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Tóm tắt 
Phao thường được sử dụng để quây quanh và ngăn chặn dầu tràn ra môi trường biển, 
làm lệch hướng di chuyển của dầu ra xa khu vực nhạy cảm và hướng tới một điểm để thu 
hồi dầu. Triển khai phao quây dầu là nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời trong ứng 
phó các sự cố tràn dầu nói chung. Việt Nam là quốc gia đang phải đối diện với nguy cơ 
tràn dầu cao, đòi hỏi một phương pháp định lượng để các cơ sở, khu vực, quốc gia luôn 
duy trì mức độ sẵn sàng và khả năng ứng phó phù hợp. Phương pháp định lượng phao 
quây dầu của Canada sẽ được phân tích. Trong bài viết này, nhóm tác giả giới thiệu sơ 
lược về phao quây dầu và phương pháp ước lượng chiều dài phao quây dầu yêu cầu cho 
cơ sở, địa phương và khu vực. Theo đó, cơ sở khoa học để tính toán tối ưu chiều dài 
phao quây dầu trên các vùng biển Việt Nam đã được đề xuất áp dụng. 

Từ khóa: Ô nhiễm dầu, ứng phó sự cố tràn dầu, phao quây dầu (PQD), ước lượng yêu cầu của 
chiều dài phao quây dầu. 

Abstract 
Oil booms are commonly used to surround and contain oil spilt into the marine 
environment, and to deflect its passage away from the sensitive area and/or towards a 
point to recovery. Deploying the boom is an important mission and integral part of the 
overall oil spill response. Vietnam is facing a high oil spill risk, requiring a quantitative 
method to ensure that facilities, regions, and countries maintain the levels of 
preparedness and adaptive response capabilities. The quantitative method of an oil boom 
in Canada will be analyzed. In this paper, the authors introduce an overview of an oil 
boom and how to estimate the oil boom length required for the facility, the locality, and 
the region. Accordingly, the scientific basis for optimizing the length of the oil boom in the 

waters of Vietnam has been proposed.  
Key words: Oil pollution, oil spill response, oil boom, estimating required length of oil boom. 

1. Đặt vấn đề 

Việt Nam là quốc gia biển, có chiều dài đường bờ hơn 3.444 km [8], hàng ngàn đảo lớn nhỏ, 
và hơn 2.360 con sông và kênh đào. Nhu cầu về dầu mỏ và các sản phẩm từ dầu mỏ đang gia 
tăng để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh dẫn đến các hoạt động 
về khai thác, chế biến và vận chuyển dầu và các sản 
phẩm từ dầu tăng cao. Bên cạnh đó, Biển Việt Nam có 
tuyến hàng hải chính, quan trọng bậc nhất của thế giới 
đi qua nơi kết nối các nền kinh tế Châu Á với Trung 
Đông và Châu Âu. Do đó, nguy cơ tràn dầu trên biển ở 
Việt Nam ngày càng gia tăng [4]. Đòi hỏi hệ thống ứng 
phó tràn dầu tại Việt Nam phải được trang bị các nguồn 
lực phù hợp để sẵn sàng ứng phó các sự cố tràn dầu có 
thể xảy ra trong tương lai. 

Một số phương pháp để ứng phó với sự cố tràn 
dầu phổ biến trên thế giới hiện hay như thu hồi dầu cơ 
học bằng các máy thu hồi dầu, sử dụng chất hấp thụ 
dầu, dùng hóa chất phân tán dầu, đốt dầu trên biển,… 
Trong đó, thu hồi dầu cơ học được xem là phương 
pháp thân thiện nhất với môi trường và thường được sử dụng trong thực tế. Triển khai phao quây 
dầu là hành động đầu tiên và quan trọng để ngăn chặn sự phán tán của dầu ra môi trường ở diện 
rộng nên trước khi tiến hành thu hồi dầu cần phải quây dầu về một điểm. Một số nghiên cứu về tối 
ưu hóa việc sắp xếp PQD đã được tiến hành [7]. Mục 5, Điều 8, Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg 
ngày 14 tháng 1 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự 

Hình 1. Triển khai phao quây dầu quanh 
tàu Hải Hà 18 tại khu vực cửa sông  

Bạch Đằng 
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cố tràn dầu, quy định: “Khi xảy ra sự cố tràn dầu dưới 20 tấn phải triển khai phao quây chặn dầu 
trong vòng 1 giờ; trên 20 tấn đến dưới 100 tấn triển khai trong vòng 12 giờ; trên 100 tấn đến 500 
tấn triển khai tiếp cận hiện trường trong vòng 24 giờ [5]. Do đó, tính toán khả năng quây dầu của 
các loại phao quây dầu là một phần không thể thiếu trong quá trình chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó sự 
cố tràn dầu. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nghiên cứu nào về phương pháp tính toán khả năng 
quây dầu đối với các phao quây dầu tại Việt Nam.  

Trong nghiên cứu này, tác giả giới thiệu phương pháp định lượng để tính toán tổng chiều 
dài lượng phao quây dầu cần trang bị để trang bị phao quây dầu cho các cơ sở, địa phương và 
khu vực ứng phó sự cố tràn dầu dầu tại Việt Nam.  

2. Tổng quan về phao quây dầu 

Phao quây dầu (PQD) là các rào chắn nổi được thiết kế và trang bị để thực hiện các chức 
năng sau: 

- Ngăn chặn và tập trung dầu tràn: bao quanh khu vực dầu tràn, tránh dầu lan truyền trên 
mặt nước và tăng độ dày của dầu để thu hồi dễ dàng. 

- Điều hướng dầu: chuyển dầu đến nơi thu gom thích hợp ở khu vực bờ biển để thu hồi sau 
đó bằng máy thu hồi dầu, bơm chuyên dụng, hoặc các phương pháp thu hồi khác. 

- Bảo vệ: tránh sự tiếp cận của dầu tới các điểm quan trọng về kinh tế hay nhạy cảm về môi 
trường như luồng ra, vào cảng, các điểm lấy nước phục vụ nông ngư nghiệp hoặc các khu bảo tồn 
thiên nhiên. 

Phao quây dầu có được thiết kế theo nhiều loại, kích cỡ, vật liệu khác nhau đáp ứng nhu 
cầu ứng phó tràn dầu ở những khu vực và điều kiện khác nhau. Hầu hết các thiết kế PQD được 
chia thành bốn nhóm chính [2]: 

- PQD dạng màn chắn (curtain boom): được thiết kế bao gồm màn chắn được hỗ trợ bởi 
phần nổi được bơm hơi hoặc xốp cứng thường có mặt cắt tròn (Hình 2,3). 

- PQD dạng rào (Fence boom): thường có mặt cắt dạng phẳng được tổ chức theo chiều dọc 
trong nước bởi phần nổi bên trong hoặc ngoài, lỉn dằn và nối với các thanh đỡ (Hình 4). 

PQD cố định tại các khu vực bờ biển được thiết kế thay vạt chìm bằng buồng chứa nước 
cho phép PQD luôn bảo vệ được dường bờ khi thủy triều xuống thấp (Hình 5). PQD chịu lửa được 
thiết kế đặc biệt để chịu nhiệt độ cao khi đốt cháy dầu. 

 

Phao quây dầu phải được triển khai phù hợp, duy trì và điều chỉnh theo sự thay đổi của 
hướng dòng chảy, mực nước, và các điều kiện sóng. Phao phải được triển khai bởi các nhân viên 

Hình 2. PQD màn chắn vật liệu nổi cứng và thiết bị 
dằn phía ngoài 

Hình 3. PQD màn chắn bơm khí, thiết bị dằn  
phía trong 

 
 

Hình 4. PQD dạng rào, cơ cấu nổi phía ngoài 

 

 
 

Hình 5. PQD cố định ven bờ, bơm khí nổi và nước dằn 
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ứng phó tràn dầu có tay nghề, am hiểu quy trình kéo hoặc neo, thả phao. Người chịu trách nhiệm 
lựa chọn và sử dụng phao cần: 

- Hiểu được chức năng và các thành phần cơ bản và các thiết bị phụ trợ cho các loại phao 
quây dầu. 

- Xác định vị trí sử dụng, điều kiện biển, hoạt động ứng phó để lựa PQD phù hợp. 

- Xem xét các yếu tố thiết kế được liệt kê có ảnh 
hưởng tới hiệu xuất của PQD như độ bền, lưu trữ, triển khai 
và khả năng quây chặn dầu. 

- Chọn kích thước thích hợp của PQD theo điều kiện 
môi trường và hiệu suất dự kiến. 

- Xem xét loại PQD có thể được sử dụng hiệu quả nhất 
trong từng kịch bản tràn dầu. 

- Tham khảo dữ liệu đối với mỗi loại PQD bao gồm mô 
tả thiết bị, khuyến cáo của nhà sản xuất và các cân nhắc khi 
vận hành. 

Đáng chú ý là lực kéo đứt, bục phao (F) được ước 
lượng dựa trên mỗi phao theo công thức sau [2]:  

 
Trong đó: F (kg) là lực kéo đứt, bục phao; A (m2) là 

diện tích bề mặt phụ; V (m/s) là tốc độ dòng chảy. 

Do đó lực tương đối tác động lên phao có độ dài 50 
m với chiều cao vạt phao (phần chìm) là 0,9 m với dòng 
chảy có tối độ 0,5 hải lý (0,25 m/s) là: 

 F = 100 x (0,9 x 50) x (0,25)2 = 281 kg. 

Nhìn vào Hình 6 [2], cho thấy, khi tốc độ dòng chảy tăng thì lực tác dụng lên phần chìm của 
PQD tăng rất nhanh. Bên cạnh đó là lực tác động của sóng, gió nên PQD, cho nên người sử dụng 
PQD cần lựa chọn loại PQD có chất liệu tốt và độ bền phù hợp, đảm bảo hiệu quả khi vận hành. 

3. Tính toán chiều dài phao quây dầu 

Chiều dài PQD yêu cầu phụ thuộc vào vị trí, phương pháp triển khai để quây dầu như thu 
hồi hoặc bảo vệ bờ biển theo các mô hình J, U, V [2].  

Mô hình U 
 

Mô hình V Mô hình J 
 

Mô hình quét dầu 

Bao quanh tàu Chống tràn vào vịnh Chuyển hướng Ghép tầng phao 

Hình 7. Mô hình triển khai PQD 

Do đó, tiêu chí để tính toán các yêu cầu về PQD ở các quốc gia là khác nhau. Trên thế giới 
có rất ít quốc gia đưa ra phương pháp định lượng cụ thể để trang bị tổng chiều dài PQD. Trong 
nghiên cứu này, chúng ta xem xét các phương pháp định lượng được áp dụng tại Canada. 

Từ thực tế thu gom dầu tại Canada [1], khi ước tính 200 tấn dầu được thu gom (200 tấn/500m), 
độ dày khi thu gom bởi 500m PQD là 1 cm, có thể tính toán chiều dài PQD yêu cầu như sau: 

- 50% lượng dầu được thu hồi trên biển; 

- 50% còn lại được giả định là được thu hồi từ bờ với các sự cố tràn dầu từ vịnh, khu vực 

Hình 6. Lực tác động vào PQD có chiều dài 50m 
với chiều dài vạt và tốc độ dòng chảy thay đổi 
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cảng hoặc khu vực ven bờ.  

- Độ dày trung bình của lớp dầu được quây là 1 cm. 

Chiều dài PQD yêu cầu có thể được tính 
toán theo công thức (2) khi thu hồi dầu nổi trên 
biển khơi, tính theo công thức (3) khi thu hồi 
trong vùng nước được bảo vệ [1]. 

Bf  = 1,25 x Hs                   (2) 

Bs = 0,625 x Hs                  (3) 

Trong đó, Bf  là chiều dài PQD trên biển 
(m), Bs là chiều dài PQD ven bờ (m), Hs là lượng 
dầu tràn ước tính (tấn). Tại Canada, sử dụng 
thực nghiệm với sự cố tràn dầu 200 tấn, độ dày 
lớp dầu tràn là 1 cm, chiều dài PQD là 500 m. 
Công thức thực nghiệm của Canada và các yêu 
cầu kiểm soát ô nhiễm dầu từ các vùng nước nội 
địa, khu vực cảng, ven bờ để tính toán số lượng PQD phù hợp với điều kiện thời tiết cần được lựa 
chọn và huy động đến hiện trường.  

Để tính toán định lượng PQD ở Việt Nam, chúng ta có thể giả định độ dày lớp dầu tràn trung 
bình là d (m), lượng dầu kiểm soát (Qk tấn) là khối lượng dầu được quây theo hình 8. Trên thực tế 
khi triển khai PQD, mô hình đường tròn được áp dụng để quây quanh các sự cố để đề phòng và 
ngăn chặn dầu tràn với hiệu quả cao. Mô hình chữ U (tương đương với mô hình đường tròn được 
mở ra) được áp dụng để thu gom dầu trên mặt nước ở diện rộng. Do đó, tổng chiều dài PQD yêu 
cầu được tính toán theo công thức (4) theo đó chiều dài PQD yêu cầu chính là chu vi của đường 
tròn bao quanh dầu (đáy hình trụ) được tính theo thể tích hình trụ có chiều cao là độ dày của lớp 
dầu giả định.  Bảng 1 thể hiện mối tương quan giữa lượng dầu kiểm soát và chiều dài PQD yêu 
cầu. 

         (4) 

Bảng 1. Kết quả ước tính chiều dài yêu cầu của PQD theo lượng dầu yêu cầu kiểm soát 

 

Lượng dầu tràn lớn nhất theo khu vực được ước tính theo dòng chảy của dầu tràn từ các 
tàu dầu có trọng tải lớn nhất ra vào các khu vực [5]. Lượng dầu tràn lớn nhất được kiểm soát theo 
kế hoạch cụ thể của từng khu vực, quốc gia. Giả sử công tác ứng phó sự cố tràn dầu tại Việt Nam 
được hoàn thành trong 3 ngày, thì lượng dầu cần kiểm soát được ước tính theo % của lượng dầu 
tràn lớn nhất theo nhóm dầu như sau: Nhóm I là 20%, nhóm II là 60%, nhóm III là 80%, nhóm 4 là 
95% [8]. Lượng dầu cần kiểm soát này kết hợp với sử dụng công thức (4), ta có thể ước tính được 
lượng phao quây dầu cho từng khu vực (Bảng 2). 

Nhìn vào Bảng 2 ta thấy rằng, khu vực Thanh Hóa tổng chiều dài PQD yêu cầu lớn nhất cả 
nước, khoảng 7.330 m. Trong khi đó, số lượng PQD hiện có tại Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu 
Miền Bắc là 4.100 m, chưa đáp ứng được yêu cầu tại khu vực này. Do đó, cần lên kế hoạch để 
trang bị hoặc huy động PQD tại các khu vực khác đến để đảm bảo đủ số PQD cần thiết để ứng 
phó kịp thời khi sự cố tràn dầu xảy ra. 

4. Kết luận 

Vùng nước khu vực cảng, ven bờ và biển Việt Nam đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm dầu 
gia tăng. Các trung tâm ứng cứu sự cố tràn dầu quốc gia, các địa phương, cơ sở cần trang bị các 
nguồn lực để sẵn sàng ứng phó với bất kì sự cố tràn dầu nào có thể xảy ra trong tương lai, trong 
đó trang bị PQD là yêu cầu rất quan trọng. Trong nghiên cứu này, các tác giả giới thiệu tổng quan 
về PQD và công thức tính toán chiều dài PQD theo lượng dầu tràn giả định. Công thức (4) Bảng 1 
và 2 được kỳ vọng sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để tính toán tổng chiều dài lượng PQD yêu 
cầu trang bị phù hợp cho các cơ sở, địa phương cũng như các Trung tâm Ứng phó Sự cố tràn dầu 
Quốc gia. 

Qk (tấn) 500 200 100 50 20 10 5 1 

PQD (m) 792,66 501 354,5 250.7 158,5 112,10 79,27 35,45 

PQD/tấn (m/t) 1,585 2.5 3,545 5,01 7,93 11,21 15,85 35,45 

 
Hình 8. Ước tính chiều dài PQD (giả sử độ dày 
 lớp dầu tràn là 1 cm, lượng dầu tràn là 10 tấn,  

chiều dài PQD là 112,1 m) 
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Bảng 2. Ước tính chiều dài phao quây dầu theo lượng dầu tràn lớn nhất tại các khu vực. 

Khu vực Cảng 

Trọng tải 
tàu 

(DWT) 

Lượng 
dầu tràn 
lớn nhất 

(tấn) 

Loại 
dầu 

Lượng 
dầu cần 

kiểm soát 
(tấn) 

Chiều dài 
PQD (m) 

Quảng Ninh Cảng xăng dầu Cái Lân 40.000 6.000 II 3.600 2.127 

Hải Phòng BC Petec, PTSC Đình Vũ 20.000 3.000 II 1.800 1.504 

Thanh Hóa SPM Nghi Sơn 300.000 45.000 IV 42.750 7.330 

Nghệ An Cảng xăng dầu DKC 30.000 4.500 II 2.700 1.842 

Hà Tĩnh Tổng kho XD Vũng Áng 18.000 2.700 II 1.620 1.427 

Quảng Bình Cảng XD Sông Gianh 1.000 150 II 90 336 

Thừa Thiên Huế Cảng XD Thuận An 2.000 300 II 180 476 

Đà Nẵng Cảng XD Mỹ Khê 30.000 450 II 270 583 

Quảng Ngãi SPM Dung Quất 150.000 22.500 III 18.000 4.756 

Bình Định Cảng XD Quy Nhơn 10.000 1.500 II 900 1.064 

Phú Yên Cảng Vũng Rô 10.000 1.500 II 900 1.064 

Khánh Hòa Cảng Vân Phong 150.000 22.500 III 18.000 4.756 

Cảng Dầu Mũi Chụt 10.000 1.500 II 900 1.064 

Bà Rịa-
VũngTàu, 

Đồng Nai 

Cảng xăng dầu Cái Mép 50.000 7.500 II 4.500 2.378 

Cảng PVC 50.000 7.500 IV 7.125 2.992 

Cảng Long Sơn 30.000 4.500 III 3.600 2.127 

Cảng dầu khí ngoài khơi 300.000 45.000  IV 42.750 7.330 

Cảng dầu điện Phú Mỹ 10.000 1.500 II 900 1.064 

Cảng Xăng dầu K2 7.000 1.050 II 630 890 

Tp Hồ Chí 
Minh 

Cảng xăng dầu Nhà Bè 20.000 3.000 II 1.800 1.504 

Cảng xăng dầu petechim  25.000 3.750 II 2.250 1.682 

Cảng XD Petro Sài Gòn 25.000 3.750 III 3.000 1.942 

Nhà máy lọc dầu Cát Lái 32.000 4.800 III 3.840 2.197 

Cần Thơ Cảng Gas, XD Cần Thơ 5.000 750 II 450 752 

Cà Mau Mỏ dầu Sông Đốc 120.000 18.000 III 14.400 4.254 
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XÂY DỰNG PHẦN MỀM DỰ BÁO NGUỒN NHÂN LỰC THUYỀN VIÊN  
XUẤT KHẨU VIỆT NAM 

BUILDING UP A SOFWARE USED FOR FORECASTING  
VIETNAMESE OVERSEAS SEAFARERS HUMAN RESOURCE 

 

ĐÀO QUANG DÂN1, LÊ QUỐC TIẾN2, NGUYỄN TRỌNG ĐỨC3 
1Khoa Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

2Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
3Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 
Trong bài báo này, nhóm tác giả xây dựng một phần mềm dự báo nguồn nhân lực 
thuyền viên xuất khẩu của Việt Nam (TVXK) dựa trên việc phân lớp dữ liệu trong cơ sở 
dữ liệu thuyền viên đã được thu thập. Phần mềm này sẽ giúp cho các nhà hoạch định 
chính sách, các nhà quản lí, các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo có cái nhìn tổng quan về 
vấn đề, đưa ra những chiến lược phát triển nguồn nhân lực TVXK của Việt Nam một 
cách đồng bộ, toàn diện. 

Từ khóa: Nguồn nhân lực thuyền viên, thuyền viên xuất khẩu, mô hình dự báo. 
Abstract 

In this paper, the authors build up a software used for forecasting Vietnamese overseas 
seafarers human resource by classifying layers of the collected seafarers data. It will 
helps policy/decision makers, administrators, firms and crew training centers to have an 
overview of the problem in order to plan a development strategy for deployment 
Vietnamese overseas seafarers comprehensively and simultaneously. 

Keywords: Human resource of seafarers, working aboard seafarers, forecasting model. 

1. Đặt vấn đề 

Xuất khẩu thuyền viên (XKTV) đã và đang là yếu tố tích cực góp phần tạo việc làm, cải thiện 
và nâng cao đời sống xã hội. Bên cạnh các chiến lược phát triển kinh tế hàng hải, khai thác và 
nuôi trồng hải sản, khai thác dầu khí,… thì vấn đề XKTV cũng được Đảng và Nhà nước xác định là 
lĩnh vực kinh tế đối ngoại quan trọng. Tuy nhiên, vấn đề xuất khẩu thuyền viên của Việt Nam đã và 
đang gặp rất nhiều khó khăn, bộc lộ những điểm yếu kém nhất định, đó là sự tăng trưởng rất hạn 
chế, thiếu vững chắc, năng lực cạnh tranh kém,… [1]. Từ những vấn đề trong thực tế, bài toán đặt 
ra là phải dự báo được sự phát triển nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu, giúp các nhà hoạch 
định chính sách, các nhà quản lí, các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo có cái nhìn tổng quan về vấn 
đề, có sự liên kết, hợp tác giữa các khối trong chuỗi tạo ra nguồn nhân lực TVXK.  

Trong bài báo, “Phân lớp dữ liệu thuyền viên cho dự báo phát triển nguồn nhân lực thuyền 
viên xuất khẩu”, đăng trên Tạp chí Giao thông Vận tải số tháng 2/2018 [2], nhóm tác giả đã đề xuất 
bộ tiêu chí chung nhất cho các thuyền viên xuất khẩu (TVXK) dựa trên việc thu thập dữ liệu từ các 
công ty XKTV hàng đầu cũng như các nhà tuyển dụng. Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) thuyền 
viên theo các tiêu chí và phân lớp dữ liệu nhằm xây dựng hệ thống dự báo phát triển nguồn nhân 
lực TVKX của Việt Nam. Trong bài báo này, nhóm tác giả xây dựng một phần mềm dự báo nguồn 
nhân lực TVXK dựa trên việc phân lớp dữ liệu. Trên cơ sở đó đưa ra những chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực TVXK một cách đồng bộ, toàn diện. Bài báo bao gồm bốn mục chính: mục 1- Đặt 
vấn đề; mục 2- Dự báo nguồn nhân lực TVXK; mục 3- Xây dựng hệ thống và mục 4- Kết luận cùng 
những định hướng nghiên cứu tiếp theo. 

2. Dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu 

2.1. Khoa học dự báo 

Dự báo là một khoa học và nghệ thuật tiên đoán những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, 
trên cơ sở phân tích khoa học về các dữ liệu đã thu thập được [3]. Bắt đầu từ việc thu thập, xử lý 
số liệu trong quá khứ và hiện tại để xác định xu hướng vận động của các hiện tượng trong tương 
lai, nhờ áp dụng các mô hình toán học. Dự báo có thể là một dự đoán chủ quan hoặc trực giác về 
tương lai. Như vậy, để dự báo định tính được chính xác hơn, người ta cố loại trừ những tính chủ 
quan của người dự báo. 

2.2. Dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu 

Việc lựa chọn phương pháp dự báo cũng như lựa chọn mô hình dự báo phụ thuộc vào từng 
lĩnh vực, từng ngành, cũng như từng bài toán cụ thể. So với các phương pháp dự báo, phương 
pháp sử dụng mô hình toán mang tính khoa học cao, đồng thời mô hình toán có thể được chỉnh 
sửa, cập nhật, để phù hợp với các tham số, các tiêu chí thay đổi trong tương lai đối với dự báo nói 
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chung và trong dự báo nguồn nhân lực TVXK nói riêng. Ngoài ra các mô hình toán không ngừng 
hoàn thiện kỹ thuật, luôn được bổ sung, mềm dẻo hơn với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. 

Từ dữ liệu về nhu cầu nguồn nhân lực của các công ty vận tải biển trong và ngoài nước, dữ 
liệu về nguồn cung ứng,… và dữ liệu đánh giá thuyền viên thu thập được đưa ra những dự báo 
phát triển nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu. Với hàng trăm công ty vận tải biển hiện đang 
hoạt động, hàng ngàn thuyền viên hiện có và thuyền viên được đào tạo mỗi năm, có thể nói dữ 
liệu đầu vào cho bài toán là rất lớn. Để có những đánh giá trực quan, những dự báo chính xác và 
khoa học về tình hình phát triển nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu trong giai đoạn tới, yêu cầu 
các hệ dự báo dựa trên việc khai phá các dữ liệu này rất cần thiết, các kĩ thuật khai phá dữ liệu 
được lựa chọn. 

Nhóm tác giả đã thành công trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) thuyền viên theo các 
tiêu chí và phân lớp dữ liệu này theo thuộc tính mục tiêu xuất khẩu thuyền viên [2]. Trên cơ sở đó, 
hệ thống dự báo nguồn nhân lực TVXK sẽ được cài đặt và thử nghiệm. 

3. Xây dựng hệ thống 

Hệ thống dự báo phát triển nguồn nhân lực thuyền viên được xây dựng theo mô hình như 
chỉ ra trong Hình 1 [4]. Từ dữ liệu hồ sơ thuyền viên đầu vào, dữ liệu được trích chọn theo các đặc 
trưng là các thuộc tính tương ứng với các yêu cầu đối với thuyền viên xuất khẩu. Cơ sở dữ liệu 
thuyền viên sau khi trích chọn đặc trưng sẽ được sử dụng làm tập mẫu để phân lớp và xây dựng 
tập luật dùng cây quyết định, thuật toán CD5 [5]. Trên cơ sở các tập luật, mô hình dự báo được 
xây dựng. 

 
Hình 1. Mô hình Hệ thống dự báo phát triển nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu 

 

Hình 2 chỉ ra Giao diện của Hệ thống được xây dựng trên nền tảng của ngôn ngữ lập trình 
VB.net, CSDL Acces.  

 
 

Hình 2. Giao diện chính của Hệ thống dự báo 

Hệ thống bao gồm các mô đun chính: 
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Mô đun Hệ thống: cho phép Quản trị người dùng, Cập nhật danh mục Tỉnh, Thành phố,... 
Sao lưu dữ liệu dự phòng, phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố. 

Mô đun Cơ sở dữ liệu: cho phép Bổ sung, Cập nhật, Tìm kiếm, Thống kê,... thông tin cá 
nhân Thuyền viên, Thuyền bộ, dữ liệu thuyền viên xuất khẩu,...   

Mô đun Dự báo: sau khi lựa chọn file Huấn luyện, chương trình sẽ thống kê: số lượng mẫu 
học (số lượng bản ghi - thuyền viên trong file), số thuyền viên có thể xuất khẩu, chưa thể xuất 
khẩu,... 

Mô đun trợ giúp,... 

Để dự báo, Người dùng sẽ lựa chọn File dữ liệu trong CSDL thuyền viên, sau đó chọn chức 
năng Dự báo. Với file dữ liệu mẫu học đã có, hệ thống sẽ đưa ra dự báo số lượng thuyền viên có 
thể/ không thể xuất khẩu như chỉ ra trong Hình 3.  

 
Hình 3. Giao diện chính của chức năng Dự báo 

Với dữ liệu mẫu ban đầu gồm 1.766 bản ghi (hồ sơ thuyền viên), 1.510 thuyền viên có đủ 
điều kiện để xuất khẩu, 256 thuyền viên còn lại phải bổ sung về Kỹ năng (237), Trình độ chuyên 
môn (147),… để có thể đáp ứng được yêu cầu củ các nhà tuyển dụng nước ngoài. 

 
Hình 4. Kết quả dự báo theo các tiêu chí 

Với các file dữ liệu thô (chưa được trích chọn đặc trưng), Người dùng sẽ lựa chọn chức 
năng Tạo cây quyết định để có thể tạo tập luật, dữ liệu học mẫu. Với những thuyền viên chưa đạt 
tiêu chuẩn xuất khẩu, hệ thống sẽ chỉ ra chi tiết danh sách các thuyền viên theo từng kĩ năng hay 
nhóm kĩ năng cần bổ sung,...(Hình 5). 
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Hình 5. Kết quả dự báo sau hai tháng đào tạo  

4. Kết luận 

Mô hình dự báo phát triển nguồn nhân lực TVXK mà nhóm tác giả xây dựng cho phép thống 
kê số lượng TVXK, thuyền bộ với các tiêu chí đánh giá tổng quan gắn với thực tế. Bên cạnh đó, 
với những thuyền viên chưa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, hệ thống sẽ chỉ ra chi tiết danh sách các 
thuyền viên theo từng kĩ năng hay nhóm kĩ năng cần bổ sung. Trên cơ sở đó, các nhà hoạch định 
chiến lược, các cơ sở đào tạo, huấn luyện,... có thể đưa ra các chiến lược nhằm bổ sung các kĩ 
năng, kiến thức cho nhóm thuyền viên này đồng thời hiệu chỉnh chương trình đào tạo, huấn luyện 
nhóm kĩ năng trọng tâm. Hệ thống đã được thử nghiệm tại công ty VINIC cho kết quả dự báo sát 
với thực tế. Tuy nhiên, với mỗi nhà tuyển dụng, tiêu chí cho các thuyền viên là khác nhau, yêu cầu 
cụ thể cho mỗi tiêu chí cũng khác nhau. Để có thể đưa ra những dự báo chuẩn xác, dữ liệu mẫu 
cần phải được bổ sung nhiều hơn, các phương pháp dự báo khác cũng cần phải được thử 
nghiệm, những yếu tố này được xem là hướng phát triển tiếp theo của nhóm nghiên cứu.  
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NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC ĐÁNH GIÁ CÁC CẢNG 
CONTAINER NỘI ĐỊA 

THE STUDY OF EMPLOYING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 
FOR EVALUATING INLAND CONTAINER DEPOTS 

                                                                                       
ĐINH GIA HUY 

Khoa Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam  
Tóm tắt 

Sự hợp tác kinh tế quốc tế toàn cầu khiến cho khối lượng hàng hóa trao đổi giữa các 
quốc gia đang tăng lên nhanh chóng. Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quá tải và 
tắc nghẽn ở các cảng biển đang là mối lo ngại và cần được giải quyết. Giải pháp sử dụng 
các cảng cạn (Inland Container Depots) (ICD) đã và đang được nhiều quốc gia trên thế 
giới áp dụng để giảm tải gánh nặng lưu trữ cảng và tăng cường các dịch vụ cảng. Xây 
dựng mạng lưới ICD và bài toán bố trí các mắt xích ICD là vấn đề được quan tâm rất 
nhiều. Nghiên cứu này xây dựng một bộ tiêu chí gồm bốn tiêu chí chính và 12 tiêu chí 
phụ để xếp hạng tìm ra dự án có vị trí tối ưu nhất trong 5 dự án ICD của Việt Nam. Quy 
trình phân tích phân cấp thứ bậc (Analytic Hierarchy Process) (AHP) sẽ được sử dụng để 
tìm ra kết quả xếp hạng cuối cùng.  

Từ khóa: Phương pháp phân tích thứ bậc, kho chứa container nội địa, tiêu chí cấp 1, tiêu chí cấp 2. 
Abstract 

Global economic cooperation and linkages have made the volume of goods exchanged 
between countries grow rapidly. The issues resolving relating to overload and bottlenecks 
in seaports is a current concern and needs to be performed. The approach of Inland 
Container Depots (ICD) has been employed by many countries over the world in order to 
reduce the burden on port storage and enhance port services. The generate of ICD 
network and the problems of ICD links are the matter of great concerns. This study 
constructs a set of four main criteria and 12 sub-criteria to rank and find the most optimal 
project among five ICD projects in Vietnam. The Analytic Hierarchy Process (AHP) has 
been applied to obtain the final ranking result. 

Keywords: Analytic Hierarchy Process, inland container depots, 1st grade criteria, 2nd grade 
criteria.  

1. Đặt vấn đề 

Sự phát triển kinh tế của một quốc gia đang ngày càng phụ thuộc vào việc có một hệ thống 
logistics cảng container hoạt động hiệu quả. Ngày nay, ICD đã trở thành một mô hình cải thiện sự 
ùn tắc cho các cảng biển và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển container. Tuy nhiên, việc 
thiết lập hệ thống ICD đòi hỏi phải tính toán đến rất nhiều yếu tố, ví dụ: không gian, vốn, cơ sở hạ 
tầng, các vấn đề lợi ích,… dẫn đến việc khó dự đoán tính hiệu quả. Bài báo sẽ xây dựng một bộ 
tiêu chí để đánh giá sự lựa chọn vị trí cho các ICD bao gồm các phép đo định lượng và định tính. 
Việc áp dụng quy trình phân tích thứ bậc (AHP), một phương pháp phân tích quyết định đa tiêu chí 
(multi-criteria decision analysis) (MCDA) để giải quyết vấn đề, được áp dụng cho khu vực miền 
Nam, Việt Nam. Cụ thể, mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá vị trí tối ưu trong số năm 
dự án hàng đầu xây dựng ICD đề xuất cho phát triển ICD vào năm 2020 ở miền Nam Việt Nam, đó 
là ICD An Sơn, ICD Long Bình, ICD Tân Long, cảng mới Nhơn Trạch ICD, và ICD cảng Sóng 
Thần. Đây là các ICD quan trọng để có thể hướng tới các chuỗi cung ứng hiệu quả hơn và sẽ 
đóng vai trò thiết yếu trong việc tăng cường hệ thống phân phối trong dịch vụ hậu cần cảng 
container, cũng như sự bền vững về vận tải của khu vực. Với kết quả thu được, chính phủ hay nhà 
đầu tư có thể hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của các ICD ở Việt Nam và sau đó phát triển các ưu 
đãi, các gói đầu tư hiệu quả. 

2. Đặc điểm các ICD miền Nam Việt Nam 

Hệ thống ICD của Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn trứng nước và các dự án ICD luôn 
được chính phủ Việt Nam ưu tiên phát triển hàng đầu. Các vùng kinh tế trọng điểm ở miền Bắc 
Việt Nam có một số lượng lớn ICD, và hầu hết các ICD đó đều thiếu các khu vực hoạt động đầy đủ 
và quy mô khai thác dịch vụ nhỏ. Thiết bị của họ không chuyên biệt hoặc đủ cho một loạt hàng hóa 
đa dạng. Ngoài ra, các ICD này chỉ được kết nối với hệ thống đường quốc gia, dẫn đến kết nối yếu 
với đường thủy nội địa và giao thông đường biển. Do đó, phạm vi hoạt động của họ có một số hạn 
chế, chủ yếu là cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ và cho thuê kho bãi [4]. Các ICD của Việt Nam 
chủ yếu được tập trung ở phía Nam Việt Nam do sự khác biệt về số lượng container thông qua 
giữa hai miền của Việt Nam. Cụ thể, hơn 2/3 lượng hàng container được vận chuyển qua hệ thống 
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vận tải biển ở miền Nam Việt Nam (theo thống kê của Cục quản lý hành chính Việt Nam, 2017). 
ICD ở miền Nam tận dụng được lợi thế của đường thủy nội địa, 30-35% sử dụng vận tải đa 
phương thức. Các ICD ở miền Nam hiệu quả hơn ở miền Bắc, hỗ trợ tốt cho các cảng biển về 
chuyển tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container, giảm ùn tắc tại các cảng biển và trên các 
tuyến đường đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Một số ICD có mối liên kết chặt chẽ với các cảng 
biển và các hãng tàu, và đóng vai trò là các liên kết quan trọng trong chuỗi vận tải đa phương 
thức. Bảng 1 dưới đây đưa ra các đặc điểm của 5 dự án xây dựng ICD quan trọng nhất khu vực 
miền Nam Việt Nam, đây cũng là 5 đối tượng được áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc để 
tìm ra ICD có lợi thế nhất về mặt vị trí so với các ICD còn lại.   

Bảng 1. Các ICD miền Nam Việt Nam 

  An Sơn ICD Long Bình ICD 
Cảng mới  

Long Bình ICD 

Cảng mới 
 Nhơn Trạch 

ICD 

Cảng mới 
Sóng Thần 

ICD 

Địa điểm 

Xã An Sơn, thị 
xã Thuận An, 

 tỉnh Bình 
Dương. 

Quận 7, Thành 
phố 

 Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai 

Phường Long 
Bình,  

Quận 9, Thành  
phố Hồ Chí 

Minh 

Xã Phú Thành,  
huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh 
Đồng Nai. 

Xã Bình Hòa, 
thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình 

Dương. 

Tổng 
diện tích  

quy 
hoạch 

năm 
2020 

20 ha 50 ha 50 ha 11 ha   

năm 
2030 

33 ha 150 ha 150 ha 15 ha 50 ha 

Năng 
suất dự 
kiến đạt  

năm 
2020 

300.000 TEU 750.000 TEU 750.000 TEU 160.000 TEU   

năm 
2030 

600.000 TEU 2.500.000 TEU 2.500.000 TEU 450.000 TEU 1.000.000 TEU 

Hệ thống 
vận tải  

đa 
phương 

thức 

Đường 
bộ 

Quốc lộ 13, 
vành đai 3  

Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Vành đai 2, 
vành đai 3, 

 thành phố Hồ 
Chí Minh 

Quốc lộ 51, 
đường cao 

 tốc Biên Hòa - 
Vũng Tàu 

Giáp tỉnh lộ 
769, quốc lộ 

51, đường cao 
tốc Hà Nội 

Tỉnh lộ 743, 
quốc lộ 13, 
vành đai 2, 
vành đai 3, 

thành phố Hồ 
Chí Minh 

Đường 
thuỷ 
 nội địa 
(TNĐ) 

Cảng An Sơn 
(sông Sài Gòn 
từ Km 47 + 050  

đến Km 47 + 
187, cảng  

sông cấp 2, 
tuyến Sài Gòn - 

 Bến Súc) 

Cảng Long 
Bình (sông 

Đồng Nai, từ 
km 32 + 781  
đến km 33 + 

300, 
 cảng sông cấp 

3) 

  

Cảng mới 
Nhơn Trạch, 
 (tả ngạn đảo 
Ông Côn, từ 

 km 4 +300 đến 
km +730, 

 cảng sông cấp 
2, sông Đồng 

Nai 

  

Tiềm 
năng 

kinh tế  
và hiệu 

suất liên 
quan 

 đến vị trí 

K/c 
đến  
quốc lộ 

5.5 km (đến QL 
13) 

1.5 km (đến QL 
1A) 

0.3 km (đến QL 
51) 

0.1 km (đến 
tỉnh lộ 769) 

0.1 km (đến 
tỉnh lộ 743) 

K/c 
đến  
đường 
sắt 

    

Đường sắt: 
Biên Hòa - 

Vũng Tàu (sau 
năm 2020) 

  

0.3 km (đường 
sắt 

 HCM - Tây 
Ninh) 

K/c 
đến 
cảng 
Cát Lái 

40 km đường 
bộ/  

50.7 km đường 
TNĐ 

25 km đường 
bộ/ 

30 km đường 
TNĐ 

31 km đường 
bộ 

45 km đường 
bộ/ 

8.5 km đường 
TNĐ 

28 km đường 
bộ 

Số khu  
công 
nghiệp, 
khu 
 chế 
xuất và 
 khu 
kinh tế  
lân cận 

31, với k/c 
 trung bình 17.8 

km 

25, với k/c 
 trung bình 27 

km 

35, với k/c  
trung bình 15.5 

km 

35, với k/c 
 trung bình 22.1 

km 

31, với k/c  
trung bình 15.2 

km 
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3. Xây dựng bộ tiêu chí cấp 1 và cấp 2  

Bước đầu tiên là triển khai mô hình AHP để phân tích quyết định đa tiêu chí (MCDA) bằng 
cách xác định các tiêu chí cấp 1 và tiêu chí phụ cấp 2 cần thiết trong việc lựa chọn vị trí tối ưu của 
ICD. Hình 1 dưới đây thể hiện cấu trúc tiêu chí đa phân cấp ICD được thành lập bằng cách khảo 
sát ý kiến chuyên gia.  

 
Hình 1. Cấu trúc AHP phân cấp cho ICD miền Nam Việt Nam 

 

138 câu hỏi khảo sát trong các so sánh từng đôi một của các tiêu chí cấp 1 và cấp 2 được 
gửi đến 15 chuyên gia hiểu biết về ICD, họ là những người làm việc trong chính quyền địa 
phương, các cảng biển hàng hải, các công ty logistics và khách hàng. Số lượng câu hỏi lên đến 
138 câu. Các đánh giá riêng lẻ sẽ được tổng hợp bằng công thức (1): 

1

1 2 3( ... ... ) n
i na a a a a a       

(1) 

Trong đó, a  là giá trị đánh giá tổng hợp cho các cặp so sánh, ia  là đánh giá đơn lẻ về các 

cặp so sánh, n là số lượng các đánh giá đơn lẻ (n = 1, 2, 3, …, n). 

4. Xây dựng các ma trận so sánh  

4.1. Ma trận so sánh đối với tiêu chí cấp 1  

Tổng hợp từ phiếu khảo sát đánh giá tiêu chí cấp 1 từng đôi một và áp dụng công thức (1) 
ta tìm được ma trận tiêu chí cấp 1: 

1 2 3 4

1 11 1 1,1
1,3 2

12 1,3 1 1
1, 4

13 2 1, 4 1
1, 2

14 1 1, 2 1
1,1

C C C C

C

C

C

C

 

4.2. Ma trận so sánh đối với tiêu chí cấp 2  

Tương tự ta tìm được ma trận so sánh đối với tiêu chí cấp 2 như sau: 

Chi phí đầu tư và vận 
hành: 

Khả năng vận chuyển 
đa phương thức: 

Tiềm năng kinh tế khu 
vực: 

Hiệu suất tiềm năng 
liên quan đến vị trí: 

11 12 13

111 1 1,1
1, 6

1 112 1
1,1 1, 6

13 1, 6 1, 6 1

C C C

C

C

C

 

21 22 23

21 1 2, 4 1, 5

1 122 1
2, 4 1, 8

123 1, 8 1
1, 5

C C C

C

C

C

 

31 32 33

131 1 1, 4
1, 2

1 132 1
1, 4 2, 5

33 1, 2 2, 5 1

C C C

C

C

C

 

41 42 43

41 1 1, 5 2, 4

142 1 1, 3
1, 5

1 143 1
2, 4 1, 3

C C C

C

C

C
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4.3. Ma trận đánh giá của các ICD ứng với mỗi tiêu chí cấp 2 

Những chuyên tham gia khảo sát (decision maker) được yêu cầu đánh giá bằng cách so 
sánh từng cặp liên tiếp các ICD theo từng tiêu chí phụ. Các ma trận so sánh này là tương đồng và 
có dạng:  

12 13 1

21 23 2

31 32 3

1 2 3

1 2 3

1 1

2 1

3 1

1

n

n

n

n n n

A A A An

A a a a

A a a a

A a a a

An a a a









     



 

Các ma trận được tổng hợp như sau đối với từng tiêu chí: 

C11: C12: C13: 

1 1 1 11
1, 7 2 1, 4 1,3

1 11, 7 1 1, 7
2,1 1,1

2 2,1 1 1 2

11, 4 1,1 1 1
1,3

1 11,3 1,3 1
1, 7 2

 

1 11 1,1 1
1, 3 1,3

1 11 1.1 1.1
1.1 1, 3

11,3 1 1, 4 1, 2
1,1

1 1 11,3 1
1,1 1, 4 1, 3

11 1, 3 1,3 1
1, 2

 

1 11 1 1,5
1,1 2, 2

1 11 1 1, 4
1,8 2

1 1 1 11
1,5 1, 4 1, 7 2,5

11,1 1,8 1, 7 1
1, 7

2, 2 2 2,5 1, 7 1

 

C21: C22: C23: 

1 1 11 1,1
1, 5 1,1 1, 2

1.5 1 1, 3 1,8 1, 2

1 11,1 1 1,3
1, 3 1,1

1 1 1 11
1,1 1,8 1, 3 1, 6

11, 2 1,1 1, 6 1
1, 2

 

1 11 1.4 1, 4
1, 3 2, 2

1 1 1 11
1, 4 1, 2 1, 4 2, 3

11, 3 1, 2 1 1
1,8

1 11, 4 1 1
1, 4 1, 9

2, 2 2, 3 1,8 1, 9 1

 

1 1 11 1,9
1, 4 1,8 1, 6

11.4 1 2.2 2, 3
1, 6

1 1 11,8 1
2, 2 2,1 1, 2

1, 6 1, 6 2,1 1 2, 6

1 1 11, 2 1
1, 9 2, 3 2, 6

 

C31: C32: C33: 

1 1 1 11
1,1 1,8 1,1 1,9

1 1 11,1 1
1,9 1,7 1,8

11,8 1,9 1 1, 4
1,5

1 11,1 1,7 1
1, 4 1,9

1,9 1,8 1,5 1,9 1

 

1 11 1,5 1,5
1,7 1,6

1 1 1 11
1,5 2 1,9 1,3

1,7 2 1 1,3 2

11,6 1,9 1 1,8
1,3

1 1 11,3 1
1,5 2 1,8

 

11 1,6 1,3 1, 4
2, 2

2, 2 1 2,7 1,7 1,8

1 1 1 11
1,6 2,7 1, 4 1,3

1 1 11.4 1
1,3 1, 7 1,7

1 1 1,3 1,7 1
1, 4 1,8

 

C41: C42: C43: 

1 1 1 11
1,9 1, 2 1,6 1, 4

1,9 1 1, 4 1,1 1,7

1 11, 2 1, 4 11 1,9 1, 2

11,6 1,9 1 1,7
1,1

1 11, 4 1, 2 1
1,7 1,7

 

1 1 1 11
1, 7 1, 6 1, 2 1, 9

11, 7 1 1, 2 1, 7
1, 6

11, 6 1 2,1 1, 4
1, 2

1 1 11, 2 1
1, 7 2,1 2, 2

11, 9 1, 6 2, 2 1
1, 4

 

1 11 1, 4 1, 2
1,5 1,5

11,5 1 1, 7 1, 4
1,1

1,5 1,1 1 1.8 2

1 1 1 11
1, 4 1, 7 1,8 1,1

1 1 1 1,1 1
1, 2 1, 4 2

 

Một lưu ý đưa ra là các tiêu chí C11, C12 và C13 mang tính định lượng nên giá trị đánh giá 
được tính theo tỷ lệ số liệu cụ thể.  

5. Mức độ ưu tiên và kiểm tra tính nhất quán 

Để xác định tính nhất quán của các đánh giá từ các chuyên gia ta sử dụng công thức (2): 

maxAx x  (2) 
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Trong đó, A là mà trận so sánh, max là giá trị đặc trưng ( max n   ), x là véc tơ đặc 

trưng n x 1. 

Sau khi tìm được véc tơ đặc trưng (biểu diễn mức độ ưu tiên) ta sẽ tính được max , hệ số 

nhất quán được tính bằng công thức (3): 

max( ) / ( 1)CI n n    (3) 

Tỷ lệ nhất quán CR được tính thông qua CI khi tra bảng Saaty [1]. Nếu CR < 10% các trọng 
số thỏa mãn và được chấp nhận.  

Các bước tính toán được thực hiện như sau: Tìm véc tơ ưu tiên (Priority vector) của các tiêu 
chí cấp 1 (dưới dạng ma trận) →Tìm véc tơ ưu tiên của các tiêu chí phụ cấp 2 đối với từng tiêu chí 
chính → Lập ma trận trọng số của các IDC với mỗi tiêu chí cấp 2→ Tìm ma trận trọng số ưu tiên 
của các ICD với mỗi tiêu chí cấp 1 bằng cách nhân từng phần trong ma trận trọng số của các IDC 
với mỗi tiêu chí cấp 2 với véc tơ ưu tiên của các tiêu chí phụ cấp 2 tương ứng→Tìm được trọng số 
của các ICD bằng cách nhân ma trận ma trận trọng số ưu tiên của các ICD với mỗi tiêu chí cấp 1 
với véc tơ ưu tiên của các tiêu chí cấp 1. Ta được kết quả như Bảng 2:  

Bảng 2. Thứ hạng vị trí của các ICD miền Nam Việt Nam 

ICD Trọng số Thứ tự 

A1 0,174422 5 
A2 0,221161 1 
A3 0,194736 3 
A4 0,194512 4 
A5 0,215169 2 

Trong quá trình tính toán các giá trị CR đều <10% các trọng số khảo sát là tốt, kết quả cuối 
cùng được chấp nhận. 

5. Kết luận 

Nghiên cứu đã đưa ra phương pháp đánh giá tiềm năng vị trí của các cảng container nội địa 
miền Nam Việt Nam bằng cách xây dựng bộ tiêu chí đánh giá gồm 4 tiêu chí chính và 12 tiêu chí 
phụ, sau đó nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP để tính toán xếp hạng. Kết 
quả xếp hạng cho thấy ICD Long Bình đứng hạng 1 sau đó đến ICD Sóng Thần, như vậy về ưu 
thế phát trển và hiệu quả liên quan đến vị trí thì hai ICD này là đáng ưu tiên nhất. Các nhà hoạch 
định chính sách hay các nhà đầu tư có thể áp dụng mô hình và kết quả này để đưa ra những chính 
sách ưu đãi cũng như các gói đầu tư hiệu quả. Tuy nhiên, nghiên cứu này tồn tại một hạn chế, đó 
là bộ câu hỏi khảo sát có dung lượng rất lớn lên đến 134 câu hỏi nên việc yêu cầu các chuyên gia 
thực hiện việc đánh giá gặp nhiều khó khăn và cần thời gian lâu dài. Trong tương lai để phát triển 
nghiên cứu này, tác giả sẽ phải nâng số lượng chuyên gia trong quá trình khảo sát lên 40-50 
người, việc phân loại kiểu chuyên gia trong các đánh giá cũng sẽ được thực hiện song song. 
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XÂY DỰNG ĐẶC TÍNH ÂM THANH CỦA HỆ ĐỘNG LỰC DIESEL-MÁY PHÁT 
ĐIỆN 110 KW TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI –TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

BUILDING ACOUSTIC FEATURES OF THE 110 kW D-G SET IN THE LAB OF 
MARITIME RESEARCH INSTITUTE - VIETNAM MARITIME UNIVERSITY 

ĐỖ ĐỨC LƯU 

 Viện NCKH & CNHH, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 

Bài báo xây dựng đặc tính âm thanh từ tổ hợp D-G 110 kW đặt tại phòng thí nghiệm 
của Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải - Trường ĐHHH Việt Nam. Tín 
hiệu độ ồn đo tại vòng quay trục 1200 và 1500 vòng/phút, khi các xy lanh làm việc bình 
thường (Normal) và khi xy lanh số 6 không cháy (Misfire) và lưu trữ trong miền thời 
gian, được đọc và xử lý trong miền tần số với trọng số A, qua bộ xử lý 1/1- và 1/3-
Octave. Các giá trị âm thanh tương đương, trọng số A (giá trị trung bình; các biên độ 
của phổ tần công suất tính theo 1/1- hoặc1/3-Octave) được xác định cho từng chế độ 
thử nghiệm. Các đặc tính âm thanh phổ tần công suất tính theo tần số trung bình 1/1- 
hoặc 1/3-octave được xây dựng trên cơ sở dữ liệu thu được. Thiết bị đo và phân tích 
âm thanh (phần cứng và phần mềm) hiện đại được tác giả xây dựng trên cơ sở công 
nghệ của hãng National Instruments (NI, USA - Phần mềm LabView và phần cứng của 
hãng). Kết quả ban đầu chỉ ra khả năng sử dụng các đặc tính âm thanh của tổ hợp D-G 
vào giám sát và chẩn đoán trạng thái kỹ thuật của diesel tàu thủy. 

Từ khóa: Tín hiệu âm thanh, chẩn đoán động cơ diesel bằng rung động âm thanh. 

Abstract 

The article built some acoustic features of the working D-G set, placed in the Lab of the 
Maritime Research Institute –VMU. The sound signals of the working D-G set were 
measured in the regimes: 1200 and 1500 rpm, when all of the cylinders were working 
normaly and the sixth cylinder was misfiring. The measured sound signal (in the real 
time) was saved in the *.tdms files by coded in LabView Virtual Instrument.The saved 
data of the each experiment regimes was read from the file and was processed in the 
time and the frequency domains with the weight A, were processed via 1/1- anf 1/3 –
octave frequencies, that were bases to built acoustic features. The modern acoustic 
measurement equipment was built on the base of the LabView. The received results in 
this paper were basically shown that the acoustic features of the D-G set are able to use 
for Monitoring and Diagnostics of the maritime diesel engines. 

Keywords: Acoustic Signal, cibro-Acoustic diagnostiscs of diesel engine. 

1. Đặt vấn đề 

Đo, giám sát mức độ âm thanh trên tàu thủy đã và đang là vấn đề quan tâm từ các nhà đóng 
tàu, cơ quan Đăng kiểm, chủ tàu cũng như đội ngũ thuyền viên trên tàu vì liên quan trực tiếp đến 
điều kiện và môi trường làm việc, sinh hoạt của con người trên đó [1, 2]. Tiêu chuẩn mức độ âm 
thanh tại các khoang làm việc, các phòng sinh hoạt thuyền viên, khi tàu hoạt động đều phải đạt 
dưới mức độ cho phép tương ứng. Theo tiêu chuẩn đó, khi thử nghiệm đường dài tàu đóng mới 
cần tiến hành đo mức độ âm thanh tại các không gian quy định. Mức độ âm thanh được đo và 
kiểm soát bằng thiết bị đo mức độ âm thanh tương đương, quy đổi theo trọng số A hoặc C và có 
thể đo, xử lý tín hiệu dưới dạng phổ công suất tại các tần số trung bình 1/1- hoặc 1/3 –Octave.  

Đáp ứng mục tiêu nghiên cứu chế tạo thiết bị đo âm thanh hiện đại tại Việt Nam, đề tài 
KHCN cấp bộ, Bộ GTVT năm 2016, các tác giả [1] đã chế tạo thành công thiết bị đo và xử lý tín 
hiệu âm thanh, thỏa mãn yêu cầu của QCVN 80:2014/BGTVT. Thiết bị đã được chế tạo tại trường 
ĐHHH Việt Nam dùng để đo âm thanh (Sound Level Meter -01, SLM-01) với phiên bản đầu tiên có 
đầy đủ chức năng đo, lưu trữ dữ liệu dưới dạng giá trị trung bình trọng số A và C, dãy phổ tần 
công suất âm thanh tại các giá trị tần số trung bình 1/1- và 1/3-Octave. Với kết quả đo và xử lý tín 
hiệu, hiển thị nhanh kết quả đo và xử lý, lưu trữ dữ liệu của SLM-01, chúng ta có thể kiểm soát 
được mức độ ồn tại các không gian đo theo QCVN.  

 Giám sát và chẩn đoán trạng thái kỹ thuật (Monitoring and Diagnostics, MD) là bài toán kỹ 
thuật quan trọng được các nhà nghiên cứu, các cơ quan chuyên môn trong nước và quốc tế (Đăng 
kiểm: IACS và VR,…), các chủ tàu cũng như sĩ quan quản lý máy tàu biển quan tâm, sử dụng để 
đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả khai thác hệ động lực tàu biển. MD bằng phương pháp rung 
động đã và đang là phương pháp hiện đại, được nghiên cứu ứng dụng vào khai thác thực tế trên 
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nhiều tàu biển. Đo rung động cần có các sensors gắn trực tiếp trên các chi tiết của đối tượng, 
trong khi đó đo âm thanh chỉ cần sensor đo âm thanh (Microphone) đặt cách xa máy. Do vậy nếu 
phát triển được thiết bị đo âm thanh từ SLM-01 để thực hiện cho MD thì đó là ưu điểm vượt trội 
của phương pháp và thiết bị DM bằng âm thanh (Monitoring and Diagnostics by Acoustic Methods, 
AMD) trước phương pháp và thiết bị DM bằng rung động (Monitoring and Diagnostics by Vibration 
Methods, VMD). Để thực hiện nhiệm vụ AMD chúng ta cần nghiên cứu xây dựng các đặc tính của 
âm thanh do máy công tác sinh ra. Trong bài báo này, tác giả sẽ xây dựng các đặc tính âm thanh 
của tổ hợp D-G 110 kW tại phòng thí nghiệm (PTN) Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ 
Hàng hải (Maritime Research Institute, MRI) thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU).  

2. Thực nghiệm đo và xử lý tín hiệu âm thanh trên D-G 110 kW 

Để xây dựng các đặc tính âm thanh cho giám sát và chẩn đoán (Acoustic Features for ADM, 
AF- ADM) D-G 110 kW chúng ta cần triển khai đo, hiển thị nhanh kết quả (để kiểm tra tín hiệu đo), 
lưu trữ kết quả đo ở miền thời gian thực trong file mềm trên máy tính, đọc dữ liệu đo từ file mềm, 
xử lý trong miền thời gian thực và tần số, xây dựng đặc tính và lưu trữ kết quả thu được. 

2.2.1 Hệ thống đo, xử lý âm thanh  

Đo và lưu trữ dữ liệu. Đo và lưu trữ dữ liệu sao cho lượng tín hiệu âm thanh thu được đủ lớn 
để xử lý chúng sau này. Khi đo cần kiểm soát được chất lượng đo và lưu trữ chúng tương ứng với 
điều kiện: D-G làm việc có ổn định, chế độ vòng quay, trạng thái làm việc của các xy lanh trong 
diesel, chế độ tải của máy phát điện, số lượng mẫu cần trích đo. Việc kiểm soát thông qua hiển thị 
nhanh trên màn hình các thông tin tương ứng. Trên màn hình có thông tin về lượng mẫu cần lưu 
lại, địa chỉ và định dạng dữ liệu lưu lại. Phần mềm con (SubVI) lưu dữ liệu được tác giả lập trình 
trên LabView trên cơ sở phát triển phần mềm đo và lưu trữ dữ liệu của thiết bị đo âm thanh SLM-
01. Phần cứng dùng để đo dữ liệu âm thanh chính là phần cứng của thiết bị SLM-01, song chỉ 
dùng 01 kênh đo âm thanh bằng Microphone hiện đại, độ chính xác cao G.R.A.S Type 40PP [2]. 
Thiết bị đo âm thanh dùng cho xây dựng AF- AMD được chỉ ra trên hình 1, gồm Microphone, bộ 
chuyển đổi dữ liệu (DAQ) NI USB 9234 và CPU (máy tính xách tay) có cài đặt phần mềm (đo, hiển 
thị nhanh, lưu trữ, đọc, xử lý và xây dựng AF- AMD, lưu trữ kết quả xử lý). Tác giả xây dựng phần 
mềm này trên cơ sở LabView và gói phần mềm rung động âm thanh (SVT, sound and Vibration 
Toolkit) của NI. 

Đặc điểm cơ bản của DAQ NI USB 9324 là khả năng trích mẫu với tần số trích mẫu cực đại 
Fs = 51.2 kS/s (51200 mẫu /giây/ 1 kênh đo). Áp dụng cho quá trình đo (lập trình thu thập dữ liệu) 
đối với D-G ở tốc độ vòng quay N=1500 rpm (vòng/phút), động cơ 4 kỳ có 6 xy lanh, trong 1 chu kỳ 
làm việc cần 2 vòng quay, giả sử 1024 mẫu/một vòng quay): 1 chu kỳ làm việc của động cơ cần đo 
một thời gian: Twc=2048/51200 = 39.336E-3 (s, giây). Ngược lại số chu kỳ công tác của động cơ 

trong thời gian 1 giây trích mẫu kwc1 =51200/2024= 25.4 (chu kỳ). Như vậy khi thiết lập cấu hình 
đo Fs (Hz), thời gian trích mẫu Ts (s) cần phải đủ lớn để có được dãy tín hiệu mang đủ lượng 
thông tin cho bài toán giám sát và chẩn đoán. Giả thiết chuỗi tín hiệu X1 có độ dài bằng k lần chuỗi 
tín hiệu X2 tương ứng với một chu kỳ làm việc, thì kết quả phân tích FFT(X1) và FFT(X2) là giống 
nhau. Tín hiệu X1 và X2 được gọi là tín hiệu chu kỳ. Trong ví dụ xét, ta có thể đo và lưu trữ một dãy 
tín hiệu âm thanh cho VMD bằng hoặc lớn hơn 2048 mẫu (bằng 39.336 ms). Tuy nhiên trong thực 
tế vòng quay khai thác tại thời điểm đo âm thanh có thể thay đổi, do vậy chúng ta có thể lưu trữ 
một dãy dữ liệu đủ lớn trong một số chu kỳ (k  2) để cho đọc và xử lý tín hiệu sau này, ví dụ ghi 
chuỗi dữ liễu với độ dài bằng độ dài trong 1 giây đo (bằng 51200 S). 

Để có được kết quả tính FFT chính xác cho tín hiệu âm thanh đo được trong một hoặc một 
số chu kỳ (lặp lại một số chu kỳ), chúng ta cần xác định chính xác vận tốc quay khai thác thực tế 
của động cơ khi đo, vì nếu tín hiệu vào khác tín hiệu chu kỳ, dài hơn hoặc ngắn hơn tín hiệu của 
chu kỳ thì kết quả tính FFT đưa ra có sai số lớn. Khi nghiên cứu sai số trích mẫu ảnh hưởng tới 
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kết quả phân tích FFT, các tác giả trong [3] đã chỉ ra sự cần thiết phải có thông tin chính xác về 
vận tốc quay của động cơ khi đo và phân tích dao động xoắn trên hệ trục. Như vậy, để có được cơ 
sở phân tích âm thanh chính xác, trên hệ thống đo âm thanh D-G 110 kW cần có thêm kênh đo 
vòng quay trung bình của động cơ. Như vậy, sơ đồ nguyên lý cấu tạo hệ thống đo, giám sát và 
chẩn đoán bằng âm thanh cho D-G (AMMDS, Acoustic System for Monitoring and Diagnostics of 
D-G ) gồm 02 kênh đo âm thanh và vòng quay trung bình. Hệ thống này được chỉ ra trên Hình 2.  

Mô đun phần mềm lưu trữ dữ liệu được xây dựng để tự động đặt tên file và đường dẫn tới 
thư mục lưu trữ. File dữ liệu lưu trữ với định dạng *.tdms trong LabView. Dữ liệu lưu trữ được điều 
khiển theo độ lớn (dung lượng) của file hoặc theo thời gian trích mẫu.    

Đọc dữ liệu từ file lưu trữ và xử lý tín hiệu âm thanh cho xây dựng AF-AMD.  

Đọc dữ liệu từ file lưu trữ và hiển thị dữ liệu từ file đọc để kiểm tra tín hiệu đã lưu trữ. Xử lý 
tín hiệu âm thanh cho mục đích xây dựng AF-AMD được triển khai trong miền thời gian và miền 
tần số (qua lọc trọng số A) và bộ xử lý Octave (1/1- hoặc 1/3 –Octave). Khi thực hiện các bài toán 
trên, tác giả lập trình phần mềm tính trên LabView và sử dụng các công cụ có sẵn trong SVT.  

2.2.2 Thực nghiệm đo và lưu trữ các tín hiệu đo 

Thí nghiệm được triển khai trên tổ hợp D-G 110 kW đặt tại PTN của MRI –VMU. Sơ đồ 
nguyên lý tổ hợp với hệ thống tải là nguồn 3 pha kết nối với bể thử tải nước được thể hiện trên 
Hình 3. Tải đối với máy phát điện được điều chỉnh theo cường độ dòng điện I (A). Trong thử 
nghiệm, khi không tải I=0 A, còn khi có tải I được điều chỉnh tại hai giá trị I=50A và I=100 A. 

Phần động cơ diesel, điều chỉnh vòng quay trong thử nghiệm qua thanh răng nhiên liệu để 
duy trì vòng quay ổn định ở các chế độ tải khác nhau. Vòng quay được điều chỉnh ở các chế độ 
N=1200 rpm và 1500 rpm. Trong thử nghiệm, điều khiển trạng thái hoạt động của động cơ khi tất 
cả các xy lanh làm việc bình thường (Normal) và khi xy lanh số 6 không cấp nhiên liệu (Misfire). 

Tín hiệu âm thanh và tín hiệu vòng quay được đo và lưu trữ trong file mềm, dưới dạng 
*.tdms. Hai tín hiệu này được đo và lưu trữ bằng hệ thống đo, giám sát và chẩn đoán AMMDS do 
tác giả xây dựng, đã được giới thiệu tại mục 2.2.1 và thể hiện trên Hình 2. Kết quả đo tại các chế 
độ thử nghiệm được chỉ ra tại thư mục và tên files tương ứng. 

2.2.3  Xử lý các tín hiệu đo và lưu trữ kết quả  

Các files dữ liệu ở từng chế độ đo được đọc và tiến hành xử lý các tín hiệu cho mục đích 
AMD. Tín hiệu pha được xử lý để xác định tốc độ quay của đường trục. Trên cơ sở giá trị tốc độ 
quay của trục đo xác định đoạn trích mẫu cần thiết để chọn cho xử lý chính xác tín hiệu âm thanh 
trong miền thời gian cũng như miền tần số. 

Giả thiết vận tốc quay trục N(rpm) với tần số trích mẫu cực đại Fs= 51.200 S/s. Như vậy số 
mẫu trong một chu kỳ công tác động cơ 4 kỳ #Swc(k) (dùng trong PTN của MRI) được xác định: 
#Swc(k) = [120*Fs*k/ N] , với [X] là phần nguyên của X; k –số chu kỳ. Số lượng mẫu tính cho 1 chu 
kỳ công tác của diesel 4 kỳ tương ứng với vòng quay N được thể hiện trên Bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1. Số lượng mẫu trich cho chu kỳ công tác của diesel 4 kỳ 

N(rpm) 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1520 1550 k 

Fs(Hz) 51.200 51.200 51.200 51.200 51.200 51.200 51.200 51.200   

#S(k=1) 6.144 5.585 5.120 4.726 4.389 4.096 4.042 3.964 1 

#S(k=20) 122.880 111.709 102.400 94.523 87.771 81.920 80.842 79.277 20 

#S(k=30) 184.320 167.564 153.600 141.785 131.657 122.880 121.263 118.916 30 

#S(k=50) 307.200 279.273 256.000 236.308 219.429 204.800 202.105 198.194 50 

#S(k=60) 368.640 335.127 307.200 283.569 263.314 245.760 242.526 237.832 60 

 
Tín hiệu âm thanh được trích một đoạn có độ dài #Swc(k) mẫu và đưa vào xử lý tín hiệu  

trong miền thời gian và tần số theo công thức toán học sau đây [1]. 

 (1) 

Trong đó: T: thời gian đo; pa(t): áp suất âm thanh tức thời trọng số A; p0 = 20 µPa 
Một bộ lọc full Octave có tần số chính giữa là fC (Hz), tần số dưới và trên được xác định: 

                           [fL, fH ] (1/1)O. = [0,707; 1,414] fc = [1/√2 , √2   ] fc (2) 
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Một dải 1/3 Octave có bề rộng bằng 1/3 dải Octave, có tần số trung tâm fc, (Hz), tần số dưới và 
trên được xác định: 

                                     [fL, fH ]1/3 O. = [0,902; 1,138] fc (3) 
Lập trình trong Lab View có sử dụng SVT rất thuận tiện và nhanh chóng. Kết quả xử lý âm thanh 
tại một số chế độ thử nghiệm được thể hiện trong Bảng 2, 3,và 4. 
 

Bảng 2. Kết quả xử lý âm thanh D-G 110 kW, quy đổi trọng số A, mức trung bình 

Chế độ N1200-I000-A 
N1500  

-I50-A 

N1500  

-I50-C 

N1500  

-I100-A 

N1500             

-I100-C 

LA.eq (dB) 110,67 115,66 115,40 115,88 115,49 

Trong các bảng kết quả nêu trên, ký hiệu N1.200 hay 1.500 là chế độ vòng quay 1.200 hay 
1500 rpm, còn I000, I050, I100 - cường độ dòng điện 0, 50 hay 100A. Ký hiệu A hay C - thể hiện 
Normal hay Misfire (ngắt nghiên liệu vào xy lanh, không cháy) ở xy lanh số 6, Diff - độ khác biệt 
giữa kết quả khi xét âm thanh trong hai trạng thái Normal và Misfire. 

 

Bảng 3. Kết quả xử lý âm thanh D-G 110 kW, Trọng số A, 1/1-Octave 

 

STT 

Oct. TB 

Freq. TB Power Band (dB) Differences  

(Hz) 
N1200-
I000-A 

N1500-
I050-A 

N1500-
I050-C 

N1500-
I100-A 

N1500-
I100-C 

N1500-
I050-Diff 

N1500-
I100-Diff 

1 16 49,8 43,1 44 43,7 42,6 -2,05% 2,52% 

2 31,5 59,3 62,4 61 60,7 59,8 2,30% 1,48% 

3 63 77,7 82,5 81 80,2 80,2 1,85% 0,00% 

4 125 91,8 94,7 94 94,2 93,9 0,74% 0,32% 

5 250 99,4 103,5 101 101,0 100,7 2,48% 0,30% 

6 500 102,4 104,3 105 105,8 107,9 -0,67% -1,98% 

7 1000 106,0 108,3 110 111,2 111,6 -1,55% -0,36% 

8 2000 105,5 110,4 111 111,2 111,1 -0,54% 0,09% 

9 4000 99,9 108,5 106 106,5 106,9 2,36% -0,38% 

10 8000 94,4 108,0 103 103,9 104,0 4,85% -0,10% 

11 16000 84,9 97,6 93 93,2 93,3 4,95% -0,11% 

 

Bảng 4. Kết quả xử lý âm thanh D-G 110 kW, Trọng số A, 1/3-Octave 

 

STT 

Oct. TB 

Freq.TB Power Band (dB) Differences  

(Hz) 
N1200- 
I000-A 

N1500-
I050-A 

N1500-
I050-C 

N1500-
I100-A 

N1500-
I100-C 

N1500-
I050-Diff 

N1500-
I100-Diff 

1 20 50,0 40,1 41,0 40,9 36,9 -2,24% 9,78% 

2 25 40,6 54,0 54,5 54,5 52,6 -0,93% 3,49% 

3 31,5 52,8 50,0 50,8 50,6 45,3 -1,60% 10,47% 

4 40 58,1 60,6 59,0 58,5 52,5 2,64% 10,26% 

5 50 58,0 69,6 64,7 64,9 65,5 7,04% -0,92% 

6 63 69,1 72,2 69,7 69,8 68,9 3,46% 1,29% 

7 80 76,7 81,9 80,4 79,7 79,6 1,83% 0,13% 

8 100 80,9 77,5 76,4 76,7 75,9 1,42% 1,04% 

9 125 88,7 86,9 86,6 86,8 86,2 0,35% 0,69% 

10 160 87,6 94,1 93,6 93,3 92,4 0,53% 0,96% 

11 200 88,3 92,1 91,5 91,9 91,5 0,65% 0,44% 
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12 250 92,8 101,1 97,8 96,8 96,9 3,26% -0,10% 

13 315 97,4 98,8 98,1 97,9 96,2 0,71% 1,74% 

14 400 98,1 97,0 95,6 95,4 96,2 1,44% -0,84% 

15 500 95,3 99,8 101,7 102,7 102,4 -1,90% 0,29% 

16 630 99,6 101,1 102,0 101,9 103,2 -0,89% -1,28% 

17 800 100,3 102,9 104,1 104,0 104,5 -1,17% -0,48% 

18 1000 100,4 102,6 103,9 104,3 105,1 -1,27% -0,77% 

19 1250 102,7 104,8 108,0 109,2 109,2 -3,05% 0,00% 

20 1600 101,2 104,3 106,6 106,9 106,6 -2,21% 0,28% 

21 2000 100,3 104,9 104,6 105,2 104,7 0,29% 0,48% 

22 2500 100,7 107,3 106,5 106,7 106,4 0,75% 0,28% 

23 3150 95,8 104,1 102,0 102,7 103,5 2,02% -0,78% 

24 4000 95,1 102,5 100,2 99,9 100,1 2,24% -0,20% 

25 5000 93,5 104,2 101,2 101,7 101,0 2,88% 0,69% 

26 6300 91,6 103,2 101,1 101,6 101,8 2,03% -0,20% 

27 8000 89,2 104,2 98,4 98,6 98,4 5,57% 0,20% 

28 10000 87,0 102,0 94,2 94,5 94,6 7,65% -0,11% 

29 12500 83,4 95,2 91,4 91,9 92,2 3,99% -0,33% 

30 16000 77,0 89,4 84,7 85,2 85,1 5,26% 0,12% 

31 20000 66,1 78,8 74,0 74,5 74,6 6,09% -0,13% 
 

Đặc tính âm thanh của tổ hợp D-G biểu thị bằng đồ thị mức độ âm thanh (công suất) theo 
các giá trị trung bình tần số octave (trường hợp 1/1- và 1/3-octave), trên Hình 3(a và b). Độ chênh 
lệch mức độ âm thanh công suất tại các tần số trung bình 1/1-octvave và 1/3-octave giữa hai chế 
độ Normal và Misfire biểu thị trên Hình 3 (c và d). 

3. Kết quả và bàn luận  

-Tại Bảng 2 ta thấy tính quy luật của mức độ âm thanh trung bình tương đương, trọng số A, 
LAeq(T) tăng theo vòng quay khai thác của hệ động lực, cụ thể là tăng từ 110 dB đến 115 dB khi 
vòng quay tăng từ 1200  lên 1500 vòng/phút. Khi ngắt xy lanh số 6 (MISFIRE), mức độ âm thanh 
nhỏ hơn so với khi cả 6 xy lanh hoạt động bình thường (NORMAL) ở cùng chế độ, ví dụ xét cho 
chế độ N1500 I100A và N1500I100C. Kết quả phù hợp với quy luật vật lý trong tự nhiên: mỗi một 
xy lanh khi làm việc do quá trình cháy trong xy lanh là nguồn gây ra tiếng ồn lớn, bổ sung vào 
không gian buồng máy. 

- Mức độ âm thanh công suất tại các thành phần octave (Power Band) có sự khác biệt giữa 
các chế độ NORMAL và MISFIRE. Độ lệch giữa biên độ công suất âm thanh xét cùng một chế độ 
vòng quay và khi động cơ hoạt động NORMAL/MISFIRE biểu diễn theo tần số 1/3-Octave lớn hơn 
khi biểu diễn theo tần số 1/1-Octave, (Hình 3 và 4). Ví dụ xét trường hợp N1500 rpm, độ lệch công 
suất âm thanh trong biến đổi 1/3-octave giữa hai chế độ Normal và chế độ Misfire là 10% tại các 
tần số dưới 50 Hz hoặc trên 8 kHz, còn trong 1/1- octave - dưới 4% tại các tần số trên 8 kHz. 

4. Kết luận 

Đặc tính âm thanh tổ hợp D-G 110 kW được xây dựng trong điều kiện PTN động cơ của 
Viện NCKH&CNHH bằng thiết bị đo và phân tích độ ồn SLM01 - VMU kết hợp với thiết bị đo pha 
xác định số lượng mẫu cần sử dụng trong xử lý FFT cho tín hiệu thu được. Đặc tính âm thanh biểu 
thị mối quan hệ giữa mức độ âm thanh công suất (dB) trọng số A theo tần số trung bình của bộ lọc 
Octave trong dải tần (20-20000) Hz tại các chế độ thí nghiệm đã chỉ ra khả năng giám sát và chẩn 
đoán trạng thái kỹ thuật của động cơ diesel trong tổ hợp D-G theo các dấu hiệu chẩn đoán âm 
thanh ở vùng tần số (20 -50) Hz hoặc trên 8 kHz. 
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Hình 3.  Đồ thị âm thanh (dB) tổ hợp D-G 110 kW ở các chế độ thử nghiệm 

a – Theo trọng số A, 1-1 Octave, N1500 rpm, I=100 A, chế độ Normal và Misfire 
b – Theo trọng số A, 1-3 Octave, N1500 rpm, I=100 A, chế độ Normal và Misfire 

c – Theo trọng số A, 1-1 Octave, N1500 rpm, I=100 A, so sánh giữa chế độ Normal và Misfire 
d – Theo trọng số A, 1-3 Octave, N1500 rpm, I=100 A, so sánh giữa chế độ Normal và Misfire 
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PHỤC VỤ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN 

SIMULATE CARGO LOADING CONTROL SYSTEM OF OIL TANKER TO SERVE 
SEAFFERER TRAINING AND EDUCATION 

 
TRẦN HỒNG HÀ1, NGUYỄN KIM PHƯƠNG2 

1 Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
2 Viện Sau đại học, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

 
Tóm tắt 

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu và chế tạo hệ thống điều khiển bơm hàng cho tàu 
dầu với mục đích huấn luyện cho sinh viên công tác xếp và dỡ hàng trên tàu dầu. Hệ 
thống được mô phỏng được kết nối với máy tính để giả định các trường hợp xếp và dỡ 
hàng trên tàu dầu. Kết quả cho thấy chức năng của các núm điều khiển bơm, nút điều 
khiển van, chức năng báo động hoạt động tốt và ổn định. Các chỉ thị từ đồng hồ phản 
ánh quá trình bơm dầu từ các bồn chứa của cảng xuống tàu và từ tàu lên bồn chứa là 
đồng bộ. 

Từ khóa: Tầu dầu, hệ thống bơm hàng 
Abstract 

This article introduces the results of research and design of cargo pumping control 
system for tankers to train students loading and unloading cargoes on the tanker. The 
simulated system is connected to the computer to assume the loading and unloading of 
the tanker. The results show that the functions of the pump control, the valve control 
button, the alarm are good and stable. Indications from the meter reflect the process of 
pumping the oil from the oil tanks to the vessel synchronized.  

Keywords: Tanker, cargo pumping system. 

1. Đặt vấn đề 

Việc vận hành, khai thác xếp hàng trên tàu thủy là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của các 
thủy thủ trên tàu. Nếu hàng hóa trên tàu không được xếp hợp lý, theo các bước đặt trước có thể 
dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng như nghiêng lật tàu hạy rạn nứt, biến dạng tàu do tác động của 
trọng lực hàng hóa. Vì vậy, việc đào tạo xếp hàng cho thủy thủ là một yêu cầu cần thiết trong giảng 
dạy và thực tế. Để tiến hành xây dựng mô hình vận hành của bảng điều khiển xếp hàng trên tàu, 
ta  tham khảo một số bảng vận hành xếp hàng trên tàu trong thực tế như Hình 1.  

 
Hình 1. Bảng điều khiển xếp hàng của tàu dầu 

Để tiến hành xây dựng một mô hình bảng điều khiển theo hoạt động thực tế, ta xây dựng hệ 
thống mô phỏng hoạt động bơm hàng lên tàu như Hình 1. Hệ thống có 4 thành phần cơ bản là: mô 
hình bảng điều khiển, bộ điều khiển trung tâm, màn hình hiển thị và máy tính. Trong đó: 

+ Máy tính: là thiết bị thực hiện tính toán, mô phỏng các giá trị trên tàu thủy khi xếp hàng. Các 
kết quả tính toán, mô phỏng được gửi tới bộ điều khiển trung tâm.  

+ Bộ điều khiển trung tâm: là thiết bị nhận thông tin của hệ thống từ máy tính. Trên cơ sở đó 
chuyển dữ liệu xuống các bộ điều khiển dữ liệu trên mô hình vật lý để hiển thị giá tri lên mô hình. 
Măt khác bộ điều khiển trung tâm cũng thu thập các tác động điều khiển của người vận hành trên 
mô hình và gửi về máy tính để thực hiện mô phỏng tác động của người vận hành trên mô hình hệ 
thống.  
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+ Màn hình hiển thị: hiển thị các thông tin của bộ điều khiển phục vụ chỉnh định và kiểm tra hệ 
thống. 

+ Mô hình bảng điều khiển: là mô hình vật lý mô phỏng lại bảng điều khiển vận hành xếp hàng 
trên tàu. Trên bảng này được lắp các bộ hiển thị dữ liệu, các nút vận hành để người vận hành thực 
hiện mô phỏng hoạt động xếp hàng. 

 
 

Hình 2. Cấu trúc mô hình hoạt động bảng điều khiển xếp hàng 
 

Bộ điều khiển trung tâm có 2 tính năng chính là: 

+ Bộ điều khiển trung tâm có nhiệm vụ nhận các giá trị, tham số tính toán từ máy tính và hiển 
thị, thực hiện trên các thiết bị vận hành, chỉ báo như đèn báo, đồng hồ, các chỉ báo mức,... để điều 
khiển mô hình hiển thị với các tham số mà máy tính đã gửi đến.  

+ Bộ điều khiển trung tâm có nhiệm vụ kiểm tra các nút điều khiển trên bảng điều khiển để 
kiểm tra tác động của người vận hành. Từ đó, đưa các tác động này về máy tính để thực hiện mô 
phỏng tác động điều khiển trên máy tính. 

2. Cơ sở lý thuyết tính toán hệ thống bơm hàng 

Năng lượng trên một đơn vị khối lượng của dòng chảy 

Khi dòng chảy chuyển động từ điển i đến điểm j năng lượng được biến đổi trên một đơn vị 
khối lượng được tính theo phương trình Bernoulli [1]: 

     (1) 

Trong đó: pi,j: áp suất tại i và j; vi,j: vận tốc trong bình tại j và j; hi,j: độ cao so với mặt chuẩn của 
i và j; hf: tổng tổn thất năng lượng; he: năng lượng có trong dòng chảy (năng lượng có sẵn từ môi 
trường); h0: năng lượng được cấp từ bơm. 

Tại mỗi điểm tổng cột áp của dòng chảy  bao gồm các năng lượng: động năng, áp 

năng và thế năng. Trong trường hợp chất lỏng là lý tưởng thì tổng tổn thất bằng 0, hf = 0, và he = 
h0 = 0, hoặc hf + he - h0 = 0. Công thức Bernoulli trên sẽ bằng không [1]: 

       (2) 

      (3) 

Đường đặc tính của bơm 

Trong hệ thống như Hình 3 biến đổi năng lượng từ điểm 1 đến điểm 3 được tính như sau [1]: 

       (4) 

Trong đó: ;  

Với H0 cột áp của bơm cấp cho chất lỏng: 

      (5) 
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Ngoài ra có thể tính tổng cột áp của bơm theo sự biến đổi năng lượng ở hai đầu hút và đẩy 
của bơm [1] 

        (6) 

Trong đó: pd,h: áp suất đẩy và hút của bơm; vd,h: vận tốc tại cửa đẩy và hút của bơm. 

Trên tàu dầu có trang bị bơm ly tâm để bơm chuyển hàng, đường đặc tính của bơm theo 
vòng quay trung bình được thiết lập theo định luật Affinity H- n2 [1]. 

 
Hình 3. Đường đặc tính của bơm [1] 

 
Bảng 1. Đặc tính của bơm hàng Shiko 

 

TT Thông số Giá trị 
1 Loại bơm KVL 500-2 
2 Sản lượng 5.500 m3/h 
3 Công suất 2.500 kW 
4 Vòng quay 1.040 v/ph 

Trên đồ thị có thể xác định cột áp của bơm ở bất kỳ điểm khai thác nào. Ví dụ bơm cấp sản 
lượng 5.000 m3/h và ở vòng quay 1.005 v/phút hoặc 92% sản lượng, cột áp của bơm có thể xác 
định được là 120 m. Tùy thuộc vào độ nhớt của chất lỏng các thông số làm việc của bơm cũng 
thay đổi theo độ nhớt của chất lỏng. 

 
Hình 4. Đường đặc tính của bơm với độ nhớt chất lỏng khác nhau [1] 

 
Tính toán động năng của dòng dầu 

Tốc độ chất lỏng trong ống được tính bằng thể tích vận chuyển qua diện tích tích ống theo 
quãng đường vận chuyển [1]: 
  (7) 

  (8) 



 

Tạp chí khoa học Công nghệ Hàng hải             Số 55 - 8/2018                                                   27 
 

Trong đó: V: thể tích chất lỏng, m3; A: diện tích mặt cắt ngang ống, m2; S: quãng đường chất 
lỏng chuyển động trong ống, m; Q: lưu lượng chất lỏng, m3/s; v: vận tốc trung bình của chất lỏng, 
m/s; t: thời gian, s. 

Bảng 2. Vận tốc chất lỏng ở lưu lượng khác nhau, đường kính ống D = 0.5 m 

TT Lưu lượng 
m3/h 

Lưu lượng 
m3/s 

Tốc độ 
m/s 

1 2.000 0,56 2,83 
2 3.000 0,83 4,25 
3 4.000 1,11 5,66 
4 5.000 1,39 7,08 
5 6.000 1,67 8,49 

Theo công thức 2 biến đổi năng lượng qua hai điểm i và j của bơm . Động năng khác 

nhau giữa hai điểm 2 và 3 là 0 vì v2 = v3 đối với dòng chảy đều. Động năng giữa điểm 1 và 3, do  
v1 = 0, Động năng tại điểm 3 được tính như sau [1]. 

     (9) 

Cách tính tương tự đối với độ chênh động năng tại cửa đẩy và cửa hút của bơm 
 

Bảng 3. Động năng của chất lỏng theo lưu lượng 

TT Lưu lượng 
m3/h 

Tốc độ 
m/s 

 m 

1 2,000 2,83 0,41 
2 3,000 4,25 0,92 
3 4,000 5,66 1,63 
4 5,000 7,08 2,55 
5 6,000 8,49 3,68 

Tổn thất do ma sát 

Tính tổn thất do ma sát giữa bơm và ống góp hf  theo công thức Darcy [2]: 

  (10) 

   

Trong đó: f: hệ số ma sát; L: chiều dài đường ống, m; D: đường kính ống, m; v: vận tốc chất lỏng, m/s. 

Hệ số ma sát f đối với dòng chảy tầng (Re < 2.000) là hàm của hệ số Reynold Re. Đối với 
dòng chảy rối (Re > 4000) là hàm của đặc tính vách đường ống. 

Hệ số Reynold được xác định theo công thức sau: 

             (11) 

Trong đó: : độ nhớt động lực, m2/s; v: vận tốc chất lỏng, m/s; D: đường kính ống, m. 

Ví dụ đối với đường kính ống D = 0.5 m, lưu lượng dầu 2.000 m3/h, tốc độ v = 2,83 m/s, độ 
nhớt động học 60.10-6 m2/s. Hệ số Re = 23333, dòng chảy rơi vào vùng chảy rối. Khi dòng chảy rối 
hệ số ma sát không những phụ thuộc vào hệ số Reynold, nó còn phụ thuộc vào độ nhám của vách 
ống. Tổn thất do ma sát phụ thuộc chủ yếu vào đường kính ống và độ nhám của bề mặt ống. 

3. Xây dựng giải pháp điều khiển 

3.1. Xây dựng mạch điều khiển trung tâm 

Từ cấu trúc của hệ thống ta thấy rằng cần phải xây dựng được một bộ điều khiển trung tâm 
với các chức năng sau: 

- Giao tiếp với máy tính qua cổng RS232; 

- Giao tiếp với các bộ hiển thị dữ liệu qua cổng RS485; 

- Giao tiếp màn hình hiển thị LCD; 

- Đọc các thông tin từ các nút điều khiển của hệ.  

Như vậy, để thực hiện các yêu cầu này cần phải sử dụng một vi điều khiển có thể thực hiện 
được các tính năng như trên. Trong bài báo này, các tác giả lựa chọn vi điều khiển thực hiện là 
ATmega 128. Trung tâm của khối xử lý tín hiệu đo là vi điều khiển ATMEGA128 của hãng ATMEL. 
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Hình 6. Mô phỏng bảng điều khiển 

bơm hàng 
 

Với tốc độ xử lý 16 triệu lệnh/s, tích hợp sẵn các cổng vào tương tự ADC 10 bit, cung cấp hai cổng 
truyền thông UART cho phép thực hiện toàn bộ các chức năng của khối xử lý tín hiệu mà nhóm đề 
ra. ATMEGA128 cũng được hỗ trợ đầy đủ các chương trình và công cụ phát triển hệ thống như: 
trình dịch C, macro assemblers, chương trình mô phỏng sửa lỗi, kit thử,… làm cho việc xây dựng 
hệ thống tin cậy và nhanh chóng cũng như dễ dàng cho việc sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành sau 
này. Mặt khác, để hiển thị được mức chất lỏng trong két chứa một cách trực quan, ta sử dụng một 
dãy led ghép vào cổng C của vi điều khiển và một Led 7 vạch ghép vào cổng A của vi điều khiển. 
Hai hình thức hiển thị này cho phép hiển thị được phần trăm giá trị mức trong các kết chứa.  

Ngoài ra, do yêu cầu hiển thị với các cơ cấu dễ nhìn như đồng hồ kim cho các tín hiệu khác 
như áp lực bơm, lưu lượng bơm,... ta sẽ phải sử dụng các đồng hồ như Hình 5. Trong hệ thống 
này, do các tín hiệu ta thực hiện đều là các tín hiệu được điều chế từ vi điều khiển để mô tả lại 
hoạt động của các tín hiệu thực. Vì vậy, ta sẽ chỉ sử dụng một loại đồng hồ đo với giá trị là điện áp 
24V. Còn mặt hiển thị sẽ được thay thế lại bằng với giá trị của hệ thống. Các đồng hồ này sẽ được 
nối tới mạch hiển thị qua cổng CON10. Việc điều khiển giá trị hiển thị trên đồng hồ được thực hiện 
theo phương pháp điều chế độ rộng xung với sơ đồ ghép nối như Hình 5. Với phương pháp này, vi 
điều khiển sẽ phát ra các xung với tần số 1kHz có độ rộng xung thay đổi được. Khi thay đổi giá trị 
của độ rộng xung thì điện áp trung bình trên đồng hồ sẽ thay đổi, do đó thay đổi được giá trị chỉ thị 
của đồng hồ đo. 

 
Hình 5. Điều khiển giá trị đồng hồ bằng vi điều khiển 

 

Để việc hiển thị và xây dựng hệ thống được dễ dàng, 
ta thiết kế bộ hiển thị thành các module, mỗi module sẽ 
được thiết kế một mặt tín hiệu giúp dễ dàng lắp đặt và 
quản lý. Hình dạng của module được mô tả như trên Hình 
5. Như vậy, trên mặt các module sẽ có 2 giá trị được hiển 
thị bằng led 7 đoạn là lưu lượng và áp lực bơm. Mức hàng 
hóa trong két được hiể thị bằng một dãy led báo hiệu từ 0 
đến 100% dung lượng két. Ngoài ra trên mặt hiển thị còn 
hiển thị một số thông số về hoạt động bơm, trạng thái của 
hệ và tín hiệu cảnh bảo của hệ thống. 

3.2. Chế tạo bảng điều khiển trung tâm bơm hàng kết 
nối với máy tính 

Tủ vận hành của mô hình được thiết kế với kích 
thước như Hình 6. Tủ cao 1,8m với phần mặt trên được 
thiết kế để hiển thị các thông tin về hệ thống. Các nút điều 
khiển được lắp đặt trên phần mặt tủ với kích thước 
1000x350. Tại đây được lắp đặt các nút điều khiển bơm, 
van và các nút dừng khẩn cấp.   

3.4. Kết nối bảng điều khiển trung tâm với máy tính 

Mạch điều khiển trung tâm nhiệm vụ nhận các thông tin điều khiển từ máy tính để điều khiển 
mô hình và thu thập các thông tin của người vận hành tác động lên mô hình để gửi về máy tính. 
CPU của AVR có chức năng bảo đảm sự hoạt động chính xác của các chương trình. Do đó nó 



 

Tạp chí khoa học Công nghệ Hàng hải             Số 55 - 8/2018                                                   29 
 

phải có khả năng truy cập bộ nhớ, thực hiện các quá trình tính toán, điều khiển các thiết bị ngoại vi 
và quản lý ngắt. AVR sử dụng cấu trúc Harvard, tách riêng bộ nhớ và các bus cho chương trình và 
dữ liệu. Các lệnh được thực hiện chỉ trong 1 chu kì xung clock. Bộ nhớ chương trình được lưu 
trong bộ nhớ Flash. Để thực hiện việc hiển thị dữ liệu, thông số cũng như hoạt động của thiết bị ta 
sử dụng một màn hình LCD 2004. Màn hình LCD sẽ được ghép nối trực tiếp với cổng A của vi 
điều khiển. Để thực hiện truyền thông với máy tính qua cổng RS232 ta sử dụng IC Max232 ghép 
với vi qua cổng COM1. Đường truyền này cho phép thực hiện truyền thông tin giữa vi điều khiển 
với máy tính với tốc độ 9600 baund và khoảng cách truyền là 10m.  

Mặt khác để truyền dữ liệu giữa bộ điều khiển trung tâm với các thiêt bị hiển thị, ta thực hiện 
truyền thông với chuẩn RS480. Đây là một chuẩn truyền thông 2 dây cho phép truyền dữ liệu lên 
đến 32 thiết bị trên một đường truyền. Chuẩn RS485 được thực hiện nhờ ghép nối thêm IC 
Max485 với vi điều khiển. 

 
Hình 7. Bảng mạch điều khiển 

Mạch thu thập dữ liệu và điều khiển cho phép kết nối với các thiết bị bên ngoài thông qua 4 
cầu đấu từ cầu đấu 1 đến cầu đấu 4. Thông tin thiết bị được truyền về máy tính qua cổng truyền 
thông RS232. Bố trí các cầu đấu và cổng truyền thông được mô tả như Hình 7. 

4. Kết quả và thảo luận 

Kết quả thử nghiệm chương trình mô phỏng xếp dỡ hàng dầu đối với tàu dầu, tàu mẫu được 
lựa chọn trong chương trình là tàu Đại Nam. Tàu Đại Nam có trọng tải trung bình, chở dầu thành 
phẩm đây cũng là loại tàu dầu phổ biến trong ngành vận tải biển của Việt Nam. Mô hình mô phỏng 
con tàu được xây dựng trong bảng tính 
điện tử Excel với giao diện giống như một 
phần mềm làm hàng (loading computer). 
Dữ liệu về hàng hóa trong các hầm được 
nhập tự động theo thời gian thực vào các ô 
tương ứng và được phần mềm tính toán 
liên tục cho ra các thông số như mớn 
nước, thế vững, sức bền thân tàu của con 
tàu. 

 
Các hầm hàng trong Khối cảng tương 

ứng với các ô từ C54 đến C57 trên  
Hình 8. Sau khi hướng dẫn viên phát 

lệnh bắt đầu làm hàng các ô tương ứng 
với hầm hàng sẽ được cập nhật số liệu 
theo thời gian thực đúng với lượng hàng 
xếp xuống/dỡ khỏi hầm. Nhóm nghiên cứu 
đã tiến hành vận hành bảng điều khiển 
trung tâm nhiều lần theo quy trình nói trên. 
Kết quả cho thấy nguồn điện cung cấp ổn 
định, chức năng của các núm điều khiển 
bơm, nút điều khiển van, chức năng báo động hoạt động tốt và ổn định. Các chỉ thị từ đồng hồ 
phản ánh quá trình bơm dầu từ các bồn chứa của cảng xuống tàu và từ tàu lên bồn chứa là đồng 
bộ. Kết nối giữa bảng điều khiển trung tâm và máy tính tương thích. Quá trình bơm dầu khi vận 
hành ở bảng điều khiển trung tâm đều được thể hiện trên chương trình mô phỏng đã lập. 

 
Hình 8 Các hầm hàng trên tàu 
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5. Kết luận  
Chương trình mô phỏng thực hiện đầy đủ các chức năng của hệ thống điều khiển trung tâm. 

Giao diện đơn giản, dể hiểu, dễ sử dụng. Điều khiển kết nối với bảng điều khiển trung tâm là 
tương thích. Từ chương trình mô phỏng có thể điều khiển được các quá trình đóng, mở van; bật 
tắt bơm và hiển thị mức dầu trong các két. Chức năng báo động của chương trình là đồng bộ với 
bảng điều khiển trung tâm. Có khả năng kết nối đồng bộ với máy tính chạy mô-đun chương trình 
mô phỏng công tác xếp/dỡ hàng trên tàu dầu. Bảng điều khiển hoạt động ổn định, đáp ứng những 
yêu cầu cơ bản của công tác đào tạo và huấn luyện hàng hải. 
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THỬ NGHIỆM KHUÔN HÀN THÉP CHO MÁY HÀN 
NHỰA NHIỆT DẺO BẰNG CÔNG NGHỆ SIÊU ÂM 

A STUDY ON DEVELOPING THE IRON HORN FOR THERMOPLASTIC 
WELDING MACHINE USING ULTRASONIC TECHNOLOGY 

 
KHIẾU HỮU TRIỂN1, LÊ ĐĂNG KHÁNH2, PHẠM DUY THUYẾN3 
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Tóm tắt  

Công nghệ hàn siêu âm nhựa nhiệt dẻo là công nghệ hàn tương đối mới trong phân 
nhóm công nghệ hàn nóng chảy. Đây là phương pháp hàn áp lực gây khuyếch tán, 
thẩm thấu vật liệu vào nhau tạo thành mối hàn. Hàn siêu âm ứng dụng để hàn kim loại 
(tấm mỏng/sợi) và vật liệu nhựa cùng loại hoặc khác loại. Trong máy hàn siêu âm, 
khuôn hàn đóng vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm và 
khả năng công nghệ. Khuôn hàn được thiết kế tùy thuộc vào hình dạng và bề mặt cần 
hàn của sản phẩm. Khuôn hàn được chế tạo từ hợp kim của Titan là có đặc tính kỹ 
thuật tốt nhất. Tuy nhiên giá thành của bằng hợp kim Titan là rất cao so với các vật liệu 
khác như thép, nhôm. Bài báo này trình bày về nghiên cứu chế tạo thử nghiệm khuôn 
hàn bằng thép cho máy hàn nhựa nhiệt dẻo ứng dụng công nghệ siêu âm thay thế cho 
khuôn hàn bằng hợp kim Titan. 

Từ khóa: Công nghệ siêu âm, hàn siêu âm, nhựa nhiệt dẻo, khuôn hàn.  
Abstract 

The ultrasonic welding technology for thermoplastics is, quite new industrial technology, 
considered part of the melt welding processes. The ultrasonic welding is pressure 
welding methodology based in which the molecular connection is formed by diffusing 
and osmosing process. The ultrasonic welding is wide applied in metal (thin plates/fiber) 
welding or plastic welding. In The ultrasonic welding machine, welding tool called 
a sonotrode/horn, is very important part which directly affect to welding quality. The horn 
is designed depending on shape of product and surface of welding. The ideal material 
for manufacturing horn is titanium alloy. However, Titanium alloy is more expensive than 
iron or aluminium alloy. This paper will present a study on developing the iron horn for 
ultrasonic thermoplastic welding machine which can be an option for replacing the 
titanium alloy horn. 

Keywords: Ultrasonic technology, ultrasonic welding, thermoplastic, horn/sonotrode. 

1. Giới thiệu 

Nguyên lý hàn siêu âm thể hiện ở Hình 1. Nguồn phát siêu âm nhận nguồn điện xoay chiều 
220V/50Hz và biến chúng thành dao động điện tần số siêu âm (20, 30, 40, … kHz). Dao động này 
được truyền tới bộ chuyển đổi gốm áp điện, giúp chuyển đổi dao động điện thành dao động cơ 
cùng tần số. Biên độ dao động cơ ở đầu ra của bộ chuyển đổi lần lượt được khuyếch đại qua bộ 
khuyếch đại (booster) và truyền đến khuôn hàn (horn). Dao động tần số của khuôn hàn, kết hợp 
với áp lực, được truyền tới các chi tiết cần hàn. Ma sát trên bề mặt các chi tiết hàn sẽ tạo ra nhiệt 
làm nóng cháy rất nhỏ trong thời gian ngắn (phần trăm giây) và tạo nên kết nối phân tử. 

 

 
 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý hàn siêu âm 
 



 

32                                      Tạp chí khoa học Công nghệ Hàng hải            Số 55 - 8/2018 

 

 
Hình 3.  Khuôn hàn côn và biên độ dao động của nó 

 
 

Hình 2. Các dạng khuôn hàn (horn) cơ bản 
 

Khuôn hàn là chi tiết tiếp xúc trực tiếp với vật liệu cần liên kết. Nó truyền dao động cơ học từ 
máy hàn siêu âm vào sản phẩm. Thông thường, hình dạng khuôn hàn thiết kế theo hình khối hộp 
chữ nhật và hình trụ tròn.  

Hiện nay, công nghệ hàn siêu âm còn rất mới ở nước ta mặc dù nhu cầu sử dụng  hàn siêu 
âm là rất lớn, đặc biệt trong việc đóng gói bao bì, túi nhựa, vải không dệt, dụng cụ y tế,… Các 
công ty trong nước phải nhập thiết bị từ nước ngoài với chi phí rất cao và khó khăn trong việc sửa 
chữa, bảo trì. Trong đó, chi tiết dễ hư hỏng nhất là khuôn hàn. Điều này đặc ra yêu cầu cấp thiết 
cho việc nghiên cứu chế tạo khuôn hàn siêu âm. 

2. Chế tạo khuôn hàn 

2.1. Lý thuyết thiết kế khuôn hàn 

Nhiệm vụ chính của khuôn hàn siêu âm là nhằm khuếch đại biên độ dao động đến mức độ 
phù hợp ở bề mặt làm việc. Ngoài ra, nó còn truyền năng lượng cơ học từ hệ transducer đến 
booster và đến bề mặt làm việc. Các phân tử của khuôn hàn co và giãn dọc theo trục của nó với 
tần số dao động tự nhiên. Do đó, khuôn hàn cần phải cộng hưởng được với booster và transducer. 
Vì thế, khuôn hàn, booster và transducer cần phải thiết kế cẩn thận nhằm giảm hư hỏng cho bộ 
nguồn phát siêu âm. Tần số tự nhiên của khuôn hàn tùy thuộc và chiều dài của nó và được tính 
toán theo công thức sóng (1): 

 (1) 

Trong đó, l là chiều dài khuôn hàn,  là bước sóng,  là tần số dao động tự nhiên,  là vận 

tốc truyền sóng, E và  là mô đun đàn hồi và khối lượng riêng của vật liệu làm khuôn hàn tương 
ứng. 

Mức độ đồng đều của biên độ dao động trên bề mặt làm việc của khuôn hàn được định 
nghĩa là tỉ số giữa biên độ lớn nhất và biên độ nhỏ nhất trên toàn bộ diện tích làm việc, theo công 
thức (2). 

 (2) 

Trong đó ,  là biên độ 
nhỏ nhất và lớn nhất trên bề mặt làm 
việc của khuôn hàn.  

Tính toán kích thước chính xác 
của khuôn hàn vô cùng quan trọng. Kích 
thước khuôn hàn luôn là bội số của nửa 
bước sóng. 

Trong bài báo này, khuôn hàn 
côn, Hình 3, được thiết kế và chế tạo sử 
dụng thép carbon với các thông số công 
nghệ như: tần số làm việc 20 kHz, biên 
độ dao động là 80 µm và diện tích làm 
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việc là hình tròn bán kính 30 mm. Biên dạng và chiều dài của khuôn hàn được phần mềm CARD 
(Computer Aided Resonator Design) mô phỏng như Hình 4. 

 
Hình 4. Chiều dài và biên dạng của khuôn hàn côn 

 

Hệ số khuếch đại của khuôn hàn này là 2,21. Ứng suất phân bố theo Hình 5 và ứng suất tối 
đa xuất hiện ở vị trí 77 mm. Phân bố biên độ dao động dọc theo chiều dài khuôn hàn như Hình 6. 

 
 

Hình 5. Phân bố ứng suất theo dọc trục.  
 

 
 

Hình 6. Phân bố dao động dọc theo khuôn hàn 
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2.2. Kết quả thiết kế 

Ứng dụng phần mềm CARD, một số khuôn hàn hình tròn, hình chữ nhật hoạt động ở tần 
số 20kHz, sử dụng thép cacbon được thiết kế như sau: 

 
Hình 7.  Khuôn hàn rộng bản có diện tích làm việc 66x42 mm 

 

 
Hình 8. Khuôn hàn rộng bản tiêu chuẩn trong hàn vải không dệt 

 

 
Hình 9. Khuôn hàn tròn bước tiêu chuẩn trong hàn vải không dệt 

 

2.3. Gia công khuôn 

Các khuôn hàn được gia công bằng theo trình tự sau: cắt dây hoặc phay CNC, tôi đạt độ 
cứng cao, mài, mạ crôm. Một số hình ảnh của khuôn hàn thành phẩm như sau: 
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Hình 10. Khuôn hàn rộng bản 120, thép cacbon 

 

 
Hình 12. Khuôn hàn rộng bản 200, thép cacbon 

 

2.4. Thực nghiệm 

2.4.1. Tiến hành hàn trên máy hàn đứng 

Khuôn hàn sau khi gia công được lắp lên hệ máy hàn đứng của công ty TNHH Thiết bị siêu 
âm Việt Nam – Vietsonic, như Hình 13: 

 

 
 

Hình 13.  Hệ máy hàn siêu âm khi có khuôn hàn thép cacbon 
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2.4.2. Mẫu hàn 

Tiến hành thử nghiệm các mẫu hàn trên vải 
không dệt với thành phần chính là Polypropylen – 
thuộc vật liệu nhựa nhiệt dẻo, ta thu được kết quả 
như Hình 14. Đường hàn thay đổi được khi thay 
đổi đe răng bên dưới khuôn hàn siêu âm. Đe răng 
quyết định hình dạng mối hàn. Lực ép, thời gian và 
công suất ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền mối hàn 
siêu âm. Đường hàn được thực hiện bằng khuôn 
hàn này có chất lượng tương đương đường hàn 
khi dùng khuôn hợp kim titan trên thị trường nhưng 
chi phí sản xuất khuôn thép thấp hơn rất nhiều, chỉ 
bằng 20% đến 30% khuôn hợp kim titan. 

3. Kết luận 

Bài báo đã tổng hợp các thông tin về nguyên lý hoạt động, ứng dụng của công nghệ hàn 
siêu âm; đưa ra phương pháp thiết kế khuôn hàn. Các tác giả đã sử dụng phần mềm CARD để 
thiết kế chế tạo thực nghiệm khuôn hàn thép cacbon thấp. Khuôn hàn được gia công và thử 
nghiệm trên một số mẫu nhựa nhiệt dẻo cho kết quả tốt đáp ứng được yêu cầu thực tế sản xuất. 
Về mặt kỹ thuật, khuôn hàn bằng hợp kim titan luôn cho chất lượng mối hàn tốt hơn trên các vật 
liệu, độ bền kỹ thuật cũng cao hơn nhưng trong thực tế sản xuất với một số sản phẩm có yêu cầu 
kỹ thuật mối hàn vừa phải thì khuôn hàn bằng thép hoàn toàn có thể thay thế được. Mặt khác trên 
thực tế các máy hàn siêu âm khuôn hàn phải được thay mới định kỳ trong khoảng thời gian từ 6 
tháng đến 1 năm kể cả khuôn hàn bằng hợp kim titan nên nghiên cứu mở ra một hướng mới, theo 
đó sẽ giảm được giá máy hàn và chi phí sản xuất. 
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Tóm tắt 

Bài báo này trình bày việc nghiên cứu, thiết kế hệ thống báo cháy và xây dựng một ứng 
dụng để giám sát và điều khiển hệ thống. Hệ thống báo cháy được chế tạo có thể mở 
rộng tối đa 16 kênh riêng biệt, mỗi kênh có thể nối tối đa 16 cảm biến. Với hệ thống báo 
cháy này, các cảm biến sẽ giám sát liên tục các khu vực và gửi về bộ điều khiển trung 
tâm, tủ trung tâm được truyền thông với 1 màn hình cảm ứng 7 inch giúp cho việc giám 
sát và hiển thị rất trực quan. Hệ thống được chế tạo có khả năng chỉ báo được chính xác 
khu vực cháy bằng âm thanh và ngoài ra nhóm tác giả còn xây dựng một ứng dụng để 
giám sát và điều khiển hệ thống ở bất kỳ đâu khi có internet bằng điện thoại thông minh, 
máy tính bảng hay laptop. 

Từ khóa: Hệ thống báo cháy, cảm biến. 
Abstract 

This article explores the research and designing of a fire alarm system and builds an 
application for monitoring and control of the system. Built-in fire alarm system can expand 
up to 16 separate channels, each can connect up to 16 sensors. With this fire alarm 
system, the sensors continuously monitor the area and send it to the central controller. 
The center controller is communicated with a 7-inch touch screen for visual monitoring 
and display. The system is capable of accurately indicating the area of fire by sound and 
in addition the team also builds an application to monitor and control the system wherever 
the internet is available by smartphone, tablet or laptop. 

Keywords: Fire alarm system, sensor. 

1. Đặt vấn đề 

Trong năm vừa qua đã chứng kiến rất nhiều vụ hỏa hoạn tại những khu chung cư, chúng để lại 
những hậu quả to lớn về cả nhân mạng và tài sản. Mặc dù nguyên nhân chính xuất phát từ sự bất cẩn 
của con người trong sinh hoạt, tuy nhiên nếu được phát hiện sớm, cô lập được sự lây lan của đám 
cháy thì chúng ta sẽ không phải chịu những thiệt hại lớn. Đây chính là nhiệm vụ chính của một hệ 
thống báo cháy. 

Theo những khảo sát thực tế tại các khu nhà ở tập thể cho thấy rằng hầu hết các hệ thống 
báo cháy, việc cảnh báo cháy bằng âm thanh chỉ dừng lại ở tiếng còi báo động mà chưa hề phát đi 
được tín hiệu thông báo bằng âm thanh khu vực cụ thể đang xảy ra cháy. Hơn nữa, các hệ thống 
báo cháy được lắp đặt một cách độc lập, cần phải có sự kiểm tra và bảo trì thường xuyên của con 
người, không thể giám sát được từ xa và điều này dẫn đến khả năng mất an toàn cũng như sự 
chủ quan của người giám sát. Với các hệ thống lớn với nhiều cảm biến đặt tại các vị trí khó có thể 
tiếp cận và kiểm tra thường xuyên thì hỏng hóc là điều không tránh khỏi. 

Từ những nguyên nhân trên, nhóm tác giả đã thiết kế thử nghiệm một hệ thống báo cháy có 
khả năng thông báo chính xác vị trí cháy và có thể giám sát, điều khiển từ xa bất kỳ nơi nào có 
3G/Wifi bằng các thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng, laptop. 

2. Giới thiệu chung về hệ thống báo cháy 

Hệ thống báo cháy có chức năng phát hiện và phát tín hiệu báo động khi có cháy xảy ra. Hệ 
thống báo cháy gồm: trung tâm báo cháy, đầu báo cháy, hộp nút ấn báo cháy, các bộ phận liên kết, 
nguồn điện... 

+ Trung tâm báo cháy (Fire alarm control panel): Thiết bị cung cấp năng lượng cho các đầu 
báo cháy tự động và thực hiện các chức năng: Nhận tín hiệu từ đầu báo cháy tự động và phát tín 
hiệu báo động cháy đồng thời chỉ thị địa điểm xảy ra cháy; Kiểm tra khả năng làm việc bình 
thường của hệ thống, chỉ thị sự cố của hệ thống như đứt dây, ngắn mạch….; Tự động điều khiển 
sự hoạt động của các thiết bị ngoại vi khác [3]. 

+ Đầu báo cháy tự động (Automatic fire detector): Thiết bị tự động nhạy cảm với các hiện 
tượng kèm theo sự cháy (tăng nhiệt độ, tỏa khói, phát sáng) và truyền tín hiệu tới trung tâm báo 
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cháy để kịp thời xử lý [3]. Có các loại đầu báo cháy như đầu báo cháy nhiệt (Heat detector), đầu 
báo cháy lửa (Flame detector), đầu báo cháy khói (Smoke detector). 

+ Hộp nút ấn báo cháy (Manual call point): Thiết bị dùng để thực hiện việc báo cháy bằng 
tay qua quá trình ấn nút báo động. 

+ Nguồn điện (Electrical power supply): Thiết bị duy trì năng lượng điện cho hệ thống báo 
cháy luôn trong trạng thái hoạt động. 

+ Các bộ phận liên kết (Conjunctive devices): Gồm các linh kiện, hệ thống cáp và dây dẫn 
tín hiệu, các bộ phận tạo thành tuyến liên kết với nhau giữa các thiết bị của hệ thống báo cháy. 

3. Thiết kế tủ báo cháy 

3.1. Thiết kế sơ đồ khối chung 

Cảm biến được ghép nối với vỉ mạch của 
trung tâm báo cháy sẽ thu thập dữ liệu đưa về hệ 
thống. Vi điều khiển xử lý tín hiệu và truyền thông 
đến màn hình cảm ứng HMI theo giao thức 
Modbus RTU qua cổng truyền thông RS485. Màn 
hình cảm ứng HMI được kết nối với máy tính chủ 
theo giao thức Modbus TCP/IP qua cổng truyền 
thông Ethernet. Bằng việc cài đặt và xây dựng 
trên máy chủ bộ ứng dụng ATSCADA, máy tính 
chủ sẽ thu thập dữ liệu thời gian thực từ màn 
hình cảm ứng HMI và đưa dữ liệu lên Web. 

 
Hình 1. Sơ đồ khối chung của hệ thống 

Từ đây người dùng có thể điều khiển và giám sát sự cố có cháy tòa nhà của mình từ xa, 
bằng bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.  

3.2. Thiết kế vỉ báo cháy 

Bộ xử lý trung tâm được chọn lựa để thiết kế vỉ báo cháy là vi điều khiển ATmega32. Đây là 
một loại vi điều khiển tương đối mới của hãng ATMEL với kiến trúc rất phức tạp. ATmega32 sử 
dụng kiến trúc RISC (Reduced Instruction Set Computer) AVR, tốc độ xử lý lệnh lên đến 16 triệu 
lệnh/giây ở tần số 16MHz [2]. Vỉ báo cháy được chế tạo bao gồm một số module chính sau: 

+ Module mạch cảm biến báo cháy; 

+ Module mạch cấu hình cho vi điều khiển; 

+ Module truyền thông với màn hình cảm ứng; 

+ Module nguồn, mạch báo động và test chức năng. 

Mạch điều khiển được thiết kế trên phần mềm thiết kế chuyên dụng Orcad (vì mạch nguyên 
lý có kích thước lớn lên không đính kèm trong bài báo). Hình 2 là sơ đồ khối kết nối các Module 
của vỉ báo cháy, Hình 3 là vỉ báo cháy khi đã xây dựng hoàn thiện. 

 
 

  
Hình 2. Sơ đồ khối kết nối các module của vỉ  

báo cháy [3] 
Hình 3. Vỉ báo cháy khi hoàn thiện 
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3.3. Thiết kế tủ báo cháy 
Tủ báo cháy được thiết kế sử dụng 1 tủ có kích thước 60*40 cm có bố trí thiết bị mặt trong 

và mặt ngoài như Hình 4 và Hình 5. 
 

  
 

Hình 4. Thiết kế mặt ngoài tủ  
báo cháy 

 

Hình 5. Bố trí thiết bị trong tủ 
Hình 6. Tủ báo cháy   

sau khi đấu nối  
 
Hình 7 là sơ đồ đấu nối đã được xây dựng và Hình 6 là tủ báo cháy sau khi đã đấu nối xong. 
 

 
 

Hình 7. Sơ đồ nối dây từ vỉ báo cháy đến các thiết bị 

 

3.4. Xây dựng phần mềm điều khiển, giám sát hệ thống 

3.4.1. Xây dựng thuật toán điều khiển cho hệ thống báo cháy 

Các thuật toán điều khiển đã xây dựng gồm các thuật toán chính như thuật toán truyền 
thông, thuật toán báo sự cố ngắn mạch, thuật toán báo động khi có sự cố cháy, thuật toán báo sự 
cố hở mạch. Hình 14 và Hình 15 thể hiện thuật toán báo động khi có cháy và thuật toán báo sự cố 
hở mạch đã xây dựng. 

3.4.2. Xây dựng phần mềm điều khiển, giám sát cho hệ thống báo cháy 

Dựa trên các thuật toán đã xây dựng, cùng với việc liệt kê và gán các địa chỉ vào ra, ta xây 
dựng chương trình điều khiển bằng phần mềm CodeVision Studio.  

Giao diện giám sát hệ thống báo cháy bao gồm các giao diện chính như giao diện cài đặt 
chung, giao diện giám sát chung, giao diện cài đặt module báo cháy, giao diện lịch sử báo động, 
giao diện danh sách báo động. 
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Hình 8. Giao diện cài đặt chung 
 

Hình 9. Giao diện giám sát chung 
 
Ngoài ra màn hình cảm ứng còn được lập trình điều khiển các file âm thanh để thông báo vị 

trí chính xác của khu vực đang có cháy. Các file âm thanh được tác giả thu âm và lưu giữ trong 
USB, USB này sẽ được cắm vào màn hình cảm ứng. Hình 12 thể hiện các bước cài đặt âm thanh 
và hình 13 thể hiện quá trình cài đặt âm thanh. 

 

 
 

 
Hình 10. Giao diện danh sách báo động 

 
Hình 11. Giao diện lịch sử báo động 

  

  
 

Hình 12. Các bước cài đặt âm thanh 
 

Hình 13. Quá trình cài đặt file âm thanh 
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Hình 14. Thuật toán báo động khi có cháy Hình 15. Thuật toán báo động hở mạch 

 

4. Xây dựng ứng dụng để giám sát và điều khiển 

Bằng việc xây dựng 1 ứng dụng, hệ thống báo cháy sẽ được giám sát và điều khiển qua 
mạng Internet. Nhóm tác giả xây dựng một ứng dụng dựa trên phần mềm Visual Studio 2013, kết 
hợp với công cụ hỗ trợ ATSCADA [4]. Ứng dụng này khi hoàn thiện sẽ chạy theo thời gian thực 
cùng với hệ thống, đóng vai trò là một Webserver, mọi trạng thái báo cháy, trạng thái hoạt động 
của van cứu hỏa đều có thể được giám sát và điều khiển qua mạng internet [1]. 

 

         
 

Hình 16. Giao diện phần mềm Visual studio 
 

Hình 17. Giao diện hệ thống khi truy cập bằng 
Smartphone 
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Hình 18. Giao diện hệ thống khi sử dụng laptop truy cập bằng tên miền hethongbaochay.ddns.net 
 

Với việc đăng ký một tên miền hethongbaochay.ddns.net, mở port cho modem, hệ thống 
báo cháy có thể được truy cập từ bất cứ đâu có mạng internet. Hình 18 là giao diện Web khi truy 
cập bằng một laptop, hình 17 là giao diện Web khi truy cập bằng điện thoại thông minh. 

Sau khi đã xây dựng xong hệ thống báo cháy, thử nghiệm các tính năng đã đúng như thuật 
toán xây dựng, kết quả cho thấy hệ thống hoạt động đúng chức năng và thỏa mãn yêu cầu đặt ra. 

5. Kết luận 

Hệ thống báo cháy thiết kế đã đáp ứng cơ bản được các nhiệm vụ và yêu cầu đã đặt ra đó 
là xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống báo cháy cho một chung cư gồm nhiều khu vực, địa điểm. 
Với hệ thống này thì việc sửa chữa và bảo trì hệ thống sẽ dễ dàng do chủ động được công nghệ, 
nhà quản lý có thể kiểm tra tình trạng của hệ thống thông qua website. 

Hệ thống được chế tạo nhằm hướng tới lắp đặt trong các khu dân cư, tòa nhà cao tầng và 
trong các nhà máy công nghiệp. Ngoài ra, hệ thống còn có thể được sử dụng là một thiết bị thực 
hành, thí nghiệm cho các sinh viên khoa Điện - Điện tử. 

Hiện nay số lượng kênh báo cháy vẫn chưa cao, một tủ báo cháy có thể mở rộng tối đa 16 
kênh, mỗi kênh nối được tối đa 16 cảm biến. Hướng phát triển tiếp theo của nhóm nghiên cứu là 
xây dựng một hệ thống báo cháy địa chỉ để tăng số kênh lên cao hơn nữa nhằm phục vụ cho 
những công trình, tòa nhà cao tầng yêu cầu hệ thống báo cháy với số kênh giám sát lớn. 
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THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÂN CHIA CÔNG SUẤT TÁC DỤNG MỜ 
CHO TRẠM PHÁT ĐIỆN TÀU BIỂN 

DESIGN OF FUZZY ACTIVE POWER SHARING SYSTEM 
FOR MARINE POWER STATION 

 
NGUYỄN KHẮC KHIÊM1, HOÀNG ĐỨC TUẤN2 

1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
2 Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 
Phụ tải điện năng của trạm phát điện tàu biển có đặc điểm là biến thiên theo thời gian, 
ngẫu nhiên và phụ thuộc vào chế độ làm việc của con tàu. Do vậy, trong quá trình hoạt 
động của trạm phát điện tàu biển, các máy phát điện có thể làm việc độc lập hoặc song 
song với nhau, thường xuyên xảy ra sự thay đổi tải, làm cho các máy phát điện liên tục 
phân chia công suất tác dụng để giữ trạng thái cân bằng về công suất tác dụng giữa các 
máy phát điện. Với những sự thay đổi tải lớn, đột ngột, dẫn đến sự chênh lệch lớn công 
suất tác dụng giữa các máy phát điện, thì trạm phát điện có thể dẫn đến mất ổn định. Để 
phân chia công suất tác dụng giữa các máy phát điện trong trạm phát điện, sử dụng hệ 
thống phân chia công suất tác dụng được thiết kế theo phương pháp truyền thống. Tuy 
nhiên, hệ thống phân chia công suất tác dụng này, được xây dựng theo phương pháp 
truyền thống, vì vậy hệ thống chỉ làm việc tốt trong điều kiện nhất định quanh điểm làm 
việc cho phép. Trạm phát điện tàu biển là hệ thống có đặc điểm phi tuyến mạnh, tải điện 
năng thay đổi ngẫu nhiên, vì vậy hệ thống phân chia công suất tác dụng truyền thống sẽ 
làm việc không hiệu quả, khi chế độ làm việc thay đổi và điểm làm việc thay đổi trong 
phạm vi rộng. Để giải quyết vấn đề này, bài báo đề xuất xây dựng hệ thống phân chia 
công suất tác dụng ứng dụng logic mờ, nhằm khắc phục nhược điểm của hệ thống phân 
chia công suất tác dụng truyền thống, cải thiện chất lượng cho trạm phát điện tàu biển. 

Từ khóa: Trạm phát điện tàu biển, hệ thống phân chia công suất tác dụng, logic mờ, phụ tải điện. 
Abstract  

The electric loads of the marine power station are characterized by time-varying, random 
and depending on the working mode of the ship. Therefore, during the operation of the 
marine power station, the generators can work independently or in parallel, frequently 
occurring load changes, which cause the generator to continually share active power is to 
maintain the equilibrium of operating power between generators. With sudden and large 
load changes, resulting in a large difference in activepower between generators, the 
marine power station can lead to instability. In order to share the active power between 
generators in the marine power station, the activepower sharing system is designed 
according to the traditional method. However, this performance-sharing system, built on a 
traditional approach, so the system only works well under certain conditions around the 
operating point. The marine power station is a system with a strong nonlinear 
characteristic, randomly changing load power, so a traditional active power sharing 
system will be ineffective when the operating mode changes and work points vary widely. 
To solve this problem, the paper proposes to build an activepower sharing system that 
uses fuzzy logic to overcome the disadvantages of a traditional activepower sharing 
system, improve the quality of the marine power station. 

Keywords: Marine power station, activepower sharing system, fuzzy logic, electric loads. 

1. Giới thiệu 

Trên tàu biển, nguồn điện năng cơ bản được tạo ra bởi các máy phát điện đồng bộ ba pha được 
truyền động bởi các động cơ Diesel, Turbin... Tuỳ theo chế độ hoạt động của con tàu, mà các máy phát 
điện có thể làm việc độc lập hoặc song song với nhau. Đặc điểm của lưới điện tàu biển là lưới mềm có 
sự thay đổi điện áp, tần số và sự chênh lệch công suất giữa các máy phát điện công tác song song 
thường xuyên xảy ra, do công suất của tải tương đối lớn so với công suất của máy phát điện, hơn nữa 
phụ tải thay đổi bất thường phụ thuộc vào chế độ hoạt động của con tàu. Nếu sự phân bố công suất 
giữa các máy phát điện chênh lệch nhau quá lớn, vượt quá giới hạn cho phép thì có thể dẫn đến sự 
cướp tải giữa các máy phát điện dẫn tới mất ổn định, gây ra mất điện toàn tàu. Theo quy định của 
Đăng kiểm thì giới hạn này không vượt quá 10% công suất của máy phát điện lớn nhất [1, 5]. 

Do tính chất quan trọng như vậy, mà việc nghiên cứu nâng cao chất lượng và ổn định hệ thống 
năng lượng, trong đó hệ thống tự động phân chia công suất tác dụng giữa các máy phát điện khi chúng 
công tác song song là một việc cần thiết, quan trọng không thể thiếu trong hệ thống điện tàu biển. 
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Những công trình tiêu biểu nghiên cứu về hệ thống tự động phân chia công suất tác dụng đã 
và đang được ứng dụng dưới tàu biển như phương pháp thay đổi tham số cho trước bằng việc 
dịch đặc tính tĩnh, phương pháp máy chủ, tác động đến bộ điều tốc để thay đổi lượng nhiên liệu 
đưa vào Diesel [1, 5]. Tuy nhiên mối quan hệ giữa tải, lượng nhiên liệu là không rõ ràng như nếu 
tải tăng thì tăng nhiên liệu vào Diesel…, hơn nữa sự thay đổi của tải là ngẫu nhiên không theo quy 
luật, nên không thể mô tả quá trình đó bằng toán học, do đó áp dụng các phương pháp điều khiển 
kinh điển sẽ gặp trở ngại và hệ thống tự động phân chia công suất tác dụng sẽ hoạt động không 
tối ưu. 

Để giải quyết vấn đề trên, thì hệ thống phân chia công suất tác dụng ứng dụng lý thuyết điều 
khiển mờ được đề xuất, nhằm giải quyết vấn đề phi tuyến mạnh và dải thay đổi trong phạm vi rộng 
về điều kiện làm việc của phụ tải. 

Bài báo đề cập đến việc xây dựng hệ thống phân chia công suất tác dụng ứng dụng lý 
thuyết điều khiển mờ, nhằm nâng cao chất lượng phân chia công suất tác dụng cho trạm phát điện 
tàu biển khi điều kiện làm việc thay đổi trong phạm vi rộng của phụ tải. Kết quả nghiên cứu được 
trình bày trong các phần sau. 

2. Mô hình toán của các thành phần trong trạm phát điện tàu biển 

2.1. Mô hình toán của máy phát điện đồng bộ và bộ tự động điều chỉnh điện áp 

Mô hình toán học của máy phát điện đồng bộ và bộ tự động điều chỉnh điện áp [1, 4, 5] 
được viết trên hệ tọa độ d-q, ở đại lượng tương đối, mô tả như sau: 

 
1

d d d q

b

d
u Ri

dt
 


    (1) 

 
1

q q q d

b

d
u Ri

dt
 


    (2) 

 f f f f

d
u i T

dt
   (3) 

 d f d d Di X i i     (4) 

 q q q QX i i    (5) 

 ad
f f fad d d D

f

X
i M X i i

X
     (6) 

 j d q q d m

d
T i i m

dt


     (7) 

 ( )f u q i d d kdu K u K X i E K    (8) 

 ( 1)( )hc
n

hc

K
E U U

T S
     (9) 

Trong đó: u, i, R, X,M, ,  là điện áp, dòng điện, điện trở, trở kháng, hỗ cảm, từ thông, tốc 

độ góc với chỉ số phụ d, q đại điện cho trục dọc, ngang, f, D, Q cho cuộn dây kích từ và cuộn ổn 
định của máy phát điện; K là hằng số; mm là mô men cơ. 

2.2. Mô hình toán của bộ điều tốc phức hợp 

Phương trình toán học của bộ điều tốc phức hợp. Theo [1, 5] ta có: 
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dt
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Trong đó: T, K,  là hằng số thời gian, hệ số khuyếch đại, độ dịch chuyển;  là độ lệch tương 

đối của vận tốc quay so với vận tốc khi không tải; Pn là công suất của tải; Me là mô men điện từ. 

2.3. Mô hình toán của tải 

Phương trình toán học của tảiđược viết trên hệ tọa độ d-q. Theo [1, 5] ta có : 

 n d
d n d n q

t

x di
u r i x i

dt
    (14) 

 
qn

q n q n d

t

dix
u r i x i

dt
    (15) 

Tải mang tính chất cảm kháng, trong đó rn là điện trở của tải, xn là điện kháng của tải. 

3. Thiết kế bộ điều khiển mờ cho hệ thống tự động phân chia công suất tác dụng trạm phát 
điện tàu biển 

Để phân chia công suất tác dụng giữa hai máy phát điện, người ta tác động vào bộ điều 
tốc để thay đổi lượng nhiên liệu cấp vào các động cơ Diesel lai máy phát điện. Do đó ta có sơ đồ 
khối của hệ thống: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống tự động phân chia công suất tác dụng mờ 
 

Hệ thống tự động phân chia công suất tác dụng mờ, sẽ sử dụng hai tín hiệu đầu vào là tín 
hiệu sai lệch công suất tác dụng của hai máy phát điện (P=P1-P2) và đạo hàm của nó. Đầu ra của 
bộ điều khiển mờ là hai tín hiệu tác động đến bộ điều tốc của Diesel lai máy phát điện số 1, 2 
(DT1, DT2) được thể hiện trên Hình 2. 

 
Hình 2. Sơ đồ cấu trúc của hệ thống tự động phân chia công suất tác dụng mờ. 

 

Mờ hóa tín hiệu đầu vào và ra [2, 3]. 

 Miền giá trị thay đổi của tín hiệu sai lệch công suất tác dụng của hai máy phát điện P biến 
đổi từ [-0,25 ; 0,25] và chọn 07 tập mờ tương ứng là {AL, AV, AN, Z, DN, DV, DL}. 

           Miền giá trị thay đổi của tín hiệu đạo hàm sai lệch công suất tác dụng của hai máy phát 

điện
d P

dt


biến đổi từ [-0,9; 0,9] và chọn 07 tập mờ tương ứng là {AL, AV, AN, Z, DN, DV, DL}. 

Miền giá trị thay đổi của tín hiệu DT1 biến đổi từ [-0,03 ; 0.03] và chọn 07 tập mờ tương ứng 
là {AL, AV, AN, Z, DN, DV, DL}. 

Miền giá trị thay đổi của tín hiệu DT1 biến đổi từ [-0,03 ; 0,03] và chọn 07 tập mờ tương ứng 
là {AL, AV, AN, Z, DN, DV, DL}. 
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Dạng hàm liên thuộc của tập mờ đầu vào và ra chọn là hàm tam giác, được thể hiện trên 
Hình 3, 4, 5. 

 
 

Hình 3.  Mờ hóa sai lệch tín hiệu đầu vào P 

 
 

Hình 4.  Mờ hóa đạo hàm sai lệch tín hiệu đầu vào 

 

 
Hình 5.  Mờ hóa tín hiệu đầu ra DT1, DT2 

 

3. Xây dựng luật hợp thành cho hệ thống phân chia công suất tác dụng mờ [2, 3] 

 Mỗi tín hiệu đầu vào gồm 7 hàm liên thuộc và 7 hàm liên thuộc cho tín hiệu đầu ra. Hai tín 
hiệu đầu vào chọn toán tử phép nhân “AND”, chọn phương pháp giải mờ là phương pháp trọng 
tâm, có thể tạo nên 49 luật hợp thành như Bảng 1.  

Bảng 1. Luật hợp thành của hệ thống phân chia công suất tác dụng mờ với đầu ra DT2 

Sai lệch 
P 

Đạo hàm sai lệch P 

AL AV AN Z DL DV DN 

AL DL DL DL DL AL AL AN 
AV DL DL DL DV AL AV AV 
AN DV DV DV DN AV AN AN 
Z Z Z Z Z Z Z Z 

DN AN AN AN AN DN DN DN 
DV AV AV AV AV DL DV DV 
DL AL AV AV AL DL DV DV 

 

 
Hình 6.  Luật hợp thành cho hệ thống phân chia 

công suất tác dụng mờ 

 

 
Hình 7.  Quan hệ vào ra của hệ thống phân chia 

công suất tác dụng mờ 

4. Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống 

Để mô phỏng hệ thống sử dụng các thông số như sau: 02 máy phát điện đồng bộ ba pha có 
S = 500 (KVA), U = 400 (V), f = 50 (Hz); hệ thống tự động điều chỉnh điện áp Khc = 10 -25, Thc = 0,1 
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- 0,2, Un = 1; Diesel - bộ điều tốc Tj = 1,5 - 4(s), Ts = 0,05 - 1(s), Te = 0,01-0,02(s), Kp = 20-35; hệ 
thống phân chia công suất tác dụng thông thường T1= 0,2-0,3 (s) , K1= 0,3. 

Trên cơ sở mô hình toán học của hệ thống, tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu hệ 
thống với hệ thống phân chia công suất tác dụng truyền thống bao gồm mô hình con của máy phát 
điện đồng bộ ba pha, mô hình con của hệ thống tự động điều chỉnh điện áp, mô hình con của 
Diesel - bộ điều tốc, mô hình con của hệ thống tự động phân chia tải tác dụng, phản tác dụng, mô 
hình con của tải, mô hình con của tổng trở đường dây và thanh cái, mô hình con tính giá trị dòng 
điện, mô hình con tính giá trị điện áp và được trình bày điển hình trên Hình 8, 9.  

 
Hình 8. Mô hình con của hệ thống phân chia 

công suất tác dụng truyền thống 

 
Hình 9. Mô hình hệ thống với hệ thống phân chia 

công suất tác dụng truyền thống 

Mô hình nghiên cứu hệ thống với hệ thống phân chia công suất tác dụng truyền thống và hệ thống 
phân chia công suất tác dụng mờ được thể hiện trên Hình 10.  

 
Hình 10. Mô hình hệ thống với hệ thống phân chia công suất 

 tác dụng truyền thống và hệ thống phân chia công suất tác dụng mờ 

Sau khi mô phỏng hệ thống trạm phát điện tàu biển với 02 tổ hợp Diesel – máy phát điện sử 
dụng hệ thống phân chia công suất tác dụng truyền thống và hệ thống phân chia công suất tác 
dụng mờ, với sự thay đổi giá trị khác nhau của tải trạm phát điện. 
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Tại thời điểm t=0-5(s), tải của trạm phát điện bằng 30% tải định mức, tại t=5-10(s), tải của 
trạm phát điện bằng 80% tải định mức, tại t=10-15(s), tải của trạm phát điện bằng 70% tải định 
mức, ta nhận được các kết quả như sau: 

0 5 10 15
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Hình 11.  Đặc tính tải tác dụng (P) của máy 
phát điện số 1 và 2 

1: Là đường đặc tính tải tác dụng của máy  
phát điện số 1 

2: Là đường đặc tính tải tác dụng của máy  
phát điện số 2 
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Hình 12. Đặc tính sai lệch công suất tác dụng P 

1: Là đường đặc tính sử dụng hệ thống phân chia  
công suất tác dụng truyền thống  

2: Là đường đặc tính sử dụng hệ thống phân chia  
công suất tác dụng mờ 

 

Dựa trên đặc tính sai lệch công suất tác dụng P thu được, ta thấy rằng khi có sự tham gia 
của hệ thống phân chia công suất tác dụng mờ vào trạm phát điện tàu biển,sự sai lệch công suất 
tác dụng giữa các máy phát điện luôn nhỏ hơn 10% công suất của máy phát điện lớn nhất. Thời 
gian quá độ mà sai lệch công suất tác dụng giữa các máy phát điện đi vào dải ổn định cho phép 
nhỏ, số lần dao động giảm đi rất nhiều, so với khi hệ thống chỉ sử dụng hệ thống phân chia công 
suất tác dụng thông thường. 

5. Kết luận 

Trạm phát điện tàu biển sử dụng hệ thống phân chia công suất tác dụng mờ cho đặc tính 
động học tốt hơn, chất lượng của hệ thống được nâng cao. Sai lệch công suất tác dụng và thời 
gian đi vào dải ổn định cho phép nhỏ hơn, thời gian quá độ nhỏ hơn, điều này không thể đạt được 
với hệ thống phân chia công suất tác dụng truyền thống.  

Việc nghiên cứu mô hình trạm phát điện tàu biển, với sự tham gia của hệ thống phân chia 
công suất tác dụng mờ, có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển nghiên cứu để chế tạo hệ thống 
phân chia công suất tác dụng mờ thực cho trạm phát điện tàu biển, nhằm mục đích nâng cao chất 
lượng cho hệ thống. 
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NGHIÊN CỨU TĂNG KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA PHẦN MỀM MDSOLIDS ĐỂ 
GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ DẠNG DẦM CHỊU TẢI TRỌNG PHÂN BỐ THEO QUY 

LUẬT HÀM PHI TUYẾN 
STUDY ON INCREASING APPLICABILITY OF THE MDSOLIDS SOFTWARE TO 
SOLVE SOME TYPES OF DISTRIBUTED LOADED BEAM PROBLEM BY RULE 

OF NONLINEAR FUNCTION 

TRẦN NGỌC HẢI 

                                                               Khoa Cơ khí, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp  

 

Tóm tắt 

Bài báo trình bày nghiên cứu tăng khả năng ứng dụng phần mềm MDSOLIDS giải một 
số dạng toán dầm chịu tải phân bố theo quy luật hàm phi tuyến. Với cách thay hàm phi 
tuyến bằng các đa thức nội suy tuyến tính, bài toán ban đầu trở thành bài toán dầm 
chịu tải phân bố tuyến tính, từ đó việc nhập thông số tải trọng, giải bài toán được thực 
hiện bình thường bằng MDSOLIDS. Đây là điểm tích cực nhất của bài báo, theo đó 
phạm vi ứng dụng của MDSOLIDS tăng lên, độ phức tạp giải quyết được cũng tăng lên, 
thuận tiện cho người sử dụng. 

Từ khóa: Phần mềm MDSolids, phần mềm Maple, tải trọng dạng hàm phi tuyến. 

Abstract  

This article presents the study on increasing application ability of the MDSOLIDS 
software to solve some types of distributed loaded beam problem by rule of nonlinear 
function. By replacing the nonlinear function by linear interpolation polynomials, the 
original problem become linear distributed loaded beam problem, so that the input load 
factor solves the problem by MDSOLIDS. This is the most positive point of this article, 
whereby the scope of the MDSOLIDS application increases, the complexity of solving is 
also increased, convenient for the user. 

Keywords: MDSOLIDS software, maple sofware, nonlinear function load. 

1. Đặt vấn đề 

MDSolids là phần mềm mạnh giải các bài toán sức bền vật liệu (SBVL). Tuy nhiên với các 
bài toán phức tạp như dầm chịu tải phân bố theo quy luật hàm phi tuyến (Hình1a,1b,1c,1d), theo 
cách thông thường, dùng MDSolids không giải được các bài toán đó.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Với cách thay hàm phi tuyến bằng các đa thức nội suy tuyến tính, bài toán dầm chịu tải phi 
tuyến trở thành bài toán dầm chịu tải tuyến tính, từ đó việc nhập thông số tải trọng, giải bài toán 
được thực hiện bình thường bằng MDSolids. Theo 
phương pháp này, phạm vi ứng dụng MDSolids giải các 
dạng bài toán SBVL tăng lên, giải được các bài toán có 
độ phức tạp tăng lên. 

2. Cơ sở lý thuyết 

Việc thay hàm phi tuyến bằng các đa thức nội suy 
tuyến tính thực chất là tính gần đúng tích phân 

( ( )
b

f x dx
a
 ). Theo [1], [2] có thể sử dụng công thức hình 

thang, công thức Simpson (công thức parabol) hay công 
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x

y=f (x)

xi xi+1 xn=b

yi

yi+1

0  
 

Hình 2. Xây dựng công thức hình thang 

Hình 1. Sơ đồ dầm chịu tải phân bố phi tuyến   
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thức Newton (công thức ba phần tám (3/8)). Nhằm sử dụng các tiện ích mô tả tải trọng có sẵn 
trong thư viện của MDSolid, chúng tôi sử dụng công thức hình thang, xây dựng công thức hình 
thang như sau: Trên mỗi đoạn [xi, xi+1], ta thay diện tích hình thang cong bởi diện tích hình thang 

tương ứng (Hình 2). 1( ) .
2

b y yi if x dx h
a

  , lấy tổng trên các đoạn xi =[xi, xi+1], i= 0,…1, n-1, ta 

có:
1 1( ) .
0 2

b n y yi if x dx h
xa

  


, ở đây
b a

h
n




0 ( ) ( .... )1 2 1
2

b y yb a n
hay f x dx y y yna n


      với: 

y0=f(a), yn=f(b), yi = f(xi),(i = 0, 1,… (n-1). Như vậy cơ sở lý thuyết của giải pháp là dùng công thức 
hình thang tính toán thay hàm phi tuyến bằng các đa thức nội suy, sau đó sử dụng MDSolids giải 
bài toán. 

3. Ứng dụng MDSolids giải một số bài toán dầm chịu tải phân bố theo luật phi tuyến 

3.1. Những ví dụ  

Ví dụ 1 (tr322) [5]: Vẽ biểu đồ nội lực dầm chịu tải phân bố:
2

( )2

q
q x bx

a
  , q=1kN/m, 

a=2m, b=1m, s=3m (Hình 3) 

 q

qx

a
x

b
s   

 
Hình 3. Sơ đồ dầm chịu tải phân bố phi tuyến 

 

 

 
 

Hình 4. Biểu diễn hình học nội suy 
3 2( 1)

41

x
P dx


   

Lời giải: Thực hiện qua 3 bước: 

1. Dùng phần mềm MAPLE tính: 
3 2( 1)

41

x
P dx


  ; lập công thức và xác định giá trị tổng (s) đa 

thức nội suy, tính sai số xấp xỉ:
P s

P


  ; vẽ biểu diễn hình học phép nội suy. Chương trình Maple 

(dùng with (student)), [3]:  

>restart; with(student);  Digits:=7;  

P:=Int((x-1)^2/4,x=1..3); P:=evalf(%);s:=middlesum((x-1)^2/4,x=1..3,10);  

s:=evalf(%); Delta:=evalf((P-s)/P); 

print(student[middlebox]((x-1)^2/4,x=1..3, 10)); 

Kết quả:

 

 

 := P d
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( )x 1 2

4
x  

 

P:=0,6666667 
 := s
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i 0
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i
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S:=0,6650000 
 

 := 0.002500050 

2. Chương trình Maple tính chiều rộng (xi), chiều cao (yi) các hình chữ nhật nội suy (Hình 4): 

> for  i  from  1 by  0.1 to 3 do x[i]: = (b-a)/n=2./10; y[i]:=evalf((i-1)^2/4); od; Kết quả, (trích):  
xi =0,20000 

y1.1
;= 0,002500 y1.3

:= 0,02250 y1.5
:= 0,06250 y1.7

:= 0,1225 … y2.5
:= 0,5625 y2.7

:= 0,7225 y2.9
:= 0,9025 

Dùng MDSolids vẽ biểu đồ mômen uốn, lực cắt, thực hiện như sau: 
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a. Từ menu chính của MDSolids, chọn  

mục MDSolids, click “DeterminateBeam. 

 

 

 

 
 

    b. Chọn dầm có liên kết tương ứng đề bài. 
 

 

 

 
        c. Đặt chiều dài dầm (3m) 

 

d. Từ x=1, đặt liên tiếp tải trọng phân bố là 

hình chữ nhật, rộng: x=0.2, cao: y(i,i=1,1...2,9) (trị 

số theo bảng), kết thúc tại x=3m. Chiều lực: 

theo hướng mũi tên. Nhấn Enter, 

 

 

 

 

 

 
       e. Nhận kết quả (Hình 5). 
 

 

 

 

 

 

Ví dụ 2 (tr340) [5]: Vẽ biểu đồ nội lực dầm chịu  tải phân bố: 
4

( )( )2   
q

q x b b a xx
a

, q = 1kN/m, a 

= 4m; b =1m, d=3m, s=6m (Hình 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Sơ đồ dầm chịu tải phân bố phi tuyến          Hình 7. Biểu diễn hình học nội uy
5 ( 1)(5 )

41

x x
p dx

 
   

Lời giải: Thực hiện qua ba bước sau: 

1. Dùng MAPLE tính:
5 ( 1)(5 )

41

x x
p dx

 
  ; lập công thức và xác định tổng (s) đa thức nội suy, 

tính sai số xấp xỉ 
P s

P


  , vẽ biểu diễn hình học phép nội suy (Hình 7). 

Chương trình Maple (dùng with(student)), [3]:  

> with(student); P:=Int((x-1)*(5-x)/4,x=1..5);  P:=evalf(%); 

s:=middlesum((x-1)*(5-x)/4,x=1..5,20); s:=evalf(%); Delta:=evalf((P-s)/P); 

print(student[middlebox]((x-1)*(5-x)/4,x=1..5,20));  

Kết quả:   

  := P d
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1

5



















j 0

19




























j

5

1

10










39

10

j

5

4

 
S= 2,67000 = 0.00124875 

2. Chương trình Maple tính chiều rộng (xi), cao(yi,i=1..10) hình chữ nhật nội suy (Hình 7). 
>for  i  from 1 by 0.1 to 5 do 
x[i]:=(b-a)/n=4./20; y[i]:=evalf((i-1)*(5-i)/4); od; Kết quả,(trích):  := x

0.1
0.2000000

 
y1.1

;= 0,09750 y1.3
:= 0,2775 y1.5

:= 0,4375 y1.7
:= 0,5775 … y2.3

:= 0,8775 y2.5
:= 0,9375 y2.7

:= 0,9775 y2.9
:= 0,9975 

Y3.1
;= 0,9975 Y3.3

:= 0,9775 Y3.5
:= 0,9375 Y3.7

:= 0,8775 … Y4.3
:= 0,5775 Y4.5

:= 0,4375 Y4.7
:= 0,2775 Y4.9

:= 0,09750 

 

 

 

Hình 5. Biểu đồ lực cắt - mômen uốn 
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3. Dùng MDSolids vẽ biểu đồ mômen uốn lực cắt, cách thực hiện như ví dụ 1: 

      a. Từ menu chính của MDSolids, chọn mục 

MDSolids, click “DeterminateBeam. 

      b. Chọn dầm có liên kết tương ứng đề bài. 

      c. Đặt chiều dài dầm (6m) 

      d. Từ x = 1, đặt liên tiếp tải trọng phân bố là hình 

chữ nhật, rộng: x = 0,2, cao: y(i, I=1,1…4,9) (trị số tra 

bảng) kết thúc tại x = 5 m, chiều lực: theo hướng 

mũi tên. 

 

 

 

 

 

 

 

e Nhấn Enter, được kết quả (Hình 8) 
 

 

 

Ví dụ 3 (tr 332) [5]: Vẽ biểu đồ nội lực dầm chịu tải phân bố:
24

. 1  
2
x

q qx
s

 
  
 
 

, (xs/2),  

q = 1kN/m, S = 4 m, (Hình 9). 

Lời giải: 1. Dùng MAPLE tính: 
2 2

(1  )
40

x
P dx  ; lập công thức và xác định giá trị tổng (s) đa 

thức nội suy, tính sai số xấp xỉ ; vẽ biểu diễn hình học phép nội suy. Chương trình tính dùng 

Maple, [3]: >with(student); P:=Int((1-x^2/4),x=0..2); P:=evalf(%);  

s:=middlesum((1-x^2/4),x=0..2,10);  s:=evalf(%); Delta:=evalf((P-s)/P); 

print(student[middlebox]((1-x^2/4),x=0..2,10)); 

Kết quả:    := P d
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  := s 1.3350   :=  -0.0012750  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chương trình Maple tính chiều rộng (xi), chiều cao (yi) các hình chữ nhật nội suy (Hình 10). 

> for  i  from  0 by 0.1 to 2 do 

x[i]:=(b-a)/n=2./10; y[i]:=evalf(1-i^2/4); 

x[2+i]:=(b-a)/n=2./10; y[2+i]:=evalf(1-(1-i^2/4)); od; Kết quả,(trích): xi = 0,20000 

Y0.1
;= 0,99750 Y0.3

:= 0,97750 Y0.5 
:= 0,93750 … Y1.3

:= 0,57750 Y1.5
:= 0,43750 Y1.7

:= 0,27750 Y1.9
:= 0,09750 

Y2.1
;= 0,0025000 Y2.3

:= 0,922500 Y2.5
:= 0,062500 … Y3.3

:= 0,42250 Y3.5
:= 0,56250 Y3.7

:= 0,72250 Y3.9
:= 0,90250 

3. Dùng MDSolids, vẽ biểu đồ mômen uốn, lực cắt, cách thực hiện như ví dụ 1:     

a. Từ menu chính của MDSolids, chọn mục MDSolids, click “DeterminateBeam.           

b.  Chọn dầm có liên kết tương ứng đề bài. 

c.  Đặt chiều dài dầm 4m 

d. Từ x=0, đặt liên tiếp tải trọng phân bố là hình chữ nhật, rộng: x=0,2, cao: y(i,i =0,1…3,9) (trị số 
tra bảng) kết thúc tại x=4m, chiều lực: theo hướng mũi tên.  

  

 

  
Hình 8. Biểu đồ lực cắt - mômen uốn 

 

 

Hình 9. Sơ đồ dầm chịu tải phân bố phi tuyến 

qqxq qx

x x
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Hình 10. Biểu diễn hình học nội suy
22

(1  )
40

x
P dx   
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Hình 11. Biểu đồ lực cắt – mômen uốn 

 

e. Nhấn Enter, được kết quả (Hình 11) 

 

 

 

 

 

 

3.2. Nhận xét chung các ví dụ 

Các ví dụ 1, 2, 3 lần lượt chọn số đa thức nội 
suy là (n = 10, 20,10), kết quả đúng với cách tính 
dùng tài liệu [4], [5], tuy nhiên dùng MDSolids tính đơn giản hơn rất nhiều.   

Tải trọng phân bố theo quy luật phi tuyến ở các ví dụ 1, 2, 3 là phức tạp, không có sẵn trong 
bảng các công thức của tài liệu SBVL. Những lời giải ngắn gọn của các ví dụ, kết quả đúng cho 
thấy tính hiệu quả của phương pháp. 

4. Kết luận  

Bài báo trình bày nghiên cứu tăng khả năng ứng dụng phần mềm MDSolids giải một số 
dạng toán dầm chịu tải phân bố theo quy luật phi tuyến. Quá trình tính, thay tải trọng phân bố theo 
quy luật hàm phi tuyến bằng các đa thức nội suy tuyến tính thực hiện bằng MAPLE. Quá trình vẽ 
biểu đồ lực cắt, mômen uốn sau tính toán thực hiện bằng MDSolids. 

Phương pháp tính cho kết quả: Nhanh, chính xác, giải được các bài toán phức tạp hơn rất 
nhiều so với phương pháp giải trực tiếp truyền thống.  

Một số bài toán được giới thiệu là những bài toán có độ phức tạp và tính điển hình cao.Tuy 
nhiên với các kết cấu dạng khung, kết cấu dân dụng, công trình công nghiệp thì việc tính toán còn 
khó khăn, vấn đề này sẽ tiếp tục được nghiên cứu để ứng dụng tốt hơn trên phần mềm MDSolids.  
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MÔ HÌNH LỰC GIÓ THEO CÁC HỆ SỐ KHÍ ĐỘNG TĨNH 
LOAD MODELS BASED ON STEADY AERODYNAMIC COEFFICIENTS 

 
TRẦN NGỌC AN, PHẠM VĂN TRUNG  

Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
 
Tóm tắt 

Các hệ số khí động ứng với lực nâng và momen xoắn do gió gây ra trên dầm cầu trong 
hiện tượng flutter thông thường được xác định trong thí nghiệm hầm gió. Trong trường 
hợp không có điều kiện làm thí nghiệm khí động hoặc chỉ cần xác định sơ bộ vận tốc 
gió tới hạn, ta có thể tính hệ số khí động thông qua hệ số gió tĩnh bằng lý thuyết á tĩnh. 
Bài báo này trình bày về lý thuyết á tĩnh trên. 

Từ khóa: Lý thuyết á tĩnh, hệ số khí động, hệ số gió tĩnh. 
Abstract  

The flutter derivatives corresponding to the lifting force and moment generated by the 
wind on the girder in the flutter phenomenon are usually determined in wind tunnel 
experiments. In cases there is no condition for aerodynamic testing or just preliminary 
determination of the critical wind speed, it is possible to calculate the aerodynamic 
coefficient by the coefficients of static wind by using steady load model. This paper 
presents this theory. 

Keywords: Steady load model, flutter derivatives, coefficients of static wind. 

1. Mô hình lực gió tĩnh 

Xét một mặt cắt ngang của dầm cầu đặt cố định trong luồng gió có vận tốc U  như hình 1 
[5]. Luồng gió sẽ gây ra áp suất cục bộ p  trên vật cản theo phương trình Bernoulli. 

21

2
U p const          (1) 

với giá trị hằng số được giữ trên một đường dòng và U  là vận tốc trên đường dòng ngay cạnh vật 
cản (nghĩa là ngay phía ngoài lớp biên được hình thành trên bề mặt vật cản). Tích phân áp suất 
trên toàn bộ bề mặt vật cản ta được một hệ lực và một moment. Các thành phần lực dọc theo 
hướng gió và vuông góc với hướng gió lần lượt là lực đẩy và lực nâng. Lực đẩy, lực nâng và 
momen chịu tác động rõ rệt của cả hình dạng vật cản và số Reynolds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hình 1. Mô hình lực gió tĩnh [5] 

Thông thường toàn bộ áp suất đo đạc trên bề mặt kết cấu sẽ được đưa về áp suất động lực 

trung bình 
2(1/ 2) U  của luồng gió xa về phía thượng lưu hoặc luồng gió tự do tại một khoảng 

cách nhất định so với kết cấu (ví dụ, tại điểm phía ngoài lớp biên). Do đó, định nghĩa hệ số áp suất 

pC  không thứ nguyên: 

    2
0 / 1/ 2pC p p U            (2) 

với U  là vận tốc trung bình của luồng gió và 0p p là độ chênh áp suất giữa áp suất cục bộ và áp 

suất xa về phía thượng lưu 0p . Đại lượng không thứ nguyên này có thể được xác định từ thực nghiệm 

với mô hình thực và được lập thành bảng các giá trị ứng với các dạng hình học khác nhau [12]. 

2B b
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s sD

sL
sM
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Tương tự, hệ lực do gió tác động (trên mỗi đơn vị chiều dài) ,s sL D và sM  có thể được biểu 

diễn thông qua các đại lượng không thứ nguyên, gọi là hệ số lực nâng LC , hệ số lực đẩy DC  và 

hệ số momen xoắn MC : 
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2

2 2

1

2

1
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1

2
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L U BC

D U BC

M U B C

 

 

 


 











       (3) 

Các hệ số lực cản, lực nâng và momen xoắn phụ thuộc vào đặc trưng hình học của mặt cắt 

ngang và số Renold, được xác định từ thí nghiệm hầm gió và là hàm của góc tác động s  là góc 

giữa dây cung của mặt cắt ngang và hướng lực gió [12]. 

2. Mô hình lực gió á tĩnh 

Trong trường hợp mặt cắt ngang dầm cầu có chuyển vị và vận tốc luồng gió có sự thay đổi, ta 
có thể mở rộng mô hình lực gió tĩnh sang mô hình lực gió động lực bằng cách xem như tại mỗi thời 
điểm tác dụng của gió được mô hình bằng các phương trình ở trạng thái tĩnh đối với mặt cắt ngang 
tại thời điểm đó. Giả thiết này dĩ nhiên chỉ có thể chấp nhận được trong trường hợp mà chuyển động 
của mặt cắt ngang là “đủ chậm” với luồng gió, khi đó luồng gió có thể đạt tới trạng thái tĩnh khi mặt 
cắt có chuyển vị “nhỏ”. 

 
Hình 2. Mô hình lực gió á tĩnh [14] 

 

Giả thiết rằng mỗi đại lượng biến thiên sẽ được phân tích thành một thành phần trung bình 
không thay đổi theo thời gian và một thành phần biến thiên có giá trị trung bình bằng không [14]. 

Như vậy mặt cắt ngang có các thành phần chuyển vị trung bình , ,h p   và các thành phần 

chuyển vị động lực học bổ sung: ; ;h h h p p p          . 

Xét một điểm P trên dây cung của mặt cắt ngang tại khoảng cách b  (chiều dương theo 

hướng luồng gió) so với tâm uốn S (Hình 2). Tại mỗi thời điểm, các thành phần vận tốc gió tương 
đối tại điểm P có thể được xác định [2, 5, 11, 14]: 

 ;rel y rel zU U u p U w h b             (4) 

Nguyên tắc xác định tham số không thứ nguyên   sẽ được đề cập trong mục 3. 

U u p  
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DC
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'DC

MC
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'MC

Các tác dụng của gió được tính thông qua mô hình lực gió tĩnh, với vận tốc gió tức thời: 

   
2 22 2 2

rel rel y rel zU U U U u p w h b              (5) 

và góc tác động tức thời, được xác định bằng tổng của   và góc: 

arctan arctanz

y

U w h b

U U u p

 


    
          




     (6) 

giữa trục y và hướng vận tốc gió tương đối. Các lực khí động được xác định bởi: 
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       (7) 

với thành phần lực đẩy vuông góc với vận tốc gió tương đối và lực nâng vuông góc vận tốc gió 
tương đối. Các thành phần lực trong hệ trục tuyệt đối: 

,

,

,

cos sin

sin cos

qs nl
z qs qs

qs nl
y qs qs

qs nl
x qs

F L D

F L D

M M

 

 

  


 




       (8) 

3. Tuyến tính mô hình lực á tĩnh  

Để có thể phân tích theo miền tần số, thông thường mô hình lực á tĩnh được tuyến tính hóa. 
Giả thiết rằng sự biến đổi của luồng gió rối loạn và vận tốc chuyển động của mặt cắt ngang dầm 
cầu là “rất nhỏ” so với vận tốc trung bình của luồng gió và dầm cầu sẽ dao động nhỏ quanh vị trí 

góc xoắn trung bình tương ứng trạng thái tĩnh  ; nghĩa là [2, 5, 11, 14]: 

/ , / , / , / , / , 1u U w U p U h U b U         (9) 

Như vậy, chúng ta có: 

2 2 2 2 2
2 2 1rel

u p
U U Uu Up U

U U

 
      

 


      (10) 

;sin ;cos 1
w h b w h b

U U U U

   
   

 
     

  
   (11) 

Khai triển các hệ số khí động theo chuối Taylor quanh vị trí góc xoắn trung bình  , chỉ giữ 
lại các đại lượng tuyến tính và bỏ qua tích số của các đại lượng nhỏ cũng như các vô cùng bé bậc 
cao, ta được: 

       , , , , , , , ,' 'L D M L D M L D M L D MC C C C             (12) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3. Các hệ số lực đạt được từ các thí nghiệm tĩnh [14] 

 



 

Tạp chí khoa học Công nghệ Hàng hải             Số 55 - 8/2018                                                   57 
 

với    , ,

, ,'

s

L D M

L D M

s

C
C

 










là các độ dốc đường cong của các đường cong hệ số lực tại góc 

xoắn trung bình. 
 

Để cho đơn giản, ta đưa vào các ký hiệu    , ,

, , , , , ,; '
L D M

L D M L D M L D M

s

C
C C C 




 


, 

như vậy, biểu thức (11) viết lại: 

 , , , , , , , ,' 'L D M L D M L D M L D MC C C C           (13) 

Như vậy, các thành phần lực trong (7) có thể được xấp xỉ bậc nhất như sau: 

 

, ,

, ,

,

qs nl qs l
z z s se b

qs nl qs l
y y s se b

qs nl
x s se b

F F L L L

F F D D D

M M M M

    


   


  

      (14) 

với các thành phần lực được xác định như sau: 
(i) Các thành phần trung bình là hằng số được biểu diễn tương tự như (2) (ký hiệu bởi s - steady state): 
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        (15) 

(ii) Các thành phần phụ thuộc vào chuyển vị của mặt cắt ngang được gọi là các lực tự kích (ký 
hiệu bởi se - self excited): 
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  (16) 

(iii) Các thành phần phụ thuộc vào sự thay đổi vận tốc gió, được gọi là các lực buffeting (ký 
hiệu bởi b). 
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      (17) 

 
4. Các phương án chọn điểm tính ảnh hưởng vận tốc xoắn 

Một cách tổng quát, điểm tính ảnh hưởng vận tốc góc xoắn là khác nhau với lực 

nâng  L  , lực đẩy  D   và momen xoắn  M  .  

● Các tác giả Stoyanoff [13], Strømmen [14] chọn điểm tính ảnh hưởng vận tốc góc xoắn tại 

khối tâm, nghĩa là 0.L D M      

● Tác giả Miyata [6] đề xuất 0.5L D M       nghĩa là điểm tính ảnh hưởng vận tốc 

góc xoắn trùng với tâm khí động. 
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● Tác giả Borri [1] khi nghiên cứu mô hình mặt cắt dầm cầu hai bậc tự do, đề 

xuất 1L M    , nghĩa là điểm xét ảnh hưởng vận tốc góc xoắn tại mép biên của dầm cầu về 

phía thượng lưu của luồng gió với giả thiết rằng chuyển vị của mặt cắt được điều khiển bởi hiện 
tượng xảy ra tại mép của biên giữa trường gió và mặt cắt. 

● Tác giả Salvatori [9], xét điểm tính ảnh hưởng vận tốc góc xoắn dựa trên thí nghiệm lực 
khí động. So sánh công thức lực gió (16) và các công thức lực gió của Sarkar [8], nhận thấy dạng 
biểu diễn các thành phần lực là như nhau, xem mô hình lực á tĩnh là trường hợp giới hạn của mô 

hình lực khí động tại các tần số thu gọn thấp, so sánh hệ số của  , ta được 
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  (18) 

● Tác giả Diana 1993 khi xét mô hình mặt cắt hai bậc tự do đã đưa ra hai điểm tính ảnh 
hưởng vận tốc xoắn khác nhau cho lực nâng và momen xoắn. Khi bỏ qua chuyển vị theo phương 
ngang, phương trình (16) có dạng: 
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    (19) 

phương trình (19) khi bỏ qua chuyển vị theo phương ngang và bỏ qua ảnh hưởng của thành phần 
h khi biểu diễn các lực tự kích có dạng: 
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      (20) 

So sánh các hệ số của (20) và (21) ta rút ra: 
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* 2 * 2
1 3 *
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1 3 *

1
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      (21) 

5. Kết luận 

Trong nội dung bài báo, các tác giả đã trình bày tính hệ số gió động theo hệ số gió tĩnh bằng 
lý thuyết á tĩnh. Các cách tính khác nhau được tác giả tham khảo từ các tài liệu chuyên ngành về 
lý thuyết kháng gió. Kết quả tính theo lý thuyết á tĩnh sẽ cho kết quả phù hợp khi mặt cắt ngang 
cầu có độ mảnh lớn, thoát gió. Các kỹ sư ngành cầu đường có thể sử dụng các công thức tính này 
khi tính toán sơ bộ vận tốc gió tới hạn hoặc trong trường hợp không có điều kiện làm thí nghiệm 
hầm gió.  
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PHÂN TÍCH TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT CỦA ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) 

MẶT CẮT ĐỐI XỨNG TRONG THỜI KỲ KHAI THÁC 

ANALYSING STRESS-STRAIN OF RCC DAM WITH FACE SYMETRICAL  
DURING  WORKING TIME 

NGUYỄN HOÀNG 
                                                                                Khoa Công trình, Đại học Hàng hải Việt Nam  

Tóm tắt 
Đập bê tông đầm lăn mặt cắt đối xứng được phát triển từ loại đập cứng phủ mặt đối 
xứng (FHSD) được J.M. Raphael, P. London và M. Lino đề xuất năm 1992. Loại đập 
này có một số ưu điểm sau: độ an toàn cao, giảm ứng suất xuất hiện bên trong thân 
đập, có khả năng xây dựng được trên nền đá yếu, giá thành thấp và ít có tác động tiêu 
cực đến môi trường… Trong bài báo này, tác giả sẽ đi sâu phân tích, tính toán và so 
sánh để làm rõ hơn những ưu điểm của kết cấu đập này… 

Từ khóa: Đầm lăn, đối xứng, ứng suất, nền đá, kết cấu, so sánh, khai thác. 
Abstract 

In this paper author used method element finite to calculating stress- strain state of face 
symmetrical concrete dam. These results are used compare with stress- strain state of 
structure, which is popular using for concrete gravity dam.     

Keywords: Gravity dam, stress- strain, stress concentration, structure, cross-section, working time. 
 
1. Đặt vấn đề 

Đập bê tông đầm lăn (RCC) mặt cắt đối xứng được phát triển từ loại đập cứng phủ mặt đối 
xứng (FHSD). Loại đập này có ưu điểm là độ an toàn cao, giảm ứng suất trong thân đập giá thành 
thấp và ít có tác động tiêu cực đến môi trường. Trên thế giới, đã có một số các công trình đập bê 
tông có dạng kết cấu như vây. Có thể kể đến như đập bê tông: Cindere; Oyuk (Thổ Nhĩ Kỳ); 
Koudiat Acerdoun (Algeria)…[1] 

 

a)  b)  
Hình 1. Các công trình đập bê tông RCC mặt cắt đối xứng 

a) Đập Cindere; b) Đập Oyuk 

Tuy nhiên, một trong những vấn đề được quan tâm của loại kết cấu này, đó chính là khả 
năng thích ứng một cách linh hoạt với các loại nền công trình khác nhau, và đặc biệt giảm các trị 
số ứng suất lớn nhất ở mái thượng lưu đập. Trong bài báo này, tác giả sẽ tập trung phân tích trạng 
thái ứng suất của loại kết cấu này với điều kiện làm việc tương ứng. Kết quả tính toán sẽ được so 
sánh với đập bê tông trọng lực tương ứng để phân tích, so sánh và đưa ra một cái nhìn tổng quan 
hơn về vấn đề mà tác giả bài báo muốn nghiên cứu.  

2. Xây dựng mô hình tính và điều kiện đầu vào của bài toán 

Mô hình toán được xây dựng dựa trên kích thước mặt cắt ngang của đập Định Bình, với các 
thông số mực nước tính toán như Hình 2 [2]: 



 

Tạp chí khoa học Công nghệ Hàng hải             Số 55 - 8/2018                                                   61 
 

 
 

Hình 2. Mặt cắt ngang đập bê tông đầm lăn Định Bình - Bình Định 

 

Để phân tích và tính toán, tác giả tiến hành phân tích điều kiện làm việc của đập bê tông có 
kích thước nguyên bản (Hình 1) và đập bê tông có mặt cắt đối xứng, với độ dốc mái thượng và hạ 
lưu là 0,7 (Hình 2). Phía thượng lưu của cả 2 phương án là lớp bê tông bê tông đầm lăn dày 2m 
gọi là Mix.1; thân đập được phân loại là Mix.2. Các thông số vật lý cơ bản của 2 loại bê tông này 
được cho trong Bảng 1. Mô hình hình học của bài toán này được xây dựng trên module 
DesignModeler, lưới phần tử hữu hạn được xây dựng trên module Model của Ansys Workbench 
17- Static Structural, với kích thước mắt lưới là 2x2m [4]. 

 

a) b)  
Hình 3. Mô hình lưới phần tử hữu hạn của bài toán 

a- Kết cấu truyền thống; 
b- Kết cấu đối xứng 

 

Điều kiện đầu vào của bài toán này là các tải trọng cơ bản, đó là tải trọng do áp lực thủy tĩnh 
và áp lực thấm, được thể hiện ở Hình 4 và Hình 5. 

 

a)  b)   
 

 
Hình 4. Tải trọng tác động lên phương án 1 

a- Áp lực thủy tĩnh; 
b- Áp lực thấm 

Mix.1 
Mix.2 

Mix.1 
Mix.2 
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a)     b)  
 

Hình 5. Tải trọng tác động lên phương án 2 
a- Áp lực thủy tĩnh; b- Áp lực thấm 

 
Các tính chất cơ lý của bê tông Mix.1 và Mix.2, cũng như của nền đá được khai báo theo 

bảng 1 và bảng 2. 
Bảng 1. Thông số vật lý của bê tông Mix.1 và Mix.2 [4] 

 

Bê tông 
Mô đun đàn hồi 

(GPa) 
Cường độ chịu nén 

(Mpa) 
Cường độ chịu kéo 

(Mpa) 

Mix.1 42,0 17,7 1,9 

Mix.2 29,0 12,0 1,3 

 
Bảng 2. Chỉ tiêu cơ lý của các loại nền [3] 

 

Loại nền 
Mô đun đàn hồi 

(GPa) 

Ít nứt nẻ 30,0 

 
3. Áp dụng tính toán và phân tích kết quả 

Trong phần áp dụng tính toán này, tác giả tiến hành đánh giá và so sánh trạng thái ứng suất 
của đập bê tông đầm lăn mặt cắt đối xứng và đập bê tông đầm lăn mặt cắt thông thường (hình 6). 

 

a)   b)  
Hình 6. Trạng thái ứng suất theo phương X 
a- Kết cấu truyền thống; b- Kết cấu đối xứng 

 

a)   b)  
Hình 7. Trạng thái ứng suất theo phương Y 
a- Kết cấu truyền thống; b- Kết cấu đối xứng 

σ max  = 1,93MPa σ max  = 1,22MPa 

σmax=2,1MPa σmax=0,63MPa 



 

Tạp chí khoa học Công nghệ Hàng hải             Số 55 - 8/2018                                                   63 
 

 

a)   b)  
 

Hình 8. Trạng thái ứng suất tiếp XY 
a- Kết cấu truyền thống; b- Kết cấu đối xứng 

 

Nhìn vào kết quả tính toán ta thấy. Ứng suất theo phương X lớn nhất đối với kết cấu truyền 
thống là 1,93MPa trong khi đó, với kết cấu đối xứng chỉ là 1,22MPa. Ứng suất kéo theo phương Y 
lớn nhất tại gót đập đối với kết cấu ban đầu là 2,1MPa còn đối với  kết cấu đối xứng là 0,63 MPa, 
tức là giảm đi xấp xỉ 30%. Ứng suất tiếp lớn nhất đối với kết cấu có mái thượng lưu thẳng đứng là 
1,36MPa trong khi đó, đối với kết cấu đối xứng là 0,95Mpa. 

4. Kết luận 

Căn cứ vào việc phân tích các kết quả tính toán ta thấy, việc sử dụng kết cấu đối xứng cho 
đập bê tông đầm lăn cũng là một trong những giải pháp kết cấu cân nhắc được lựa chọn khi thiết 
kế các đập bê tông hiện nay. 

 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

[1] M. Ho Ta Khanh. RCC dams worldwide and in Vietnam. In Seminar on RCC dams, Hanoi,  
(September, 2011). 

[2] Hoàng Phó Uyên. Bàn về công nghệ xây dựng đập bằng bê tông đầm lăn. Tạp chí Khoa học và 
Công nghệ Thủy lợi , (11), pp. 21-25, 2012. 

[3] H.Santana, E.Castell. Miel I: RCC dam, height world record. In Proceedings of the IV 
International Symposium on Roller Compacted Concrete Dams, Madrid, Spain (17-19, 
November)  pp. 345-350, 2003. 

 [4] Fedorova N.N, Walger S.A, Danilov M.N, Zakharova Yu. V. Ansys 17- Basics. Moscow: DMK 
Press, 210 pages, 2017. 

 
 

Ngày nhận bài:  30/6/2018 
Ngày nhận bản sửa: 03/8/2018 
Ngày duyệt đăng:  09/8/2018 

 

σmax =1,36MPa σmax=0,95MPa 



 

64                                      Tạp chí khoa học Công nghệ Hàng hải            Số 55 - 8/2018 

 

HÀM LƯỢNG XYANUA TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH BIỂN  

TẠI CÁC HỆ SINH THÁI VEN BIỂN VIỆT NAM 

CYANIDE CONTENT IN SEA WATER AND SEDIMENT 

IN VIETNAMESE COASTAL ECOSYSTEMS 
 

 LÊ VĂN NAM1, CAO THỊ THU TRANG1, NGUYỄN XUÂN SANG2 

1Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
2Viện Môi trường, Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam 

 

Tóm tắt 

Hàm lượng xyanua trung bình trong nước và trầm tích biển tại các hệ sinh thái rạn san hô 
và thảm cỏ biển ven biển Việt Nam ở mức an toàn. Hàm lượng xyanua trung bình trong 
nước biển tại các hệ sinh thái rạn san hô dao động từ 1,20 (đảo Phú Quốc - Kiên Giang) 
đến 2,10 µg/l (đảo Cô Tô - Quảng Ninh); tại các hệ sinh thái thảm cỏ biển dao động từ 
1,85 (đảo Phú Quốc - Kiên Giang) đến 2,78 µg/l (Đầm Thủy Triều - Khánh Hòa). Hàm 
lượng xyanua trong trầm tích biển tại các hệ sinh thái rạn san hô và thảm cỏ biển ven 
biển Việt Nam dao động từ 0,032 đến 0,054 mg/kg khô, trung bình là 0,044 mg/kg khô.  

Từ khóa: Xyanua, hệ sinh thái ven biển. 

Abstract 

The average content of cyanide in water and sediment in coral reef and seagrass beds 
ecosystems in Vietnam was at safe level. The average concentration of cyanide in 
seawater at the coral reef ecosystems of Vietnam coastal ranged from 1.20 (Phu Quoc 
island - Kien Giang) to 2.10 µg/l (Co To island - Quang Ninh); the ecosystems of coastal 
seagrasses in Vietnam ranged from 1.85 (Phu Quoc island - Kien Giang) to 2.78 μg/l 
(Thuy Trieu Lagoon - Khanh Hoa).  The cyanide content of marine sediments in coral reef 
ecosystems and coastal seagrasses in Vietnam ranges from 0.032 to 0.054 mg / kg dry, 
with an average of 0.044 mg/kg dry.  

Keywords: Cyanide, coastal ecosystem. 

1. Mở đầu 

Vùng biển Việt Nam, hiện tập trung khoảng 400 loài san hô, trong tổng số 800 loài của thế 
giới, phân bố rải rác từ Bắc tới Nam, nhưng chủ yếu tập trung với mật độ cao ở vùng biển Nha 
Trang, Trường Sa, Hoàng Sa. Cỏ biển xuất hiện chủ yếu trong các đầm phá, vũng vịnh, cửa sông, 
vùng triều và ven các đảo. Tổng kết từ các nguồn tài liệu từ năm 1997 đến nay cho thấy Việt Nam 
có tổng số 14 loài cỏ biển, đó là: Zostera japonica, Halophila decipiens, H. minor, H. beccarii, H. 
ovalis, Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Cymodocea serrulata, C. rotundata, Halodule 
pinifolia, H. uninervis, Syringodium isoetifolium, Thalassodendron ciliatum, Ruppia maritima 
(Nguyễn Văn Tiến và cs, 2004). Ô nhiễm môi trường biển trong đó có ô nhiễm xyanua là nguyên 
nhân trực tiếp tác động xấu đến sự phát triển của hệ sinh thái rạn san hô và thảm cỏ biển. Vì vậy 
việc khảo sát, đánh giá hàm lượng xyanua trong nước và trầm tích biển là hết sức cần thiết, phục 
vụ cho việc quản lý và bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển. Ở Việt Nam các kết quả công 
bố về vấn đề nghiên cứu là chưa nhiều. 

2. Số liệu và phương pháp 

2.1. Số liệu 

Để đánh giá được hiện trạng về hàm lượng xyanua trong nước và trầm tích biển tại các hệ 
sinh thái ven biển Việt Nam, bài báo sử dụng các kết quả quan trắc năm 2017. Kết quả được thực 
hiện bởi Dự án: "Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái 
ven biển Việt Nam" giai  đoạn 2016 - 2020 thuộc nhiệm vụ số 8 đề án 47 "Điều tra tổng thể đa 
dạng  sinh học, nguồn lợi thủy hải sản và quy hoạch các khu bảo tồn biển Việt Nam". Mẫu được 
thu vào mừa khô và mùa mưa năm 2017. 
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Bảng 1. Tọa độ vị trí các điểm thu mẫu tại các hệ sinh thái rạn san hô ven biển Việt Nam 
 

Trạm 
Đảo Cô Tô 

 (Quảng Ninh) 
Đảo Cồn Cỏ  
(Quảng Trị) 

Vịnh Nha Trang  
(Khánh Hòa) 

Đảo Phú Quốc  
(Kiên Giang) 

1 21o0’15” - 107o46’36” 17o9’33’’ - 107o19’49’’ 12044’55’’ - 1090 21’27’’ 9054’51’’ - 104000’54’’ 
2 20o58’59” - 107o48’23” 17o9’48’’ - 107o19’52’’ 12045’09’’ - 1090 21’23’’ 09055’11’’ - 10401’26’’ 

3 20o58’31” - 107o47’29” 17o9’45’’ -107o19’59’’ 12038’39’’ - 109012’44’’ 
09055’17’’ - 
104000’13’’ 

4 21o2’53” - 107o46’2” 17o9’21’’ - 107o19’53’’ 12038’35’’ - 109012’12’’ 09056’27’’ - 10401’29’’ 
5 21o2’49” - 107o46’52” 17o9’44’’ - 107o20’12’’ 12034’26’’ - 109011’55’’ 09058’12’’ - 10401’23’’ 
6 21o2’12” - 107o47’39” 17o9’1’’ - 107o20’33’’ 12034’15’’ - 109012’42’’ - 
7 21o4’25” - 107o46’14” 17o9’10’’ - 107o20’42’’ 12029’06’’ - 109017’16’’ - 
8 21o3’23” - 107o51’39” - 12029’04’’ - 109017’18’’ - 
9 21o6’28” - 107o49’2” - 12028’58’’ - 109017’24’’ - 
10 21o7’57” - 107o51’34” - 12028’57’’ - 109017’24’’ - 

 

Bảng 2. Tọa độ vị trí các điểm thu mẫu tại các hệ sinh thái thảm cỏ biển ven biển Việt Nam 
 

Trạm 
Hà Cối - Hà Dong 

(Quảng Ninh) 
Cửa Gianh  

(Quảng Bình) 
Đầm Thủy Triều 

(Khánh Hòa) 
Đảo Phú Quốc  
(Kiên Giang) 

1 21025’51’’ -  107047’6’’ 17043’26’’ - 106025’1’’ 1206’29’’ - 109010’45’’ 10020’24’’ - 10404’39’’ 
2 21026’1’’ - 107047’31’’ 17042’49’’ 106026’4’’ 1206’16’’ - 109010’26’’ 10020’31’’ - 10404’53’’ 

3 21026’11’’ - 107047’13’’ 17042’38’’ - 106026’30’’ 1206’32’’  - 109010’5’’ 10019’50’’ - 10404’41’’ 

4 21026’13’’ - 107049’12’’ 17042’49’’ - 106026’58’’ 1206’10’’ -  10909’59’’ 10019’13’’ - 10405’23’’ 
5 21023’58’’ - 107047’7’’ 17042’45’’ - 106027’16’’ 1202’35’’ - 109011’46’’ 10018’30’’ -  10404’58’’ 
6 21023’3’’ - 107045’43’’ 17042’44’’ - 106027’44’’ 1203’2’’ - 109011’3’’ 10018’33’’ - 10405’18’’ 
7 21023’51’’ - 107045’29’’ 17042’25’’ - 1060 27’ 19’’ 1200’6’’ - 109012’15’’ 10021’42’’ - 103055’28’’ 
8 21016’45’’ - 107023’52’’ 17042’22’’ - 106027’39’’ 11059’51’’ - 109012’1’’ 10022’4’’ - 103055’53’’ 
9 21016’44’’ - 107023’54’’ 17042’13’’ - 106028’17’’ 11059’34’’  - 109012’2’’ 10022’9’’ - 103056’5’’ 

10 21016’43’’ - 107023’51’’ - 11059’30’’ - 109012’29’’ 10010’50’’ - 10403’3’’ 

2.2. Phương pháp thu mẫu, phân tích xyanua trong nước và trầm tích biển  

Lấy mẫu theo hướng dẫn của Thông tư 24/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi 
trường “quy định kỹ thuật quan trắc môi trường”. Xử lý và bảo quản mẫu để phân tích trong phòng 
thí nghiệm dựa theo hướng dẫn Standard methods for Examination of Waster water. 22 Edition, 
2012 APHA-AWWA-WPCF. Lấy mẫu nước bằng Niskin: Van Dorn Sampler thể tích 2 lít và 5 lít. 
Lấy mẫu trầm tích bằng cuốc lấy mẫu Peterxen, thể tích 5000 cm3 được làm bằng thép không rỉ.  

Phương pháp phân tích xyanua theo TCVN 6181-1996, đun nóng 500ml mẫu nước (đối với 
mẫu trầm tích là 10g trầm tích ướt) với 50ml axit clohidric (1mol/l) trong sự có mặt của ion đồng. 
Lôi cuốn hidro xyanua được giải phóng theo một luồng không khí sang bình hấp thu chứa dung 
dịch natri hidroxit. Phản ứng của các ion xyanua với clo hoạt tính của cloramin-T, dẫn tới hình 
thành xyan clorua mà sẽ phản ứng với pyrydin tạo thành glutacondialdehyt, ngược lại, nó làm 
ngưng tụ với axit bacbituric cho ra màu tím đỏ. Đo tại bước sóng 582 nm trên máy quang phổ. Độ 
thu hồi (R) của phương pháp là 84,7%; phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp (RPD) là 15,2%. 

2.3. Phương pháp đánh giá hiện trạng ô nhiễm xyanua trong nước và trầm tích biển ven bờ 

Để đánh đánh giá hiện trạng ô nhiễm xyanua trong nước biển ven bờ, sử dụng quy chuẩn 
QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (Giá trị giới 
hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ); giá trị giới hạn cho pháp đối với 
xyanua là 10 µg/l.  Hiện nay Việt Nam vẫn chưa có quy định về giá trị giới hạn cho phép của 
xyanua trong trầm tích biển. 

3. Kết quả và thảo luận  

3.1. Trong nước biển  

Hàm lượng xyanua trong nước biển tại các hệ sinh thái rạn san hô ven biển Việt Nam được 
trình bày trong bảng 3. Hàm lượng xyanua trung bình trong nước biển tại các hệ sinh thái rạn san 
hô ven biển Việt Nam dao động từ 1,20 (đảo Phú Quốc - Kiên Giang) đến 2,10 µg/l (đảo Cô Tô - 
Quảng Ninh). 
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Bảng 3. Hàm lượng xyanua trong nước biển tại các hệ sinh thái  
rạn san hô ven biển Việt Nam  

TT  Vùng biển Giá trị Kết quả (µg/l) 

1 
Đảo Cô Tô 

 (Quảng Ninh) 

Nhỏ nhất 1,81 
Lớn nhất 2,40 

Trung bình 2,10 

2 
Đảo Cồn Cỏ  
(Quảng Trị) 

Nhỏ nhất 1,36 
Lớn nhất 1,59 

Trung bình 1,49 

3 
Vịnh Nha Trang  

(Khánh Hòa) 

Nhỏ nhất 1,38 
Lớn nhất 1,73 

Trung bình 1,53 

4 
Đảo Phú Quốc  
(Kiên Giang) 

Nhỏ nhất 0,97 
Lớn nhất 1,34 

Trung bình 1,20 

 

Hàm lượng xyanua trong nước biển tại hệ sinh thái rạn san hô khu vực đảo Cô Tô (Quảng 
Ninh) dao động từ 1,81 đến 2,40 µg/l, trung bình là 2,10 µg/l; khu vực đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) dao 
động từ 1,36 đến 1,59 µg/l; trung bình là 1,49 µg/l; khu vực Vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) dao động 
từ 1,38 đến 1,73 µg/l; trung bình là 1,53 µg/l; khu vực đảo Phú Quốc (Kiên Giang) dao động từ 
0,97 đến 1,34 µg/l; trung bình là 1,20 µg/l. So với giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT: 
2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (Giá trị giới hạn của các 
thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ) thì hàm lượng xyanua trong nước tại các hệ 
sinh thái rạn san hô đều nằm trong giới hạn cho phép (<10 µg/l). 

 

Hình 1. Hàm lượng xyanua (µg/l) trong nước biển tại các hệ sinh thái  

rạn san hô ven biển Việt Nam   

Hàm lượng xyanua trong nước biển tại các hệ sinh thái thảm cỏ biển ven biển Việt Nam 
được trình bày trong bảng 4. Hàm lượng xyanua trung bình trong nước biển tại các hệ sinh thái 
thảm cỏ biển ven biển Việt Nam dao động từ 1,85 (đảo Phú Quốc - Kiên Giang) đến 2,78 µg/l 
(Đầm Thủy Triều - Khánh Hòa).  
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Bảng 4. Hàm lượng xyanua trong nước biển tại các hệ sinh thái  

thảm cỏ biển ven biển Việt Nam 

TT Vùng biển Giá trị Kết quả (µg/l) 

1 
Hà Cối - Hà Dong 

(Quảng Ninh) 

Nhỏ nhất 2,33 
Lớn nhất 2,58 

Trung bình 2,48 

2 
Cửa Gianh  

(Quảng Bình) 

Nhỏ nhất 2,27 
Lớn nhất 2,46 

Trung bình 2,35 

3 
Đầm Thủy Triều 

(Khánh Hòa) 

Nhỏ nhất 2,65 
Lớn nhất 2,89 

Trung bình 2,78 

4 
Đảo Phú Quốc  
(Kiên Giang) 

Nhỏ nhất 1,05 
Lớn nhất 2,53 

Trung bình 1,85 

 

Hàm lượng xyanua trong nước biển tại hệ sinh thái thảm cỏ biển khu vực Hà Cối - Hà Dong 
(Quảng Ninh) dao động từ 2,33 đến 2,58 µg/l, trung bình là 2,48 µg/l; khu vực Cửa Gianh (Quảng 
Bình) dao động từ 2,27 đến 2,46 µg/l; trung bình là 2,35 µg/l; khu vực Đầm Thủy Triều (Khánh 
Hòa) dao động từ 2,65 đến 2,89 µg/l; trung bình là 2,78 µg/l; khu vực đảo Phú Quốc (Kiên Giang) 
dao động từ 1,05 đến 2,53 µg/l; trung bình là 1,85 µg/l. So với giới hạn cho phép theo QCVN 10-
MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (Giá trị giới hạn của các 
thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ) thì hàm lượng xyanua trong nước tại các hệ 
sinh thái thảm cỏ biển đều nằm trong giới hạn cho phép (<10 µg/l). 

Hình 2. Hàm lượng xyanua (µg/l) trong nước biển tại các hệ sinh thái  

thảm cỏ biển ven biển Việt Nam 

3.2. Trong trầm tích biển 

Hàm lượng xyanua trong trầm tích biển tại các hệ sinh thái rạn san hô và thảm cỏ biển ven 
biển Việt Nam dao động từ 0,032 đến 0,054 mg/kg khô, trung bình là 0,044 mg/kg khô; thấp nhất 
tại khu vực hệ sinh thái rạn san hô Hòn Thơm - Phú Quốc; cao nhất tại khu vực hệ sinh thái thảm 
cỏ biển Bãi Bổn - Phú Quốc. Hiện nay Việt Nam vẫn chưa có quy định về giá trị giới hạn cho phép 
của xyanua trong trầm tích biển. 
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Bảng 5. Hàm lượng xyanua trong trầm tích biển tại các  
hệ sinh thái rạn san hô và thảm cỏ biển ven biển Việt Nam   

 

TT  Điểm thu mẫu Hệ sinh thái Kết quả (mg/kg khô) Đăc điểm trầm tích 
1 Hàm Ninh - Phú Quốc  Thảm cỏ biển 0,048 Đất lẫn cát 
2 Rạch Vẹm - Phú Quốc  Thảm cỏ biển 0,045 Cát 
3 Bãi Bổn - Phú Quốc  Thảm cỏ biển 0,054 Đất lẫn cát 
4 Hòn Thơm - Phú Quốc  Rạn san hô 0,032 Cát 
5 Vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) Rạn san hô 0,043 Cát 
6 Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) Rạn san hô 0,039 Cát 
7 Đảo Cô Tô (Quảng Ninh) Rạn san hô 0,050 Cát + đất 

4. Kết luận 

Hàm lượng xyanua trung bình trong nước biển tại các hệ sinh thái rạn san hô ven biển Việt 
Nam dao động từ 1,20 (đảo Phú Quốc - Kiên Giang) đến 2,10 µg/l (đảo Cô Tô - Quảng Ninh); tại 
các hệ sinh thái thảm cỏ biển ven biển Việt Nam dao động từ 1,85 (đảo Phú Quốc - Kiên Giang) 
đến 2,78 µg/l (Đầm Thủy Triều - Khánh Hòa) và đều nằm trong giới hạn cho phép theo theo QCVN 
10-MT:2015/BTNMT. Hàm lượng xyanua trong trầm tích biển tại các hệ sinh thái rạn san hô và 
thảm cỏ biển ven biển Việt Nam dao động từ 0,032 đến 0,054 mg/kg khô, trung bình là 0,044 
mg/kg khô. Như vậy hàm lượng xyanua trong nước và trầm tích tại các hệ sinh thái rạn san hô và 
thảm cỏ biển ở mức an toàn.  

Lời cảm ơn: Tập thể tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn tới Dự án: "Điều tra tổng thể hiện trạng 
và biến động đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái ven biển Việt Nam" giai  đoạn 2016 - 2020 
thuộc nhiệm vụ số 8 đề án 47 "Điều tra tổng thể đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy hải sản và quy 
hoạch các khu bảo tồn biển Việt Nam" đã hỗ trợ tập thể tác giả thực hiện nội dung nghiên cứu này. 
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KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM TẦN SỐ 40 kHz ĐỐI VỚI HIỆU 
QUẢ HẤP PHỤ MANGAN NỒNG ĐỘ CAO CỦA THAN HOẠT TÍNH 

EFFECT OF 40 kHz ULTRASOUND WAVE TO HIGH CONCENTRATION 
MANGANESE ADSORPTION YIELD OF ACTIVATED CARBON 

 

VÕ HOÀNG TÙNG, TRẦN THỊ THU TRANG, NGUYỄN XUÂN SANG 

Viện Môi trường, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 
Hấp phụ mangan là quá trình lý hóa học quan trọng để xử lý nước khi nồng độ mangan 
vượt ngưỡng cho phép. Bài báo này trình bày ảnh hưởng của sóng siêu âm lên quá 
trình hấp phụ mangan của than hoạt tính như một biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả 
hấp phụ. Các kết quả cho thấy với sự tác động của sóng siêu âm, thời gian hấp phụ tối 
ưu giảm từ 50 phút xuống còn 40 phút, hiệu suất hấp phụ cũng tăng khoảng 20% so với 
điều kiện hấp phụ thông thường. Nghiên cứu này có thể mở ra một hướng mới trong 
việc nâng cao hiệu quả hấp phụ bằng sóng siêu âm. 

Từ khóa: Hấp phụ, siêu âm. 
Abstract 

Manganese adsorption is an important physical-chemical process to water treatment 
with over manganese limited concentration. This paper shows the effect of ultrasound to 
manganese adsorption of activated carbon to enhance adsorption yield. With ultrasound 
treatment, the time to reach highest adsorption yield reduce from 50 to 40 minutes and 
the adsorption yield increases by 20% compared to without ultrasound treatment. This 
research may open a new method to enhance adsorption yield by ultrasound. 

Keywords: Adsorption, ultrasound. 

1. Giới thiệu 

Mangan là kim loại thường thấy trong nước ngầm và nước mặt dùng trong sản xuất nước 
cấp. Nồng độ mangan cao trong nước uống có thể gây nên một số bệnh nghiêm trọng đối với hệ 
hô hấp và đặc biệt là suy giảm trí nhớ [1]. Do đó, việc loại bỏ mangan đến dưới ngưỡng cho phép 
là yêu cầu cấp thiết được đặt ra. Hấp phụ là một trong những phương pháp được sử dụng để xử 
lý kim loại này trong nước. Vật liệu hấp phụ được sử dụng phổ biến nhất là than hoạt tính và một 
số loại phụ phẩm nông nghiệp như vỏ trấu, xơ dừa hay lõi ngô [2-5]. Tuy nhiên, phương pháp này 
hầu như chỉ được sử dụng khi nồng độ kim loại ở ngưỡng thấp do hiệu suất hấp phụ thấp và chi 
phí khá cao. 

Siêu âm là sóng âm có tần số sóng cao, lớn hơn 20.000Hz, được ứng dụng trong một số 
lĩnh vực kỹ thuật như xây dựng, khảo sát đại dương,… Quá trình hình thành và phá vỡ bọt khí 
trong lòng chất lỏng nhờ tác dụng của sóng siêu âm trong thời gian rất ngắn tạo ra một năng 
lượng khổng lồ. Một vài nghiên cứu đã chứng minh được nhờ năng lượng này mà sóng siêu âm 
tạo ra hiệu quả tích cực đối với quá trình hấp phụ và giải hấp phụ [6-8]. 

Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình hấp phụ mangan ở cả 
trạng thái tĩnh và trạng thái động liên tục của vật liệu hấp phụ phổ biến nhất là than hoạt tính với 
nồng độ mangan cao. 

2. Vật liệu và phương pháp 

2.1. Vật liệu 

Than hoạt tính sử dụng là than hoạt tính gáo dừa Bến Tre kích thước 0,5-2mm. Các thông 
số hóa lý của than được liệt kê dưới Bảng 1. Than trước khi sử dụng để hấp phụ được rửa sạch 
bằng nước cất đến khi pH trung tính và nung ở 5000C trong 1h để loại bỏ độ ẩm có trong than. 

Bảng 1. Thông số hóa lý của than hoạt tính [9] 

Thông số Giá trị Thông số Giá trị 
Kích thước hạt 0,5 -2mm Trọng lượng riêng 2-2,2g/cm3 
Tỷ lệ hấp thụ Benzen ≥450mg/g Mật độ 0,45-0,55g/cm3 
Hấp phụ Iốt 1000 -1100mg/g Diện tích bề mặt riêng 590-1500m2/g 
Hấp phụ xanh 
methylen 

100-150mg/g PH giá trị 8-10 

Khử clo ≤5cm Tro ≤8-12% 
Độ ẩm ≤3% Nhiệt dung riêng -1,00J / G.°C 
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Các hóa chất được sử dụng trong các thí nghiệm gồm: MnSO4.H2O, H2SO4, H3PO4, HNO3, 
NaOH, AgNO3, (NH4)2S2O8 đều là hóa chất tinh khiết của Merck (Đức). 

2.2. Thí nghiệm 

Tất cả các thí nghiệm được tiến hành ở điều kiện pH = 7 và nhiệt độ phòng. 

2.2.1. Hấp phụ mangan ở trạng thái tĩnh 

Muối mangan MnSO4.H2O được pha vào nước cất với nồng độ Mn2+ là 1.000 mg/l, trung 
hòa dung dịch với NaOH 0,1N đến khi pH=7.  

Chuẩn bị 6 bình tam giác 25 ml, mỗi bình tương ứng với một mốc thời gian hấp phụ. Cân 
0,5g than hoạt tính trong mỗi bình và rót 10 ml dung dịch Mn2+ vào từng bình. Giữ bình ở nhiệt độ 
phòng và cứ cách 5 phút lấy một bình đem lọc bỏ than hoạt tính và xác định nồng độ Mn2+ còn lại 
trong dung dịch. 

Thực hiện tương tự các bước trên đối với môi trường siêu âm bằng cách đặt bình tam giác 
trong bể rửa siêu âm tần số 40kHz. Mỗi thí nghiệm đều được lặp lại tối thiểu 3 lần. 

2.2.2. Hấp phụ mangan ở trạng thái động liên tục 

Cột hấp phụ liên tục được sử dụng bằng xilanh 10 ml bên trong chứa 1g than hoạt tính. Hai 
cột hấp phụ được đặt ở ngoài môi trường và trong bể rửa siêu âm tần số 40kHz, có ống dẫn ở hai 
đầu cột. Dung dịch Mn2+1000 mg/l được  bơm qua cột với lưu lượng 1 ml/phút, cứ cách 10 phút 
thu dung dịch chảy ra vào một bình tam giác một lần. Dung dịch thu được đem xác định nồng độ 
Mn2+ còn lại để tính toán hiệu suất hấp phụ. Mỗi thí nghiệm đều được lặp lại tối thiểu 3 lần. 

2.3. Phân tích nồng độ mangan 

Nồng độ Mn2+ được xác định bằng phương pháp trắc quang UV-Vis bước sóng 525 nmtrên máy 
UV/Vis Spectrophotometer Model CT-2200 của ChromTech với chất oxi hóa mạnh là 
amonipersulfat với xúc tác ion Ag+ trong môi trường axit. Đường chuẩn của phương pháp được 
xây dựng có dạng y= 0,082x - 0,012 với hệ số hồi quy R2 = 0,9998.Đường chuẩn phân tích được 
xây dựng trên dải nồng độ từ 0 đến 15 mg/l. Các mẫu dung dịch mangan sau hấp phụ đều được 
pha loãng 100 lần trước khi so màu, do đó nồng độ của các mẫu đều nằm trong khoảng từ 0 đến 
10 mg/l. 

Hiệu suất hấp phụ được tính theo công thức:  

 (%) 

Trong đó: 

Co: nồng độ manganban đầu trước khi được hấp phụ (mg/l); 

Ct: nồng độ mangan sau khi được hấp phụ tại thời điểm t (mg/l). 

3. Kết quả và thảo luận 

Nghiên cứu được thực hiện với nồng độ mangan rất cao (1.000mg/l) nhằm tránh hiện tượng 
cân bằng hấp phụ xảy ra trong quá trình thực nghiệm, làm ảnh hưởng đến các thông số về hiệu 
suất hấp phụ và thời gian đạt hiệu suất hấp phụ tối đa.  

3.1. Ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình hấp phụ mangan ở trạng thái tĩnh 
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Hình 1. So sánh hiệu suất hấp phụ Mn2+ ở trạng thái tĩnh của than hoạt tính  

trong điều kiện thường và điều kiện siêu âm 
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Hình 1 thể hiện hiệu suất hấp phụ 
Mn2+ của than hoạt tính ở trạng thái tĩnh 
trong điều kiện thường và điều kiện siêu 
âm ở các mốc thời gian 5, 10, 15, 20, 25, 
30 phút. Qua đó, dễ dàng nhận thấy rằng 
trong môi trường siêu âm, hiệu suất hấp 
phụ của than hoạt tính tăng lên đáng kể, 
từ 14 đến 23% so với hiệu suất hấp phụ 
trong điều kiện thường. Quá trình hấp phụ 
ở cả hai môi trường đều tăng dần hiệu 
suất theo thời gian cho đến một thời điểm 
nhất định thì bắt đầu giảm xuống. Điều 
này hoàn toàn phù hợp với quy luật cân 
bằng hấp phụ. 
3.2. Ảnh hưởng của sóng siêu âm đến 
quá trình hấp phụ mangan ở trạng thái 
động liên tục 

Hình 2 mô tả hiệu suất hấp phụ 
Mn2+ của than hoạt tính ở trạng thái động liên tục trong điều kiện thường và điều kiện siêu âm ở 
các mốc thời gian 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 và 120 phút. Tương tự như ở trạng thái tĩnh, ở trạng 
thái động liên tục, hiệu suất hấp phụ của than hoạt tính ở điều kiện siêu âm cũng cao hơn so với 
điều kiện thường. Hiệu suất hấp phụ Mn2+ khác biệt lớn nhất giữa 2 điều kiện vào khoảng 20% ở 
30 phút và 90 phút. Hiệu suất hấp phụ Mn2+ trong môi trường siêu âm đạt cao nhất là 75% ở 40 
phút và trong môi trường thường đạt cao nhất là 61% ở 50 phút. Như vậy, sóng siêu âm có khả 
năng làm tăng hiệu suất hấp phụ cũng như rút ngắn thời gian đạt hiệu suất hấp phụ cực đại của 
than hoạt tính. Điều này cũng tương tự với hiện tượng hấp phụ Cd2+ trong môi trường siêu âm của 
Dankova et. al. [8]. Sóng siêu âm có thể là tác nhân cung cấp năng lượng cho quá trình hấp phụ 
diễn ra nhanh và mạnh hơn. Tuy nhiên, cơ chế ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình hấp 
phụ cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu đã thực hiện so sánh quá trình hấp phụ mangan của than hoạt tính ở điều kiện 
thường và điều kiện siêu âm ở trạng thái tĩnh và trạng thái động liên tục. Ở cả hai trạng thái, sóng 
siêu âm đều có tác động tích cực làm tăng hiệu suất hấp phụ và giảm thời gian đạt hấp phụ cực 
đại. Điều này có thể là một hướng nghiên cứu mới nhằm cải thiện hiệu quả của phương pháp hấp 
phụ nhằm xử lý kim loại nặng trong nước. 
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Hình 2. So sánh hiệu suất hấp phụ Mn2+ ở trạng thái 

động liên tục của than hoạt tính trong điều kiện thường 
và điều kiện siêu âm 
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ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI ĐẾN ĐỘ HẠT NANO-MICRO  

KHI GIA CÔNG BẰNG TIA LỬA ĐIỆN 
EFFECT OF LIQUID ON THE SIZE OF NANO-MICROPARTICLES  

PRODUCED BY EDM 
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Tóm tắt 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác đã giả sử dụng phương pháp gia công tia lửa điện với 
ba loại dung môi là nước, dầu hỏa và dầu gia công tia lửa điện để gia công chế tạo hạt 
nano - micro Niken. Sử dụng máy ảnh SEM để chụp kết quả về đường kính hạt, dùng 
phần mềm Smileview để phân tích đường kính hạt. Kết quả thấy rằng, khi dung môi là 
nước thì đường kính hạt là nhỏ nhất.   

Từ khóa: Gia công tia lửa điện; hạt nano-micro; Hạt niken; dung dịch gia công. 
Abstract 

In this study, we was applied to produce Nickel microspheres with three types of 
dielectric liquids, such as deionized water, kerosene, and EDM fluid. Using scanning 
electronic microscopy (SEM) to capture the result of the particle diameter, use 
Smileview software to analyze particle diameter. The results found that when the 
dielectric liquid is water, the size of particles is smallest. 

Keywords: Electrical discharge machining (EDM), nano-microparticles, niken particles, dielectric liquid. 

1. Mở đầu 

Hiện nay có rất nhiều phương pháp gia công chế tạo các hạt kim loại có kích thước nano – 
micro, như sử dụng phương pháp điện phân, phương pháp ăn mòn hóa học, phương pháp siêu 
âm, phương pháp gia công bằng tia lửa điện… 

Đối với phương pháp gia công bằng tia lửa điện để chế tạo hạt nano – micro là phương 
pháp mới được tìm ra và chưa nghiên cứu nhiều. Phương pháp gia công tia lửa điện là phương 
pháp mới được đưa vào ứng dụng trong thời gần đây để gia công các hạt kim loại có kích thước 
nano – micro, và nó ưu điểm nổi trội là có khả năng gia công được các loại vật liệu kim loại cứng 
một cách dễ dàng. A.E.Berkowitz [1] đã tự thiết kế chế tạo ra hệ thống này trong phòng thí nghiệm, 
sau đó tiến hành gia công hạt nano – micro niken. Ngoài ra, Vasudevamurthy [2] cũng sử dụng 
phương pháp gia công tia lửa điện để chế tạo các hạt thép không gỉ SUS 304, đồng thời phân tích 
ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến đường kính hạt. Hong Juan [3,4] dùng phương pháp 
này để chế tạo các hạt Silic. Liu Yifan [5] đã kết hợp gia công tia lửa điện để chế tạo hạt niken. Một 
số nghiên cứu [6] về ảnh hưởng của cường độ dòng điện, hiệu điện thế đến độ hạt niken khi gia 
công bằng phương pháp này.  

Bài báo này đưa ra mô hình chế tạo nano - micro bằng tia lửa điện, tiến hành thí nghiệm để 
nghiên ảnh hưởng của dung môi đến độ hạt niken, từ đó tìm ra loại dung môi gia công cho độ hạt 
là bé nhất. 

2. Phương pháp thí nghiệm 

Sử dụng hai thanh niken làm hai điện cực và lắp trên máy gia công tia lửa điện E46PM (Hình1). 
Trong mỗi thí nghiệm sẽ đổ đầy dung dịch gia công vào hộp gia công làm bằng inox, giữ nguyên các 
thông số gia công như cường độ dòng điện, hiệu điện thế,… chỉ thay đổi dung môi gia công.  

Do niken có tính chất từ tính nên sử dụng nam châm vĩnh cửu để tách các hạt niken ra khỏi 
dung môi gia công, dùng cồn tinh khiết để làm sạch các loại tạp chất. 
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3. Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi gia công 

3.1. Các thông số làm thí nghiệm 

Với nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi, thay đổi lần lượt ba loại dung môi là dầu gia công 
tia lửa điện, dầu hỏa và nước. Các thông số công nghệ khác không thay đổi như độ dài xung là 
300μs, điện áp 15A, hiệu điện thế là 45V. Vật liệu gia công là Niken 99,99% được cắt thành từng 
miếng 260mm*190mm*170mm, trước mỗi thí nghiệm đều được làm sạch bằng giấy ráp.  

 

Bảng 1. Thông số thí nghiệm khi dung môi thay đổi 
 

Thí nghiệm Dung môi 
Độ dài xung điện 

(s) 
Điện áp (A) Hiệu điện thế (V) 

A Dầu gia công EDM 300 15 45 

B Dầu hỏa 300 15 45 

C Nước 300 15 45 
 

3.2. Kết quả thí nghiệm và thảo luận 

Các hạt niken sau mỗi thí nghiệm sẽ được đưa lên máy hiển vi điện tử SEM để chụp với độ 
phóng 200 lần (Hình 2). Sử dụng phần mềm Smileview để đo và thống kê kích thước hạt kim loại 
trong mỗi ảnh, kết quả thống kê thể hiện tại Bảng 2. 

 

   

Thí nghiệm A Thí nghiệm B Thí nghiệm C 

 

Hình 2. Hạt Niken thể hiện trên SEM 

 

 

 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý cơ bản gia công bằng tia lửa điện: 
1- Nguồn điện; 2- Hệ thống điều khiển trục chính; 3- Dụng cụ điện cực; 4- Dung dịch gia công; 

5- Chi tiết gia công; 6- Bàn máy gia công. 
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Bảng 2. Phân bố đường kính hạt khi dung môi khác nhau 

Đường kính 
(m) 

Thí nghiệm A 
(%) 

Thí nghiệm B 
(%) 

Thí nghiệm C 
(%) 

0-5 0 0,54 73,4 
5-10 2,15 7,22 16,1 

10-15 17,13 22,48 7,12 

15-20 27,52 30,26 2,62 

20-25 17,43 18,8 0,75 

25-30 14,06 10,63 0 

30-35 6,11 7,36 0 

35-40 3,36 1,5 0 

40-45 4,59 0,95 0 

45-50 3,36 0,26 0 

50-55 2,45 0 0 

55-60 0,61 0 0 

60-65 0,92 0 0 

65-70 0,31 0 0 

 

 
Hình 3. Tỷ lệ phân bố đường kính hạt Niken khi dung môi thay đổi 

 

 
 

Hình 4. Hạt Niken thể hiện trên SEM với mức phóng đại 3000 lần 
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Bảng 3. Độ nhớt động học của dung môi khác nhau 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào thống kê tỷ lệ phân bố đường kính hạt (Bảng 2), lập được đồ thị thể hiện tỷ lệ phân 
bố đường kính hạt Niken khi dung môi thay đổi như Hình 3. Có thể thấy rằng, khi dung môi là dầu 
gia công tia lửa điện và dầu hỏa thì tỉ lệ phân bố đường kính hạt chủ yếu tập trung trong khoảng từ 
10μm đến 30μm, thậm chí có những hạt có đường kính rất lớn, cỡ vài trăm micromet và không 
thấy xuất hiện hạt có kính thước nano.  

Ngược lại, khi dung môi là nước, đường kính hạt tập trung chủ yếu dưới 5μm và xuất hiện 
rất nhiều hạt nằm trong vài chục nanomet (Hình 4). Điều này là do độ nhớt động học của nước nhỏ 
hơn rất nhiều so với dầu gia công tia lửa điện và dầu hỏa (Bảng 3), do vậy mà trong quá trình gia 
công, vùng gia công có nhiệt độ rất cao làm cho kim loại bốc hơi, kim loại bốc hơi này sẽ đi vào 
dung môi gia công, khi dung môi là nước thì khả năng phân tán của kim loại bốc hơi được dễ dàng 
hơn, vì vậy mà kích thước hạt sẽ nhỏ. Còn khi dung môi gia công là dầu gia công tia lửa điện và 
dầu hỏa thì khả năng phân tán của kim loại bốc hơi là rất kém, chúng sẽ nhanh chóng tập trung lại 
với nhau và khi kết tinh tạo thành các hạt có kích thước lớn. 

4. Kết luận 

Bài viết đã thực hiện được một số thí nghiệm để đưa ra ảnh hưởng của dung môi đến độ 
hạt của hạt niken khi gia công bằng tia lửa điện. Kết quả thu được là khi dung môi là nước thì kính 
thước hạt là nhỏ nhất, chủ yếu nằm từ (0-5) μm và xuất hiện một số lượng lớn hạt nằm trong vài 
chục nanomet. 
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XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG THẤM C-N THỂ KHÍ CHO THÉP CACBON THẤP 
THE CONSTITUENTS OF ATMOSPHERE COMPOSITION FOR GAS 

CARBONITRIDING FOR LOW CARBON STEEL 
 

LÊ THỊ CHIỀU1, NGUYỄN DƯƠNG NAM2, NGUYỄN ANH XUÂN2 

1Viện Nghiên cứu, phát triển và Ứng dụng công nghệ mới 
2Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 
Quá trình thấm C-N là quá trình thấm cacbon ở thể khí nhiều hơn quá trình thấm nitơ. Quá 
trình thấm này thay đổi bằng cách đưa thêm khí NH3 vào trong môi trường thấm cacbon 
với mục đích tạo ra các ni tơ nguyên tử trong quá trình thấm. Nồng độ ni tơ hình thành trên 
bề mặt làm việc bằng cách phân ly NH3 trong môi trường thấm; các ni tơ nguyên tử này sẽ 
khuếch tán đi vào thép cùng với cacbon. Thép thường dùng để thấm C-N là thép với hàm 
lượng cacbon khoảng 0,25%. Với quá trình trên, nên kết hợp với quá trình tôi và ram, bề 
mặt thép sẽ hình thành tổ chức mactenxit với tổ chức nhỏ mịn. Tuy nhiên, công nghệ thấm 
C-N ở nước ta chưa thực sự phổ biến. Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu về 
xây dựng môi trường thấm C-N từ hỗn hợp khí: khí gas; CO2; NH3 và N2. Bước đầu đã xác 
định được tỷ lệ của các loại khí. Ngoài ra, bài báo đã đánh giá được tổ chức và cơ tính với 
các thành phần khí khác nhau. 

Từ khóa: Thấm C-N; môi trường thấm, tổ chức, thép SCM420, thành phần khí thấm. 
Abstract 

Carbonitriding is a modified form of gas carburizing, rather than a form of nitriding. The 
modification consists of introducing ammonia into the gas carburizing atmosphere to add 
nitrogen to the carburized case as it is being produced. Nascent nitrogen forms at the work 
surface by the dissociation of ammonia in the furnace atmosphere; the nitrogen diffuses 
into the steel simultaneously with carbon. The steels which has the carbon contents up to 
about 0.25%, commonly carbonitrided. This process combined with quenching and 
tempering process, the surface of this steel will formed martensite structure with the fine 
grain. However, at our country carbonitriding process is not really popular. Initially, the 
percentage of gases was determined. In addition, the article was evaluated the 
microstructure and hardness with the different percentage of gases. 

Keywords: Carbonitriding, permeably environment, microstructure, SCM420 steel, gas composition. 

1. Giới thiệu 

Quá trình thấm C-N được định nghĩa là quá trình hóa nhiệt luyện mà ở đó chi tiết được chế 
tạo từ thép cacbon có hàm lượng cacbon nhỏ hơn 0,25% được đặt trong môi trường bão hòa hai 
nguyên tố C và N ở dạng nguyên tử. Quá trình này sẽ làm tăng đồng thời thành phần cả C và N ở 
trên lớp bề mặt thép [1]. Quá trình tăng hàm lượng C và N ở trên bề mặt thép được giải thích là do 
quá trình phân hủy khi thấm tại nhiệt độ thấm, các nguyên tử hấp phụ lên bề mặt chi tiết và từ đó 
khuếch tán vào bên trong với một chiều sâu nhất định. Cacbon và nitơ nguyên tử sẽ kết hợp với 
sắt và nguyên tố hợp kim tạo nên mactenxit và cacbit có độ cứng cao mà trong lõi vẫn đảm bảo độ 
dẻo dai. Bề mặt chi tiết có chất lượng cao nhất khi tổng hàm lượng cacbon và nitơ trong khoảng 
0,9-1,3% [2,3]. Tổng hàm lượng hai nguyên tố đó nhỏ hơn, độ cứng bề mặt sẽ thấp, còn nếu lớn 
hơn sẽ dẫn đến tạo muội hoặc tạo khuyết tật làm xấu cơ tính [4]. So với thấm cacbon, thấm 
cacbon-nitơ tiến hành ở nhiệt độ thấp hơn, tạo tổ chức nhỏ mịn hơn, có thể áp dụng cho nhiều chi 
tiết như bánh răng, trục cam, dao cắt giấy… 

Trên thế giới hiện nay, trong các thiết bị truyền thống, môi trường thấm cacbon-nitơ bao 
gồm các loại khí tạo nguồn cacbon nguyên tử, thường là khí ga tự nhiên (CH4), nguồn tạo nitơ 
nguyên tử (NH3) và các loại khí độn có tác dụng pha loãng môi trường thấm với mục đích duy trì 
hàm lượng cácbon và nitơ trên bề mặt một cách hợp lý. Ngoài ra, khí độn còn có tác dụng thúc 
đẩy quá trình thấm. Ở Mỹ, Nga khí độn là khí endo, một lọại khí được chế tạo bằng thiết bị đặc 
biệt. Tỷ lệ giữa khí gas và khí độn dao động trong khoảng từ 1/30 đến 1/8 tùy từng loại khí và tùy 
từng nước, như trong Bảng 1. 

Bảng 1. Thành phần khí độn của Nga và Mỹ 

Tên khí Thành phần  (% thể tích ở ĐKTC) 

 CO CnH2n+2 CO2 N2 H2 Khí khác 

Endogas (Nga) 23 3,8 0,4 45,7 30 0,9 H2O 
Exothermic (Mỹ) 10,5 0,5 5,0 71,5 12,5  
Endothermic (Mỹ) 20,7 0,8 - 39,8 38,7  
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Ở nước ta, vì chưa sản xuất được khí độn, nhiều công ty phải nhập khẩu khí thấm rất tốn kém và 
gặp nhiều khó khăn. Có công ty môi trường thấm chỉ bao gồm các loại khí nguồn (gas và NH3), 
chất lượng lớp thấm rất thấp, không phát huy được ưu điểm của phương pháp thấm C-N. Chính vì 
vậy, trong công trình nghiên cứu này, bước đầu chúng tôi nghiên cứu xây dựng một môi trường 
thấm C-N hoàn toàn trên cơ sở nguồn nguyên liệu khí trong nước cho thép có hàm lượng cacbon 
thấp làm việc trong điều kiện bề mặt chịu mài mòn cao (bề mặt cần độ cứng từ 60 đến 63HRC). 
Tuy nhiên, trong lõi của thép lại cần độ dai cao. 

2. Thực nghiệm 

Hỗn hợp thấm bao gồm khí ga công nghiệp (50% C3H8, 50% C4H10 ); Khí CO2; N2; NH3 với lưu 
lượng như được chỉ ra trong bảng 2. Quá trình thấm được thực hiện ở nhiệt độ 8400C với thời gian 
thấm là 03h [3]. Mẫu nghiên cứu được sử dụng là mẫu SCM420 (có thành phần như ở Bảng 3). 

Bảng 2. Thành phần khí thấm 

Lưu lượng Gas CO2 NH3 N2 To(C) 

C1 10 18 10 62 840 

C2 15 18 10 57 840 

C3 20 17 10 53 840 

C4 30 15 10 45 840 
Mẫu sử dụng là lõi neo được chế tạo từ thép SCM420 (thành phần trên bảng 3); thành phần 

thép được phân tích trên máy quang phổ phát xạ ARL-3460. Sau mỗi mẻ thấm, chi tiết được làm 
sạch dầu, cắt và mài để kiểm tra tổ chức tế vi bằng kính hiển vi Axiorvert 25 và Axiorvert 100, thực 
hiện phóng đại 50, 100, 200, 500 và 1.000 lần. Độ cứng tế vi được đo trên máy Duramin, về khoảng 
cách mũi đâm là 50µm tính từ bề mặt lớp thấm vào trong lõi với tải trọng 200g. Giá trị đo là Vickers 
được chuyển sang HRC.  

Bảng 3. Thành phần thép SCM 420 (theo % khối lượng) 

 C  Si  Mn  P S Cr  Ni  Mo  

0,18 0,2 0,65 0,01 0,01 1,2 0,08 0,15 
 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Thành phần C1 

 

 

 

 

 

 

 

a) Tổ chức lớp thấm 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tổ chức nền 

Hình 1. Tổ chức lớp thấm và nền thép cacbon thấp 
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Hình 2. Phân bố độ cứng tế vi của mẫu khi thấm với thành phần C1 

Ảnh tổ chức tế vi trên Hình 1a cho thấy: tổ chức tế vi nhỏ mịn. Phần phóng đại 200 lần cho 
thấy sự khác biệt của các vùng khác nhau của lớp thấm. Với độ phóng đại 500 lần có thể thấy các 
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pha cacbit và nitrit (độ cứng 64,8 HRC trên Hình 2), vùng tiếp theo có tổ chức mactenxit. Nền thép 
sau khi tôi có tổ chức mactenxit cacbon thấp, có độ cứng 45HRC (Hình 1b). 

3.2. Thành phần C2 

 

  

 

Hình 3. Tổ chức tế vi lớp thấm theo thành phần C2  

 

Ảnh tổ chức tế vi trên Hình 3 cho thấy: tổ chức nhỏ mịn, Với độ phóng đại 200 lần (phần trên 
của hình 3) có thể thấy được các vùng khác nhau của lớp thấm. Khi phóng đại 500 lần (phần dưới) 
nhìn rõ tổ chức mactenxit (kim màu đen) và austenit màu sáng. Chính sự có mặt của austenit dư 
làm cho độ cứng bề mặt hơi thấp (58,8HRC) như thể hiện trên đường phân bố độ cứng như Hình 
4 đã chỉ rõ. 

Nhận thấy độ cứng bề mặt tương đối thấp so với độ cứng của thành phần C1 (58,8HRC). 
Có thể do sự có mặt của austenit dư. Độ cứng từ bề mặt vào nền thay đổi một cách điều hoà. 

3.3. Thành phần C3 

Thành phần C3 có tỷ lệ CO2/gas tương đối nhỏ, lượng các bon tạo ra nhiều, độ cứng bề mặt cao. 

Với độ phóng đại 100 lần có thể thấy tổ chức tổng thể của lớp thấm. Vùng ngoài cùng có 
các chấm sáng của cacbit và nitrit (thấy rõ hơn trong khi phóng đại 500 lần (phóng đại vùng đánh 
dấu), tiếp theo là vùng kim mactenxit (màu đen) nhỏ mịn ứng với giá trị cao trên đường phân bố độ 
cứng, sau đó là vùng chuyển tiếp.  

Đường phân bố độ cứng cũng phản ánh sự thay đổi của tổ chức tế vi: Giá trị độ cứng bề 
mặt là 65HRC, chiều sâu tổng thể của lớp thấm không lớn. Có thể do lượng khí ga tương đối lớn, 
các pha cacbit tạo ra đã ngăn cản sự khuếch tán của cacbon và nitơ. Tuy nhiên chiều dày hiệu 
quả của lớp thấm (khoảng cách từ điểm có độ cứng 50HRC tới bề mặt) khá lớn, đảm bảo tính 
chống mài mòn cho lõi neo (Hình 6). 
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Hình 5. Tổ chức Tế vi của lõi neo thấm theo 

thành phần C3 
Hình 6. Đường phân bố độ cứng tế vi theo  

thành phần C3 
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Hình 4. Đường phân bố độ cứng tế vi của lõi neo 

theo chế độ 
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3.4. Thành phần C4 
 

 

 

 
Hình 7. Tổ chức lõi neo theo chế độ C4 Hình 8. Đường phân bố độ cứng tế vi theo  

thành phần C4 

Thấy rõ tổ chức nhỏ mịn, phần phóng đại 500 lần thấy rõ lượng pha cacbit và nitrit rất nhiều 
(các hạt màu sáng). 

Đường phân bố độ cứng tế vi (Hình 8) cho thấy độ cứng bề mặt khá thấp, có thể do lượng 
khí ga quá lớn, hàm lượng cacbon trên bề mặt lớn làm tăng tổ chức phi mactenxit sau tôi. 

4. Kết luận  

1. Từ các kết quả nghiên cứu nhận thấy: Từ nguồn khí Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể 
thiết lập được môi trường thấm C-N với tỷ lệ khí phù hợp cho quá trình thấm; đảm bảo được yêu 
cầu về chất lượng tổ chức và độ cứng. Các mẫu thấm ở chế độ C1; C2 và C3 đều có tổ chức nhỏ 
mịn, độ cứng bề mặt cao, độ cứng nền thích hợp. Với chế độ này hoàn toàn có thể sử dụng để 
thực hiện quá trình hóa nhiệt luyện cho các chi tiết bề mặt cần khả năng chống mài mòn cao 
nhưng trong lõi cần đảm bảo độ dẻo dai cần thiết. 

2. Khi thay đổi tỷ lệ khí thấm, tính chất lớp thấm thay đổi. Với tỷ lệ CO2/gas trong khoảng 0,8 
đến 1,8 tính chất lớp thấm không thay đổi nhiều. Khi giảm mạnh tỷ lệ CO2/gas là 0,5 thì độ cứng 
bề mặt giảm đáng kể. 
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IMPACT OF GYPSYM CONTENT ON ROAD FOUNDATION BEHAVIOR 
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Tóm tắt 

Trong bài báo này, các tác giả đề cập đến ảnh hưởng của hàm lượng bã thải thạch cao 
lên cường độ chịu lực của móng đường giao thông trong đó có sử dụng một phần bã thải 
thạch cao để làm vật liệu gia cố, thông qua các thí nghiệm ép mẫu trong phòng thí 
nghiệm, các tác giả đã đưa ra kết luận sơ bộ về phương pháp xử lý nền móng đường 
giao thông có sử dụng bã thải thạch cao để gia cố, từ đó các kiến nghị về hàm lượng bã 
thải thạch cao tối đa dùng trong hỗn hợp vật liệu gia cố nên tuân thủ các yêu cầu về tỷ lệ 
cấp phối hạt theo TCVN 8858:2011. 

Từ khóa: Bã thải thạch cao, móng đường, thí nghiệm, tỷ lệ tối đa, cường độ nén. 
Abstract 

In this paper, the authors discussed the effect of gypsum content on the strength of the 
road foundation, using a part of gypsum as a stabilized material. By experimental 
analysis, the authors assumed primary conclusions about the possible treatment of 
using gypsum for soil stabilization in road construction, hence the recommendations on 
the Maximum gypsum content used in the mixed stabilized material should follow the 
requirements of Vietnamese standards TCVN 8858:2011. 

Keywords: Gypsum, road foundation, experiment, maximum ratio, compressive strength. 

1. Giới thiệu 

Áp lực về việc tái sử dụng nguyên vật liệu phế thải ngày càng tăng do vấn đề chi phí để xử 
lý các bãi rác. Cách xử lý truyền thống bã thạch cao là chôn lấp, nhưng từ tháng 7 năm 2015, Ủy 
ban Châu Âu đã đưa ra hướng dẫn xử lý bã thải thạch cao, phân loại và sử dụng làm vật liệu đầu 
vào cho các sản phẩm tấm thạch cao và xi măng [1]. Điều này đã làm gia tăng cách giải pháp khác 
nhau trong việc xử lý các chất thải này. Gần đây tại Anh đã có những nghiên cứu và thử nghiệm 
về việc sử dụng bã thải thạch cao kết hợp với tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện để thi công đường 
giao thông nông thôn.  

Trong bài báo này các tác giả, xem xét việc sử dụng bã thải thạch cao, kết hợp phụ gia hóa học 
trong thi công kết cấu móng đường cứng sao cho hiệu quả và phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 

2. Các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu 

2.1. Bã thải thạch cao 

Bã thải thạch cao được sử dụng trong nghiên cứu này, được nhóm tác giả lấy từ nhà máy 
DAP – Đình Vũ Hải Phòng. Việc phân tích thành phần kích cỡ hạt và hóa học được tiến hành tại 
phòng thí nghiệm của Viện hóa học Công nghiệp Việt Nam. Kích thước hạt của bã thải thạch cao 
được phân tích bằng máy Laze Mastersize 2.000 với độ sai số  1% [2]. Như được trình bày ở 
Hình 1, các hạt đường kính trong khoảng 1 µm đến 1 mm và phần lớn  30 µm. Căn cứ vào các 
yêu cầu trong Bảng 2 của TCVN 8858:2011 lượng bã thải thạch cao dùng trong cấp phối hỗn hợp 
để làm móng đường không vượt quá tỷ lệ 50% (Với cấp phối loại C). 

 

 

Kích cỡ hạt (µm) 

Hình 1. Phân tích kích cỡ hạt của bã thải thạch cao 
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Theo phân tích bã thải thạch cao gồm nhiều tạp chất và chất độc hại biểu thị trên Hình 2. 
Tạp chất và chất độc hại chiếm khoảng 20% trong thành phần của bã thải thạch cao, chính vì vậy 
cần có đánh giá tác động môi trường khi sử dụng vật liệu này thi công đường giao thông. 

 

Nhiệt độ (oC) 

Hình 2. Kết quả phân tích bã thải thạch cao 

2.2. Xi măng 

Xi măng được sử dụng trong nghiên cứu là xi măng PCB30 Hải Phòng. Tính chất cơ lý của 
các loại xi măng này được thể hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả thí nghiệm các tính chất cơ lý của xi măng PCB30 Hải Phòng 
 

Tính chất Đơn vị 
Kết quả  

thí nghiệm 
Quy phạm  

TCVN 6260-2009 

Độ mịn 
- Lượng sót sàng No009 
- Độ mịn Blaine 

 
% 

cm2/g 

 
2,4 

3.200 

 
 10 

 2.800 

Lượng nước tiêu chuẩn % 27,5 - 

Độ ổn định thể tích mm 1,00  10 

Khối lượng riêng g/cm3 3,08 - 

Thời gian đông kết 
   - Bắt đầu 
   - Kết thúc 

 
Phút 
Phút 

 
120 
225 

 
 45 
 420 

Cường độ nén 
   - Sau 3 ngày 
   - Sau 28 ngày 

 
MPa 
MPa 

 
15,6 
30,8 

 
 14,0 
 30,0 

2.3. Đá cấp phối Base loại B 

Đá cấp phối Base loại B là hỗn hợp đá bụi, đá dăm và đất, có kích cỡ từ 0-5cm, dùng làm 
đá cấp phối cho nền đường, dùng để dặm vá hoặc làm mới đường, tạo độ bền chắc do có tính kết 
dính cao khi gặp nước. Các tính chất cơ lý của đá cấp phối Base loại B trong nghiên cứu được 
trình bày trong Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả thí nghiệm các tính chất cơ lý của đá cấp phối Base loại B 
 

 

TT Tên chỉ tiêu thí nghiệm Đơn vị Giá trị 

1 Khối lượng thể tích kg/m3 1.410 

2 Khối lượng riêng g/cm3 2.707 

3 Độ rỗng % 30,1 

4 Tạp chất bụi bùn sét % 1,20 

5 Tạp chất hữu cơ % 2,0 

6 Hàm lượng thoi dẹt % 8,22 

7 Độ ẩm % 4,49  

8 Mô đun độ lớn  3,47 

T
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Các tạp chất và  
chất độc hại 
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Cấp phối hạt 

TT 
Kí 

hiệu 
mẫu 

Lượng sót tích lũy của Base B, % 

0,075                       
(mm) 

0,14                       
(mm) 

0,315             
(mm) 

0,63         
(mm) 

1,25                   
(mm) 

 2,5                              
(mm) 

5,0                       
(mm) 

1 MB 99,9 91,9 85,3 76,5 53,9 39,2 7,400 

Lọt sàng, % 0,1 8,1 2,7 2,7 46,1 51,1 92,6 

2.4. Phụ gia hóa học 

Phụ gia hóa học dùng để hóa cứng hỗn hợp vật liệu là phụ gia RRP-235-Spezial, đây là vật 
liệu ở dạng lỏng, tỷ trọng 1,05 T/m3 so với nước sinh hoạt, có chức năng làm  ổn định hoặc tăng 
kết dính xi măng với đất. RRP-235-Spezial thích hợp cho tất cả các loại bùn và đất cố kết với phù 
sa và một lượng cát nhỏ là 15%. Trong điều kiện bình thường, RRP-235-Spezial chứa axit 
sunphoric chia thành 1 H+ và 1 gốc axit để thay thế cho ion OH- trên các hạt đất sét. Phản ứng trao 
đổi ion OH- cộng với ion H+ để trở thành nước trung hòa. Lượng dư axit dính trên đất sét hoạt 
động như một màng dầu cách nước, giúp đẩy các hạt nước ra. Nếu như đất được đầm tốt sẽ 
không thể nở ra hay co lại vì vậy móng đường đất sẽ trở nên hoàn toàn chắc chắn [3].    

Bảng 3. Lượng RRP/1m2 

Tỷ lệ lọt qua sàng 
0.06mm (%) 

Lượng RRP cho 1m2 

(g/m2) 

15 31 

20 33 

25 34 

30 36 

35 37 

40 39 

45 40 

50 42 

55 44 

60 45 

2.5. Nước 

Nước dùng trong trộn bê tông là nước máy, đạt theo tiêu chuẩn nước trộn bê tông và vữa 
TCVN 4506-2012. 

3. Kết quả thí nghiệm 

Công tác thí nghiệm được tiến hành với 6 tổ mẫu với tỷ lệ bã thải thạch cao thay đổi 10%, 
15%, 20%, 25%, 30% và 35%, ký hiệu tương ứng M1 đến M6 như sau:  

Bảng 4. Cường độ chịu nén của các hỗn hợp từ bã thải tấm thạch cao 

Ký hiệu hỗn hợp 
Cường độ tại thời điểm (MPa)* Khối lượng riêng 

(kg/m3) 

3 ngày 7 ngày 28 ngày 

M1 1,61 3,61 7,77 1.980 

M2 1,85 4,37 14,18 1.960 

M3 1,70 4,99 13,45 1.950 

M4 1,23 2,10 6,97 1.890 

M5 0,91 1,90 4,26 1.730 

M6 0,35 1,65 3,10 1.650 
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Lượng phụ gia hóa học sử dụng 4 lít cho 1 m3 hỗn hợp vật liệu, lượng xi măng sử dụng 
không đổi 72kg trong cả 6 tổ mẫu, kết quả trong 28 ngày cường độ chịu nén mức cao nhất (14,18 
MPa) có được ở hỗn hợp với thành phần 15% bã thải thạch cao (M2), cường độ chịu nén mức 
thấp nhất (3,10 MPa) có được ở hỗn hợp với thành phần 35% bã thải thạch cao (M6). Việc cường 
độ chịu nén tăng từ M1 (7,77 MPa) đến M2 (14,18 MPa), bắt đầu giảm M3 (13,45 MPa), M4 (6,97 
MPa), M5 (4,28 MPa) và M6 (3,1 MPa) có thể lý giải là khi hàm lượng bã thải thạch cao 10% chưa 
đủ lấp hết lỗ rỗng trong hỗn hợp vật liệu, khi hàm lượng bã thải thạch cao đạt 15% thì đủ lấp đầy 
các lỗ rỗng trong hỗn hợp vật liệu nên cường độ chịu nén của hỗn hợp là lớn nhất, khi tiếp tục tăng 
lượng bã thải thạch cao thì hàm lượng hạt có đường kính nhỏ hơn 1mm tăng lên quá so với yêu 
cầu Bảng 2 TCVN 8858: 2011 dẫn đến cường độ chịu nén giảm. 

4. Kết luận 

Thông qua nghiên cứu nêu trên, các tác giả rút ra các kết luận như sau: 

Việc sử dụng bã thải thạch cao trong thành phần hỗn hợp vật liệu để thi công móng đường 
giao thông là hoàn toàn khả thi (vì cường độ chịu nén thấp nhất đạt 3,1Mpa > 3,0Mpa đáp ứng các 
yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 8858:2011); 

Hàm lượng bã thải thạch cao tối đa dùng trong hỗn hợp vật liệu gia cố không nên vượt quá 
30% vì khả năng chịu nén của hỗn hợp vật liệu giảm nhanh. 
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Tóm tắt 

Nghiên cứu lý thuyết về hệ thống điều khiển bước chân vịt ở chế độ lặp thông thường và 
không phụ thuộc vào các yếu tố khác trong các chế độ làm việc đã được đề cập nhiều. 
Tuy nhiên, nghiên cứu hệ thống điều khiển bước chân vịt có nhiều thuật toán phức tạp 
liên quan đến phân chia tải trên cùng máy chính lai, thuật toán bảo vệ, thuật toán truyền 
thông với hệ thống khác là một bài toán khó và chưa có bất cứ nghiên cứu nào tại Việt 
Nam. Hiện tại các hệ thống này thường được trang bị trên các tàu công trình, tàu dịch vụ 
đòi hỏi tính cơ động cao. Nghiên cứu này đáp ứng yêu cầu bức thiết của các công ty 
quản lý tàu, sỹ quan vận hành cũng như phục vụ sửa chữa khi gặp sự cố. Giải quyết 
được bài toán mang lại hiệu quả kinh tế vô cùng lớn và chủ động trong công nghệ. 

Từ khóa: Hệ thống chân vịt biến bước, điều khiển và giám sát, giao diện người - máy, chế độ 
điều khiển bước chân vịt.  

Abstract 
The theoretical study of the controlable pitch propeller control system (CPP) in 
conventional iterative mode and not dependent on other factors has been mentioned. 
However, studying the CPP has many complex algorithms related to loads shared on one 
main engine, protection algorithms, communication algorithms with other systems is a 
difficult problem and there isn’t any study in Vietnam. Currently these systems are usually 
equipped on dreging ships, service ships requiring high mobility. This study meets the 
urgent needs of ship management companies, operation officers as well as maintenance 
services. Solving the problem plays an important part in great economic efficiency and 
proactive in technology. 

Keywords: The controlable pitch propeller, control and monitoring, human-machine interface, 
the propeller pitch control modes 

1. Đặt vấn đề 

Trong thực tế để tạo ra lực đẩy, chiều tiến hay lùi của tàu người ta thường thực hiện theo: 
Dùng máy chính (Diesel) lai trực tiếp chân vịt, việc đảo chiều hay thay đổi tốc độ được thực hiện 
thông qua điều khiển Diesel; cách khác là thay đổi chiều thông qua hộp số [2,3]; còn đối với tàu 
công trình, dịch vụ,… do tính cơ động cao nên người ta thường dùng chân vịt biến bước [4, 9] 
(chân vịt có bước thay đổi), còn diesel luôn quay ở tốc độ cố định. Chân vịt biến bước là chân vịt 
có các cánh có thể xoay quanh các trục thẳng đứng của nó nhờ cơ cấu truyền động thủy lực [7, 8]. 
Nhờ đó chân vịt biến bước giúp thay đổi tốc độ tàu mà không cần thay đổi vòng quay của trục 
chân vịt, thay đổi chiều chuyển động của tàu mà không cần thay đổi chiều quay của trục chân vịt. 
Chân vịt biến bước làm tăng tính cơ động và khả năng điều động, từ đó nâng cao hiệu suất sử 
dụng máy móc.  

Hiện nay các hệ thống trên tàu đã có tuổi thọ cao và xuất hiện nhiều hỏng hóc cần sửa 
chữa, chi phí để khôi phục lại hoạt động của tàu vô cùng lớn. Chính vì thế nghiên cứu nhằm mục 
đích chế tạo ra sản phẩm có thể ứng dụng thực tế mà sự thay đổi phần cứng ít nhất. Làm được 
điều này sẽ giúp giảm giá thành rất nhiều so với hệ thống mua của nước ngoài, giảm chi phí thuê 
chuyên gia, mặt khác khi lắp đặt hệ thống xây dựng mới chủ tàu hoàn toàn có thể chủ động về mặt 
thiết bị và công nghệ từ đó nhanh chóng và thuận tiện trong quá trình vận hành.   

Ngoài ra kết quả của việc nghiên cứu sẽ tạo ra một sản phẩm tương đối hoàn hảo cho việc 
giảng dạy. Các sinh viên khóa sau sẽ có một cái nhìn cụ thể về một hệ thống trên tàu thủy, góp 
phần nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu. 

Nhóm tác giả lựa chọn hệ thống điều khiển chân vịt mũi trên tàu Thái Bình Dương của Công 
ty Cổ phần Nạo vét và Xây dựng Đường thuỷ. Hệ thống trang bị trên tàu này rất điển hình với 
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nhiều chức năng hiện đại. Sau khi nghiên cứu xong nhóm tác giả sẽ đưa kết quả nghiên cứu tới 
các trung tâm đo lường có uy tín để kiểm nghiệm, kiểm tra tính đúng đắn. 

2. Kết cấu tổng thể của hệ thống 

 
Hình 1. Kết cấu chung hệ thống 

Tàu nạo vét Thái Bình 
Dương được trang bị hai máy 
chính lai hai chân vịt biến bước. 
Kết cấu chung được thể hiện trên 
Hình 1. Mạch nguyên lý thủy lực 
được thể hiện trên Hình 2.  

Nguyên lý: Dầu được bơm 
từ két thông qua van điều khiển tỉ 
lệ, theo đường ahead hoặc theo 
đường astern tới servo piston sẽ 
dịch chuyển mở bước chân vịt 
theo chiều tiến hoặc theo chiều 
lùi.  

Hệ thống sử dụng máy 
chính có tổng công suất là 
1.400kW dùng chung cho các 
nhiệm vụ 

- Lai bơm bùn: Máy chính 
sẽ lai bơm để thực hiện nạo vét; 

- Lai chân vịt chính: Dùng 
để cho tàu di chuyển. 

Hệ thống điều khiển từ xa 
bước chân vịt trên tàu Thái Bình 
Dương được thiết kế bởi công ty 
Noris Automation. Hệ thống có 4 trạm được liên kết mạng truyền thông SCADA kiểu phân tán bao 
gồm: Trạm trung tâm (CENTRAL UNIT), trạm buồng lái (BRIDGE PANEL), trạm buồng điều khiển 
máy (ECR PANEL) và trạm điều khiển tại chỗ (LOCAL CONTROL BOX). PLC được sử dụng là 
PLC Erweiterung có 4 modul mở rộng: modul vào, ra số (I/O digital), modul vào ra tương tự (I/O 
analog) và PLC Logo.  

Tất cả các thông số giám sát và bảo vệ được trạm trung tâm thu thập các trạm còn lại chỉ 
đóng vai trò là trạm điều khiển. Trạm trung tâm giám sát các thông số của máy chính như: Vị trí 
của thanh răng nhiên liệu, tốc độ thực máy chính, tốc độ đặt của máy chính, trạng thái ly hợp chân 
vịt, bước chân vịt, trạng thái máy phát đồng trục,… 

Hệ thống sử dụng hệ truyền động điện thủy lực, thay đổi bước chân vịt nhờ dòng thủy lực 
tác động vào piston và xilanh. Có thể điều khiển thay đổi bước chân vịt từ ba vị trí: Bàn điều khiển 
tại buồng lái, bàn điều khiển buồng máy và hộp điều khiển tại chỗ.  

 

 
Hình 2. Sơ đồ mạch thủy lực thay đổi bước chân vịt 
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Hình 3. Cấu trúc tổng thể hệ thống điều khiển bước chân vịt 

 

3. Các thuật toán điều khiển  

3.1. Thuật toán điều khiển bơm thủy lực  

Bơm thủy lực nhằm tạo ra áp lực để dịch cánh chân vịt thông qua điều khiển các van. Hệ 
gồm 2 động cơ hoạt động theo hình thức dự phòng (standby) và hoạt động như sau: 

+ Ân nút khởi động ( START) để khởi động bơm, khi chạy đèn báo màu xanh sáng liên lục; 

+ Ấn nút dừng (STOP) để dừng bơm khi đó bơm dừng và đèn báo tắt; 

Trong quá trình hoạt động nếu áp lực không đủ bơm còn lại sẽ tự động chạy. 

3.2. Thuật toán lặp 

Có nhiều thuật toán và 
phương pháp thực hiện quá trình 
điều khiển [1,6] để nâng cao chất 
lượng hệ điều khiển. Với tàu Thái 
Bình Dương đây là thuật toán điều 
khiển lặp [4]. Sau khi bơm thủy lực 
đã hoạt động bình thường với các 
thông số cho phép thực hiện điều 
khiển bước. Hệ thống sẽ tiến hành 
so sánh giá trị bước đặt từ tay điều 
khiển (bước đặt: a ) và giá trị bước 
thực (b), nếu |a-b| ≥ 2 hệ thống 
mới có thể thực hiện điều khiển 
bước (vùng không nhạy). Sau khi 
giá trị so sánh đã thỏa mãn nằm 
ngoài vùng không nhạy, giả sử a > 
b bộ điều khiển sẽ cấp điện cho 
van điện từ dịch bước theo chiều 
tiến. Ngược lại a < b van điện từ 
dịch bước theo chiều lùi sẽ được 
cấp điện. Các van điện từ dịch 
bước chân vịt được cấp điện cho 
đến khi giá trị bước thực của chân 
vịt bằng với giá trị bước đặt từ tay 
điều khiển (a=b). Như vậy bước 
chân vịt đã lặp lại tín hiệu từ tay 
điều khiển (Hình 4).  

Sai 

a > b 

Bước lùi = 1 Bước tiến = 1 

a = b 

Bước lùi = 0 
Bước tiến = 0 

Kết thúc 

Ban đầu 

Bơm đang chạy 

|a-b| ≥ 2 

a = b 

Đúng 

Sai 

Đúng Sai 

Sai 

Đúng Đúng 

Hình 4. Thuật toán điều khiển lặp trong hệ thống 
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3.3. Thuật toán giám sát và bảo vệ cho hệ thống  

Hệ thống thực hiện giám sát và bảo vệ gồm các tín hiệu: 

- Mức dầu trong két thấp; 

- Bơm dầu thủy lực quá tải; 

- Áp lực dầu điều khiển không đủ; 

- Tải máy chính cao,.. 

Thuật toán giám sát và bảo vệ tuân theo các thuật toán được trình bày tại [5]. Ngoài chức 
năng của hệ thống giám sát và bảo vệ như thông thường thì hệ thống thiết kế còn có chức năng tự 
động thay đổi bước tùy theo công suất máy chính nhằm đảm bảo công suất cho máy chính luôn 
trong giới hạn cho phép (Hình 5). 

 

 
 

Hình 5. Thuật toán khi máy chính có tải lớn 

 

3.4. Xây dựng mô hình điều khiển 

Dựa trên các thuật toán đã phân tích nhóm tác giả đã xây dựng mô hình điều khiển bước 
chân vịt với phần cứng là: Bộ điều khiển trung tâm sử dụng PLC S7-1200 của SIEMENS được cấp 
nguồn 24VDC. Màn hình giao diện người máy HMI kết nối trực tiếp với bộ điều khiển trung tâm 
qua cổng truyền thông ETHERNET.  

Các tín hiệu đầu vào của bộ điều khiển PLC được lấy từ các cảm biến và các chiết áp phản 
hồi. Hộp điều khiển tại chỗ bao gồm các nút ấn điều khiển, các đèn, còi báo động và bảo vệ các 
thông số của hệ thống. Hai van điện từ để điều khiển thay đổi bước. Giao diện được thể hiện trên 
hình 6 và 7 [5]. 
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Hình 6. Giao diện mô hình điều khiển bước 

 
 

Hình 7. Giao diện mô hình điều khiển bơm thủy lực và giám sát các thông số 
 

 
 

Hình 8. Hệ thống hoàn chỉnh khi xây dựng 

 

4. Kết luận 

Bài báo đã nghiên cứu các thuật toán điều khiển bước chân vịt trên tàu Thái Bình Dương và 
xây dựng được hệ thống thực hiện điều khiển và giám sát có sử dụng màn hình HMI, điện thoại [5] 
cho hệ thống điều khiển chân vịt biến bước cụ thể có nhiều chức năng như hệ thống trong thực tế; 
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Giao diện hệ thống có tính tùy biến cao, hiển thị được các thông số chính như: Giá trị bước 
đặt, giá trị bước thực, chỉ báo áp lực của bơm thủy lực, công suất máy chính, cho phép điều khiển 
tới thiết bị di động. Hiển thị được các báo động và bảo vệ của hệ thống: Mức dầu thủy lực, nhiệt 
độ dầu thủy lực, quá tải bơm thủy lực,... qua đó người vận hành có thể biết được cụ thể trạng thái 
làm việc của hệ thống;  

Chế tạo được một cơ cấu thực hiện mô phỏng chân thực quá trình hoạt động của cánh 
Chân vịt biến bước giống thực tế, tăng tính trực quan cho mô hình chế tạo; 

Ngoài ra còn ứng dụng được phần mềm VNC Viewer để điều khiển từ xa hệ thống trên màn 
hình điện thoại, giúp cho việc vận hành trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng đi rất nhiều, từ đây nâng 
cao năng suất làm việc cũng như  đảm bảo sức khỏe cho người vận hành; 

Hệ thống mà nhóm tác giả chế tạo đã được Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng Hải Phòng xác nhận các thông số ký thuật và chức năng điều khiển, hệ thống cũng được 
Công ty cổ phần Nạo vét và Xây dựng Đường thuỷ (là công ty quản lý tàu Thái Bình Dương) đặt 
hàng để nghiên cứu và ứng dụng. 
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HÓA HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THƯ MỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER (OCLC) CONNECTION POLICY FOR 
STANDARDIZING BIBLIOGRAPHIC DATABASE SYSTEM ON TECHNOLOGY 

AND SCIENCE INFORMATION AT VIETNAM MARITIME UNIVERSITY   
 

 

 VŨ HUY THẮNG1, NGUYỄN VĂN ĐỨC1, TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI2 
1Thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

2Văn phòng Đảng ủy, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam  
 

Tóm tắt 
Bài báo đánh giá thực trạng về chính sách kết nối mạng thư viện toàn cầu OCLC nhằm 
chuẩn hóa hệ thống CSDL thư mục tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong giai 
đoạn 2015-2018. Mô tả chi tiết Quy trình trích xuất dữ liệu OCLC qua phần mềm OCLC 
Connexion. Đề xuất một số chính sách phát triển Thư viện Trường Đại học Hàng hải 
Việt Nam. 

Từ khóa: OCLC, wordcat, cơ sở dữ liệu, chính sách, thông tin khoa học và công nghệ. 
Abstract 

The Paper will study on Reality of policy of linking OCLC network to standardize 
bibliographic database system in Vietnam Maritime University in 2015-2018. Detailed 
description OCLC data extraction process through OCLC Connexion software. The 
standard policy for development of library of Vietnam maritime University. 

 Keywords: OCLC, wordcat, databases, policy, scientific and technological information. 

1. Mở đầu 

Trước sự gia tăng nhanh chóng của các sản phẩm thông tin khoa học và công nghệ, sự hữu 
dụng của công nghệ thông tin đem lại trong mọi lĩnh vực đồng thời trước yêu cầu của vấn đề chia 
sẻ và kết nối thông tin ngày càng cao đã tạo ra thách thức rất lớn cho các nhà Quản lý trong nước 
và trên thế giới làm sao có thể chuẩn hóa hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) thư mục thông tin Khoa 
học và công nghệ, đảm bảo thuận lợi cho việc truy cập, kết nối và chia sẻ dữ liệu. 

“Trung tâm Thư viện Máy tính Trực tuyến, hay còn gọi là mạng thư viện toàn cầu (OCLC) là 
một tổ chức thành viên thư viện lớn nhất trên thế giới hiện nay có trụ sở tại Ohio-USA”.[4] Hiện có 
70.000 thư viện tại hơn 170 quốc gia đang sử dụng các dịch vụ của OCLC. Website: 
https://oclc.org/home.en.html.  OCLC duy trì kết nối tới hàng triệu biểu ghi thư mục đồng thời cung 
cấp hệ thống các biểu ghi tiêu chuẩn thế giới cho các đơn vị thành viên. 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đang trên con đường quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 
29/NQ-TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, 
toàn diện Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết số 34-NQ/BCSĐ ngày 06 tháng 12 năm 2013 của 
Ban Cán sự Đảng - Bộ Giao thông vận tải về định hướng, giải pháp phát triển Nhà trường trở 
thành trường đại học trọng điểm quốc gia đã đề ra Chính sách kết nối mạng thư viện toàn cầu 
(OCLC) nhằm chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu thư mục thông tin Khoa học và công nghệ tại Trường. 

2. Thực trạng Chính sách kết nối OCLC 

Hệ thống Cơ sở dữ liệu thư mục thông tin Khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Hàng 
hải Việt Nam hiện nay có gần 30.000 biểu ghi thư mục thông tin Khoa học và công nghệ được biên 
mục trên phần mềm quản lý thư viện Libol 6.0, theo chuẩn biên mục Marc 21. Các tài liệu được 
phân loại theo bảng phân loại DDC 14. Tuy nhiên chuẩn này được sử dụng trên các phần mềm 
trong nước không đầy đủ khiến cho việc kết nối liên thư viện, hoặc kết nối với hệ thống CSDL 
quốc tế gặp nhiều vấn đề khó khăn. 

Được chia ra hai giai đoạn vào cuối năm 2015 trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tiến 
hành ký bản thỏa thuận ghi nhớ và bước đầu đã đưa (Upload) 8.000 biểu ghi thư mục trong CSDL 
thư mục của thư viện mình lên CSDL mục lục liên hợp toàn cầu Worldcat. Năm 2016 tiến hành sử 
dụng phần mềm biên mục tập trung OCLC Connexion với gói dữ liệu 1.000 biểu ghi để biên mục 
các biểu ghi mới lên Worldcat. Qua hai giai đoạn triển khai ban đầu đã thu được kết quả sau: 
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Kết nối thư viện của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với mạng lưới thư viện toàn cầu: 
Về bản chất CSDL mục lục liên hợp Worldcat là một hệ thống CSDL chung do các thư viện trên 
thế giới cùng nhau chung tay chia sẻ những vốn tài nguyên thư mục của thư viện mình, với Thư 
viện của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, sau khi đưa biểu ghi thư viện lên CSDL mục lục liên 
hợp thế giới Worldcat, có nghĩa là thư viện đã hoàn thành bước đầu tiên để trở thành thành viên 
OCLC, thư viện đã tham gia kết nối với mạng lưới của OCLC với khoảng 70.000 thư viện tại  hơn 
170 quốc gia trên thế giới đang là thành viên chính thức của OCLC.  

Quảng bá thông tin lên toàn cầu: các thư viện thành viên hiện nay đang tiến hành upload 
biểu ghi thư mục của mình lên CSDL WorldCat (hiện nay CSDL này đang có gần 330 triệu tên tài 
liệu và hơn 2,2 tỷ điểm tài liệu), Việc xuất hiện trên CSDL lớn nhất thế giới này giúp cho Trường 
Đại học Hàng hải Việt Nam có sự hiện diện trên quy mô toàn cầu cũng như giới thiệu văn hóa 
Quốc gia cho bạn đọc trên toàn thế giới. 

 
 

Hình 1. Biểu ghi tài liệu của Trường Đại học Hàng hải xuất hiện trên hệ thống Worldcat [2] 
 

Tiếp cận tới những thông tin về tài liệu quý hiếm: Sau khi chia sẻ các biểu ghi thư mục của 
thư viện mình lên hệ thống CSDL Worldcat, thư viện bước đầu đã có thể tiếp cận tới các thông tin 
về vốn tư liệu quý hiếm hiện giờ đang nằm trong các thư viện trên thế giới, đề từ đây làm tiền đề 
sử dụng các dịch vụ tạo ra thêm các giá trị gia tăng khác cho thư viện như dịch vụ mượn liên thư 
viện toàn cầu của OCLC. 

Về cơ bản sau khi thực hiện các bước trên, thư viện trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đã 
trở thành thành viên của OCLC và hội nhập với các thư viện thế giới. Các bước này là những 
bước đầu trong quá trình hội nhập với các thư viện trên thế giới, còn rất nhiều các lợi ích và thư 
viện chưa được tiếp cận cụ thể, vì vậy đề xuất được triển khai giai đoạn hai để thư viện có thể hội 
nhập toàn bộ với OCLC cùng cộng đồng các thư viện trên thế giới. 

Hoạt động biên mục của OCLC sử dụng một bộ công cụ Connexion là phần mềm hỗ trợ thư 
viện download và upload, cập nhật và chỉnh sửa biểu ghi lên hệ thống mục lục trực tuyến 
Worldcat, khả năng tùy chỉnh giao diện làm việc thích hợp với thư viện của mình. Connexion là 
công cụ quan trong nếu muốn chuẩn hóa các biểu ghi thư mục theo đúng tiêu chuẩn của Worldcat. 

Theo thống kê mới nhất hiện nay có khoảng 10.000 thư viện trên toàn cầu đang sử dụng bộ 
công cụ OCLC Connexion để download và upload biểu ghi chuẩn hóa CSDL thư mục. Có hơn 200 
trường Đại học trên toàn thế giới đang tham gia vào hệ thống này với các mức độ khác nhau [1]. 
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3. Quy trình trích xuất dữ liệu nhằm chuẩn hóa CSDL thư mục thông qua phần mềm OCLC 
Connexion 

3.1. Tìm kiếm biểu ghi trên WORLDCAT 

Khởi động phần mềm OCLC Connexion, nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung 
cấp sau đó click Ok hoặc Enter. 

A. Tìm kiếm thông thường 

- Chọn Cataloging>Search>Worldcat hoặc ấn vào biểu tượng hoặc ấn phím tắt F2.  

- Sau đó trong cửa sổ tìm kiếm nhập các từ khóa, chuỗi chữ số, hoặc các thông tin đánh chỉ 
mục, hoặc nhập các cú pháp tìm kiếm chứa các thông tin như các chuỗi ký tự, từ khóa, các dấu 
phân cách, các toán tử, chỉ thị… 

 
Hình 2. Giao diện tìm kiếm Worldcat 

- Có thể tìm kiếm bằng cách trong phần Keyword/numeric nhập các từ khóa, các chuỗi kí tự 
chữ và số hoặc tìm kiếm bằng cách sử dụng văn bản thông thường. 

B. Tìm kiếm nhanh 

- Nếu bạn đã nắm chắc các lệnh tìm kiếm, có thể nhập từ khóa vào khung tìm kiếm nhanh 
để tìm kiếm biểu ghi. Ví dụ:      

+ Sau khi nhập từ khóa click vào biểu tượng bên phải ô nhập lệnh tìm kiếm để gửi lệnh; 

+ Có thể click vào biểu tượng mũi tên bên phải ô tìm kiếm để xem lại 10 lệnh tìm kiếm gần 
nhất. 

3.2. Trích xuất dữ liệu 

Cài đặt file lưu trước khi xuất dữ liệu làm theo các bước: 

- Chọn Tools > Options > Export, chọn Create và lựa chọn tùy chọn trích xuất dữ liệu: 

 File - Xuất ra file dữ liệu; 

- Chọn Tools > Options > Export >Create> File; 

- Trong hộp thoại Export file name chọn vị trí lưu sau đó nhập tên file rồi chọn Open; 

- Tại hộp thoại Export Destination Name sẽ hiển thị xác nhận file mới, chọn OK; 

- File sẽ được lưu dưới đuôi file mở rộng “.dat”. 

3.3. Nhập khẩu biểu ghi về phần mềm quản lý thư viện Libol 6.0 

- Đăng nhập vào Libol >Biên mục>Thư Mục>Nhập khẩu bản ghi từ tệp> Chọn Tên tệp cần nhập; 

- Ô Gắn với biểu mẫu biên mục chọn Sách HH; 
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- Ô Khuôn dạng chọn MARC 21 (raw); 

- Ô Chế độ nhập khẩu chọn Tạo mới mã tài liệu theo thư viện; 

- Ấn Nhập; 

- Quay lại Biên mục kiểm tra và sửa biểu ghi phù hợp với Thư viện. 

3.4. Những thao tác cơ bản chỉnh sửa biểu ghi 

- Kiểm tra phân loại ở trường 082 và 090, nếu chưa có phải thêm vào. 

- Kiểm tra tên tài liệu và các thông tin liên quan xem đã chính xác chưa. 

 
Hình 3. Lựa chọn file mở rộng.dat 

- Vào trường 650 (Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm) chọn lọc một số từ khóa phù 
hợp về trường 653 (Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát), có thể thêm một số từ khóa mới. 

- Chỉnh sửa toàn bộ biểu ghi cho phù hợp với dữ liệu trong Thư viện. 

- Nhập dữ liệu xếp giá cho tài liệu. 

- Click vào tab Record Characteristic > Bibliographic Records > UTF-8 Unicode > OK 

 

 
Hình 4. Giao diện Record Characteristic 
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- Sau khi hoàn thành quay lại hộp thoại chính chọn Apply 

- Để lựa chọn lưu biểu ghi vào một file đã tạo trước đó chọn Tools > Option > Export > Chọn 
tên file trong hộp thoại hiển thị danh mục các file sau đó ấn Apply 

- Sau khi hoàn thành chọn File lưu dữ liệu chọn Action > Export hoặc ấn phím tắt F5 phần 
mềm sẽ tự động xuất biểu ghi vào file đã chọn. 

Như vậy các biểu ghi thư mục đã hoàn thành và được nhập khẩu vào phần mềm quản lý 
thư viện Libol 6.0. Với các biểu ghi đạt chuẩn này bạn đọc sẽ tìm kiếm rất nhanh chóng qua phân 
hệ Opac của phần mềm libol hoặc tìm kiếm tương tự trên wordcat. CSDL thư mục chuẩn hóa 
được ứng dụng rộng rãi thông qua kết nối internet, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, 
đồng thời giống như một công cụ chỉ chỗ cho bạn đọc chính xác nguồn tài liệu khoa học mà bạn 
đọc đang tìm kiếm. 

4. Kết luận, đánh giá 

Sau 3 năm áp dụng kết nối mạng thư viện toàn cầu (OCLC) nhằm chuẩn hóa Hệ thống Cơ 
sở dữ liệu thư mục thông tin Khoa học và công nghệ tại Nhà trường đã đem lại những kết quả hết 
sức tích cực như sau: 100% các tài liệu khoa học của Nhà trường đã được biên mục quản lý bằng 
phần mềm góp phần nâng cao chất lượng tra cứu, tìm kiếm thông tin của người dùng tin. 

Việc thực chuẩn hóa các biểu ghi thư mục cũng được tiến hành song song với việc kết nối, 
chia sẻ với hệ thống CSDL OCLC được thể hiện như sau: 

Bảng 1. Sự thay đổi tỉ lệ chia sẻ và chuẩn hóa biểu ghi thư mục qua các năm [4] 

Tỉ lệ biểu ghi chia sẻ Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Upload 4.000/8.000 7.000/8.000 8.000/8.000 

Download 300/1.000 500/1.000 1.000/1.000 

Chuẩn hóa 50/1.000 200/1.000 500/1.000 

Hơn 8000 biểu ghi thư mục tài liệu chuyên ngành của Thư viện Hàng hải đã xuất hiện trên 
CSDL của OCLC, giúp cho việc quảng bá thương hiệu nhà trường đến bạn đọc trên toàn thế giới. 

Bên cạnh đó việc áp dụng chính sách thể hiện quyết tâm rất lớn của Nhà trường nhằm 
chuẩn hóa nguồn dữ liệu khoa học, tăng cường hiệu quả quản lý cơ sở dữ liệu và khả năng phục 
vụ bạn đọc tốt nhất. Tiến tới một tương lai sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống Cơ sở dữ 
liệu toàn quốc về khoa học và công nghệ. 

Hạn chế: Hiện nay việc xử lý vấn đề tương thích giữa biểu ghi thư mục của OCLC và phần 
mềm quản lý thư viện Libol 6.0 còn gặp khó khăn do nền tảng công nghệ khác nhau, sự hạn chế 
về kĩ thuật của các phần mềm trong nước trong việc kết nối liên thư viện. Số lượng biểu ghi thư 
mục đã và đang được chuẩn hóa chỉ chiếm số lượng nhỏ (1.000/23.000) trên tổng số biểu ghi Thư 
viện đang có [3]. 

5. Đề xuất, kiến nghị giải pháp trong giai đoạn tới 

Hiện nay CSDL thư mục ở các trường Đại học sử dụng các các phần mềm quản lý và biên 
mục khác nhau nên việc đồng bộ và kết nối chia sẻ liên thư viện (Interlibrary loan) qua cổng Z3950 
của các phần mềm là không thực hiện được. Chính vì thế để tiến tới một tương lại kết nối, chia sẻ 
dữ liệu giữa các trường đại học trong toàn quốc cần làm một số việc như sau: 

Tiếp tục triển khai các gói truy cập và chuẩn hóa CSDL với 1.000 biểu ghi thư mục/năm. 
Trong đó đặt ra kế hoạch có tính dài hạn cho cả năm không tập trung vào cuối năm tránh việc 
update dữ liệu không đồng đều 

Nhà trường cần tăng cường đầu tư về tài chính, hạ tầng công nghệ để Thư viện có đủ khả 
năng xây dựng hệ thống CSDL thư mục đạt chuẩn thế giới. Trong đó rất quan trọng là hệ thống 
máy tính, hệ thống mạng và nguồn tài liệu bổ sung phong phú. 

Tăng cường sự kết nối tới hệ thống thư viện các trường đại học, hệ thống thư viện Việt 
Nam, tích cực tham gia vào các liên hiệp chia sẻ nguồn tin điện tử, các consortium nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động cũng như tăng cường nguồn lực thông tin, giảm kinh phí đầu tư CSDL. 

Nâng cấp hệ thống phần mềm với tính năng tương thích hoàn toàn với CSDL OCLC. Tránh 
trường hợp mất dữ liệu khi nhập khẩu biểu ghi. Một trong những phần mềm đề xuất cho giai đoạn 
tới đang được sử dụng tại các trường đại học trong nước như: Kipos 2018, các giải pháp phần 
mềm Alma và Primo của Ex Libris, hệ thống quản lý thư viện tích hợp ILS,… 

Tiến hành chuẩn hóa 100% số biểu ghi hiện có theo tiêu chuẩn của CSDL OCLC 2018.  
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THỂ LỆ VIẾT BÀI GỬI ĐĂNG 

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
 

1. Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” đăng các thông tin, phổ biến các định hướng 
nghiên cứu khoa học và đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, công bố và phổ 
biến kết quả các công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các 
chuyên ngành đào tạo của Nhà trường, phục vụ các lĩnh vực thuộc ngành Hàng hải mà các 
thông tin này chưa đăng trên bất kỳ một ấn phẩm nào. 

2. Quy định về hình thức trình bày một bài báo gửi đăng trên Tạp chí: 

Bài gửi đăng trên Tạp chí phải đánh máy vi tính theo font Unicode (Arial), cỡ chữ 10, in 1 
bản gốc dài không quá 5 trang (khổ giấy A4 21 x 29,7cm; Lề trái: 3cm; Lề phải: 2,5cm;    
Trên: 2,7cm; Dưới: 3,3cm) kèm 1 file bài viết gửi qua Email.  

+ Tên bài báo viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Arial in hoa, đậm cỡ chữ 12); 

+ Họ và tên tác giả (Arial in hoa, đậm cỡ chữ 10); 

+ Tên đơn vị (Arial thường, nghiêng cỡ chữ 10); 

+ Bài báo cần có đầy đủ tóm tắt, từ khóa, tóm tắt nội dung bài báo bằng tiếng Việt và 
tiếng Anh khoảng 100 đến 200 từ phải nêu được nội dung chính, đóng góp mới của công 
trình (Arial thường, nghiêng cỡ chữ 10);  

+ Nội dung bài báo cần có hành văn rõ ràng, súc tích, cách dùng thuật ngữ khoa học và 
đơn vị đo lường hợp pháp do Nhà nước ban hành hoặc đã dùng thống nhất trong chuyên 
môn hẹp và cần phải được phân rõ phần, mục, tiểu mục có đánh số thứ tự; 

+ Công thức được viết theo Equation Editor, viết rõ theo kí hiệu thông dụng và đánh số 
thứ tự công thức về phía bên phải. Hình và ảnh minh họa là hình đen trắng, rõ nét và cần 
được chú thích đầy đủ (font in thường, đậm, nghiêng cỡ chữ 9); 

+ Danh mục tài liệu tham khảo được đặt ngay sau phần kết luận của bài báo được ghi 
theo trình tự: thứ tự tài liệu trong [ ]; Với tài liệu tham khảo là sách thì tên tác giả chữ 
thường, tên sách chữ nghiêng, nhà xuất bản, năm xuất bản; Với tài liệu tham khảo là Tạp 
chí thì tên tác giả chữ thường, tên bài chữ nghiêng, tên tạp chí, số tạp chí, năm xuất bản. 

+ Bản thảo bài báo không đánh số trang. 

3. Bài gửi đăng cần được viết cẩn thận, đúng văn phạm (đặc biệt là tiếng Anh), đánh máy rõ 
ràng và có ý kiến cho phép công bố của đơn vị chủ quản trực tiếp. Bài báo gửi đăng sẽ được ít 
nhất 02 phản biện của bài báo đọc, góp ý sửa chữa và cho ý kiến có thể công bố trên Tạp chí 
“Khoa học Công nghệ Hàng hải”.  

4. Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” chỉ đăng các bài đáp ứng các yêu cầu trên. 
Bài không đăng không trả lại bản thảo cho người gửi. 

5. Tác giả có bài được đăng trên Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” được biếu 01 
cuốn Tạp chí đăng bài đó và được hưởng mọi quyền lợi theo qui định. 

 

Thư góp ý kiến và bài gửi đăng xin gửi theo địa chỉ: 

Tòa soạn Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” 

Phòng KH-CN - Trường Đại học Hàng hải VN, 484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng 

Tel: 0225.3 829111; Email: jmst@vimaru.edu.vn 
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Nhà nước có quy định những bài báo đăng trên Tạp chí "Khoa học Công nghệ Hàng hải" của Trường Đại 
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