì quỹ đạo trên mặt trượt ở các thời điểm sau đó. Ở đây, 

 1 2diag ,   là ma trận tham số của mặt trượt. Khi các tham số này dương, 

   1 2, 0,0   , quỹ đạo trạng thái 
aq  xác định từ mặt trượt (27) ổn định số mũ đến các giá trị 

yêu cầu khi t. Tốc độ hội tụ phụ thuộc vào cách chọn   Xét hàm Lyapunov 0.5 0TV  s s > với 

đạo hàm của nó là 

 
TT

a aV  s s = q q s  (17) 

và được khai triển thành 

 1 1

1 12 22 2 1 2( ) ( ) ( ) ( , ) ( , ) ( )
T

c ex ex a u aV         
 
M q F F M q M q F C q q q C q q q G q q s  (18)      

Chọn thành phần hồi tiếp phi tuyến 

  1

1 2 12 22 2 1( , ) ( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) sgnc a u ex ex a

      F C q q q C q q q G q M q M q F F M q q K s  (19) 

dẫn đến 

  1sgn ( )
T

V    s KM q s  (20) 



CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 01/04/2015 

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 42 – 04/2015                                         72 
 

với  1 2diag ,K KK là ma trận hệ số điều khiển đóng-mở, là ma trận đường chéo dương. Chú 

ý rằng 
1( )

M q  là ma trận xác định dương và dấu của si cùng dấu với hàm  sgn is . Vì thế, 

0V   dẫn đến lim 0
t

s


 . Nói cách khác, dưới tác dụng của thành phần trượt (19), 
ae  hội tụ số 

mũ đến 0, hay 
aq  tiến đến giá trị xác lập 

adq  khi t  . Để điều khiển đồng thời cả trạng thái 

chủ động lẫn bị động, tác động PD (14) dùng để ổn định 
uq được tích hợp vào (19). Khi đó, ta xác 

định được luật điều khiển PD trượt 

    

1

1 2 12 22 2 1( , ) ( , ) ( ) ( ) ( )

       ( ) sgn ( )

c a u ex ex

a p u d u

    

   

F C q q q C q q q G q M q M q F F

M q q K s M q K q K q
 (21) 

Có thể thấy bốn thành phần trong bộ điều khiển (21) đảm nhận bốn nhiệm vụ khác nhau. 

Thành phần  1 2( , ) ( , ) ( )a u C q q q C q q q G q  dùng để khử chuyển động tự do. Thành phần 

 1

12 22 2 1( ) ( ) ex ex

 M q M q F F  dùng để khử nhiễu điều hòa của sóng biển. Thành phần điều khiển 

trượt   ( ) sgna M q q K s  để ổn định 
aq (chuyển động xe con và nâng hàng). Cuối cùng, 

thành phần  ( ) p u d uM q K q K q  dùng để giảm lắc và khử dao động dọc container, 

 
T

u sq .  

2. Mô phỏng 

Chất lượng của bộ điều khiển đề xuất được kiểm chứng thông qua mô phỏng và thực 

nghiệm. Mô hình (5) và (6), chịu tác dụng của kích động sóng 1exF  and 2exF , được điều khiển bởi 

cấu trúc (15) và (21), được mô phỏng số trên môi trường MATLAB. Các tham số của hệ và thông 
số của bộ điều khiển dùng trong mô phỏng cho trên bảng 1.  

Bảng 1. Thông số mô phỏng 

Thông số hệ thống 
Chuyển động 
tàu 

Điều khiển 
PD hồi tiếp 
tuyến tính 
hóa 

Điều khiển PD 
trượt 

a2 = 32 m, a3 = 12.5 m, a4 = 12.5 m,  

rm = 0.325 m, l0 =15 m, mb = 4500000 kg, 

mt =5900 kg, mc = 650 kg, 

Jb = 571875000 kgm2,Jm = 41700 kgm2,  

k1 = 1250000 N/m,k2 = 1250000 N/m, 

k3 = 12000 N/m, b1 = 200 Ns/m, 

b2=200 Ns/m,b3 = 220 Ns/m, 

bt = 50 Ns/m, g = 9.81m/s2,  

bm = 70 Ns/m. 

0 0.5Y  m 

1 0.35  rad/s 

1 0a  rad 

0 0.08  rad 

2 0.35  rad/s 

2a  rad 

1 0.25;   

2 0.2;   

1 0.8;pK   

2 0.9;pK   

1 1.5;dK   

2 1.4;dK   

1 0.3;   

2 0.2;   

1 1700;K   

2 25000;K   

1 2;pK   

2 1.8;pK   

1 4;dK   

2 3.5;dK   

Các bộ điều khiển (15) và (21) đẩy xe con mang hàng đến vị trí yêu cầu (10 m), đồng thời 

nâng hàng từ l0 = 15 m – chiều dài cáp ban đầu đến 1dl  m – chiều dài cáp yêu cầu. Tương ứng, 

số vòng quay yêu cầu của tang quấn cáp là 6.855md   vòng. Để thấy rõ tầm quan trọng của các 

bộ điều khiển đề xuất, kết quả được so sánh với trường hợp không trang bị bộ điều khiển.  
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Hình 3. Chuyển động của xe con 

Chuyển động của xe con thể hiện trên hình 3 cho thấy đáp ứng mất ổn định một cách nhanh 

chóng khi không được điều khiển. Xe con dẫn động bởi các bộ điều khiển chạy đến đích 10 m một 

cách tiệm cận. Do tác động của sự lắc tàu, chuyển động xe con vẫn duy trì dao động xác lập 

quanh vị trí 10 m với sai số xác lập: 0.24sse  m cho PD hồi tiếp tuyến tính hóa (PDTTH) và 

0.03sse  m cho PD trượt (PDT).      

 

Hình 4. Chuyển động quay của tời nâng 

 

Hình 5. Chuyển động nâng container 

Hình 4 và 5 mô tả đáp ứng quá trình nâng container. Khi có điều khiển, hàng được nâng từ 

15 m ban đầu đến 1 m cáp yêu cầu (Hình 5) ứng với 6.855 vòng quay yêu cầu của tời nâng (Hình 

4). Mặc dù chịu nhiễu do sự đàn hồi và kích thích của sóng, hàng vẫn được nâng đến vị trí yêu cầu 

với sai số xác lập vô cùng bé. Bộ điều khiển hầu như khử toàn bộ dao động dọc của hàng trên cáp 

(Hình 8 và 9). Không trang bị bộ điều khiển, chuyển động nâng hàng bị phân kỳ (Hình 4 và 5) với 

biên độ dao động lớn (Hình 5).  
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Hình 6. Lắc container 

 

Hình 7. Lắc container (phóng to hình 6) 

Có thể thấy trên hình 6 và 7, hàng lắc lớn khi không được điều khiển (
0

max 47  ) do 

chuyển động lắc của tàu. Các bộ điều khiển đề xuất đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lắc 
hàng và khử tác động của sóng. Khi trang bị bộ điều khiển, góc lắc của hàng giảm đi đáng kể 
(Hình 6). Có thể thấy trên hình 7 rằng quá trình lắc container gồm hai pha. Trong 43 giây đầu của 
thời kỳ quá độ, container lắc phức tạp với hai tần số: Tần số dao động riêng và tần số cưỡng bức 
của sóng biển (tần số lắc của tàu). Thời kỳ dao động bình ổn bắt đầu từ giây thứ 44 mà ở đó 

container bị lắc với tần số cưỡng bức 
1 0.35  rad/s của sóng biển ứng với chu kỳ lắc 

1 12 18T     giây (Hình 7). Đáp ứng của điều khiển PDTTH tốt hơn đáp ứng PDT. Các đáp 

ứng này hầu như trùng nhau ở thời kỳ bình ổn. Các bộ điều khiển khử hầu hết sự lắc hàng với 

biên độ lắc xác lập rất nhỏ, 
0

max 2   (Hình 7).    

 

Hình 8. Dao động dọc của container trên cáp 
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Hình 9. Dao động dọc của container trên cáp (Phóng to hình 8) 

Hình 8 thể hiện dao động dọc của hàng trên cáp cho trường hợp có điều khiển và không 

điều khiển. Khi không được điều khiển, do sự đàn hồi của cáp kết hợp với chuyển động của tàu do 

sóng, hàng bị dao động dọc lớn và mất ổn định sau 60 giây. Ngược lại, bộ điều khiển khử đáng kể 

dao động dọc này với biên độ dao động xác lập rất nhỏ. Biên độ của trường hợp có điều khiển nhỏ 

hơn nhiều so với trường hợp không có điều khiển (Hình 8). Có thể thấy trên hình 9 rằng, thời kỳ 

quá độ diễn ra trong 25 giây đầu cho bộ điều khiển PDTTH và 38 giây cho bộ điều khiển PDT. Ở 

thời kỳ này hàng dao động dọc phức tạp với ba tần số: Tần số riêng của hàng, tần số dao động 

thẳng đứng thân tàu, và tần số lắc tàu. Ở thời kỳ bình ổn, các bộ điều khiển giảm đáng kể dao 

động dọc của hàng, hàng dao động dọc ổn định với hai tần số cưỡng bức gây ra lắc tàu theo hai 

phương, với biên độ dao động bé, 
max 0.01s  m. Đáp ứng PDTTH dường như tốt hơn đáp ứng 

PDT. Hai đáp ứng này hầu như trùng nhau ở thời kỳ bình ổn. 

5. Kết luận 

Trong hai bài báo vừa rồi, chúng tôi đã thiết kế thành công hai bộ điều khiển chất lượng cao 

cho cần trục container trên tàu với điều kiện khai thác nặng nề. Bộ điều khiển được sử dụng trong 

trường hợp cần cẩu chịu tác động của sóng biển, ảnh hưởng của sự đàn hồi cáp nâng, sự đàn 

nhớt của nước biển. Các bộ điều khiển đồng thời ổn định hóa một cách tiệm cận nhiều mục tiêu: 

Dẫn động chính xác xe con, nâng container đến vị trí yêu cầu, giảm lắc và giảm dao động dọc của 

hàng.  
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PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ HÌNH DÁNG THÂN TÀU BẰNG  
GIẢI PHÁP TÍCH HỢP CÁC HÀM GIẢI TÍCH TOÁN HỌC 

HULLFORM DESIGN BY A SOLUTION COMBINING ANALYTICAL 
FUNCTIONS 

 

TS. ĐỖ QUANG KHẢI 
Khoa Đóng tàu, Trường ĐHHH Việt Nam 

 

Tóm tắt  
Bài báo này giới thiệu giải pháp tích hợp các hàm giải tích để thiết kế hình dáng thân tàu. 
Phương pháp này làm cho các hàm giải tích linh hoạt hơn, hiệu quả hơn trong thiết kế, 
mô phỏng và phù hợp với chương trình hóa bằng máy tính điện tử. Giải pháp này đã 
được tác giả nghiên cứu phát triển trong chương trình “SCD-Ship Concept Design” cho 
thiết kế tàu. 

Abstract  
This article introduces a solution combining analytic functions applied for designing 
hullform. This method makes the analytic functions be more flexible, more efficient in 
designing and simulation and suitable for developing softwares used for designing ships. 
The author has applied the methode in developing software “SCD-Ship Concept Design”. 

1. Mở đầu 

Thiết kế hình dáng thân tàu là việc rất khó khăn vì tuyến hình có độ cong phức tạp và liên 
quan mật thiết đến các tính năng và hiệu quả khai thác của tàu. Từ xa xưa các nhà nghiên cứu, 
thiết kế tàu luôn mong muốn xây dựng được một hàm giải tích toán học cho thiết kế. Tuy nhiên, 
vẫn chưa có một hàm giải tích khả thi nào cho việc này. Hiện nay các chương trình thiết kế mô 
phỏng tàu thuỷ đều sử dụng các hàm tham số. Các hàm tham số có tính linh hoạt cao trong thiết 
kế, nhưng kết quả thiết kế đều dưới dạng số, nên so với kết quả dưới dạng hàm giải tích thì hàm 
giải tích sẽ hiệu quả hơn trong quá trình tính toán, khảo sát, phân tích, tìm lời giải tối ưu. Do vậy 
giải pháp “cộng hàm” và “tích hàm” sẽ đáp ứng được điều này. Trong bài báo này tác giả sẽ trình 
bày giải pháp kết hợp các hàm giải tích để đạt được giải pháp thiết kế mong muốn. 

2. Lý thuyết 

Tuyến hình tàu có độ cong phức tạp. Đoạn giữa tàu có thể là thân ống, các đường nước có 
là một hàm tuyến tính còn ở phía mũi, phía đuôi có độ cong phức tạp. Bậc hàm số thay đổi rất 
nhiều nên rất khó biểu diễn. Và lâu nay các nghiên cứu, thiết kế tàu thủy luôn mong muốn tìm ra 
một dạng hàm giải tích phù hợp cho thiết kế tàu. Đã có nhiều công trình nghiên cứu công bố các 
dạng hàm biểu diễn tuyến hình tàu, tiêu biểu là các hàm giải tích của F.G. Trapman, D.Taylor và 
L.M. Nogid [1].  

Nhà đóng tàu nổi tiếng người Thụy Điển F.G. Trapman đã đề nghị xây dựng các đường 
nước bằng biểu thức giải tích [1]: 

y =  ymax [1 − (
x

Lm(d)
)

CWP
1−CWP

] (1) 

Trong đó:  ymax - giá trị tung độ lớn nhất của đường nước;  

 x - hoành độ của sườn được đo từ sườn lớn nhất;  

 Lm(d) - chiều dài nhánh mũi hoặc đuôi;  

 CWP - hệ số béo của đường nước khảo sát. 

D.Taylor đưa ra hàm giải tích biểu diễn tuyến hình của tàu như sau [1]: 

y = ymax [1 − a (
x

Lm(d)
)
m

+ (a − 1) (
x

Lm(d)
)
n

] (2) 

Đại lượng a, m và n trong công thức này cũng có thể nhận được từ 3 điều kiện bổ sung: Diện 
tích, độ thon phần mũi hoặc thon đuôi và vị trí điểm uốn đã cho: 

Sm(d) = CWP Lm(d)ymax = ∫ ydx
Lm(d)
0

 (3) 

tgψm(d) = |
dy

dx
|
x=Lm(d)

 (4) 
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|
d2y

dx2
|
x=xdu

= 0 (5) 

D.Taylor và L.M. Nogid đưa ra đa thức có bậc n sau [1]: 

y =  ymax [an (
x

Lm
)
n
+ an−1 (

x

Lm
)
n−1

+⋯+ a2 (
x

Lm
)
2
+ a1 (

x

Lm
) + a0] (6) 

Từ việc xem xét tính thuận lợi của biểu thức này đối với việc xây dựng đường nước hoặc 

đường cong diện tích đường sườn chúng ta rút ra a0 = 1 và a1 = 0. Như vậy chúng ta nhận được 

đa thức có dạng: 

y =  ymax [an (
x

Lm
)
n
+ an−1 (

x

Lm
)
n−1

+⋯+ a2 (
x

Lm
)
2
+ 1] (7) 

D. Taylor đề nghị sử dụng đa thức được biểu diễn ở trên với n = 5: 

y =  ymax [a5 (
x

Lm
)
5
+⋯+ a2 (

x

Lm
)
2
+ 1] (8) 

L.M. Nogid đề nghị sử dụng đa thức trên với n = 4: 

y =  ymax [a4 (
x

Lm
)
4
+ a3 (

x

Lm
)
3
+ a2 (

x

Lm
)
2
+ 1] (9) 

Tuy nhiên các hàm giải tích trên vẫn khó có thể biểu diễn được đường hình dáng hoàn 

chỉnh vì có những đoạn đường hình dáng có độ cong phức tạp như phía mũi và phía đuôi của tàu. 

Để khắc phục điều này, sau thời gian nghiên cứu và phát triển tác giả giới thiệu giải pháp thiết kế 

tuyến hình bằng cách tích hợp các hàm giải tích như sau: 

Ta có thể chia đường cong hình dáng thân tàu thành các phân đoạn f i(x), i=1..n. Số phân 

đoạn tùy thuộc vào độ phức tạp của tuyến hình. Các phân đoạn f i(x) thuộc trong miền liên tục Ai. 

Như hình vẽ sau: 

 
Hình 1.  Các phân đoạn fi(x)  

Trong miền  A1: Đường cong tuyến hình được biểu diễn hàm f1(x)với x [x0, x1] 

 A2: Đường cong tuyến hình được biểu diễn hàm f2(x)với x [x1, x2] 

 … 

 Ai: Đường cong tuyến hình được biểu diễn hàm fi(x)với x [xi-1, xi] 

 … 

 An: Đường cong tuyến hình được biểu diễn hàm fn(x)với x [xn-1, xn] 

Trong đó hàm  f2(x)= f1(x)+ f’2(x) 

 … 

 fi(x)= fi-1(x)+ f’i(x) 

 … 

  fn(x)= fn-1(x)+ f’n(x) 
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Hình 2. Hàm fi-1(x), hàm fi(x) và hàm f’i(x) 

Các hàm này phải thỏa mãn tính liên tục như sau: 

 f0(x) = y0  tại x = x0 

 f1(x) = f2(x)  tại x = x1 

 … 

 fi-1(x) = fi(x)  tại x = xi 

 … 

 fn-1(x) = fn(x)  tại x = xn-1 

 fn(x) = yn  tại x = xn 

Và điều kiện tiếp tuyến tại các điểm biên phân đoạn và điểm mút phải thoả mãn: 

 f’1(x) = tga1 

 f’1(x) = f’2(x) tại  x = x1 

 …  

 f’i-1(x) = f’i(x)  tại x = xi-1 

 … 

 f’n-1(x) = f’n(x)  tại x = xn-1 

 f’n(x) = tga2 

 ở đây α1,α2 là góc vào tiếp tuyến tại điểm đầu và điểm cuối. 

 
Hình 3. Góc tiếp tuyến tại điểm phân đoạn  
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Ngoài ra phải thỏa mãn các điều kiện của đường cong như sau: 

Với đường cong diện tích sườn nước thì: 

Ở đây V là thể tích của tàu 

Nếu đường cong thiết kế là các đường nước thì 

Ở đây S là diện tích đường nước 

Ngoài ra có thể dùng giải pháp “tích hàm” cho các hàm fi(x) theo biểu thức sau: 

 fi = fi-1. f’i(x) 

Giải pháp này cũng mang lại hiệu quả tương tự. 
3. Ứng dụng 

Với phương pháp này tác giả xây dựng thuật toán và phát triển mô đun thiết kế tuyến hình tàu 
bằng hàm giải tích toán học. Mô đun này là một trong 3 mô đun được tích hợp trong chương trình 
“Ship concept dedign” đã được phát triển. Dưới đây là một số kết quả ứng dụng mô đun này cho 
thiết kế tàu [2]: 

 

Hình 4. Tuyến hình tàu hàng 5000 DWT với đuôi tuần dương mũi chéo 

 

Hình 5. Tuyến hình tàu hàng 5000 DWT với đuôi tuần dương mũi quả lê. 

 

Hình 6. Tuyến hình tàu hàng 5000 DWT với transom mũi chéo 

 

Hình 7. Tuyến hình tàu hàng 5000 DWT với đuôi transom, mũi quả lê 

4. Kết luận 

Phương pháp này đã giải quyết được tồn tại khi biểu diễn hình dáng thân tàu bằng một hàm 

giải tích. Đây là giải pháp hiệu quả cho việc ứng dụng các hàm giải tích trong mô phỏng thiết kế 

tàu thủy. Ứng dụng phương pháp này ta có thể quản lý dữ liệu thiết kế dưới dạng hàm nên rất 

thuật lợi chocác tính toán kỹ thuật tiếp theo trong quá trình thiết kế, mô phỏng. Đặc biệt cho tính 

toán phân tích, tìm lời giải tối ưu cho thiết kế. Sự đúng đắn đã được khẳng định bằng việc phát 

triển mô đun thiết kế tuyến hình bằng hàm giải tích toán học trong chương trình “SCD-Ship 

Concept Design” mà kết quả thiết kế đã thể hiện trong phần ứng dụng ở trên.  



CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 01/04/2015 

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 42 – 04/2015                                         80 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1] PGS.TS Phạm Tiến Tỉnh, PGS.TS. Lê Hồng Bang, KS. Hoàng Văn Oanh, “Lý thuyết thiết kế 

tàu thủy”, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2010. 
[2] Do Quang Khai, “New software developments for ship design”, PhD theis, Université de Liège, 

2008. 
[3] ThS.Đỗ Quang Khải, “Thiết kế tuyến hình theo hàm giải tích”, Tạp chí Giao thông Vận tải, số  

5/2010. 

Người phản biện: PGS.TS. Lê Hồng Bang; TS. Trần Ngọc Tú 
 

ĐẶC ĐIỂM XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CHỦ YẾU CỦA TÀU HÀNG RỜI 
TRONG GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ BAN ĐẦU 

FEATURES OF DETERMINING THE MAIN CHARACTERISTICS  
OF THE BULK CARRIERS IN THE INITIAL DESIGN STAGE 

 
 

TS. TRẦN NGỌC TÚ; KS. VŨ TUẤN ANH 
Khoa Đóng tàu, Trường ĐHHH Việt Nam 

Tóm tắt 
Bài báo trình bày các luận cứ chứng minh bộ công thức xác định các thông số chủ yếu của 
tàu hàng rời trong giai đoạn thiết kế ban đầu do các tác giả khác nhau đề xuất hiện đã không 
còn phù hợp với các tàu hàng rời hiện đại ngày nay. Trên cơ sở đó, tác giả đã tiến hành xây 
dựng bộ công thức mới có độ tin cậy cao hơn các công thức cũ. 

Abstract 
This paper presents the basis which proves that the formulas determining the main 
characteristics of bulk carriers in the initial design stage proposed by various authors are no 
longer appropriate to modern bulk carriers. Based on this, the author has established a new 
set of formulas being more reliable than the old ones. 

1. Giới thiệu chung 

Trong thiết kế tàu, việc xác định các thông số chủ yếu của tàu trong giai đoạn thiết kế ban 
đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi tất cả các công việc thiết kế tiếp theo bao gồm việc chi tiết 
hóa và hiện thực hóa từng công việc đều phải sử dụng các kết quả thu ở bước thiết kế này. Chính 
vì vậy, các kết quả thu được ở giai đoạn thiết kế ban đầu càng chính xác bao nhiêu thì càng rút 
ngắn được thời gian thiết kế bấy nhiêu. 

Ở giai đoạn thiết kế ban đầu, các thông số chủ yếu của tàu thường được xác định qua các 
công thức thống kê. Do vậy, độ tin cậy của công thức phụ thuộc rất nhiều vào số liệu thống kê đầu 
vào. Đã có nhiều các tác giả khác nhau sử dụng phương pháp thống kê trong việc xây dựng các 
công thức thực nghiệm. Tuy nhiên, theo thời gian các công thức này dần trở nên không còn phù 
hợp với các tàu hiện đại nói chung và tàu hàng rời hiện đại nói riêng bởi sự thay đổi trong xu 
hướng thiết kế, điều kiện khai thác… của loại tàu này. 

Từ các vấn đề nêu trên, đòi hỏi phải có sự làm mới các số liệu thống kê và phân tích một 
cách có hệ thống để đưa ra được các công thức thực nghiệm có độ chính xác cao hơn trong giai 
đoạn thiết kế ban đầu phù hợp với các tàu hiện đại. 

Trên cơ sở phân tích và xử lý số liệu thống kê hơn 80 tàu hàng rời trong tạp chí Significant 
Ships [5] được đóng trong giai đoạn từ 1995-2013. Tác giả đã đưa ra được mối quan hệ giữa các 
thông số chủ yếu của tàu với trọng tải và vận tốc của chúng – đây là hai thông số đầu vào quan 
trọng nằm trong nhiệm vụ thư thiết kế các tàu vận tải nói chung và tàu chở hàng rời nói riêng. Kết 
quả nghiên cứu được trình bày dưới đây. 

2. Đặc điểm xác định các thông số chủ yếu của tàu hàng rời trong giai đoạn thiết kế ban đầu 

Trong thiết kế tàu, các thông số chủ yếu của tàu cần được xác định trong giai đoạn thiết kế 
ban đầu bao gồm: Lượng chiếm nước của tàu (được xác định thông qua hệ số lợi dụng lượng 
chiếm nước), chiều dài, chiều rộng, chiều cao mạn, chiều chìm và hệ số béo thể tích của tàu. 

2.1. Hệ số lợi dụng lượng chiếm nước theo trọng tải 

Hệ số lợi dụng lượng chiếm nước theo trong trọng tải DW được dùng để đánh giá mức độ 
sử dụng lượng chiếm nước của tàu. Theo [1], hệ số lợi dụng lượng chiếm nước của tàu hàng rời 
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nằm trong dải: (0,57 ÷ 0,70) đối với tàu hàng rời cỡ nhỏ và (0,64 ÷ 0,73) với tàu hàng cỡ lớn, còn 
theo [2] thì hệ số này nằm trong dải (0,67 ÷ 0,79). Tuy nhiên, theo kết quả xử lý các tàu hàng rời 
hiện đại mà tác giả thực hiện thì hệ số này phụ thuộc vào trọng tải của tàu và nằm trong dải    
(0,72 ÷ 0,89) (xem hình 1). 

Từ đồ thị trên hình 1 ta thấy rằng hệ số DW ở các tàu hàng rời hiện đại ngày nay lớn hơn 

nhiều so với giá trị mà các tác giả [1, 2] đề xuất.  

 

Hình 1. Sự phụ thuộc giữa DW với DW 

Điều này có nghĩa là với trọng tải như nhau nhưng lượng chiếm nước của tàu hàng rời hiện 

đại ngày nay nhỏ hơn nhiều so với các tàu cùng loại thế hệ cũ. Điều này có thể được giải thích 

bằng việc tối ưu hóa các kích thước chủ yếu của tàu xét ở khía cạnh làm giảm khối lượng thân 

tàu; việc sử dụng thép có độ bền cao trong đóng tàu đã làm giảm chiều dày tôn vỏ tàu và kích 

thước của các cơ cấu; các trang thiết bị, hệ thống thiết bị năng lượng trên tàu có kích thước và 

khối lượng ngày càng nhỏ gọn hơn do sự phát triển của ngành chế tạo máy v.v…, tất cả những 

điều đó đã làm giảm khối lượng tàu không của tàu. 

 Như vậy, để xác định hệ số lợi dụng lượng chiếm nước theo trọng tải nên sử dụng công 

thức sau: 

Đối với tàu có DW≤100.000 tấn: DW =0,3213DW0,09 (1) 

Đối với tàu có DW>100.000 tấn: DW =0,6248DW0,028

 
(2) 

2.2. Đặc trưng xác định chiều dài tàu hàng rời 

Để xác định chiều dài tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầu, các tác giả khác nhau đã đề xuất 

các công thức khác nhau trong việc xác định chiều dài tàu như sau: 

Theo Pozdyunin [1]: 

2

3

2

 
  

 

v
L C

v
,m (3) 

Theo Jaeger [1]: 33 qpqpL  ,m
 

(4) 

Theo Nogid [1]: 3)3/1(3,2  vL  ,m
 

(5) 

Trong đó: C = 7,16 (đối với tàu hàng sử dụng một chong chóng); v – vận tốc, knots;  – 

lượng chiếm nước thể tích, m3; vbp 3/1 ; 3/123/1 2 vbq ; b = 5/6 (b = 1 với DW>30.000t). 

Trên bảng 1 trình bày độ tin cậy của các công thức xác định chiều dài tàu theo các công 

thức (3), (4) và (5) trên các tàu hàng rời hiện đại.  
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Từ hình 2 ta thấy rằng, việc sử dụng các 
công thức tính toán trên cho sai số tương đối 
lớn (chiều dài thực tế của tàu đều nhỏ hơn so 
với chiều dài tính toán từ 8÷25%). Điều này có 
nghĩa là với cùng một trọng tải như nhau, tàu 
hàng rời hiện đại ngày nay “ngắn hơn” so với 
tàu hàng rời thế hệ cũ.  Việc thiết kế tàu “ngắn 
hơn” có ưu điểm lớn là giảm được khối lượng 
thân tàu, từ đó giảm được giá thành đóng tàu, 
ngoài ra còn giảm được sức cản ma sát cho 
tàu (thành phần sức cản chủ yếu trên các tàu 
thấp tốc có quan hệ với chiều dài tàu). Như 
vậy, nếu xác định chiều dài tàu qua hệ công 
thức trên ta cần phải hiệu chỉnh lại các hệ số 
trong các công thức tính chiều dài tàu kể trên 
để có được độ chính xác lớn hơn. 

 

Hình 2. Độ tin cậy của các công thức  
xác định chiều dài tàu 

 

Trên cơ sở phân tích và xử lý các số 
liệu thống kê các tàu hàng rời hiện đại được 
đóng trong những năm gần đây [5], tác giả 
nhận thấy có mối quan hệ mật thiết giữa chiều 
dài tàu với trọng tải của chúng (xem hình 3). 
Như vậy, ta hoàn toàn có thể xác định chiều 
dài tàu qua trọng tải của chúng. Theo đó chiều 
dài sơ bộ của tàu có thể được xác định theo 
công thức sau: 

L=6,0728DW0,318 (6) 

Công thức (6) cho sai số bình phương 
nhỏ nhất R2=0,981 

Hình 3. Sự phụ thuộc của chiều dài tàu vào 
trọng tải của tàu 

2.3. Đặc trưng xác định chiều rộng tàu hàng rời 

Để xác định chiều rộng tàu hàng rời, các tác giả khác nhau đã đưa ra các công thức thực 
nghiệm trong việc xác định chiều rộng tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầu như sau: 

Theo Herner [1]:
 

B=L0,8/2,6, m
 

(7) 

Theo Stokker [2]: B=L/9+3,66, m (8) 

Theo Watson [2]: B=L/9+4,27, m (9) 
 

Trên hình 4 trình bày độ tin cậy 
của các công thức xác định chiều rộng 
tàu theo các công thức (7), (8) và (9) trên 
các tàu hàng rời hiện đại. Từ bảng 2 ta 
thấy rằng, việc sử dụng các công thức 
tính toán trên cho sai số rất lớn (giá trị 
chiều rộng thực tế của tàu đa số lớn hơn 
từ 10 ÷ 35% so với giá trị tính toán). Qua 
đó ta thấy rằng, cùng với xu hướng giảm 
chiều dài tàu ở các tàu hàng rời hiện đại 
là xu hướng tăng chiều rộng tàu lên. Việc 
tăng này nhằm mục đích đảm bảo trọng 
tải cho tàu thiết kế khi đã giảm chiều dài 
tàu, ngoài ra việc tăng chiều rộng tàu sẽ 
làm tăng tính ổn định cho tàu.  

 

Hình 4. Độ tin cậy của các công thức xác định chiều 
rộng tàu 
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Ngoài phương pháp xác định 

chiều rộng tàu qua mối quan hệ với 

chiều dài tàu kể trên. Ta có thể xác định 

trực tiếp chúng qua trọng tải của của tàu 

như trên hình 5 mà tác giả thu được trên 

cơ sở xử lý số liệu thống kê [5]. 

Theo đó, đối với các tàu có trọng 

tải DW≤48000 t, chiều rộng của tàu có 

thể được xác định theo công thức sau: 

         B=0,9134DW0,33      (10) 

         Công thức này có R2=0,9538 

 

Hình 5. Sự phụ thuộc của chiều rộng tàu vào  

trọng tải 

Đối với các tàu có trọng tải nằm trong dải từ 48000÷83000 tấn. Chiều rộng của tàu có giá 

trị không đổi là 32,2 m. Đây là các tàu được thiết kế để đi qua kênh đào Panama (giới hạn chiều 

rộng của tàu đi qua kênh đào này là 32,2 m). Đối với các tàu có trọng tải DW≥83000 tấn, chiều 

rộng tàu được xác định sơ bộ qua công thức sau: 

B = 0,339DW0,414 (11) 

Công thức này có R2=0,8736 

2.4. Đặc trưng xác định chiều cao mạn, chiều chìm tàu hàng rời 

Cũng tương tự như chiều dài và chiều rộng tàu, chiều cao mạn và chiều chìm của tàu hàng 

rời có thể được xác định sơ bộ qua sự phụ thuộc vào trọng tải của tàu như trên hình 6 và hình 7 

với giá trị trung bình sau: 

Đối với chiều cao mạn: 

Khi DW ≤100.000 tấn; D=0,4392DW0,338 (12) 

Khi DW ≥100.000 tấn; D=0,5118DW0,32 (13) 

Đối với chiều chìm toàn tải của tàu: 

D = 0,4236DW0,309 (14) 

Ở đây, cần lưu ý rằng việc xác định chiều chìm tàu theo công thức (14) chỉ mang tính chất 

định hướng bởi chiều chìm của tàu chỉ có thể được xác định chính xác thông qua việc giải phương 

trình khối lượng. 

  

Hình 6. Đồ thị quan hệ giữa chiều cao mạn tàu 
với trọng tải 

Hình 7. Đồ thị quan hệ giữa chiều chìm toàn tải của 
tàu với trọng tải 
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2.5. Hệ số béo thể tích 

Hệ số béo thể tích là một trong 

những thông số hình học quan trọng 

của vỏ bao thân tàu, nó không chỉ ảnh 

hưởng đến sức cản của tàu, mà còn 

đặc trưng cho sức chở hàng của tàu khi 

giữ nguyên kích thước chính của tàu 

[2]. Trên hình 8 biểu diễn quan hệ CB = 

f(Fr), được xác định theo các công thức 

khác nhau (tham khảo [1], [3], [4]) và giá 

trị thực tế của các hệ số béo CB ở các 

tàu hàng rời hiện đại trong những năm 

gần đây (các dấu chấm trên hình 8). 
 

Hình 8. Quan hệ CB = f(Fr) 

Từ hình 8 ta thấy rằng, hệ số béo của các tàu hàng rời hiện đại ngày nay lớn hơn nhiều so 

với các công thức thực nghiệm do các tác giả [1, 3, 4] đề xuất. Như vậy, nên sử dụng công thức 

sau trong việc xác định hệ số béo ở các tàu hàng rời hiện đại: 

0 4870 3613 ( , ) ,BC Fr   (15) 

3. Kết luận 

Thông qua việc phân tích và xử lý các số liệu thống kê tàu hàng rời hiện đại trong những 

năm gần đây, tác giả đã chứng minh được rằng các công thức thực nghiệm do các tác giả khác 

nhau đề xuất trong việc xác định các thông số chủ yếu của tàu hàng rời trong giai đoạn thiết kế 

ban đầu đã không còn phù hợp với các tàu hàng rời hiện đại ngày nay.  

Ngoài ra, tác giả đã xây dựng được bộ công thức mới xác định các thông số chủ yếu của 

tàu hàng rời trong giai đoạn thiết kế ban đầu có độ tin cậy tốt hơn. 
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TÍNH TOÁN TỶ SỐ TRUYỀN CÁC CẤP TRONG HỘP GIẢM TỐC HAI CẤP 
BÁNH RĂNG TRỤ THEO YÊU CẦU CHIỀU DÀI HỘP NHỎ NHẤT 

SPLITING THE TOTAL TRANSMISSION RATIO OF TWO-STAGE 
HELICAL GEARBOXES TO GET MINIMAL LENGTH OF GEARBOXES 

 

ThS. HOÀNG VĂN THÀNH, ThS. CAO NGỌC VY 
Viện Khoa học cơ sở, Trường ĐHHH Việt Nam 

Tóm tắt 
Bài báo trình bày phương pháp tính toán tỷ số truyền các cấp trong hộp giảm tốc hai cấp 
bánh răng trụ theo chỉ tiêu chiều dài hộp nhỏ nhất. Mô hình tính được xây dựng dựa trên 
mối quan hệ giữa các mômen xoắn trên trục các bánh răng dẫn và điều kiện về độ bền 
đều tiếp xúc của các bộ truyền. 
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Abstract 
This article presents a method for splitting the total power transmission ratios of helical 
gearboxes in order to get the minimal length of gearboxes. Basing on relation of torque 
on the driving gear shafts and regular contact resistance of gear units, a new model for 
determination of partial ratios has been established. 

1. Đặt vấn đề 

Kết quả phân phối tỷ số truyền (TST) uh trong hộp giảm tốc (HGT) hai cấp bánh răng trụ có 

ảnh hưởng quyết định không những đến kích thước, khối lượng, kết cấu, khả năng bôi trơn mà 

còn ảnh hưởng đến độ bền của các chi tiết máy trong hộp [2, 3]. 

Hiện nay, việc thiết kế HGT hai cấp bánh răng trụ có kích thước nhỏ gọn thường xác định 

TST của các cấp bộ truyền bằng phương pháp đảm bảo tổng khoảng cách trục nhỏ nhất, theo một 

trong các cách sau: Tính toán bằng đồ thị hoặc tính theo công thức kinh nghiệm. 

Tính toán bằng đồ thị: Phương pháp này được giới thiệu trong [7], được trích dẫn lại trong 

[2]. Theo phương pháp này, tỷ số truyền u1 của bộ truyền cấp nhanh được xác định từ đồ thị trình 

bày trên hình 1, dựa vào tỷ số truyền chung uh của hộp. 

Phương pháp này có độ chính xác không cao do phải tra đồ thị, lại bất tiện vì luôn phải mang 

theo tài liệu tra cứu, khó khăn khi lập trình tính toán tự động [3]. 

 
 

Hình 1. Đồ thị xác định tỷ số truyền u1 của bộ truyền cấp nhanh 

trong hộp giảm tốc hai cấp bánh răng trụ 

Tính theo công thức gần đúng: Theo phương pháp này, tỷ số truyền u1, của bộ truyền cấp 
nhanh trong hộp được tính theo công thức [3, 7]: 

2/3

1 2/3

1

2

h h

h h

u u
u

u u





 (1) 

Tính toán theo công thức (1) cho kết quả nhanh chóng và chính xác, thuận tiện cho việc lập 
trình tự động tính toán thiết kế. Tuy nhiên, trong trường hợp này, kích thước bánh lớn của bộ 
truyền cấp nhanh tương đối lớn, làm tăng tổn thất do khuấy dầu trong hộp [3]. 

Dựa trên kết quả phân tích mối liên hệ giữa các mômen xoắn trên trục bánh răng dẫn cấp 
nhanh và cấp chậm, điều kiện về độ bền đều tiếp xúc của các bộ truyền, bài báo trình bày một 
phương pháp tính toán tỷ số truyền trong hộp giảm tốc hai cấp bánh răng trụ nhằm thu được chiều 
dài HGT được thiết kế là nhỏ nhất. 

2. Xác định chiều dài hộp giảm tốc 

Theo hình 2, chiều dài hộp giảm tốc hai cấp bánh răng trụ được xác định theo công thức: 

11 22
1 2

2 2

w w
w w

d d
L a a     (2) 

dw11: Đường kính vòng lăn bánh dẫn cấp nhanh, mm; dw22: Đường kính vòng lăn bánh bị dẫn 
cấp chậm, mm; 
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Hình 2. Xác định chiều dài hộp giảm tốc 

aw1: Khoảng cách trục của bộ truyền cấp nhanh 

11 21 21
1

1

1
1

2 2

w w w
w

d d d
a

u

 
   

 

 (3) 

dw21: Đường kính vòng lăn bánh bị dẫn cấp nhanh, mm; u1: Tỷ số truyền của bộ truyền cấp 

nhanh; 

aw2: Khoảng cách trục của bộ truyền cấp chậm 

12 22 22
2

2

1
1

2 2

w w w
w

d d d
a

u

 
   

 

 (4) 

dw21: Đường kính vòng lăn bánh bị dẫn cấp chậm, mm; u2: Tỷ số truyền của bộ truyền cấp 

chậm. 

Thay (3) và (4) vào (2), ta có: 

21 22

1 2

2 1
1 2

2 2

w wd d
L

u u

   
      

   

 (5) 

Độ bền tiếp xúc của bộ truyền bánh răng được xác định theo công thức [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8]: 

 
 1H2

11w1w1

11H11
11H1M1H

dbu

1uKT2
zzz 


   (6) 

ZM - hệ số xét đến cơ tính của vật liệu các bánh răng; ZH - hệ số hình dạng bề mặt tiếp xúc; 

Z - hệ số xét đến sự trùng khớp của răng; KH - hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc; u - tỷ số truyền; 

bw - chiều rộng vành răng; dw1 - đường kính vòng lăn bánh dẫn; [σH] - ứng suất tiếp xúc cho phép 

của bộ truyền; 

dw1 Sw2 

L 

dw11 dw21 

dw12 dw22 
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Mômen xoắn cho phép trên trục bánh răng dẫn: 

2 2

1
1 2

[ ]
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 (7) 

Thay 
1wbaw d)1u(
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  vào (7), ta có: 

3 32
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    (8) 

Đường kính vòng lăn bánh răng bị dẫn: 

2

1
3

2

0

4 [ ]

[ ]

i i
w i

bai i

u T
d

K
  (9) 

[T1i]: Mômen xoắn cho phép trên trục bánh dẫn cấp nhanh và cấp chậm. 

Gọi Tr là mômen xoắn trên trục ra của hộp giảm tốc, ta có: 

2 2

1 2

11 11

[ ]

[ ]

r r
brt ol

T T
u u u

T T
      (10) 

u1, u2: Tỷ số truyền của bộ truyền cấp nhanh và cấp chậm; ηbrt: Hiệu suất của một cặp bánh 
răng trụ, ηbrt = 0,96 ÷ 0,98 [2, 7]. ηol: Hiệu suất của một cặp ổ lăn, ηol = 0,99 ÷ 0,995 [2, 7]. 

Từ (10), ta có: 

11 2 2
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  (11) 

Thay (11) vào (9), ta có: 

3
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  (12) 

Tính toán tương tự cho bộ truyền cấp chậm, ta có: 

2
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    (13) 

Mômen xoắn cho phép trên trục bánh dẫn cấp chậm: 
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Thay (14) vào (9), ta có: 

2
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  (15) 

Thay dw21, dw22, Cψ = ψba2/ψba1, CK = [K02/K01] và η = ηbrtηol vào (5), ta có: 

2 2
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2 2

01 1 2 2
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ba h K

uT u u
L

K u u C C u



 

    
       

    

 (16) 

Trong đó: ψba1 = 0,25 ÷ 0,4; Cψ = 1,2 ÷ 1,3; CK = 1,0 ÷ 1,3; η = ηbrtηol = 0,95 ÷ 0,975[2, 7]. 

Chọn: ψba1 = 0,3; Cψ = 1,25; CK = 1,2; η = ηbrtηol = 0,963 và thay vào (16), ta có: 
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1 333
2

01 2 1 2

[ ] 2 1
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 (17) 

3. Phân phối tỷ số truyền theo yêu cầu chiều dài hộp nhỏ nhất 

Chiều dài hộp giảm tốc sẽ có giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi phương trình (17) đạt giá trị nhỏ 
nhất. Hay: 

 1 33
1 2 0 2

2 1 2

u 2 1
min L f (u ;u ) min 2,396K 1 0,214 u 2

u u u

      
         

      

 (18) 

Trong đó: uh – u1u2 =0; uh = 5 ÷ 40;  

Giải phương trình (18) theo phương pháp nhân tử Lagrange với ẩn u1, ta có: 

3
h h

1
3

h

u 0,214u
u

u 0,214





 (19) 

Phương trình (19) dùng để tính toán tỷ số truyền của bộ truyền cấp nhanh theo tỷ số truyền 
chung uh khi thiết kế hộp giảm tốc hai cấp bánh răng trụ. Khi phân phối tỷ số truyền theo phương 
pháp này thì hộp giảm tốc được thiết kế sẽ có chiều dài nhỏ nhất (so với các phương pháp phân 
phối tỷ số truyền khác). 

Khi đã có u1, thì tỷ số truyền u2 của bộ truyền cấp chậm được xác định theo công thức       
[2, 3, 7]: 

2

1

hu
u

u
  (20) 

4. Kết luận và kiến nghị 

1. Bài báo đã thiết lập được công thức dùng để tính toán tỷ số truyền của các bộ truyền 
trong hộp giảm tốc hai cấp bánh răng trụ. Các công thức này được xây dựng dưới dạng hàm giải 
tích sơ cấp, không những cho kết quả tính toán tỷ số truyền nhanh chóng và chính xác, mà còn tạo 
điều kiện thuận lợi để lập trình tự động tính toán thiết kế; 

2. Kết quả của bài báo có thể dùng để tính toán tỷ số truyền trong hộp giảm tốc hai cấp 
bánh răng trụ, làm cơ sở khoa học cho việc phân phối tỷ số truyền trong các loại hộp giảm tốc 
khác. Đồng thời, có thể dùng làm tài liệu tham khảo khi nghiên cứu, cũng như trong công tác giảng 
dạy và học tập. 
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CHUYỂN BIẾN PHA KHI HÓA GIÀ HỢP KIM Cu-15Ni-8Sn Ở 4500C 
PHASE TRANSFORMATION DURING AGING OF Cu-15Ni-8Sn ALLOY AT 4500C 

 

PGS.TS. LÊ THỊ CHIỀU1,ThS. SÁI MẠNH THẮNG1 
ThS. LÊ THỊ NHUNG2 

1) Đại học Bách Khoa Hà Nội; 2) Đại học Hàng Hải Việt Nam 
Tóm tắt 

Quá trình nhiệt luyện hợp kim Cu-15Ni-8Snbao gồm nung hợp kim đến nhiệt độ 820oC, 
giữ trong khoảng thời gian nhất định để các nguyên tố hợp kim hòa tan vào đồng, tạo nên 
dung dịch rắnquá bão hòa một pha đồng nhất, sau đó nguội nhanh trong nước lạnh để 
giữ dung dịch ở nhiệt độ thường, tiếp theo hóa già hợp kim ở 4500C trong 2 giờ.  Từ dung 
dịch rắn quá bão hòa, khi hóa già, nguyên tố hợp kim tách ra, tạo nên các vùng tổ chức 
spinodal nhỏ mịn, tăng bền cho hợp kim. Tăng nhiệt độ hóa già pha γ được tiết ra, tạo 
nên các phần cứng và mềm trong tổ chức, thay đổi cơ tính hợp kim, đáp ứng yêu cầu làm 
việc của các loại ổ trục chịu tải trọng nặng. 

Key words: Cu-15Ni-8Sn, cấu trúc spinodal, pha γ 
Abstract 

After casting, the Cu-15Ni-8Sn alloy was solution annealed at 820oC ,rapid quenching to, 
room temperature and reheated for aging at 4500C in 2h. During aging, from unifom 
solution, the alloy atoms diffuced, created spinodal structure, improve hardeness for alloy. 
Incease aging temperature, the phaseγwith low hardenessdeveloped. The diffence of 
harness of phases in microstructure and high strength making alloy meet requerments 
heavy loads  bearing. 

Key words: Cu-15Ni-8Sn, spinodal structure, phase γ 

1.Mở đầu 

Hợp kim Cu-15Ni-8Sn  thường được sử 
dụng để chế tạo các chi tiết làm ổ trục làm việc 
trong điều kiện khắc nghiệt như tốc độ cao, chịu tải 
trong nặng dùng trong lĩnh vực hàng không hoặc 
trong các máy khai thác khoáng sản, máy mỏ...Ưu 
điểm lớn của hợp kim Cu-15Ni-8Sn là cơ tính tốt, 
khả năng truyền nhiệt lớn và có hệ số ma sát nhỏ. 
Với thành phần 15% Ni, 8%Sn, còn lại là Cu, khi 
làm nguội cân bằng, thành phần pha của hợp kim 
bao gồmα + (α+γ), trong đó α là dung dịch rắn của 
Ni và Sn hòa tan trong Cu có cơ tính tương đối 
cao, γ là pha giàu thiếc, khá mềm phân bố cùng 
với α là pha cứng, do vậy trong tổ chức của hợp 
kim có pha cứng α để đỡ trục chống ma sát, pha 
mềm γ khi làm việc bị mòn đi thành rãnh chứa dầu 
có tác dụng bôi trơn giảm hệ số ma sát, giảm nhiệt 
ổ trục[1 ].  

 

Hình 1. Giản đồ pha (Cu-15Ni)-Sn[1] 

Ở nước ta hiện nay các bạc trục trên cơ sở Cu-15Ni-8Sn đều được sử dụng ở trạng thái 
đúc, tổ chức đúc thường bị thiên tích, sự phân bố pha cứng và pha mềm không đồng đều, hơn 
nữa, pha α không được hóa bền nên ổ trục có cơ tính thấp, dễ bị biến dạng khi chịu lực, chóng bị 
mài mòn và tính ma sát không tốt.  

Quá trình nhiệt luyện hợp kim Cu-15Ni-8Sn bao gồm nung đồng đều hóa hợp kim sau đúc 
để hòa tan hết các nguyên tố hợp kim vào dung dịch rắn đồng nhất α, nguội nhanh để giữ dung 
dịch rắn đến nhiệt độ thường. Ở nhiệt độ thường, dung dịch rắn chứa lượng nguyên tố hợp kim 
lớn hơn giới hạn hòa tan là dung dịch rắn quá bão hòa. Tiếp theo là nung và giữ hợp kim ở các 
chế độ khác nhau. Từ dung dịch rắn quá bão hòa, các nguyên tố hợp kim khuếch tán, tập trung  
lại, ở nhiệt độ khoảng 350oC tạo nên tổ chức spinodal vô cùng nhỏ mịn, hóa bền cho hợp kim. 
Tăng nhiệt độ lên trên 400oC, lượng nguyên tử Sn tập trung đủ, tạo nên pha γ. Tổ chức bao gồm α 
và γ, với pha α đã được tăng mạnh cơ tính nhờ quá trình phân hủy dung dịch rắn thành ra các 
vùng tổ chức spinodal. Bên cạnh đó, pha γ mềm, phân bố đồng đều, lượng pha có thể khống chế 
theo ý muốn, tùy thuộc vào nhiệt độ hóa già, làm tăng tính chống ma sát cho hợp kim[2,3,4]. 
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2. Thực nghiệm  

Hợp kim được nấu trong lò cảm ứng trung tần, sau khi nấu được phân tích thành phần.  

Bảng 1. Thành phần hóa học mác hợp kim Cu-15Ni-8Sn 

Cu Zn Pb Sn P Mn Fe Ni Si Mg Al S 

75.2 - - 8.95 0.095 0.0038 0.267 15.4 - - - 0.0189 

Tiến hành nhiệt luyện trong lò Lò nhiệt luyện Ketong,có kích thước buồng: 200x120x80mm. 

Công suất: 2,5kW, Nhiệt tối đa: 10000C, theo quy trình: 

 
                                                                          oC 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Hình 2. Sơ đồ quy trình nhiệt luyện mẫu 

Sau khi nhiệt luyện các mẫu được phân tích tổ chức tế vi trên kính Axiovert 25A. Đo độ 

cứng thô đại và độ cứng tế vi các pha. Các thí nghiệm trên được thực hiện tại phòng thí nghiệm 

Kim loại học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

3. Kết quả 

3.1. Nghiên cứu sự thay đổi  tổ chức tế vi hợp kim Cu-15Ni-8Sn khi xử lý nhiệt 

Tổ chức hợp kim Cu-15Ni-8Sn sau đúc như hình 3: 

Hình 3. Tổ chức sau đúc x 200 Hình 4.Tổ chức sau ủ x 200 

Ảnh tổ chức hợp kim Cu-15Ni-8Sn sau đúc cho thấy hiện tượng thiên tích thành phần mạnh 
(hình 3). Độ cứng sau đúc là 110HV. 

Ở trạng thái ủ: Sau khi giữ nhiệt đồng đều 4h ở 8200C, nguội chậm cùng lò, tổ chức hợp kim 
Cu-15Ni-8Sn ở dạng hai pha α + γ trên toàn bộ nền kim loại, là tổ chức cân bằng được tạo ra phù 
hợp với giản đồ trạng thái, hạt phát triển thô to (hình 4).  

  Tôi hợp kim: Hợp kim đồng đều hóa ở 8200C thời gian giữ nhiệt 3h, nguội nhanh trong nước 
lạnh, tổ chức đạt được là một pha α. Tổ chức này có độ cứng thấp khoảng 100HB. Có xuất hiện tổ 
chức dạng song tinh (hình 5). Với tổ chức đồng đều như vậy, hợp kim đã được chuẩn bị để quá 
trình phân rã spinodal và chuyển pha trật tự hóa có thể xẩy ra khi hóa già tiếp theo. 

 
 

 

8200C 

Nước 
4500C 

Thời gian 
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Bảng 2.  Độ cứng pha α và α+γ 

 

Sau khi đồng đều hóa ở 8200C, giữ nhiệt 3h, nguội nhanh trong nước, hợp kim Cu-15Ni-8Sn 

được hoá già ở các nhiệt độ 4500Ctrong thời gian trong 2h.  

Hóa già ở nhiệt độ 4500C, giữ nhiệt 2h, trong tổ chức hợp kim xuất hiện pha thứ hai màu 

sẫm. Hỗn hợp α+γ phát triển theo biên hạt của tổ chức nền pha α (hình 6). Theo trình tự chuyển 

biến khi tăng nhiệt độ, Sn đã tập trung đủ hàm lượng tới hạn, pha γ được tạo ra là pha có cấu trúc 

DO3 có kiểu mạng lập phương tâm khối. Pha này làm giảm cơ tính hợp kim [4,5]. 

3.2. Kết quả độ cứng của mẫu sau hóa già 

 

Hình 7.Khảo sát độ cứng các pha trong hợp  kim Cu-15Ni-8Sn  
tôi 8500C giữ nhiệt 2,5h, hoá già 4500C giữ nhiệt 2h 

Vị trí các vết đo được khoanh tròn như trên hình 7. Vết đo được thực hiện trên nền vùng tổ 

chức một pha α và vùng hỗn hợp hai pha α+γ. Kết quả đo độ cứng các pha theo bảng 2. 

Các giá trị độ cứng đo được (bảng 2) cho thấy trong hợp kim Cu-15Ni-8Sn sau xử lý nhiệt 

hoá già, nền dung dịch rắn pha α có độ cứng cao hơn hẳn so với pha tiết ra. Kết quả đó gián tiếp 

khẳng định là trong quá trình hóa già, hợp kim đã trải qua phân rã spinodal và các pha chuyển tiếp 

của nó. Phân rã có hiệu quả tăng bền mặc dù tổ chức pha α dưới kính hiển vi không quan sát thấy 

sự thay đổi so với trạng thái sau đồng đều hoá. Pha α sau xử lý đồng đều hóa có độ bền thấp 

khoảng 90-110HV. Quá trình xử lý hóa già đã làm cho pha α có độ cứng cao gấp 3-4 lần lên tới 

390HV. Trong khi đó hỗn hợp (α+ γ) có độ cứng thấp hơn hẳn, chứng tỏ pha γ tạo ra là pha có độ 

cứng thấp, làm giảm độ cứng hỗn hợp hai pha (α+ γ)[4,5].  

Độ cứng của hợp kim thay đổi rõ rệt khi theo nhiệt độ hóa già. Độ cứng hợp kim Cu-15Ni-

8Sn sau đúc: 110HB. Độ cứng hợp kim Cu-15Ni-8Sn sau đồng đều hóa ở 8200C giữ nhiệt 3h: 

98HB. Độ cứng sau hóa già đạt được 234HV. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu trên hợp kim Cu-15Ni-8Sn cho thấy khi tăng nhiệt độ và thời gian hóa già, Sn có 
điều kiện khuếch tán, nguyên tử Sn  tập trung đủ tạo pha cân bằng γ, bắt đầu từ biên giới hạt, sau 
đó phát triển dần, hiệu ứng tăng bền bằng phân rã spinodal và trật tự hóa bị hủy bỏ, độ cứng của 
hợp kim giảm. 

  

Hình 5. Ảnh tổ chức tế vi hợp kim Cu-15Ni-8Sn 
sau đồng đều hóa ở 8200C giữ nhiệt 3h, nguội 

trong nước 

Hình 6.Tổ chức tế vi hợp kim Cu-15Ni-8Sn sau tôi 
8200C giữ nhiệt 3h, hóa già 4500C trong 2h 

Vùng pha Độ cứng, HV 

α 

 

390 Trung bình 
387 382 

387 

α + γ 

 

238 Trung bình 
235 230 

237 
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+  Hợp kim Cu-15Ni-8Sn đồng đều ở 8200C và hóa già ở khoảng 4500C khoảng thời gian 2h 

đạt độ cứng khoảng 234HV, tăng 200% so với trạng thái đúc (110HV). 

+ Khi xử lý hoá già tạo pha, pha tạo ra có độ cứng thấp hơn hẳn nền  dung dịch rắn tạo cho 

hợp kim có giá trị ứng dụng làm vật liệu ma sát.  
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HÒA ĐỒNG BỘ TỰ ĐỘNG CÁC MÁY PHÁT ĐIỆN TÀU THỦY 

AUTOMATIC SYNCHRONIZING OF MARINE DIESEL GENERATORS 
 

TS. HOÀNG ĐỨC TUẤN 

Khoa Điện – Điện tử, Trường ĐHHH Việt Nam 

Tóm tắt 

Trạm phát điện tàu thủy trong quá trình hoạt động thường xuyên phải thực hiện việc hòa 

đồng bộ giữa các máy phát điện khi chúng công tác song song. Việc hòa đồng bộ các 

máy phát điện với nhau đòi hỏithông số về điện áp, tần số, góc pha điện áp giữa máy 

phát điện và lưới phải nằm trong dải cho phép và vấn đề chọn thời điểm hòa đồng bộ là 

vô cùng quan trọng, nếu chọn thời điểm hòa đồng bộ không chính xác có thể dẫn đến 

mất điện toàn tàu, gây ra tình huống nguy hiểm cho con người, hàng hóa, thiết bị và con 

tàu. Hiện nay, thiết bị hòa đồng bộ đang được ứng dụng kỹ thuật tương tự, dẫn đến việc 

xác định thời điểm hòa đồng bộ có sai số lớn làm cho quá trình hòa đồng bộ gây ra xung 

dòng điện lớn,dẫn đến quá trình hòa đồng bộ có thể không thành công. Vì vậy, vấn đề 

xây dựng thiết bị hòa đồng bộ ứng dụng kỹ thuật số sẽ giảm được sai số do thiết bị gây 

lên.   

Abstract 

Marine electrical power station during regular operation to perform the synchronization 

between the generators work in parallel. The synchronization of generators required 

parameters for voltage, frequency, phase angle of the generator voltage and the bus 

voltage must be within acceptable ranges and problems synchronizing timing is extremely 

important, if timing synchronization inaccuracies may lead to electrical power blackout, 

causing dangerous situations for people, goods, equipment and ship. Currently, 

synchronizing devices are being applied similar techniques, leading to the timing 

synchronizing large gap makes the process of synchronizing cause large currentspulses 

can make the process synchronization fails. Therefore, the application ofdigital 

synchronizer will reduce errors, which caused by synchronizer. 

Key words: Marine electrical power station, the synchronization of generators,automatic 

synchronizer. 
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1. Giới thiệu 

Nguồn điện cung cấp cho các phụ tải trong hệ thống điện năng tàu thuỷ có thể lấy từ những 
nguồn điện độc lập hoặc một nguồn chung do nhiều tổ máy phát điện công tác song song với 
nhau. Tuy nhiên, khi các máy phát điện công tác song song thì phải thực hiện hòa đồng bộ giữa 
các máy phát điện để đưa chúng vào công tác song song, việc hòa đồng bộ được coi như thành 
công khi thời gian hòa ngắn và xung dòng điện nhỏ, vấn đề xác định thời điểm hòa các máy phát 
điện vào công tác song song được thực hiện bằng tay nhờ hệ thống đèn tắt, đèn quay và đồng bộ 
kế, đây cũng là một trong những nguyên nhân có thể làm sập lưới điện và mất điện toàn tàu nếu 
người vận hành xác định sai thời điểm đóng máy phát lên lưới và gây ra hiểm họa khôn lường đối 
với an toàn của hàng hóa, con tàu và con người [1, 2, 4]. 

Do đó, để giảm thiểu sự cố do quá trình hòa đồng bộ các máy phát điện tàu thủy gây lên, 
hiện nay trên các con tàu có mức độ tự động hóa cao, thì trạm phát điện đã sử dụng thiết bị hòa 
đồng bộ tự động của các hãng DIEF, SELCO, tuy nhiên các thiết bị này được chế tạo ứng dụng kỹ 
thuật điện tử tương tự, vì vậy gây ra sai số lớn, dẫn đến việc xác định thời điểm hòa đồng hòa 
thiếu chính xác. Chính vì vậy, phương án xác định chính xác thời điểm hòa sử dụng hệ thống hòa 
đồng bộ tự động ứng dụng kỹ thuật số nhằm tăng độ chính xáclà vấn đề cần thiết và nhận được 
sự quan tâm lớn của các nhà khoa học trong, ngoài nước. Đã có nhiều công trình nghiên cứu đưa 
ra các phương pháp xác định thời điểm hòa đồng bộ [2, 3], tuy nhiên những công trình này không 
đưa ra phương án thiết kế cụ thể cho hệ thống hòa đồng bộ tự động ứng dụng kỹ thuật số. 

Bài báo đề cập đến việc xây dựng hệ thống hòa đồng bộ tự động ứng dụng kỹ thuật số, 
nhằm xác định chính xác thời điểm hòa đồng bộ các máy phát điện tàu thủy. Kết quả nghiên cứu 
được trình bày trong các phần sau. 

2. Cơ sở toán học của hòa đồng bộ các máy phát điện tàu thủy 

Hệ thống tự động hoà đồng bộ phải thực hiện các chức năng như kiểm tra điện áp, tần số 
máy phát điện cần hoà đồng bộ, điều chỉnh cân bằng tần số của lưới và máy phát điện cần hoà 
đồng bộ, sau đó chọn thời điểm gửi tín hiệu đóng áptômát máy phát điện cần hoà [1, 2, 5]. 

Trong thực tế, để điều chỉnh giá trị điện áp U1 = U2 và tần số f1 = f2 là khó có thể thực hiện 
được. Với sự khác nhau nhỏ giữa U1 với U2, f1 với f2 thì xung dòng xuất hiện khi hoà là không lớn. 

Vì vậy, cho phép sự chênh lệch giá trịđiện áp và tần số làU = (6  8)%Uđm,f = (0,01  0,3) Hz. 

Đối với trạm phát điện xoay chiều, muốn hoà một máy phát điện vào lưới cần thoả mãn ba 

điều kiện sau U1 = U2, f1 = f2,  = 0, trong đó là góc lệch pha giữa hai vectơ điện áp pha tương 

ứng.  Giả thiết khảo sát trường hợp U1 = U2 = U, f1 f2,  0, xét các véc tơ điện áp pha A của máy 
phát điện và lưới, ta có [1, 2, 5]: 

u1(t) = U1sin1t = Usin1t (v)                                                    (1) 

u2(t) = U2sin2t = Usin2t (v)                                                    (2) 

Trong đó u1(t) là giá trị điện áp tức thời pha A của điện áp lưới pha A, 1 là tần số góc của 
điện áp lưới, U là giá trị điện áp cực đại của lưới và máy phát điện, u2(t) là giá trị điện áp tức thời 

pha A của máy phát điện cần hòa, 2 là tần số góc của điện áp máy phát điện cần hòa. 

Khi đóu(t) = uS(t) = u1(t) - u2(t)                                                         (3) 

Vậy   1 2 1 2
S 1 2

( ) ( )
u t  U(sin t  sin t) 2 sin .cos

2 2
U t t

   
 

 
   (v)(4) 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Đặc tính điện áp us(t) 
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Nếu uS(t) được chỉnh lưu hai nửa chu kỳ thì nhận được US chính là đường bao của điện áp 
uS(t)  và US gọi là điện áp phách. 

 

 

 

 

  
 

 

Hình 2. Đặc tính điện áp phách khi chỉnh lưu hai nửa chu kỳ 

1 22 sin 2 sin
2 2

S
SU U t U t

 
  (v)(5) 

Trong đó: S = 1 - 2 là tần số góc trượt, 
1 2

S

S S

T
f




  , fS là tần số trượt 

 = s.t, do vậy góc  sẽ tăng dần theo thời gian. 

Giá trị điện áp phách US quyết định đến giá trị dòng điện cân bằng chạy giữa các máy phát 

điện khi hoà song song. Dòng điện cân bằng đạt giá trị lớn nhất khi góc   , có nghĩa là khi 2 

vectơ 1U  và 2U  ngược chiều nhau. 

 Khi hai điều kiện về tần số và góc lệch pha không thoả mãn (f2 f1,  0), sẽ có dòng điện 

cân bằng và dòng điện này có giá trị lớn nhất khi góc   . Dòng điện cân bằng lớn sẽ đốt nóng 

các cuộn dây và có thể gây cháy cuộn dây máy phát điện. 

Vấn đề đặt ra là khi hoà đồng bộ, dòng điện cân bằng ICB phải bằng 0, tức phải có US = 0 

(U = 0). Thực tế việc điều chỉnh cho f2 = f1 là khó có thể thực hiện được, do đó cho phép có sự 

sai lệch giữa f1 và f2 ở giới hạn cho phép fSCP = (0,01  0,3)Hz,  2 - 1SCP  

Vậy các điều kiện khi hoà đồng bộ là U1 = U2, 2 - 1SCPhoặc
2

S

S

T



 ,  = S.t = 0  

Thực tế muốn thực hiện được đúng thời điểm tiếp xúc giữa tiếp điểm động và tiếp điểm tĩnh 
của áptômát khi Us = 0, ta phải phát lệch đóng áptômát trước khi US = 0 một khoảng thời gian t0 = 
t1 + t2 (trong đó t1 là thời gian trễ của hệ thống, t2 là thời gian trễ của áptomat). 

Dựa trên cơ sở lý thuyết trên, khi xây dựng hệ thống tự động hoà đồng bộ chính xác phải 

thực hiện ba nhiệm vụ là tự động điều chỉnh cho U1 = U2, tự động điều chỉnh f2 = f1 (thực tế f2 - f1 

fCP), chọn thời điểm hoà đồng bộ, đó là lúc fS fSCP (SSCP) và  = 0. 

Nhiệm vụ thứ ba rất quan trọng, bắt buộc hệ thống tự động hoà đồng bộ nào cũng phải có. 
Còn 2 nhiệm vụ đầu có thể có hoặc không (nếu không có thì phải điều chỉnh bằng tay). 

Dựa vào phương pháp chọn thời điểm hoà có thể chia hệ thống tự động hoà đồng bộ thành 
hai loại tự động hoà đồng bộ góc trước, tự động hoà đồng bộ thời gian trước. Hệ thống hòa đồng 
bộ được xây dựng ở đây theo nguyên lý thời gian trước. 

3. Xây dựng các khâu chức năng cho hệ thống hòa đồng bộ tự động các máy phát điện tàu 
thủy ứng dụng kỹ thuật số. 

3.1. Khâu đo tần số của tín hiệu điện áp các máy phát điện  

Tần số của tín hiệu có thể đo theo hai cách, đếm số chu kỳ của tín hiệu cần đo trong một 
thời gian xác định hoặc đếm số chu kỳ của một tín hiệu chuẩn đã biết trong một chu kỳ tín hiệu cần 
đo. 

Để đo được chu kỳ của tín hiệu, cần có một tín hiệu chuẩn mà chu kỳ đã biết và sẽ đếm số 
chu kỳ này trong một vài chu kỳ của tín hiệu cần đo. Sơ đồ thực hiện được trình bày như hình 3. 

0 
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 Hình 3. Đo đếm chu kỳ tín hiệu cần đo  
 

Giả sử bộ đếm đếm được n xung chuẩn, chu kỳ cần đo là Tx = 2n.T 

1 1

2 2
x

x

f
f

T nT n
            (6) 

Trường hợp đếm trong m chu kỳ tín hiệu cần đo, thì  
2

( )x

n
T T

m
  

1

2 2
x

x

m mf
f

T nT n
                     (7) 

3.2. Khâu đo điện áp của các máy phát điện tàu thủy 

Phương pháp đo điện áp được áp dụng là dựa trên sự số hóa giá trị cần đo bằng mạch 
ADC. Số đọc được tại ngõ ra của bộ ADC được coi là tuyến tính đối với điện áp vào, điều này cho 
phép ta sử dụng vi xử lý để tính được giá trị của điện áp của các máy phát điện. 

 

Hình 4. Mạch đo điện áp sử dụng ADC 

Nếu ADC có n bit, sẽ có (2n-1) bước điện áp vào, giá trị điện áp vào tối đa là V, thì giá trị mỗi 
bước điện áp là: 

12 


nb

V
V  (v)           (8) 

Với mạch biến đổi và chỉnh lưu 10 .UkV   và giá trị ADC là a, thì 

                   )12.(

.
1




nk

Va
U  (v)                     (9) 

3.3. Khâu đo góc lệch pha giữa các điện áp của máy phát điện tàu thủy  

Để so sánh pha của hai điện áp, thông thường sử dụng phương pháp tách điểm “0”. Mạch 

tách điểm “0” là mạch so sánh với điện áp “0” vôn, mạch này có nhiệm vụ thay đổi điện áp ngõ ra 

khi điện áp ngõ vào biến đổi qua giá trị “0”. Mạch điện đơn giản nhất là dùng linh kiện op-amp, 

được thể hiện trên hình 5. 

Kết quả bộ đếm 
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Hình 5. Mạch phát hiện điểm “0” 

Điểm “0” được phát hiện bằng cạnh của xung ngõ ra. Với cách tách điểm “0” như vậy, việc 

so pha hai tín hiệu được thay bằng việc tính khoảng thời gian S giữa hai điểm “0”. 

4. Kết luận 

Hệ thống hòa đồng bộ tự động được xây dựng sử dụng các khâu đo tần số, điện áp, góc 
lệch pha dựa trên kỹ thuật xử lý tín hiệu bằng phương pháp số đã nâng cao độ chính xác của các 
phép đo, so sánh, đơn giản hóa trong xây dựng cấu trúc, mềm hóa trong thuật điều khiển và đáp 
ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống hòa đồng bộ tự động các máy phát điện tàu thủy. Đây là 
những bước thiết kế ban đầu nhằm tạo tiền đề cho việc chế tạo thiết bị, hệ thống hòa đồng bộ tự 
động ứng dụng kỹ thuật số trong thời gian tới, để thay thế các sản phẩm ngoại nhập, chủ động 
trong khai thác và làm chủ công nghệ phục vụ cho ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam. 
Trong khuôn khổ bài báo này chỉ đề cập đến vấn đề xây dựng các khâu chức năng của hệ thống 
hòa đồng bộ tự động, phần chế tạo hệ thống sẽ được trình bày ở các bài báo tiếp theo.  
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Abstract 

In this article, some experiments were carried out. The research aimed at the effect of 
ultrasound parameters on the size distribution of nickel micropartiles which were 
producted by the new processing-ultrasound-aided electric discharge with the electric 
discharge machining (EDM). The results mainly indicate the relationship between the size 
of Ni microparticles and the ultrasound parameters including the ultrasound power and 
frequency.  

Key words: Ultrasound-aided electric discharge; EDM; ultrasound paramters; micropartilcles. 
* Natural Science Foundation of China (NSFC) under the Grants 51275324 and 51175355 

1. Đặt vấn đề 

Trong gia công chế tạo nói chung cũng như gia công bằng hệ thống tia lửa điện kết hợp với 
sóng siêu âm nói riêng, chúng ta chủ yếu quan tâm đến sản phẩm chế tạo mà bỏ qua phoi gia 
công, gây ra lãng phí vật liệu và ảnh hưởng đến môi trường. Để không gây ra lãng phí vật liệu và 
ảnh hưởng đến môi trường, đã có nhiều nhóm nghiên cứu[1] [2] [3] chỉ ra khi gia công bằng tia lửa 
điện kết hợp với siêu âm truyền thống (cưỡng bức trục chính), hệ thống gia công tia lửa điện kết 
hợp với siêu âm mà sóng siêu âm được tạo ra một cách riêng biệt[4], phoi gia công có dạng hạt 
tròn đặc, tròn rỗng, kích thước rất nhỏ từ vài chục đến vài trăm micromet. Các hạt này có rất nhiều 
tính năng như nhẹ, có khả năng hấp thụ sóng điện từ, hấp thụ nhiệt, có tích chất quang học…Các 
hạt này được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như chế tạo dược phẩm trong y học, làm 
chất xúc tác trong ngành hóa học, ngành môi trường, làm vật liệu quang điện và đặc biệt là làm vật 
liệu tàng hình hấp thụ sóng rada trong ngành quân sự[5]… 

Đối với hệ thống gia công tia lửa điện kết hợp với siêu âm mà sóng siêu âm được tạo ra một 
cách riêng biệt là một phương pháp gia công mới, nên việc nghiên cứu phoi gia công mới chỉ dừng 
lại ở việc phân tích cơ chế hình thành hạt rỗng[4] [6], mà chưa đưa ra được ảnh hưởng của thông số 
công nghệ đến kích thước hạt. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số sóng 
siêu âm đến đường kính hạt niken khi gia công bằng hệ thống tia lửa điện kết hợp với siêu âm mà 
sóng siêu âm được tạo ra một cách riêng biệt, từ đó đưa ra biểu đồ mối quan hệ phân bố kích 
thước hạt giữa công suất và tần số siêu âm với đường kính hạt niken. 

2. Phương pháp thí nghiệm 

Dùng máy gia công tia lửa điện điều khiển kỹ thuật số E46PM, hộp gia công được chế tạo 
bằng thép không rỉ có kích thước 260*190*170(mm), bên trên hộp gắn hệ thống phát siêu âm 
40KHz[1], dụng cụ điện cực và chi tiết gia công là Niken 99,99% có tiết diện 10mmx10mm, Vì niken 
có tính chất từ tính, nên sau khi gia công, dùng nam châm từ tính để hút các hạt vật liệu, dung cồn 
làm sạch các hạt vật liệu này và soi trên kính hiển vi SEM. 

3. Ảnh hưởng của công suất sóng siêu âm  

3.1 . Thông số thí nghiệm gia công  

Trong quá trình gia công, sử dụng dung dịch gia công là dầu gia công tia lửa điện chuyên 
dụng, thay đổi lần lượt công suất sóng siêu âm là 0W,150W, 400W, 600W. Đặt các thông số điện 
không thay đổi: Cường độ dòng điện 15A, điện áp phóng điện 45V, độ kéo dài xung máy phát 

300s, tần số sóng siêu âm 28 KHz.  

3.2 . Kết quả thí nghiệm và phân tích 
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Hình 2. Phân bố đường kính hạt Niken khi công suất sóng siêu âm thay đổi 

Hình 1 thể hiện hạt niken nhận được sau khi gia công, sử dụng phần mền Smileview & 
Origin thống kê đường kính các hạt niken ta được kết quả thể hiện ở biểu đồ hình 2. 

Từ hình 2 có thể thấy rằng, với công suất sóng siêu âm thay đổi khác nhau thì phân bố 

đường kính hạt tập trung nhiều nhất trong khoảng 1020m. Khi đường kính hạt nhỏ hơn 20m, 
công suất sóng siêu âm càng tăng thì tỉ lệ phân bố đường kính hạt niken càng tăng. Nhưng khi 

đường kính hạt lớn hơn 20m thì ngược lại, công suất sóng siêu âm càng tăng thì tỉ lệ phân bố 
đường kính hạt niken càng giảm. Điều này cho thấy rằng, khi công suất sóng siêu âm thì đường 
kính hạt niken càng nhỏ. Nguyên nhân là khi có sóng siêu âm, bên trong dung dịch gia công sẽ 
xuất hiện hiệu ứng tạo các bọt khí (hiệu ứng “không hóa”). Hiệu ứng “không hóa” sẽ làm tăng khả 
năng phá vỡ các hạt kim loại lỏng trong quá trình đông đặc và cũng hạn chế các nguyên tử kim 
loại bốc hơi tích tụ lại với nhau trong quá trình đông đặc, làm cho các hạt sau khi đông đặc nhỏ lại. 
Mà công suất sóng siêu âm càng tăng thì cường độ siêu âm càng tăng, hiệu ứng “không hóa” càng 
mãnh liệt, dẫn đến đường kính hạt niken càng nhỏ. 

4. Ảnh hưởng của tần số sóng siêu âm 

4.1 . Thông số thí nghiệm gia công  

Trong quá trình gia công, sử dụng dung dịch gia công là dầu gia công tia lửa điện chuyên 
dụng, thay đổi lần lượt tàn suất sóng siêu âm là 28KHz, 68KHz, 120KHz. Đặt các thông số điện 
không thay đổi: Cường độ dòng điện 15A, điện áp phóng điện 45V, độ kéo dài xung máy phát 

300s, công suất sóng siêu âm 400W.  

4.2 . Kết quả thí nghiệm và phân tích 

Hình 3 thể hiện hạt niken sau khi gia công, sử dụng phần mền Smileview & Origin thống kê 
đường kính các hạt niken ta được kết quả thể hiện ở biểu đồ hình 4. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Từ hình 3 có thể thấy rằng, với tần số sóng siêu âm là 28KHz và 68 KHz đều xuất hiện 
đường kính hạt nhỏ hơn 5μm, đặc biệt là các hạt có đường kính cỡ nanomet. Ngược lại, với tần số 
sóng siêu âm là 120KHz thì không xuất hiện đường kính hạt nhỏ hơn 5μm, nhưng lại xuất hiện 

đường kính hạt lớn hơn 60μm. Trong phạm vi đường kính 010μm, gia công với tần số sóng siêu 
âm là 28KHz chiếm đến trên 30%, ngược lại gia công với tần số sóng siêu âm là 120KHz chỉ 

 

Thí nghiệm 5       Thí nghiệm 6   Thí nghiệm 7  
      

Hình 3. Hạt Niken sau khi chụp từ kính hiển vi SEM 
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chiếm 8,4%. Phạm vi đường kính hạt phân bố tập trung nhất với tần số  sóng siêu âm là 28KHz 

,68 KHz và 120KHz lần lượt là 510μm, 1015μm và 1520μm. Từ đây có thể nhận thấy, khi tần 
số sóng siêu âm càng tăng thì kích thước hạt càng tăng. Nguyên nhân là khi tần số sóng siêu âm 
càng tăng, hiệu ứng “không hóa” càng yếu và khó xảy ra. 

 

Hình 4. Phân bố đường kính hạt Niken khi tần số sóng siêu âm thay đổi 

5. Kết luận   

Bài báo đã thực hiện một số thí nghiệm để đưa ra được sự ảnh hưởng của một số thông số 
sóng siêu âm đến đường kính hạt niken khi gia công bằng hệ thống tia lửa điện kết hợp với sóng 
siêu âm riêng biệt. Cụ thể là đã nghiên cứu ảnh hưởng của công suất sóng siêu âm và tần số sóng 
siêu âm, sử dụng phần mềm Smileview & Origin thống kê đường kính hạt, đưa ra biểu đồ quan hệ 
giữa công suất và tần số siêu âm với đường kính hạt niken. Kết quả đưa ra là khi công suất sóng 
siêu âm càng lớn thì đường kính hạt niken càng nhỏ và khi tần số sóng siêu âm càng tăng thì kích 
thước hạt càng tăng. 
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Bài báo giới thiệu một số tác động của Công ước MLC 2006 tới các chủ tàu biển Việt 
Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và những khó khăn trước mắt về tài chính của các 
chủ tàu Việt Nam. 
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Astract 
This article introduces some affects of MLC 2006 to Vietnamese Shipowners in the 
international integration context and the difficulties ahead in term of finance of 
Vietnamese shipowners. 

1. Đặt vấn đề 

Những thay đổi của quy phạm pháp luật trong ngành Hàng hải sẽ ảnh hưởng tích cực đến 
sự phát triển của ngành theo xu thế bền vững. Ngành Hàng hải là một ngành có tính hội nhập 
quốc tế sớm hơn và rộng hơn so với nhiều ngành vận tải khác, điều này vừa là cơ hội để đội tàu 
các quốc gia vươn ra thị trường quốc tế, nhưng đồng thời cũng đem lại nhiều thách thức cho 
không ít các chủ tàu có tiềm lực tài chính hạn chế.  

Thực tế, trong thời gian qua ở Việt Nam đã có một số bài viết về ảnh hưởng của việc gia 
nhập Công ước MLC đối với ngành Hàng hải Việt Nam nói chung trên góc độ quản lý Nhà nước, 
lợi ích chung của thuyền viên. Tuy nghiên, chưa có những đánh giá các tác động của việc gia 
nhập Công ước này tới những khó khăn và thách thức của các chủ tàu Việt Nam. Do vậy, cần có 
những nghiên cứu đánh giá cụ thể hơn cả về lợi ích cũng như khó khăn trước mắt và lâu dài tới 
các chủ tàu Việt Nam. 

2. Giới thiệu tổng quan về MLC 2006 

2.1. Bối cảnh ra đời và hiệu lực của MLC 2006 

Công ước Lao động hàng hải, 2006 (Maritime Labour Convention, 2006) gọi tắt là MLC đã 
được Hội nghị các nước thành viên Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thông qua vào ngày 
23/02/2006 tại Geneva, Thụy Sỹ. Theo quy định, Công ước MLC 2006 sẽ có hiệu lực sau 12 tháng 
kể từ khi có tối thiểu 30 quốc gia thành viên của ILO với tổng dung tích đăng ký (GT) tối thiểu là 
33% tổng dung tích đội tàu biển trên thế giới tại thời điểm phê chuẩn. Thực tế, Công ước có hiệu 
lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2013.       

2.2. Mục tiêu của Công ước MLC 2006 

Công ước MLC 2006 nhằm đưa ra các quy định tiêu chuẩn để đảm bảo quyền lợi của 
thuyền viên trên toàn thế giới, không phân biệt thuyền viên thuộc quốc gia mà tàu treo cờ. Bên 
cạnh đó, Công ước này cũng đề cập tới sự cần thiết phải phối hợp giữa các tổ chức có thẩm 
quyền tại các quốc gia trong việc chấp nhận thực hiện một hệ thống kiểm tra, giám sát và cấp Giấy 
chứng nhận MLC có giá trị sử dụng rộng rãi khi tàu đến các cảng trên phạm vi toàn thế giới [6]. 

2.3. Tính phù hợp với các Công ước khác 

Do Công ước MLC 2006 ra đời muộn hơn so với các Công ước khác cho nên các tiêu 
chuẩn được đề ra trong Công ước này hoàn toàn phù hợp với các Công ước cốt lõi về Hàng hải 
khác (SOLAS 1974 và các lần sửa đổi bổ sung; STCW 1978 và các lần sửa đổi bổ sung; MARPOL 
73/78 và các lần sửa đổi bổ sung) và với thực tiễn hoạt động của vận tải biển trong xu hướng hội 
nhập quốc tế. 

2.4. Tình hình áp dụng tại Việt Nam 

Vào thời điểm Công ước MLC 2006 có hiệu lực thì ngành Hàng hải Việt Nam cũng đã sẵn 
sàng áp dụng các quy định của công ước này. Trước đó, các Bộ, ngành liên quan đã tích cực 
nghiên cứu, soạn thảo các văn bản pháp quy để điều chỉnh các lĩnh vực thuộc phạm vi ngành 
Hàng hải phù hợp với các quy định của Công ước này. Nhờ vào việc tham gia Công ước MLC 
2006 mà Việt Nam sẽ từng bước có được một hệ thống văn bản pháp quy hoàn chỉnh, minh bạch, 
phù hợp với các chuẩn mức chung của luật pháp quốc tế về lao động trong ngành Hàng hải. 

3. Những tác động tích cực của Công ước đối với các chủ tàu và thuyền viên Việt Nam 

3.1. Các tác động tích cực đến chủ tàu 

Công ước MLC 2006 có hiệu lực sẽ tác động tích cực tới các chủ tàu với các mức độ khác 
nhau, trên các mặt khác nhau, tùy theo trình độ phát triển kinh tế và luật lệ của các quốc gia tàu 
treo cờ. Chúng ta đi sâu phân tích, đánh giá cơ hội của chủ tàu trên một số mặt cụ thể sau đây khi 
gia nhập Công ước. 

a. Sử dụng đội ngũ thuyền viên có chất lượng cao: 

Trước khi Công ước có hiệu lực, một số chủ tàu của nhiều quốc gia có trình độ kinh tế chậm 
phát triển, trong đó có Việt Nam, ít chú trọng tới trình độ và năng lực của thuyền viên, thậm chí 
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không đáp ứng đầy đủ các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng 
chỉ và trực ca đối với thuyền viên, năm 1978, sửa đổi năm 1995 và 2010 (STCW 78/95/2010). Khi 
MLC 2006 có hiệu lực (Quy định 1.2 và 1.3 của Đề mục 1), Công ước này sẽ bổ trợ cho STCW và 
do đó làm cho chất lượng thuyền viên sẽ được nâng lên đáng kể, đặc biệt là các chủ tàu thuộc các 
quốc gia trên vùng Nam Á vốn lâu nay ít quan tâm đến chất lượng thuyền viên. 

Chất lượng thuyền viên là kết quả của đào tạo, cạnh tranh, trình độ và kinh nghiệm của 
thuyền viên. Bên cạnh đó, chất lượng thuyền viên cũng bao gồm khả năng giao tiếp cả trên tàu và 
trên bờ với các bên khác như chính quyền cảng, cảng vụ, hoa tiêu, đại lý, v.v. Trong môi trường 
vận tải quốc tế, tiếng Anh có xu hướng được sử dụng như là ngôn ngữ thông dụng, do vậy các 
chuẩn đạt được về tiếng Anh của thuyền viên sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho chủ tàu trong quá 
trình quản lý và khai thác các con tàu của họ trên các tuyến vận tải quốc tế. Thuyền viên Việt Nam 
được đào tạo rất bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ, nhưng lại hạn chế về tiếng Anh, do đó gây 
không ít khó khăn cho chủ tàu khi đối mặt với sự kiểm tra của các nhà chức trách tại các cảng 
cũng như việc triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất cụ thể của các chủ tàu nước ngoài khi 
thuê thuyền viên Việt Nam (trừ các sĩ quan). 

b. Đảm bảo an toàn và hiệu quả hơn trong quá trình khai thác tàu:  

Trước khi Công ước MLC 2006 có hiệu lực, vấn đề chất lượng thuyền viên chưa được quan 
tâm triệt để về mọi mặt, do vậy dễ xảy ra những sự cố đáng tiếc cho chủ tàu mà nguyên nhân bắt 
nguồn từ sự bất cẩn hoặc yếu kém về nhận thức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn của thuyền 
viên. Các thống kê trong những năm qua cho thấy các sự kiện hàng hải nghiêm trọng chủ yếu xảy 
ra đối với các tàu cũ chạy tuyến nội địa, đặc biệt là với các quốc gia buông lỏng quản lý chất lượng 
thuyền viên (đắm tàu khách của Hàn Quốc, Hy Lạp, đắm tàu hàng của  Việt Nam và các quốc gia 
trên vùng Biển Đỏ, vùng  phía nam biển Địa Trung Hải).  

 Khi Công ước MLC 2006 có hiệu lực, đội ngũ thuyền viên đạt tiêu chuẩn và chất lượng 
ngày càng nâng cao, các chủ tàu Việt Nam sẽ được giảm đáng kể các tai nạn lao động cũng như 
các tai nạn hàng hải. Bên cạnh đó, năng suất lao động của thuyền viên ngày càng tăng lên, chất 
lượng bảo quản hàng hóa tốt hơn, hiệu quả kinh tế của các chủ tàu sẽ cao hơn nhờ vào việc được 
sử dụng đội ngũ thuyền viên đạt chuẩn trình độ theo yêu cầu của MLC 2006 (Quy định 1.2 và 1.3 
của Đề mục 1). 

3.2. Các tác động tích cực đến thuyền viên Việt Nam 

Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, năm 2014 Việt Nam có khoảng 45.000 thuyền 
viên, trong đó gần 7.000 thuyền viên thuộc Hiệp hội chủ tàu Việt Nam, làm việc cho các chủ tàu 
biển Việt Nam và các chủ tàu nước ngoài chạy trên các tuyến quốc tế [1]. Thông qua việc triển 
khai thực hiện Công ước MLC 2006, đội ngũ thuyền viên Việt Nam sẽ được hưởng các quyền lợi 
hợp pháp với những điều kiện lao động tốt hơn cho họ, đặc biệt là tiền công, điều kiện ăn ở, chăm 
sóc y tế và phúc lợi xã hội khi làm việc trên tàu biển trong nước và nước ngoài. Một số lợi ích cụ 
thể của thuyền viên như sau: 

 a. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý: Một số quốc gia mà tàu treo cờ (đặc biệt là các 
nước cờ Thuận tiện) không quan tâm sâu sắc tới chế độ làm việc và nghỉ ngơi của thuyền viên khi 
là việc trên tàu biển, không quy định cụ thể chế độ này cho thuyền viên bằng các văn bản pháp 
quy, mà do các chủ tàu tự quy định với thuyền viên trong các hợp đồng thuê thuyền viên. Do vậy, 
dẫn đến tình trạng thuyền viên làm việc quá giờ, ít được nghỉ ngơi để phục hồi sức lao động, ảnh 
hưởng đến sức khỏe và tâm lý của thuyền viên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây 
tiềm ẩn tới các tai nạn lao động của bản thân thuyền viên và tai nạn cho tàu trong quá trình sản 
xuất vận tải.  

Trước khi MLC 2006 có hiệu lực, Bộ Giao thông vận tải của Việt Nam cũng đã nghiên cứu 
han hành Thông tư số 05/2012/TT-BGTVT quy định thời gian làm việc và nghỉ ngơi đối với thuyền 
viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. Cuối năm 2014, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 
121/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế 
độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển. Nhờ các chính sách đó mà thuyền viên làm 
việc trên các tàu biển có cơ hội được bù đắp tiền công lao động xứng đáng với công sức và thời 
gian mà họ đã bỏ ra.  

 b. Chỗ ăn ở, các trang thiết bị sinh hoạt và làm việc trên tàu được cải thiện: Vấn đề này 
được thấy rõ đối với các quốc gia kém phát triển kinh tế, có đội tàu biển lạc hậu về kỹ thuật, thậm 
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chí với cả nhiều chủ tàu ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua khai thác các tàu quá già cỗi. Tình 
trạng các phòng nghỉ của thuyền viên, bếp ăn tập thể trên nhiều tàu của các quốc gia nêu trên 
trước đây rất tồi tàn, bố trí không hợp lý đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của thuyền viên, 
đặc biệt là các tàu chạy tuyến nội địa (không đảm bảo độ kín để chống ồn, mát mẻ và thông 
thoáng khi đến mùa/vùng nóng, ấm áp khi đến mùa/vùng lạnh). Sau khi Công ước có hiệu lực, các 
chủ tàu mà trước hết là các tàu hoạt động tuyến quốc tế phải trang bị lại, nâng cấp, sửa chữa nơi 
ăn chốn ở của thuyền viên cho phù hợp quy định của Công ước để có được Giấy chứng nhận 
MLC. Nhờ đó mà thuyền viên làm việc trên tàu được cải thiện tích cực về sức khỏe và môi trường 
sinh hoạt, đặc biệt là làm cho họ cảm thấy hài lòng về điều kiện ăn ở trong thời gian xa gia đình và 
người thân. 

c. Đảm bảo an toàn lao động: Công ước đưa ra các quy định có tính tích cực hơn trong việc 
bắt buộc các chủ tàu phải thực sự quan tâm tới điều kiện lao động của thuyền viên trên các tàu 
biển. MLC 2006 qui định bắt buộc các công ty chủ tàu phải có chính sách về an toàn lao động và 
tạo môi trường làm việc an toàn cho thuyền viên phù hợp với luật quốc gia và thông lệ quốc tế. 
Các chủ tàu phải xây dựng qui trình hướng dẫn về nhận biết và các biện pháp cơ bản ngăn ngừa 
các tai nạn nghề nghiệp khi làm việc trên tàu. Các chủ tàu phải trang bị cho thuyền viên các thiết 
bị, dụng cụ an toàn cá nhân, hướng dẫn cho thuyền viên sử dụng một cách thành thạo các trang 
thiết bị đó. Nhờ vào việc áp dụng Công ước mà tai nạn lao động của thuyền viên chắc chắn sẽ 
giảm xuống một cách đáng kể, điều này hết sức có ý nghĩa đối với thuyền viên làm việc trên các 
tàu tại các nước kém phát triển kinh tế. 

d. Tiền công lao động được nâng lên: Công ước MLC 2006 yêu cầu các chủ tàu phải có qui 
trình thanh toán tiền công cho thuyền viên trong thời làm việc trên tàu (On board). Đồng thời các 
chủ tàu phải đảm bảo mức lương cơ bản trả theo nguyên tắc làm việc tối đa 8 giờ/ngày và 48 /một 
tuần. Số giờ làm việc nhiều nhất của thuyền viên không được vượt quá 14 giờ/ngày và 72 
giờ/tuần. Tiền lương tối thiểu làm ngoài giờ phải đảm bảo ở mức bằng 1,25 tiền lương cơ bản tính 
theo giờ [6]. 

Mức lương cơ bản phụ thuộc vào mức sống của từng quốc gia và chính sách tiền lương chi 
phối đến người lao động trong ngành hàng hải của các quốc gia. Lương cơ bản của một thuyền 
viên làm việc trên tàu phụ thuộc vào mức lương tối thiểu và hệ số lương theo chức danh tương 
ứng. 

Mức tiền công trả cho thời gian làm thêm giờ (Overtime) áp dụng khi quy định số giờ làm 
việc chuẩn trong tuần được hoàn thành. Số giờ làm việc trong tuần thay đổi từ 40 đến 48 giờ/tuần, 
tùy theo từng khu vực kinh tế. Các sĩ quan có thể nhận lương thêm giờ theo cách trả trọn gói và 
không chịu ảnh hưởng của các quy định về thời gian làm việc/thời gian nghỉ ngơi, họ được thanh 
toán theo nhiệm vụ cần thực hiện trên tàu ở mức 75-85% lương cơ bản, tùy theo thỏa thuận với 
chủ tàu [5]. Tuy nhiên, các thủy thủ có thể nhận trực tiếp tiền thêm giờ hoặc khoản trọn gói vào 
cùng với lương cơ bản tính theo số giờ vượt quá đã thỏa thuận. Số giờ làm thêm thường được ấn 
định ở mức 103 giờ/tháng, mức tiền ngoài giờ theo thỏa thuận nhưng ít nhất là bằng 1,25 tiền 
lương cơ bản tính theo giờ theo quy định của MLC 2006.  

Lương trả cho thuyền viên trong thời gian nghỉ phép trên tàu (Leave/vacation) cũng đã được 
một số quốc gia nhất định quan tâm. Đây là khoản tiền công trả cho mỗi thuyền viên trong thời 
gian họ được phép rời tàu để nghỉ ngơi nhưng thực tế vẫn phục vụ trên tàu. Thực tế cho thấy, các 
nhân viên làm việc trên bờ được phép rời văn phòng sau khi hết giờ làm việc và được nghỉ các 
ngày lễ và chủ nhật, trong khi đó thuyền viên công tác trên tàu phải làm việc suốt tất các ngày 
trong tháng, do đó họ phải được bù đắp cho sức lao động đã bỏ ra trong thời gian này. Thời gian 
nghỉ ngơi thực tế có thể được trả theo lương hoặc được thanh toán theo phụ phí nghỉ phép và nói 
chung từ khoảng 2,5 ngày/tháng theo mức tối thiểu của MLC 2006 (Quy định 2.4, mục 2, Tiêu 
chuẩn A2.4 của Đề mục 2) hoặc 9 ngày theo Công đoàn Hàng hải thế giới (ITF) cho đến mức quy 
định của ngành hàng hải của mỗi quốc gia (mỗi ngày làm việc trên tàu tính cho một ngày dự trữ). 
Chẳng hạn như Trung Quốc quy định thời gian này (Day leave per month service) là 8 ngày, 
Mexico, Philippine và nhiều nước khác là 15 ngày hoặc hơn, Myanma là 5 ngày [5]. 

3.3. Những ảnh hưởng của Công ước đến vấn đề tài chính của chủ tàu Việt Nam 

a.Chi phí vốn đầu tư tăng thêm: Do yêu cầu phải thỏa mãn các điều kiện cần thiết của Công 
ước để được cấp Giấy chứng nhận MLC, các chủ tàu Việt Nam phải bỏ thêm một khoản tiền để 
đầu tư bổ sung các trang thiết bị trên tàu. Khoản tiền này có thể lên tới hàng trăm triệu đồng hoặc 
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hàng tỷ đồng tùy thuộc vào cỡ tàu, loại tàu và tuổi tàu. Chi phí vốn đầu tư tăng sẽ kéo theo nhiều 
khó khăn cho chủ tàu trong quá trình khai thác, khấu hao tài sản cố định tăng lên, giá thành vận 
chuyển cũng tăng, khả năng cạnh tranh về giá lúc đó khó thực hiện, đặc biệt là đối với các chủ tàu 
có tiểm lực tài chính thấp, nguồn vốn hạn chế. 

b. Phát sinh chi phí vận hành và duy trì hệ thống trang thiết bị đáp ứng MLC: Ngoài việc phải 
bỏ ra một khoản không nhỏ vốn đầu tư để bổ sung trang thiết bị theo yêu cầu của MLC, các chủ 
tàu Việt Nam còn phải tốn thêm một khoản chi phí hàng năm để vận hành và duy trì hệ thống trang 
thiết bị cần thiết phục vụ cho thuyền viên trên tàu. Bên cạnh đó, một trách nhiệm lớn của chủ tàu 
liên quan đến tài chính hàng năm là tăng tiền công và đảm bảo trả lương cho thuyền viên đúng 
thời hạn, phải chi trả các phí tổn liên quan đến sức khỏe thuyền viên, việc hồi hương của thuyền 
viên.v.v. 

Dưới đây là những so sánh một phần chi phí tăng thêm của một số chủ tàu Việt Nam khi 
thực hiện Công ước MLC 2006, bao gồm thu nhập của thuyền viên và đầu tư bổ sung cải thiện nơi 
sinh hoạt của thuyền viên. 

Bảng 1. Tổng thu nhập của một số chức danh trên tàu hàng khô giữa ITF với VOSCO và VINASHIP 

S
TT 

 

Chức danh  

 

Theo ITF* 

(USD) 

Theo VOS ** 

(Quy đổi USD) 

 

Theo VNS *** 

(Quy đổi USD) 

 

Chênh lệch thu nhập giữa 

 ITF và VOS (%) ` 

1 Thuyền trưởng  4.228 2.231 2.376 189 177 

2 Máy trưởng  3.843 1.767 1.974 217 194 

3 Thuyền Phó 1  2.729 1.455 1.696 187 160 

4 Máy 2  2.185 1.324 1.582 165 138 

5 Thuyền Phó 2  2.185 1.063 1.164 205 187 

6 Máy 3  2.107 1.063 1.164 198 181 

7 Thuyền Phó 3  2.107 950 878 221 239 

8 Điện trưởng  2.185 879 792 248 275 

9 Thủy thủ   1.255 520 428 241 293 

10 Thợ máy 1.255 528 436 237 287 

11 Bếp trưởng  1.400 528 500 265 280 
 
Nguồn: *Drewy Shipping Consultants LTD (2007).Ship operation costs – Annual Review and Forecast  
** Công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam (2014). Bảng thanh toán lương (bình quân) cho nhóm tàu Panamax,  
*** Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship (2014). Bảng thanh toán lương (bình quân) cho nhóm tàu 
Handymax 

 Nhìn vào bảng lương trên, nếu các chủ tàu Việt Nam phải trả lương theo mức tương đương 
với quy định của Tổ chức Công đoàn Hàng hải Thế giới (ITF) giai đoạn năm 2007, thì các chủ tàu 
Việt Nam tính ở năm 2014 phải chi thêm một khoản rất lớn cho tiền lương của thuyền viên. Đây là 
một khó khăn rất lớn về tài chính đối với các chủ tàu Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế khi mà các 
đòi hỏi về tiền công phải tương đương với quy định của ITF. Từ năm 2008, một số nước có nền 
kinh tế khó khăn trong khu vực ASEAN như Myanma, Philippines cũng đã trả lương tháng cho 
thuyền trưởng đang công tác trên tàu hàng khô ở mức thấp nhất là 2.600 USD (Myanma) và 3.900 
USD (Philippines), trong khi đó ở Anh trả đến 10.000 USD/tháng [5]. Xét theo yêu cầu của Công 
ước MLC 2006 về việc chi trả lương (mức lương cho các chức danh căn cứ vào mức lương tối 
thiểu của ITF và trình độ phát triển kinh tế của từng khu vực) thì thuyền viên Việt Nam vẫn đang 
hưởng mức lương thấp nhất theo danh nghĩa hay theo bảng lương. Theo ITF, lương cơ bản của 
thuyền trưởng là 2.426 USD/tháng, tương đương với tổng thu nhập của thuyền trưởng trên tàu 
cùng cỡ ở Việt Nam mà VOSCO và VINASHIP áp dụng trong thời gian qua [2],[3]. Tuy nhiên, 
muốn biết tiền lương thực tế của thuyền viên Việt Nam đang làm việc trên các tàu Việt Nam so với 
các nước khác cao hay thấp thì phải căn cứ nhiều tiêu chí để đánh giá, trong đó có tiêu chí sức 
mua của đồng tiền thực tế tại từng quốc gia.  

 Bên cạnh chi phí tiền lương, các chủ tàu Việt Nam mà đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải 
biển có quy mô Nhỏ và Vừa với đội tàu lạc hậu lại gánh thêm khó khăn nữa về tài chính vì họ phải 
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bỏ thêm một khoản tiền để đầu tư và duy trì hệ thống sinh hoạt của thuyền viên đạt các tiêu chuẩn 
của Công ước về chỗ ăn ở và các trang thiết bị sinh hoạt, làm việc trên tàu. Các tàu càng cũ, lạc 
hậu thì chi phí để nhận được Giấy chứng nhận MLC càng cao, đây là một trong những yếu tố 
khách quan hạn chế các chủ tàu quy mô nhỏ tham gia vận tải tuyến quốc tế. Dưới đây là một ví dụ 
minh họa cho việc tăng chi phí đầu tư với các mức độ khác nhau của các tàu hàng khô tổng hợp 
cỡ trên 4.000 GT dưới 5 tuổi của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải biển Hoàng Gia để nhận 
được Giấy chứng nhận lao động Hàng hải do Đăng kiểm Việt Nam cấp [4].  

Bảng 2. Các chi phí phát sinh liên quan đến nơi sinh hoạt và  
lương của thuyền viên tàu cỡ trên 4.000GT 

 

 

Cỡ tàu (GT) 

Chi phí lương thuyền viên 

 (VNĐ) 

Chi phí nơi sinh hoạt và làm việc 
(VNĐ) 

Trước khi áp dụng 
MLC 

Sau khi áp dụng MLC Trước khi áp  

dụng MLC 

Sau khi áp 

 dụng MLC 

4.200 220.000.000 

(19 thuyền viên) 

240.000.000 

(Chỉ tăng lương của AB và 
OS) 

 

Không xác định 

 

87.526.000 

4.500 255.500.000 

(21 thuyền viên) 

264.700.000 

(Chỉ tăng lương của AB và 
OS) 

 

Không xác định 

 

126.609.300 

 Nguồn: Công ty TNHH Thương mại và Vận tải biển Hoàng Gia, 2014 

          Nhìn vào bảng trên cho thấy mặc dù số tiền đầu tư bổ sung và chi phí lương tăng thêm cho 
một tàu 4.500GT, dưới 5 tuổi chỉ tốn đến gần 140 triệu, nhưng chi phí duy trì hệ thống này hàng 
năm lại là một vấn đề không đơn giản đối với các chủ tàu quy mô nhỏ trong điều kiện cạnh tranh 
tự do và thị trường vận tải biển khó khăn như hiện nay.  

4. Kết luận 

 Công ước MLC 2006 có hiệu lực sẽ đem lại nhiều quyền lợi cho hơn 1,2 triệu thuyền viên 
của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có hơn 45.000 thuyền viên Việt Nam (gần 
7.000 thuyền viên thường xuyên hoạt động trên các tuyến quốc tế). Các thuyền viên có được các 
điều kiện sinh hoạt, làm việc và chế độ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, từ đó làm cho họ gắn bó với 
nghề nghiệp lâu dài hơn. Tuy nhiên, Công ước cũng ảnh hưởng không nhỏ đến ngân quỹ của 
không ít các chủ tàu Việt Nam do phải đầu tư thêm để lắp đặt mới hoặc hoán cải hệ thống sinh 
hoạt đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của Công ước, đồng thời phải bỏ thêm chi phí để duy trì và vận 
hành hệ thống này hàng năm.   

 Mặc dù có ảnh hưởng không nhỏ đến tài chính của một số chủ tàu của Việt Nam, nhưng lợi 
ích đạt được của việc tham gia Công ước MLC 2006 là rất lớn, đó là sự phát triển bền vững trong 
ngành Hàng hải nói chung, sự an toàn và hiệu quả trong khai thác tàu cho hầu hết các chủ tàu 
Việt Nam nói riêng. 

 Để đạt được lợi ích chung, cần thiết phải triển khai thực hiện đồng bộ và triệt để các lĩnh 
vực mà Công ước MLC 2006 đã quy định, không chỉ đối với Bộ Giao thông vận tải mà còn cả với 
các Bộ, ngành khác trên phạm vi cả nước. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Cục Hàng hải Việt Nam (2014). Báo cáo tổng kết năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 
2014. 

[2] Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (2014). Báo cáo tổng hợp Lao động-Tiền lương. 
[3] Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (2014). Báo cáo tổng hợp Lao động-Tiền lương. 
[4] Công ty TNHH Thương mại và Vận tải biển Hoàng Gia (2014). Báo cáo chi phí thực hiện MLC. 
[5] Drewy Shipping Consultants LTD (2007). Ship operation costs –Annual Review and Forecast  
[6] Maritime Labour Convention, 2006 

Người phản biện: PGS.TS. Đặng Công Xưởng; PGS.TS. Nguyễn Kim Phương  



CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 01/04/2015 

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 42 – 04/2015                                         105 
 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ  
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC TRÊN HÀNH LANG 

HẢI PHÒNG - HÀ NỘI - LÀO CAI - CÔN MINH 
SOME SOLUTIONS TO IMPROVE STATE ADMINISTRATION OF MULTIMODAL 
TRANSPORT ON THE CORRIDOR HAIPHONG - HANOI - LAOCAI - CONMINH  

 

PGS.TS. NGUYỄN HỒNG VÂN 
                   Khoa Kinh tế, Trường ĐHHH Việt Nam  

Tóm tắt 
Vận tải đa phương thức (VTĐPT) ra đời mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia. 
Hành lang VTĐPT Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh (Trung Quốc) phù hợp cho 
việc áp dụng mô hình VTĐPT đường sắt - đường bộ - đường biển. Tuyến hành lang kinh 
tế Hải Phòng - Hà Nội- Lào Cai- Côn Minh là một bộ phận quan trọng trong khu vực tự do 
thương mại Trung Quốc - ASEAN. Trong thời gian qua, mặc dù đã có một số chính sách 
cụ thể hóa (VTĐPT, logistics,...) của Nhà nước nhưng trong công tác triển khai vẫn còn 
chậm, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế đất nước. 
Với lý do trên, nghiên cứu Quản lý Nhà nước về VTĐPT trên hành lang Hải Phòng - Hà 
Nội - Lào Cai - Côn Minh là cần thiết và cấp bách để phát triển VTĐPT ở các tỉnh Miền 
Bắc của nước ta. 

Abstract 
Multimodal Transport (VTĐPT) brings many benefits to the parties involved. The 
Haiphong - Hanoi - Lao Cai - ConMinh (China) Multimodal Transport Corridor is suitable 
for applying the mode of Multimodal Transport by rail - road - sea. This economic Corridor 
is an important part of a free trade area of China - ASEAN. In recent years, although 
there have been a number of specific Stage policies about Multimodal Transport, 
Logistics,....the work is still under slow deployment, policy mechanism is not 
synchronized, affecting the economic development of the country. For this reason, it is 
necessary and urgent to research State Administration of Multimodal Transport on the 
Haiphong - Hanoi - Lao Cai – ConMinh hallway to develop Multimodal Transport in the 
Northern provinces of Viet Nam. 

1. Đặt vấn đề 

 Nhận thức về tầm quan trọng của tuyến vận tải trên hành lang Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai 
- Côn Minh, Đảng, Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất tạo sự phát triển kinh tế của 
hai nước thông qua chủ trương hai hành lang - một vành đai kinh tế, trong đó có tuyến hành lang 
kinh tế Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi và hạ tầng giao thông 
có sẵn, hành lang này có vai trò đặc biệt trong việc kết nối các tỉnh phía Tây Trung Quốc với các 
nước ASEAN theo con đường ngắn nhất, khai thác lợi thế của cảng biển Hải Phòng. Hiện nay, 
dịch vụ vận tải đã được kết nối từ Hải Phòng tới tận Côn Minh. Bên cạnh đó, hành lang này có 
tuyến đường sắt liên vận quốc tế Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai - Côn Minh vận tải hàng hoá quốc 
tế và trong nước. Tuyến hành lang kinh tế này cùng với vùng tam giác kinh tế trọng điểm Quảng 
Ninh - Hà Nội - Hải Phòng sẽ hoàn thiện để kết nối vào vùng kinh tế Bắc Bộ, thúc đẩy khu vực này 
cùng cả nước tăng trưởng mạnh mẽ. Như vậy cần có chính sách nâng cao hiệu quả quản lý trên 
tuyến vận tải này. 

2. Nội dung 

Cho đến thời điểm hiện nay, các lĩnh vực hoạt động hàng hải, đường bộ, đường sắt, đường 
thủy nội địa, hàng không thuộc ngành Giao thông vận tải đều được điều chỉnh bởi bộ luật hoặc các 
luật chuyên ngành như: Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, 
Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Hàng không dân dụng. Trong khi đó, loại hình vận tải đa 
phương thức này chưa có Luật riêng và chỉ mới chịu sự điều chỉnh của văn bản dưới luật, nên vẫn 
còn một số điểm hạn chế và bất cập. Chính vì vậy, việc làm cấp thiết hiện nay là hoàn thiện khung 
pháp lý và các cơ chế chính sách nhằm quản lý cũng như hỗ trợ tối đa cho các hoạt động kinh 
tế, thương mại giữa Việt Nam – Trung Quốc nói chung và trên tuyến vận tải Hải Phòng- Hà Nội- 
Lào Cai- Côn Minh nói riêng. 

Trong các luật chuyên ngành, duy nhất chỉ có Bộ luật Hàng hải Việt Nam có một Điều 
(Điều 119 - Hợp đồng vận tải đa phương thức) có quy định những nội dung liên quan đến 
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vận tải đa phương thức quốc tế. Tuy nhiên, nội dung chủ yếu của Điều luật này chỉ quy định 
về mối quan hệ, giới hạn trách nhiệm của người kinh doanh vận tải đa phương thức vớ i 
người gửi hàng. Còn lại các luật chuyên ngành khác không có nội dung nào quy định về hoạt 
động vận tải đa phương thức, mà chỉ quy định các vấn đề liên quan đến an toàn, kết cấu hạ 
tầng đường bộ, phương tiện tham gia giao thông đường bộ...;  quy hoạch, xây dựng bảo vệ 
kết cấu hạ tầng, an toàn giao thông đường thủy nội địa...; quy hoạch, xây dựng bảo vệ kết 
cấu hạ tầng, an toàn giao thông đường sắt, đường sắt đô thị...; quản lý Nhà nước về hàng 
không dân dụng, cảng hàng không dân dụng, bảo đảm an toàn hàng không... Như vậy, giữa 
Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các luật chuyên ngành chưa có “tiếng nói chung” về hoạt động 
vận tải đa phương thức. 

Về văn bản dưới luật, ở Việt Nam nói chung cũng như trên hành lang Hải Phòng – Hà 
Nội – Lào Cai – Côn Minh nói riêng, những vấn đề liên quan đến vận tải đa phương thức 
được quy định trong một số văn bản dưới luật sau: Nghị định 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa 
phương thức thay thế Nghị định 125/2003/NĐ-CP về vận tải đa phương thức; Nghị định 
89/2011/NĐ- CP sửa đổi bổ sung Nghị định 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức; Văn 
bản hợp nhất 03/VBHN- BGTVT năm 2013 hợp nhất Nghị định về vận tải đa phương thức do 
Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 12 tháng 07 năm 2013; Thông tư 45/2011/TT-BTC về 
quy định thủ tục Hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế;  Nghị định số 
154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định thủ tục Hải quan, chế độ kiểm tra, 
giám sát Hải quan, trong đó có Điều 17 hướng dẫn về thủ tục Hải quan đối với hàng hóa 
chuyển khẩu và Điều 19 hướng dẫn về thủ tục Hải quan đối với hàng hóa quá cảnh. Nghị 
định này sẽ được thay thế bằng Nghị định 08/2015/NĐ-CP Qui định chi tiết và biện pháp thi 
hành luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát Hải quan (có hiệu lực từ 
15.3.2015). Công văn 3038/TCHQ-GSQL thực hiện Thông tư 45/2011/TT-BTC; Thông tư số 
08/2004/TTLT-BTM- BTC-BGTVT, ngày 17/12/2004 của 03 Bộ: Thương mại, Tài chính, Giao 
thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển hàng container tại các cảng 
biển Việt Nam. Thông tư này được xem là phù hợp với nhu cầu tất yếu, khách quan của thị 
trường và đáp ứng với nguyện vọng của các doanh nghiệp muốn tham gia kinh doanh loại 
hình dịch vụ này, bởi lẽ Thông tư áp dụng đối với các doanh nghiệp cảng biển và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan, không giới hạn đối tượng áp dụng, mà chỉ quy định các điều kiện 
về cảng biển, hàng hóa, xử lý hàng hóa và thanh toán dịch vụ trung chuyển hàng  container. 
Nếu doanh nghiệp nào, tổ chức cá nhân nào thấy đủ điều kiện là có quyền đăng ký kinh 
doanh dịch vụ trung chuyển hàng container tại cảng biển mà không cần phải xin phép. Đó là 
“tính mở” của Thông tư 08 đối với loại hình dịch vụ này mà trước đây bất cứ một doanh 
nghiệp nào muốn kinh doanh dịch vụ trung chuyển hàng container đều phải xin giấy phép. 

Qua đánh giá các văn bản pháp quy liên quan đến vận tải đa phương thức hiện nay ở 
Việt Nam có thể thấy, nếu so sánh với Công ước vận tải đa phương thức quốc tế do Liên 
Hợp Quốc ban hành và Hiệp định khung của ASEAN về vận tải đa phương thức mà Việt Nam 
tham gia thì Nghị định 87/2009/NĐ-CP ở Việt Nam có qui định thêm hình thức vận tải đa 
phương thức nội địa. Tuy nhiên sự tách biệt giữa hai loại hình vận tải này vẫn đang là vấn đề 
gây tranh cãi từ hai phía là doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, bởi sự tách biệt này 
đang gây ra một số khó khăn cho chính các doanh nghiệp vận  tải trong nước so với các 
doanh nghiệp vận tải nước ngoài vì ngày 15/3/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 
3055/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vận tải quốc tế. Theo Công văn này, 
các hợp đồng vận tải quốc tế, bao gồm cả chặng vận tải nội  địa… đều được hưởng mức thuế 
GTGT là 0%. Trong khi hiện nay, tất cả các hợp đồng vận tải trong nước, kể cả theo hình 
thức đa phương thức, hiện đều phải chịu thuế GTGT 10%. Như vậy, về nguyên tắc, vận tải 
nội địa đã bị thiệt so với vận tải đa phương thức quốc tế.  

Mặt khác, nếu doanh nghiệp trong nước được thuê vận tải hàng hóa quốc tế chặng nội 
địa, thì đương nhiên thuế GTGT tại hóa đơn do doanh nghiệp vận tải trong nước xuất ra sẽ 
hoàn lại cho người thuê. Như vậy, không những doanh nghiệp có hợp đồng vận tải đa 
phương thức quốc tế đã không mất thuế GTGT, mà ngược lại còn được hoàn thuế cho 
những chặng vận tải thuộc nội địa. 

Thông tư 45/2011/TT-BTC về quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa 
phương thức quốc tế còn rườm rà và yêu cầu nhiều chứng từ hơn đối với hàng hóa quá cảnh 
và chuyển khẩu thông thường. 
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* Những hạn chế của quản lý Nhà nước về VTĐPT trên hành lang Hải Phòng- Hà Nội- 
Lào Cai - Côn Minh. 

Từ những phân tích ở trên, ta thấy những khó khăn, bất cập và nguyên nhân hạn chế của 
quản lý Nhà nước về VTĐPT gồm: 

- Nguyên nhân về chính sách quản lý để phát triển tuyến vận tải Hải Phòng- Hà 
Nội - Lào Cai - Côn Minh là do sự bất cập về hệ thống luật pháp. Cho đến thời điểm hiện 
nay, các lĩnh vực hoạt động đường bộ, đường sắt,.. thuộc ngành Giao thông vận tải đều 
được điều chỉnh bởi bộ luật hoặc các luật chuyên ngành như Luật Giao thông đường bộ, Luật 
Đường sắt,... Trong khi đó, loại hình vận tải đa phương thức này chỉ mới chịu sự điều chỉnh 
của văn bản dưới luật, nên vẫn còn một số điểm hạn chế và bất cập. 

- Ngoài ra, tính ổn định của các văn bản về lĩnh vực vận tải không cao, các Nghị định, 
Thông tư thay đổi nhiều lần làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vận tải của doanh 
nghiệp. Ví dụ như Nghị định 89/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều trong Nghị định số 
87/2009/NĐ-CP liên quan đến quy định các đối tượng được kinh doanh vận tải đa phương thức 
quốc tế.  

Cho đến thời điểm này, tức là gần 4 năm thực hiện theo Nghị định sửa đổi đã phát sinh 
nhiều điều kiện vô tình gây thiệt hại cho các doanh nghiệp vận tải đa phương thức nội địa, do việc 
phân chia thành doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp nước ngoài (trong Nghị định) đã làm cho 
các doanh nghiệp vận tải nội địa phải chịu mức thuế giá trị gia tăng là 10%, trong khi các doanh 
nghiệp vận tải nước ngoài được hưởng mức thuế là 0%. 

Nghị định 87/ NĐ- CP 2009 mới chỉ qui định điều kiện kinh doanh và cấp giấy phép kinh 
doanh VTĐPT chứ không qui định chế tài đối với doanh nghiệp kinh doanh VTĐPT mà không có 
giấy phép kinh doanh VTĐPT. Mặt khác, việc quản lý các doanh nghiệp kinh doanh VTĐPT nói 
chung và trên hành lang Hà Nội- Hải Phòng- Lào Cai- Côn Minh nói riêng còn buông lỏng, Bộ Giao 
thông vận tải chỉ quản lý các doanh nghiệp kinh doanh VTĐPT thông qua việc cấp giấy phép kinh 
doanh VTĐPT, xác nhận mẫu chứng từ VTĐPT mà không biết doanh nghiệp kinh doanh VTĐPT 
trong quá trình thực hiện VTĐPT có gặp khó khăn gì không. 

Các quy định về vận tải hàng hóa còn thiếu nhiều nội dung, chưa được chặt chẽ, đặc biệt là 
đối với vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng. Gần đây nhất, Tổng cục đường bộ mới đề xuất đề 
án “Đổi mới quản lý vận tải đường bộ theo hướng hiện đại, hiệu quả theo hướng nâng cao chất 
lượng dịch vụ vận tải và giảm thiểu tai nạn giao thông”.  

- Các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn giao thông và chất lượng dịch vụ vận tải 
chưa được chi tiết cụ thể, chưa có quy định về một quy trình quản lý an toàn giao thông và 
chất lượng dịch vụ vận tải để có thể áp dụng toàn quốc.  

Tổ chức vận tải trong từng phương thức trên hành lang (vận tải bộ, sắt) được cải thiện đáng 
kể. Tuy nhiên kết nối giữa các phương thức vận tải còn nhiều hạn chế. Quan trọng hơn là vẫn 
chưa có nghiên cứu cụ thể nào để phối hợp hiệu quả vận tải đa phương thức trên hành lang này. 
Chính bởi vậy, các chính sách đề xuất từ phía các cơ quan địa phương còn mang tính manh mún.  

- Chưa có đủ các quy định để đẩy mạnh, khuyến khích việc áp dụng công nghệ tin 
học, phương pháp quản lý mới trong công tác quản lý.   

Từ số liệu dự báo Bảng 1, 2, 3 dưới đây, chúng ta thấy rằng số lượng hàng hóa vận chuyển 
trên các khu đoạn trên tuyến Hải Phòng – Lào Cai bằng đường bộ, đường sắt và khối lượng hàng 
XNK và quá cảnh chở bằng container trên tuyến đường sắt, đường bộ Hải Phòng- Lào Cai có xu 
hướng tăng theo các năm, điều này tạo thuận lợi cho việc phát triển VTĐPT trên hành lang này 
bằng đường sắt và đường bộ.  

Bảng 1. Dự báo khối lượng hàng hóa vận chuyển container trên các khu đoạn tuyến 
đường sắt Hải Phòng – Lào Cai (chưa kể hàng quá cảnh của Trung Quốc) 

Đơn vị: 103teu 

Khu đoạn 2003 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Hải Phòng - Yên Viên 7.3 14 36 70 130 152 191 

Yên Viên - Việt Trì 6.2 12 31 61 114 133 168 

Việt Trì - Lào Cai 3.5 7 19 37 70 82 103 

Nguồn: Tác giả dự báo trên cơ sở số liệu của Viện nghiên cứu Chiến lược- Bộ Giao thông vận tải 
đến 2020. 
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Bảng 2. Dự báo tỉ lệ vận chuyển container trên các khu đoạn trên tuyến đường bộ Hải 
Phòng - Lào Cai (chưa kể hàng quá cảnh của Trung Quốc) 

Đơn vị: 103teu 

Khu đoạn 2003 2010 2015 2020 2025 2030 

Số lượng         

Hải Phòng - Yên Viên 339 510 699 960 1.097 1.277 

Yên Viên - Việt Trì 117 175 240 330 377 439 

Việt Trì - Lào Cai 20 30 41 56 64 75 

Nhịp tăng         

Hải Phòng - Yên Viên  6.0 6.5 6.5 6.8 7.1 

Yên Viên - Việt Trì  6.0 6.5 6.5 6.8 7.1 

Việt Trì - Lào Cai  6.0 6.5 6.5 6.8 7.1 

Nguồn: Tác giả dự báo trên cơ sở số liệu của Viện nghiên cứu Chiến lược- Bộ Giao thông vận tải 
đến 2020. 

Bảng 3. Khối lượng hàng XNK và quá cảnh chở bằng container trên tuyến đường sắt, 
đường bộ Hải Phòng - Lào Cai. 

Đơn vị: 103teu 

Khu đoạn 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Đường sắt         

Hải Phòng - Yên Viên 20 76 138 230 289 358 

Yên Viên - Việt Trì 18 71 129 214 270 334 

Việt Trì - Lào Cai 12 59 105 170 217 269 

Đường bộ         

Hải Phòng - Yên Viên 339 510 699 960 1.140 1.345 

Yên Viên - Việt Trì 117 175 240 330 392 462 

Việt Trì - Lào Cai 20 30 41 56 67 78 

Nguồn: Tác giả dự báo trên cơ sở số liệu của Viện nghiên cứu Chiến lược- Bộ Giao thông vận tải 
đến 2020. 
 

3. Kết luận 

Qua khảo sát thực tế và kinh nghiệm của một số nước trong khu vực, việc phát triển và 
nâng cấp tuyến đường sắt từ Hà Nội và Hải Phòng có vai trò chiến lược quan trọng đối với 
sự phát triển của toàn hành lang. Ngoài ra, theo phương án đề xuất của Bộ giao thông vận tải 
là chuyển dịch thị phần vận chuyển container bằng đường bộ trên hành lang này sang vận 
chuyển bằng đường sắt, nhằm giảm tải cho mạng lưới giao thông đường bộ. Nếu phương án 
này được tổ chức thực hiện sẽ giảm đáng kể lượng xe container trên các quốc lộ 5 và 70. Để 
đạt được hiệu quả cân bằng cả về phía doanh nghiệp và cơ quan quản lý, cần thiết  có sự hỗ 
trợ Nhà nước trong việc nâng cấp cải tạo đường sắt trong các khu vực đầu mối như cảng Hải 
Phòng, cảng Chùa Vẽ, đóng mới toa xe, tiến tới giảm chi phí vận chuyển đường sắt. Song 
song với nó, cơ quan quản lý cũng cần có chế tài nghiêm để xử phạt việc vận chuyển 
container loại 40 feet trở lên trên hành lang đường bộ từ Hà Nội – Hải Phòng. 

Tóm lại, các cơ chế chính sách quản lý để phát triển vận tải trên hành lang nên tập 
trung vào các vấn đề sau:  

Thứ nhất, đề xuất các giải pháp đồng bộ, tổng thể để tái cơ cấu lại thị phần đảm nhận 
của từng phương thức trên hành lang, cụ thể để tăng thị phần vận chuyển hàng hóa bằng 
đường sắt trên tuyến đường dài, giảm tỷ lệ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ.  
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Thứ hai, xây dựng cơ chế chính sách mang tính chất kết nối các phương thức, liên 

hoàn trong khâu dịch vụ, tạo thuận lợi cho các chủ hàng, doanh nghiệp tham gia hoạt động 

trên hành lang.  

Cụ thể các biện pháp về cơ chế chính sách quản lý vận tải trên hành lang này sẽ tập 

trung vào các nội dung sau: 

   * Hoàn thiện chính sách và luật pháp nhằm phát triển có hiệu quả vận tải đa 

phương thức. 

Hiện phần lớn doanh nghiệp vận tải nước ta mới tham gia vận chuyển hàng hóa ở một vài 

công đoạn trong hoạt động VTĐPT, chỉ số ít doanh nghiệp có đủ năng lực vận chuyển hàng hóa 

theo VTĐPT quốc tế. Đây là vấn đề đáng lo cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics. 

Nếu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics không tiến tới VTĐPT quốc tế và dịch vụ logistics 

trọn gói sẽ rất khó cạnh tranh, khi năm 2014, doanh nghiệp nước ngoài được tham gia 100% vốn 

vào thị trường Việt Nam. 

Vì vậy, để các doanh nghiệp kinh doanh khai thác VTĐPT nói chung và khai thác VTĐPT nói 

riêng trên hành lang Hải Phòng- Hà Nội- Lào Cai- Côn Minh mạnh lên, ngoài sự nỗ lực của các 

doanh nghiệp, cần có sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua việc: 

- Ban hành luật về kinh doanh VTĐPT. Trước mắt, cần chỉnh sửa hệ thống văn bản dưới 

Luật như bỏ khái niệm về VTĐPT trong Điều 2 và Qui định về kinh doanh VTĐPT nội địa (Điều 9) 

trong Nghị định 87/ 2009/NĐ- CP về vận tải đa phương thức cho phù hợp với thông lệ quốc tế vì 

không có định nghĩa VTĐPT nội địa trong các Công ước, qui tắc cũng như Hiệp định khung 

ASEAN về VTĐPT. Sửa đổi Điều 2, Điều 3 trong Thông tư 45/ TT- BTC 2011 hướng dẫn thủ tục 

Hải quan về hàng hóa VTĐPT là hàng hóa VTĐPT khi làm thủ tục Hải quan là doanh nghiệp chỉ 

cần xuất trình chứng từ chứng minh hàng hóa mình đang vận chuyển là hàng VTĐPT như: Nộp 01 

bản photocopy từ bản chính Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế do Bộ Giao 

thông vận tải cấp (chỉ nộp lần đầu khi làm thủ tục hải quan tại một Chi cục Hải quan) và xuất trình 

bản chính để công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu; Nộp 01 bản chính chứng từ vận tải đa 

phương thức quốc tế (theo mẫu đã được đăng ký với Bộ Giao thông vận tải) và nộp 01 bản chính 

bản khai hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế (bao gồm các tiêu chí sau: Số thứ tự, tên hàng, 

số lượng, trọng lượng, trị giá) mà không phải xuất trình thêm Bộ hồ sơ yêu cầu đối với thủ tục 

hàng hóa quá cảnh hay hàng chuyển cảng để tạo thuận lợi cho thủ tục hải quan đối với hàng hóa 

VTĐPT.  

- Tăng cường quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh doanh VTĐPT thông qua 

việc tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh VTĐPT. Cần có chế tài buộc các 

công ty kinh doanh giao nhận kho vận nói chung và kinh doanh VTĐPT nói riêng phải xin giấy 

phép kinh doanh VTĐPT, đăng ký mẫu vận đơn VTĐPT. 

- Có những chính sách khuyến khích cụ thể về thuế cho doanh nghiệp vận tải trong nước 

kinh doanh VTĐPT như giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 5% để khuyến khích 

các doanh nghiệp vận tải nội địa nâng cao khả năng cạnh tranh của mình khi khai thác VTĐPT.  

- Hỗ trợ lãi suất, nguồn vốn để các doanh nghiệp Việt Nam liên kết, nâng cấp dịch vụ theo 

phương thức VTĐPT quốc tế để nâng cao sức cạnh tranh, giữ thị trường nội địa cho các doanh 

nghiệp Việt Nam.  

- Ngoài các cơ chế trên, cơ chế đặc thù cho tuyến này là việc việc quy định mức thu, quản lý 

và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với các phương tiện vận chuyển hàng 

hoá xuất khẩu, nhập khẩu ra, vào bến, bãi chỉ nên áp dụng tại một điểm trên hành lang, nếu hàng 

vận chuyển chiều từ Hải Phòng đến Lào Cai thì chỉ nên thu phí sử dụng lề đường, bến bãi tại Hải 

Phòng, và chiều ngược lại, phí này nên chỉ thu tại Lào Cai, tránh trường hợp thu phí sử dụng lề 

đường, bến bãi cả hai đầu khiến cho chi phí vận chuyển hàng hóa tăng quá cao. 

- Cần bổ sung vào Nghị định thư đường sắt biên giới Việt Trung là Trung Quốc hỗ trợ Việt 

Nam trong việc nâng cấp tuyến đường sắt từ khổ đường 1000mm lên khổ 1435 mm để đẩy nhanh 

tiến độ nâng cấp đường sắt khổ rộng của Việt Nam từ Hải Phòng đi Lào Cai và nối với đường sắt 

khổ 1435mm tại Côn Minh (Trung quốc). 
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* Xây dựng khung chính sách phát triển vận tải đa phương thức, các chính sách 
khuyến khích phát triển Vận tải đa phương thức như sau: 

+ Có chính sách khuyến khích đầu tư vốn phát triển kết cấu hạ tầng GTVT cho phương 
thức vận tải được ưu tiên và phương tiện vận tải tạo cơ sở vật chất cho Vận tải đa phương 
thức, tập trung cho lĩnh vực đường sắt, đường bộ trong VTĐPT hàng container.  

+ Ban hành chính sách cho phép các nhà kinh doanh Vận tải đa phương thức của Việt Nam 
liên doanh với các nhà kinh doanh Vận tải đa phương thức có tiềm năng của nước ngoài để tìm thị 
trường cho dịch vụ Vận tải đa phương thức của ta.  Hiện nay việc mở rộng đầu tư ra nước ngoài 
của doanh nghiệp nói chung chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp quy như Nghị định 
78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 quy định về đầu tư trực tiếp nước ngoài; hay Nghị định 
121/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007 quy định về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của ngành 
dầu khí; Nghị định 17/2009/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 121/2007/NĐ-CP,….Thực tế thì chỉ có 
ngành dầu khí là đã xây dựng được bộ văn bản bao gồm quy định về cấp phép, quản lý hoạt động, 
chuyển vốn đầu tư, quản lý tài chính là tương đối đầy đủ. Điều này đã hỗ trợ tương đối tốt cho các 
doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí mở rộng địa bàn kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam. Như 
vậy về mặt dài hạn, kinh nghiệm của ngành dầu khí sẽ rất hữu ích để Bộ GTVT phối hợp Bộ Kế 
hoạch đầu tư nghiên cứu đề xuất các văn bản pháp quy tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các 
doanh nghiệp VTĐPT của Việt Nam tham gia hoạt động đầu tư ra nước ngoài.  

+ Ban hành chính sách bảo hộ ngành vận tải trong nước. Trong lĩnh vực vận tải quốc 
tế, nhiều nước đã có những quy định rất cụ thể nhằm khuyến khích việc chuyên chở hàng 
hoá xuất nhập khẩu bằng các phương tiện vận tải của quốc gia đó. Sự khuyến khích đó được 
thể hiện qua chính sách kinh tế, tài chính như: Ưu đãi về thuế, tài trợ đầu tư phương tiện, 
quản lý chặt sự tham gia thị trường vận tải của các doanh nghiệp nước ngoài. Để hướng tới 
mục tiêu tăng thị phần hàng hoá xuất nhập khẩu cho đội tàu biển quốc gia, nhà nước cần có 
những chính sách và biện pháp thiết thực để điều tiết thị trường vận tải, bảo hộ đội tàu nước 
ngoài mở thêm tuyến, đưa thêm tàu về khai thác thị trường Việt Nam khi các đội tàu Việt 
Nam có đủ năng lực đảm nhận, đặc biệt là vận tải container và vận tải nội địa. Ngoài ra để 
đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, cần có sự quản lý của nước ta đối với 
những trường hợp các hãng tàu nước ngoài vi phạm các quy định về mở tuyến vận tải, đăng 
ký mức cước hoặc có những hành động cạnh tranh không lành mạnh khác để giảm thuế. 

+ Cần tiến hành đổi mới toàn diện cơ chế chính sách, tạo động lực cho sự phát triển 
ngành vận tải hàng hoá đường bộ. Đối với ngành vận tải hàng hóa đường bộ trong giai đoạn 
hiện nay có những đặc trưng rất cơ bản đó là hạt nhân chính của ngành là khối kinh tế tư 
nhân. Để lực lượng này tham gia tích cực và đóng góp hiệu quả vào hoạt động vận tải, về 
phía Nhà nước cần tập trung vào các vấn đề như: Đơn giản hóa các thủ tục có liên quan đến 
vận tải và giao nhận hàng hóa; Xây dựng hệ thống pháp  lý hoàn chỉnh, rõ ràng, minh bạch, 
nhất quán; Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được vận tải đa phương thức; Phối hợp chặt 
chẽ giữa các phương thức vận tải; Có chính sách khuyến khích đối với vận tải đa phương 
thức. 

Kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới cho thấy, không cần phải tất cả các phương thức 
vận tải tham gia phục vụ chuyên chở hàng hoá trong buôn bán quốc tế phải mạnh mới thực 
hiện quyền vận tải hàng hoá, mà trong quá trình mở rộng và phát triển kinh tế đối ngoại, phải 
coi trọng việc tăng cường liên kết các công ty vận tải giữa trong nước và quốc tế để cho thị 
trường vận tải được thông suốt. Việc liên kết Vận tải đa phương thức giúp cho người kinh 
doanh VTĐPT thâu tóm được tất cả mọi khâu của quá trình đưa hàng xuất nhập khẩu từ nơi 
sản xuất đến cơ sở của người mua. 
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có hiêụ lực kể từ ngày 25/11/2011. 

[3] Nghị định thư sửa đổi và thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc 
ký ngày 11/10/2011. 

[4] Công văn 3055/BTC-TCT của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vận tải 
quốc tế 15/3/2010. 

Người phản biện: PGS.TS. Đặng Công Xưởng; TS. Nguyễn Hữu Hùng 



CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 01/04/2015 

 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 42 – 04/2015                                         111 
 

 MỘT QUY TẮC TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM HAI BIẾN DẠNG THƯƠNG  
           A RULE TO FIND THE EXTREMA OF THE QUOTIENT OF  

TWO-VARIABLE  FUNCTIONS 
 

                                                                               TS.  HOÀNG VĂN HÙNG 
                             Viện Khoa học Cơ bản, Trường ĐHHH Việt Nam 

                                                                                               
Tóm tắt:  

Giả sử 
( , )

( , )

u x y
z

v x y
  là hàm hai biến có tập xác định là miền mở khác rỗng 

2RD , các 

hàm hai biến ( , ), ( , )u x y v x y  có các đạo hàm riêng liên tục đến cấp hai trong miền D . 

Đặt :  

                                                 ( , , ) ( , ) ( , )L x y u x y v x y         

                           

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2
, ,

u v u v u v
p v u q v u r v u

y x y xx x y y

     
     

      
 

Tác giả chỉ ra rằng quy tắc thông thường tìm cực trị không điều kiện của hàm 

( , )

( , )

u x y
z

v x y
  trên miền D  được đưa về quy tắc dưới đây:  

Bước 1: Tìm tập các điểm dừng của hàm z  bằng cách giải hệ sau: 

                                             0; 0; ( , , ) 0, ( , )
L L

L x y x y D
x y


  

    
  

, 

 trong đó, ( *, *)x y là một điểm dừng của z   R * ( *, *, *)x y   là một nghiệm 

của hệ trên.  

Bước 2: Giả sử ( *, *)x y là một điểm dừng của z , đặt: 

                         
2* ( *, *), * ( *, *), * ( *, *), * * * *p p x y q q x y r r x y r p q     . 

Nếu * 0  , hàm z  không có cực trị tại ( *, *)x y . Nếu * 0& * 0p    hoặc 

* 0& * 0q   , hàm z  đạt cực đại tại ( *, *)x y  và 
ax ( *, *) *mz z x y    . Nếu 

* 0 & * 0p   hoặc * 0 & * 0q   , hàm z đạt cực tiểu tại ( *, *)x y  và 

min ( *, *) *z z x y    .  

Abstract:   

Let 
( , )

( , )

u x y
z

v x y
  be a function of two variables whose domain of definition is an open 

non-empty set 
2RD and ( , ), ( , )u x y v x y be functions of two variables whose second partial 

derivatives are continuous over D . Put 

( , , ) ( , ) ( , )L x y u x y v x y    

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2
, ,

u v u v u v
p v u q v u r v u

y x y xx x y y

     
     

      
  

 The author showed that the normal rule to find the unconditional extrema of the function 

( , )

( , )

u x y
z

v x y
 in D  can be reduced to the following rule: 

         Step 1: Find the set of the stationary points of z by solving the system 

                        0; 0; ( , , ) 0, ( , )
L L

L x y x y D
x y


  

    
  

, 
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where ( *, *)x y is a stationary point of z   R * ( *, *, *)x y  is a solution of the 

above system. 

Step 2: Assume that ( *, *)x y is a stationary point of z . Put  

                        
2* ( *, *), * ( *, *), * ( *, *), * * * *p p x y q q x y r r x y r p q      

If * 0   the function z  fails to have an extremum at ( *, *)x y . If * 0& * 0p   or 

* 0& * 0q    the function z  has one maximum at ( *, *)x y and 
ax ( *, *) *mz z x y    . If 

* 0 & * 0p   or * 0 & * 0q    the  function z  has one minimum at ( *, *)x y and 

min ( *, *) *z z x y     .  

1. Đặt vấn đề 

 Đạo hàm riêng của hàm số hai biến có dạng thương 
( , )

( , )

u x y
z

v x y
  là một biểu thức cồng 

kềnh. Điều này gây khó khăn cho việc tìm cực trị (không điều kiện) của các hàm có dạng thương, 

do quy tắc tìm cực trị của hàm hai biến khả vi đòi hỏi phải tính các đạo hàm riêng của chúng. Bởi 

vậy, cải tiến quy tắc tìm cực trị thông thường, đưa ra được một quy tắc tìm cực trị với các công 

thức đơn giản hơn cho các hàm dạng thương có ý nghĩa thực tiễn trong việc giảng dạy phần lý 

thuyết cực trị của hàm hai biến. Bài báo này dành cho vấn đề vừa nêu. 

2. Kết quả chính 

Dựa trên điều kiện cần và điều kiện đủ để một hàm hai biến khả vi liên tục đến cấp hai trên 

miền mở 
2RD có cực trị tại một điểm ( *, *)x y D , tác giả chỉ ra rằng quy tắc thông thường 

tìm cực trị không điều kiện của hàm 
( , )

( , )

u x y
z

v x y
  trên miền D  được đưa về quy tắc  cho bởi định 

lý sau: 

2.1. Định lý: Giả sử 
( , )

( , )

u x y
z

v x y
  là hàm hai biến có tập xác định là miền mở khác rỗng 

2RD , 

các hàm hai biến ( , ), ( , )u x y v x y  có các đạo hàm riêng liên tục đến cấp hai trong miền D . Đặt :  

                                                 ( , , ) ( , ) ( , )L x y u x y v x y         

                           

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2
, ,

u v u v u v
p v u q v u r v u

y x y xx x y y

     
     

      
 

Khi đó quy tắc thông thường tìm cực trị của hàm hai biến 
( , )

( , )

u x y
z

v x y
 được đưa về quy tắc 

dưới đây: 

Bước 1: Tìm tập các điểm dừng của hàm z  bằng cách giải hệ sau: 

                                          0; 0; ( , , ) 0, ( , )
L L

L x y x y D
x y


  

    
  

, 

 trong đó, ( *, *)x y là một điểm dừng của z   R * ( *, *, *)x y   là một nghiệm của 

hệ trên.  

Bước 2: Giả sử ( *, *)x y là một điểm dừng của z , đặt: 

                         
2* ( *, *), * ( *, *), * ( *, *), * * * *p p x y q q x y r r x y r p q     . 
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        Nếu * 0  , hàm z  không có cực trị tại ( *, *)x y . Nếu * 0& * 0p    hoặc 

* 0& * 0q   , hàm z  đạt cực đại tại ( *, *)x y  và 
ax ( *, *) *mz z x y    . Nếu 

* 0 & * 0p   hoặc * 0 & * 0q   , hàm z đạt cực tiểu tại ( *, *)x y  và 

min ( *, *) *z z x y    . 

Chứng minh. Lấy đạo hàm riêng theo các biến ,x y  đối với hàm 
( , )

( , )

u x y
z

v x y
  ta được: 

                               
2 2

;

u vu v v uv u
z z y yx x

x v y v

   
     
 

 

Hệ phương trình xác định điểm dừng của hàm z  là: 

                              
0, 0 0, 0

( , ) ( , )

z z u v u v
v u v u

x y x x y y

x y D x y D

      
      

      
   

           (1) 

Do ( , ) 0v x y   trên D , hệ (1) tương đương với hệ  

                               
0, 0

( , )

u u v u u v

x v x y v y

x y D

   
   

   
 

                                   (2) 

Đặt ( , , ) ( , ) ( , )L x y u x y v x y    ta có 0
u

L u v
v

       . Do đó một điểm 

( , )x y D  là nghiệm của hệ (2) khi và chỉ khi ( , , )x y   là một nghiệm của hệ 

                                0; 0; ( , , ) 0, ( , )
L L

L x y x y D
x y


  

    
  

                 (3) 

 Vậy sự hợp lý của quy tắc tìm tập các điểm dừng của hàm z  trong miền D  chỉ ra trong 

bước 1 được chứng minh. 

 Lấy đạo hàm riêng cấp 2 hàm 
( , )

( , )

u x y
z

v x y
  ta được: 

          

2 2 2

2 2 2 2 3

2 2 2

2 2 2 2 3

2 2 2

2 3

1 2
( ) ( )

1 2
( ) ( )

1 1
( ) [ ( ) ( )]

z u v v u v
v u v u

x x xx v x x v

z u v v u v
v u v u

y y yy v y y v

z u v v u v v u v
v u v u v u

y x y x y x y x x x y yv v

     
   

    

     
   

    

        
     

           

    (4) 

         Với các ký hiệu đưa ra trong phát biểu của định lý 2.1, từ (4) ta có: nếu ( *, *)x y  là 

một nghiệm của hệ (1) thì: 
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2

2 2 2

2

2 2 2

2

2 2

1 *
( *, *) ( *, *)

( *, *) ( *, *)

1 *
( *, *) ( *, *)

( *, *) ( *, *)

1 *
( *, *) ( *, *)

( *, *) ( *, *)

z p
x y p x y

x v x y v x y

z q
x y q x y

y v x y v x y

z r
x y r x y

y x v x y v x y


 




 




 

 

                                        (5) 

Từ (5) ta suy ra 

2

2
( *, *)

z
x y

x




 cùng dấu với *p , 

2

2
( *, *)

z
x y

y




 cùng dấu với *q , 

2

( *, *)
z

x y
y x



 
cùng dấu với *r , đại lượng : 

                 

2 2 2
2 2

2 2 4

1
( ( *, *)) ( *, *). ( *, *) ( * * *)

( *, *)

z z z
x y x y x y r p q

y x x y v x y


  
   

   
 

cùng dấu với đại lượng  
2* * * *r p q   . Vậy từ điều kiện đủ đối với cực trị của hàm hai 

biến  ta suy ra sự hợp lý của bước 2. Nếu z  đạt cực trị tại ( *, *)x y  thì do ( *, *, *)x y   là nghiệm 

của hệ (3) ta suy ra ex

( *, *)
( *, *) *

( *, *)
t

u x y
z z x y

v x y
    . Chứng minh kết thúc. 

 Nhận xét: Tính toán các biểu thức *, *, *, *p q r  rõ ràng đơn giản hơn tính các đạo hàm 

riêng cấp 2 của hàm 
( , )

( , )

u x y
z

v x y
  và biểu thức  . Vì vậy, quy tắc tìm cực trị cho bởi định lý 2.1 

tiện lợi hơn quy tắc tìm cực trị thông thường khi cần tìm cực trị của các hàm hai biến có dạng 
thương. 

2.2. Hệ quả: Giả sử ( , )v x y là hàm có các đạo hàm riêng cấp hai liên tục trên miền mở 
2RD

và: 

    

2 2 2
2

2 2
0, ( ) . 0v

v v v
v

y x x y


  
   

   
trên miền D ; , ,a b c thỏa mãn 

2 2 2 0a b c   .  

Nếu tập nghiệm của hệ phương trình  

                                                      

0,

0

( ) ( , ) 0

( , )

v
a

x

v
b

y

ax by c v x y

x y D








  


   


   




                              (6) 

khác rỗng thì với mỗi nghiệm ( *, *, *)x y  của hệ (6) hàm 
( , )

ax by c
z

v x y

 
 có cực trị tại 

( *, *)x y  và giá trị cực trị ( *, *) *extz z x y    . 

      Chứng minh. Khi u ax by c   hệ (3) trở thành hệ (6) và các đại lượng , ,p q r trở 

thành: 

                                    

2 2 2

2 2
, ,

v v v
p u q u r u

y xx y

  
     

  
  

Do đó đại lượng * trở thành: 
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2 2 2
2 2 2

2 2
* * * * ( *, *) [( ( *, *)) ( *, *). ( *, *)]

v v v
r p q u x y x y x y x y

y x x y


  
   

   
 

      Xét trường hợp 0, 0a b c   . Khi đó ( *, *) 0u x y c  và từ giả thiết suy ra: 

                      

2 2 2
2 2

2 2
* [( ( *, *)) ( *, *). ( *, *)]<0

v v v
c x y x y x y

y x x y


  
 

   
 

Vậy khẳng định của hệ quả suy ra từ định lý 2.1. 

     Xét trường hợp 
2 2 0a b  . Khi đó nếu ( *, *, *)x y   là một nghiệm của hệ (6) thì 

* 0 ( *, *) * ( *, *) 0u x y v x y      . Vậy từ giả thiết của hệ quả suy ra: 

      

2 2 2
2 2 2

2 2
* * * * ( *, *) [( ( *, *)) ( *, *). ( *, *)] 0

v v v
r p q u x y x y x y x y

y x x y


  
    

   
 

Vậy khẳng định của hệ quả lại suy ra từ định lý 2.1. 

Ví dụ 1: Tìm cực trị của hàm hai biến 
2 21

ax by c
z

x y

 


 
 nếu 

2 2 2 0a b c   (bài toán số 

3630[1]). 

 Giải. Tập xác định D  của hàm 
2 21

ax by c
z

x y

 


 
là 

2
. Đặt  

2 21v x y   ta có: 

                 

2 2 2 2 2

2 2 2 3/2 2 2 2 3/2 2 2 3/2

2

2 2 2

1 1
, , ,

(1 ) (1 ) (1 )

1
0 ( ( , ) )

(1 )
v

v y v x v xy

y xx x y y x y x y

x y
x y



    
   

        

    
 

 

Vậy các điều kiện của hệ quả 2.2 được thỏa mãn. Hệ (6) trong bài toán này có dạng: 

                                               

2 2

2 2

2 2

0
1

0
1

1 0

x
a

x y

y
b

x y

ax by c x y








 

 


 
 


     



                             (7) 

Nếu 0c   thì 
2 2 0a b   và hệ (7) vô nghiệm. Nếu 0c  , hệ (7) có nghiệm duy nhất: 

                                              
2 2 2( * , * , * )

a b
x y a b c

c c
       

Hệ có một cực trị duy nhất tại điểm ( , )
a b

c c
. Đây là cực đại vì  

2 2

2 2 2
* 0

c b
p

a b c


  

 
,   

2 2 2

ax *mz a b c     . 

Nếu  0c  hệ (7) có nghiệm duy nhất: 

                                             
2 2 2( * , * , * )

a b
x y a b c

c c
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Hệ có một cực trị duy nhất tại điểm ( , )
a b

c c
. Đây là cực tiểu vì 

2 2

2 2 2
* 0

c b
p

a b c


 

 
, 

2 2 2

min *z a b c      .     

Ví dụ 2: Tìm cực trị của hàm hai biến 

2 2

4 41

x y
z

x y




 
 

Giải.  Tập xác định của hàm 

2 2

4 41

x y
z

x y




 
là  2 4 4( , ) : 1D x y x y    . Đặt: 

                                                  
2 2 4 4( , , ) (1 )L x y x y x y       

ta có hệ phương trình xác định điểm dừng của hàm z  là: 

                  

3 3

2 2 4 4

4 4 4 4

0, 0
2 4 0, 2 4 0 0

( , , ) 0 (1 ) 0 0

01 1

L L

x x y y xx y

L x y x y x y y

x y x y

 

 



 
         

  
          

       


 

Vậy hàm số có một điểm dừng duy nhất O(0,0). Tính các biểu thức , ,p q r ta có: 

                 
4 4 2 2 4 4 2 22 10 2 12 , 2 2 10 12 , 0p x y x y q x y x y r          

Từ đó ta có * (0,0) 2, * (0,0) 2, * (0,0) 0p p q q r r      , 
2* * * * 4r p q    

. Áp dụng quy tắc đã nêu ta suy ra z có một cực trị duy nhất là giá trị cực tiểu  
min (0,0) 0z z  . 
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NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÚC TÁC CỦA MỘT SỐ PHỨC 
ĐỒNG THỂ TRONG PHẢN ỨNG CATALAZA 

INVESTIGATION, EVALUATION THE CATALYTIC ABILITY OF SOME 
HOMOGENEOUS COMPLEXES IN CATALAZA REACTION 

 

TS. NGÔ KIM ĐỊNH   
Bộ Giao thông vận tải 

Tóm tắt 
Kết quả nghiên cứu cho thấy các phức chất nghiên cứu đều có hoạt tính xúc tác với quá 
trình Catalaza; hoạt tính xúc tác của mỗi phức phụ thuộc vào bản chất của cation kim 
loại, ligan tạo phức và điều kiện phản ứng. 

Abstract 
Studying results showed that, all researched complexes regular catalysis action with 
catalaza process; catalysis action of complexes depend on nature of metal cation and 
making up complex ligan, and react conditions.   

1. Mở đầu 

H2O2 đã được loài người phát minh và sử dụng từ lâu đời do khả năng oxi hóa khá mạnh và 
dễ điều chế của nó. Đặc biệt, sau phát minh của Fenton (1894) về khả năng xúc tác của 
FeSO4/H2SO4 đối với quá trình phân hủy H2O2 thành các gốc tự do, trong đó có gốc tự do OH*, đã 
làm tăng khả năng ô xy hóa của H2O2 lên nhiều lần. Do vậy, ứng dụng của H2O2 đã được mở rộng 
trong nhiều lĩnh vực và cho kết quả thật đáng kinh ngạc [5,11]. 

Quá trình phân hủy H2O2 xảy ra theo sơ đồ:  
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H2O2 → H2O + 
1

2
 O2           (1) 

Quá trình (1) nếu xảy ra trong môi trường nước thì tốc độ phản ứng rất chậm. Tuy nhiên, khi 
có mặt FeSO4/H2SO4 (pH≤3) hoặc phức xúc tác ở điều kiện phù hợp thì tốc độ phản ứng (1) sẽ 
tăng lên rất cao. 

Cơ chế của phản ứng Fenton cho đến nay còn chưa được hoàn toàn sáng tỏ. Vậy cơ chế 
phân hủy H2O2 khi có xúc tác phức xảy ra như thế nào và sản phẩm trung gian (gốc tự do) nào sẽ 
được tạo ra cũng là những vấn đề cần được nghiên cứu, làm rõ. Ngoài ra, phức chất nào có khả 
năng xúc tác và mức độ hoạt tính xúc tác của phức trong quá trình đều là những vấn đề cần được 
xác định [9,12]. 

Việc xác định khả năng xúc tác của phức chất và cơ chế của quá trình phân hủy H2O2 trong 
hệ đồng thể có vai trò rất quan trọng đối với lý thuyết và thực tiễn. Về mặt lý thuyết: Nó làm rõ các 
quy luật về khả năng, mức độ hoạt tính xúc tác của phức chất đối với quá trình phân hủy H2O2 
trong hệ đồng thể; tác động của các yếu tố cấu trúc nguyên tử, phân tử của các thành phần tạo 
phức và của phân tử phức xúc tác; các điều kiện nhiệt động học, động học quá trình phản ứng đến 
khả năng xúc tác của phức chất. Qua đó, có thể xác định được các quy luật thực nghiệm giúp quá 
trình sử dụng phức xúc tác có hiệu quả; điều chỉnh và duy trì tính ổn định của hệ thống phản ứng. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Các hệ nghiên cứu 

Để làm sáng tỏ một số vấn đề trên, một số hệ sau đây (Bảng 1) được chọn để nghiên cứu. 
Các kết quả nghiên cứu cụ thể đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành, các hội nghị khoa 
học chuyên ngành cấp quốc gia. 

Bảng 1. Các hệ nghiên cứu 

STT Hệ STT Hệ 

1 H2O- Mn2+- Lm- HCO3
2- - H2O2                       

[1] 
6 H2O –Fe2+- H4L - H2O2; HL: axit citric      

[6] 

2 H2O- Mn2+- Acrylamit (Acry) - H2O2        
[2] 

7 H2O - Fe2+ - DETA- H2O2                         
[7] 

3 H2O- Mn2+-Histidin (His)- H3BO3- H2O2  
[3] 

8 H2O–Co2+–Axetylaxeton (Acac)– H2O2     
[8] 

4 H2O- Mn2+– DETA –  H2O2                     
[4] 

9 H2O- Ni2+- Lm- HCO3
2- - H2O2                  

[9] 

5 H2O- Mn2+– En (Etylendiamin)–  H2O2   
[5] 

10 H2O – Cu2+ - Glu – H2O2                         
[10] 

2.2. Các phương pháp nghiên cứu 

Để nghiên cứu, đánh giá khả năng xúc tác của các phức xúc tác trong quá trình Catalaza 
một số phương pháp sau đây đã được sử dụng: 

- Xác định  sự biến đổi thể tích Oxy (VO2) thoát ra từ phản ứng phân hủy H2O2 theo thời 
gian để xác định khả năng xúc tác của phức chất trong hệ. 

- Sử dụng các chất ức chế có tương tác đặc thù với gốc tự do sinh ra trong hệ như 
hydroquinon (Hq) và axit ascobic (Ac) có tương tác đặc thù với gốc tự do OH*, … để xác định sự 
có mặt gốc tự do ưu tiên tạo thành trong quá trình Catalaza. 

- Phương pháp Điện cực phổ được sử dụng để nghiên cứu sự biến đổi trạng thái hóa trị 
của ion Mz+ trong phức chất và quá trình xúc tác; qua đó cho phép đánh giá, suy đoán cơ chế quá 
trình xúc tác.  

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Khả năng xúc tác của phức chất trong hệ Catalaza 

Các nghiên cứu về quá trình catalaza xảy ra trong các hệ nghiên cứu nêu ở bảng 1 đều 
cho thấy rằng:  
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- Phức chất tạo thành trong các hệ đều có hoạt tính xúc tác đối với quá trình catalaza. Tuy 
nhiên, mức độ xúc tác ở phức của các ion kim loại khác nhau và phụ thuộc vào cation kim loại tạo 
phức. Chẳng hạn, trong các nghiên cứu đều cho thấy hoạt tính xúc tác đối với quá trình catalaza 

của phức chất một số cation giảm theo trình tự sau: Mn2+  Fe2+ ˃Co2+ ˃Ni2+ ˃Cu2  [1]. Quy luật này 

được phản ánh qua tốc độ phản ứng catalaza khi sử dụng phức xúc tác của một số cation kim loại 
chuyển tiếp (xem bảng 2).  

Bảng 2. Tốc độ quá trình catalaza với xúc tác phức của một số cation kim loại 

M2+ Mn2+ Fe2 Co2+ Ni2+ Cu2+ 

W
O2

[M(HL)HCO3]
.104, mol-1.l.s 1,10 0,85 0,80 0,75 0,69 

- Mức độ xúc tác của các phức khác nhau của cùng một kim loại là khác nhau. Các nghiên 
cứu của nhiều tác giả đã cho thấy điều này. Ví dụ [1,9]:  

[Mn(HL) < [Mn(HCO3)] << [Mn(HL)(HCO3)]   [1]       (2) 

[Ni(HL)] < [Ni(HCO3)] << [Ni(HL)(HCO3)]       [9]       (3) 

Các nghiên cứu này còn cho thấy rằng, phức hỗn hợp ligan trong cầu nội luôn có hoạt tính 
xúc tác cao hơn rất nhiều so với phức chất đơn ligan. 

- Các công trình [5,6,9,11,12] đã xác định Kb của phức chất nghiên cứu. Kết quả cho thấy độ 
bền của phức xúc tác ảnh hưởng đến khả năng xúc tác của chúng. Quy luật chung là khi Kb càng 
lớn thì phức càng bền, do đó càng làm giảm hoạt tính xúc tác của phức [9,12]. Điều này cũng cho 
nhận định về bản chất của ion kim loại chuyển tiếp ảnh hưởng đến khả năng tạo phức, độ bền và 
khả năng xúc tác trong quá trình catalaza. 

3.2. Phức trung gian hoạt động 

Các nghiên cứu đều cho thấy rằng: Phức xúc tác đóng vai trò quan trọng trong quá trình 
phân hủy H2O2. Trong quá trình catalaza, phân tử H2O2 đã tham gia tạo phức với phức xúc tác vào 
cầu nội phức để tạo thành phức chất mới có thêm ligan là H2O2. Phức mới này được gọi là phức 
trung gian hoạt động (peroxo). Sơ đồ tạo peroxo: 

[M(Ln)] + H2O2 [M(Ln)(H2O2)]                        (4) 

Ví dụ: 

[Co(Acac)]+ + H2O2  [Co(Acac)H2O2]+             (5) 

Các nghiên cứu về điện cực phổ và các dữ liệu quang phổ (UV – VIS) đã chứng minh điều 
này. Ví dụ hệ: H2O – Mn2+– DETA –  H2O2  [4] được nghiên cứu ớ các điều kiện sau: Ở điều kiện 
sau: pH = 9,5; [Mn2+]0 = [DETA]0 = 5.10– 4 M; [H2O2]0 = 5.10– 2 M; các đường 1, 2, 3, 4, 5 và 6 tương 
ứng với thời gian ghi phổ đồ là 15, 30, 45, 60, 100 và 120 giây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1. Cực phổ đồ của hệ nghiên cứu theo thời gian [4] 
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Cùng với [4], các công trình [6,7,10,..] thông qua kết quả nghiên cứu cực phổ của phức tạo 
thành trong hệ catalaza đã chứng minh được rằng quá trình xúc tác có đi qua giai đoạn tạo peroxo 
[Mn(DETA)H2O2]2+ (xem hình 1). 

3.3.Sự phát sinh gốc tự do OH* và chu trình oxi hóa - khử thuận nghịch 

3.3.1. Sự phát sinh gốc tự do OH*  

Trong phức peroxo, sự phân bố lại mật độ electron giữa các thành phần tạo phức trong nội 
cầu,  trong đó có H2O2 đã dẫn đến sự phân hủy H2O2 thành các gốc tự do chứa O. Các nghiên cứu 
nêu trên đã chứng minh được rằng: Quá trình catalaza chủ yếu hình thành gốc tự do OH*. Trong 
quá trình này đã có sự chuyển electron từ M2+ cho ligan H2O2 trong nội cầu phức peroxo theo sơ 
đồ sau: 

[M(Ln)(H2O2)]2+  [M(Ln)]3+ + OH* + OH-                     (6) 

Ví dụ: 

[Mn(DETA)H2O2]2+ [Mn(DETA)]3+ + OH*+ OH-           (7) 

Cực phổ đồ trên hình 1 cũng cho thấy điều này. 

Gốc tự do OH* là tác nhân oxy hóa rất mạnh. Sự phát sinh tác nhân này từ phản ứng (6) là 
cơ sở khoa học quan trọng để ứng dụng quá trình catalaza vào nhiều quá trình khác nhau trong 
thực tế. 

3.3.2. Chu trình oxi hóa - khử thuận nghịch 

Sự tạo thành gốc tự do OH* từ phức peroxo làm xuất hiện trạng thái oxy hóa cao hơn của 
ion M2+ trong phức chất tạo thành sau quá trình (6). 

- Trong quá trình phản ứng, thông qua phức trung gian hoạt động có sự chuyển dịch trạng 
thái oxi hoá của M2+ sang M3+ và phục hồi M3+ thành M2+ ở các dạng phức tương ứng nhờ chất 

khử O
∗ −
2

 theo sơ đồ:  

[M(Ln)]3+ + O
∗ −
2
→[M(Ln)]2+ + O2                                                     (8) 

([M(Ln)(H2O2)]2+  [M(Ln)]2+ + H* + H+ + O
∗ −
2

)                      (9) 

Ví dụ:  

[Mn(DETA)]3+ + O
∗ −
2
→ [Mn(DETA)]2+ + O2                               (10) 

([Mn(DETA)H2O2]2+  [Mn(DETA)]2+ + H* + H+ + O
∗ −
2

)               (11) 

Các quá trình (6) và (8) lặp đi lặp lại sẽ tạo nên chu trình oxi hóa - khử thuận nghịch trong hệ 
catalaza. Ví dụ trong hệ H2O – Mn2+– DETA –  H2O2 [4], quá trình có thể biểu diễn bằng sơ đồ sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Chu trình oxy hóa – khử thuận nghịch trong hệ H2O – Mn2+– DETA –  H2O2 

[Mn(DETA)]3+ 

H2O2 

[Mn(DETA)H2O2]
2+ 

H++ *O-
2 

HO2
* 

[Mn(DETA)]2+ 

H2O2 

*OH+ OH–  
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4. Kết luận 

1. Các quá trình catalaza trong điều kiện nghiên cứu xảy ra với tốc độ cao chủ yếu nhờ xúc 

tác phức tạo thành giữa cation kim loại chuyển tiếp với anion hữu cơ hoặc với hợp chất là ligan mà 

phân tử có tính âm điện cao. 

2. Hoạt tính xúc tác của phức phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau nhưng chủ yếu là vào 

bản chất cation tạo phức, ligan và điều kiện tạo phức cũng như phản ứng catalaza. 

3. Quá trình xúc tác có tạo thành phức trung gian hoạt động (peroxo) theo chu trình oxy hóa 

– khử thuận nghịch là tác nhân chuyển hóa H2O2 thành gốc tự do OH* có hoạt tính oxi hóa rất 

mạnh.  
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Hình 1. Sơ đồ cầu treo dây võng 3 nhịp 

l1,q1,J1 
l1,q1,J1 l,q,Jz 

f 

S2 

Sg z 

TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG UỐN TỰ DO ĐỐI XỨNG CỦA CẦU TREO DÂY 
VÕNG 3 NHỊP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH - SỐ 

CALCULATING THE SYMMETRIC FREE BENDING VIBRATION OF THREE 
SPANS SUSPENSION BRIDGE BY ANALYTICAL - NUMERICAL METHOD 

 

ThS. LÊ TÙNG ANH 
Khoa Công trình, Trường ĐHHH Việt Nam 

Tóm tắt 
Ưu điểm nổi bật của cầu treo dây võng là khả năng vượt nhịp lớn, tuy nhiên nó lại dễ 
mất ổn định. Tần số dao động tự do đóng vai trò rất quan trọng trong việc tính toán ổn 
định động lực học công trình cầu nói chung và cầu treo dây võng nói riêng. Trong bài 
báo này, tác giả trình bày phương pháp giải tích - số để tính toán dao động uốn tự do 
của cầu treo dây võng ba nhịp sau đó so sánh với các phương pháp gần đúng khác. 

Abstract 
Outstanding advantage of suspension bridge is the ability to large span, but it easily 
leads to instability. The free vibration frequency plays an important role in the 
calculation of general bridges dynamic stability and particular suspension bridge. In this 
paper, the author presents the analytical - numerical method to calculate the free 
bending vibration of three spans suspension bridge then compares with other 
approximate methods. 

Key words: free vibration, frequency, suspension bridges, analytical - numerical method. 

1. Đặt vấn đề 

Trong tính 
toán ổn định động 
lực học công trình 
cầu, một vấn đề 
quan trọng là tính 
toán dao động tự do 
của cầu. Trên cơ sở 
tính toán dao động 
tự do, chúng ta có 
thể tránh được hiện 
tượng cộng hưởng 
do tác dụng của đoàn tải trọng di động cũng như có thể tính toán tiếp dao động cưỡng bức của 
cầu. Hiện nay, để tính toán tần số dao động tự do thường thực hiện theo các phương pháp gần 
đúng Ritz, Rayleigh…, đối với dự án lớn mới có điều kiện thí nghiệm trên mô hình vật lý. Trong 
phạm vi bài báo này, tác giả sẽ nghiên cứu áp dụng phương pháp giải tích - số để tính toán tần số 
dao động uốn tự do đối xứng cho cầu treo dây võng 3 nhịp (hình 1). Phần cuối của bài báo là ví dụ 
tính toán mô phỏng số, áp dụng cho một công trình cầu treo dây võng. Sau đó sẽ so sánh với kết 
quả tính toán bằng các phương pháp gần đúng khác, từ đó rút ra độ tin cậy của phương pháp và 
chương trình tính.                                                           

2. Mô hình tính toán và phương trình vi phân dao động uốn                                                                

Khảo sát tiết diện ngang dầm cứng của cầu treo dây võng (hình 2).  
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Hình 2. Chuyển vị thẳng và xoay của tiết diện dầm 
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Khi hệ dao động thì ngoài các ngoại lực (như lực gió…) trên tiết diện còn chịu tác dụng của 

các phản lực đàn hồi từ các thanh treo S(x). Do tiết diện của dầm thực hiện chuyển vị góc   cho 

nên các phản lực này xuất hiện tại 2 bên thành dầm cứng sẽ khác nhau (S1 ≠ S2) và do đó lực 

căng ngang động trong 2 dây cáp cũng khác nhau. Ở trạng thái tĩnh 2 dây cáp đối xứng, lực căng 

ngang tĩnh trong 2 dây bằng nhau và kí hiệu là Hg. Khi hệ dao động, lực căng ngang động của 2 

dây cáp là H1d và H2d. 

Phương trình dao động uốn của cầu treo dây võng [3] được viết đầy đủ như sau: 

4 2 2

4 2 2

( , ) ( , ) ( , )
2 2 ( )

P
z g d

x t x t x tq
EJ H y x H P

gx t x

    
   

  

 (1) 

Trong đó:  

zEJ  - Độ cứng chống uốn của tiết diện; 

q - Trọng lượng 1 đơn vị dài của hệ (gồm cả dầm và cáp treo); 

gH - Lực căng ngang tĩnh, 
2

/ 8gH ql f [6], [7]; 

P
dH - Lực căng ngang động trung bình,   / 21 2

P
d H Hd dH   ; 

P - Lực cưỡng bức tác dụng lên tiết diện; 

( , )x t - Chuyển vị của tiết diện; 

( )y x - Hàm biểu diễn hình dạng dây cáp ở trạng thái tĩnh với quan hệ: ( ) /
g

y x q H   . 

Phương trình dao động uốn tự do sẽ nhận được khi 0P  : 

4 2 2

4 2 2

( , ) ( , ) ( , )
2 2 0

P
z g d

g

x t q x t x t q
EJ H H

x g t x H
    (2) 

Sử dụng phương pháp tách biến, đặt: ( , ) ( ) ( )x t X x T t   và ( )
P
d dH H T t    (3)                                                       

Thay các biểu thức (2) vào (1) ta được phương trình biên độ: 

2
2 2 0

IV
z g d

g

q q
EJ X H X X H

g H
                                         (4) 

Phương trình (4) có nghiệm tổng quát dưới dạng: 

1 2 2 2 3 1 4 1 2

2
sin cos

d

g

gH
X C x C x C sh x C ch x

H
   


                    (5) 

trong đó: 
1 , 

2 - Các hệ số phụ thuộc q ,  , gH , zEJ , được xác định như sau: 

2 4 4
1 k     ; 2 4 4

2 k      ;
2

z

q
k

gEJ


 ; g

z

H

EJ
   

Để xác định các hằng số tích phân Ci , trước tiên xét nhịp giữa sau đó sẽ xét tất cả các nhịp.  
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2.1. Nhịp giữa 

Từ (5) ta có các giá trị đạo hàm như sau: 

2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 4 1cos sinX C x C x C ch x C sh x             

2 2 2 2
2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 4 1sin cosX C x C x C sh x C ch x              (6) 

3 3 3 3
2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 4 1cos sinX C x C x C ch x C sh x              

4 4 4 4
2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 4 1sin cos

IV
X C x C x C sh x C ch x            

Sử dụng điều kiện biên: (0) (0) 0X X  và ( ) ( ) 0X l X l  ta có hệ phương trình sau: 

  2 4 2
0

2
0

d

g

gH
X C C

H
     

  2 2
2 2 1 40 0X C C        (7) 

  1 2 2 2 3 1 4 1 2

2
sin cos 0

d

g

l
gH

X C l C l C sh l C ch l
H

   


       

  2 2 2 2
2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 4 1sin cos 0lX C l C l C sh l C ch l               

Từ (7) ta biểu diễn được 4 hằng số tích phân iC  theo 
d

H  như sau: 

2
1 2

2 1
.

2 2

d

g

gH lZ
C tg

H Z






  ; 2 2

2 1
.

2

d

g

gH Z
C

H Z


  ;

1
3 2

2 1
.

2 2

d

g

gH lZ
C th

H Z






 ; 4 2

2 1
.

2

d

g

gH Z
C

H Z


 (8) 

trong đó:  

2 2 2 2
4 4 2 1

2 2 2

1
Z k

   


  

 
     

Mặt khác ta có quan hệ giữa dH  và X  như sau: 

0

c c
d

c g

lqE F
H Xdx

L H
    (9) 

trong đó: 

cL  - Chiều dài dây cáp giữa hai trụ; 

c cE F - Độ cứng kéo của dây cáp. 

Thay các hằng số iC  vào (5) được biểu thức của X  rồi thay vào (9), sau khi thực hiện tích 

phân và chia cho 
d

H , rút gọn sẽ được phương trình tần số: 

3 2 2

22 11 1
. ( 1) 0

2 22 1 1 32 2

gc

c c

l Hl l LlZ Z Z
tg th Z Z

E FZ Z qf

   
    

 
        (10) 

Để giải phương trình (6) tìm tần số dao động, tác giả sử dụng phương pháp lặp Newton -  
Raphson. Sau đó sẽ xác định được hàm dao động riêng như sau: 

 

 
 

 
2 1

2 2 2
2 1

os 0, 5 0, 532 1 1
1

( 1) 2 os 0,5 2 0, 5

d

g

c l x ch l xHf Z Z
X

l Z H Z c l Z ch l

 

  

  
  



 
 
 

  (11) 
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2.2. Tất cả các nhịp 

Tương tự như nhịp giữa, khi xét toàn bộ các nhịp ta có quan hệ sau: 

1

12

0 0

c c
d

c g

ll
Xdx X dx

qE F
H

L H

 
  
 
 




 (12) 

trong đó: 
c

L - Chiều dài toàn bộ dây cáp.  

Đối với từng nhịp sẽ có hàm dao động riêng đối xứng dạng (11) (chú ý đối với nhịp bên cần 

thay , , ,Z f l  lần lượt bằng 1 1 1 1, , ,Z f l ). Nếu độ cứng và trọng lượng riêng của các nhịp như sau 

sẽ có: 1  ; 1Z Z . Đặt 1 /l l   (do đó 
2
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3. Tính toán mô phỏng số 

Ví dụ tính toán ở đây là cầu treo dây võng Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam [2] được xây dựng mô 
hình với sơ đồ cầu chính dài 650m gồm 3 nhịp 150m+350m+150m như hình 3, tiết diện dầm 
không đổi thể hiện trên hình 4. Các thông số chính như sau:  

q = q1 = 102,91kN/m; Ec = 1,9.108kN/m2; Fc = 80,12cm2; Hg = 45,03.103kN;                           
E = 2,1.108kN/m2; Jz = J1 = 0,1401.102m4; L’c = 668m; f = 35m. 

Hình 3. Mô hình dự án cầu treo dây võng Cửa Đại, Quảng Nam 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Tiết diện dầm cầu điển hình 

Trong ví dụ này, tác giả sử dụng phần mềm Matlab để tính toán tần số dao động tự do ω 
theo các phương pháp giải tích - số, phương pháp Ritz [1], [3] và phương pháp Rayleigh [1], [3]. 
Sau đó lập bảng so sánh kết quả tính toán theo các phương pháp đó và kết quả tính toán theo 
phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) bằng cách sử dụng phần mềm Sap 2000 (hình 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Mô hình cầu trong Sap2000 
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Bảng 1. So sánh kết quả tính toán theo các phương pháp 

Tần số tự do 

(rad/s) 

Phương pháp 

giải tích – số 

Phương pháp 

Ritz 

Phương pháp 

Rayleigh 

Phương pháp 

PTHH 

ω1 1,926 2,213 2,235 2,018 

4. Kết luận 

Mục đích của bài báo này là trình bày phương pháp giải tích - số để tính toán dao động uốn 

tự do đối xứng của cầu treo dây võng 3 nhịp sau đó so sánh với 1 số phương pháp gần đúng 

khác. Phương pháp này đặc biệt thích hợp với việc lập trình tính toán trên máy tính. Từ bảng 1 

trên đây cho thấy kết quả tính toán theo phương pháp giải tích chính xác hơn các phương pháp 

Ritz, Rayleigh và cho giá trị gần đúng với kết quả tính theo phương pháp PTHH (sai số 4,56%). 

Chương trình tính đã thiết lập cho kết quả tính toán phù hợp tốt với kết quả tính toán bằng phần 

mềm Sap 2000, điều đó khẳng định sự đúng đắn và độ tin cậy của chương trình tính. Như vậy, 

trong thiết kế sơ bộ cầu treo dây võng nên áp dụng phương pháp giải tích - số để tính toán sẽ hợp 

lý hơn các phương pháp Ritz, Rayleigh thường đang áp dụng. Hướng phát triển tiếp của bài báo là 

nghiên cứu tính toán dao động uốn - xoắn của cầu treo dây võng bằng phương pháp đã nêu trên. 
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