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Abstract 

In radio communication, the antenna plays an important role as a radiation element (in 
transmitters) the engergy of electromagnetic waves to free space and as an interceptioin one 
(in receivers) some of the power of an electromagnetic wave from free space. The directional 
characteristics is one of the most fundamential features of the antennas. 

Currently, antennas in the UHF frequency band are widely used in digital terrestrial television 
Therefore, this paper proposes the trainer model for measuring the directional characteristics 
of UHF antennas. The results are applied in teaching, practising the subject of Antenna 
Engineering as well as supporting students to understand more deeply the basical 
characteristics of some kinds of antennas.  

Keywords: UHF, antenna, directional characteristics. 

Tóm tắt 

Trong hệ thống thông tin vô tuyến, anten là một thành phần quan trọng, đóng vai trò là thành 
phần phát xạ (phía phát) sóng điện từ ra không gian tự do và thu nhận (phía thu) sóng điện từ 
trong không gian tự do. Một trong những đặc tính quan trọng nhất của anten chính là đặc tính 
phương hướng. 

Hiện nay, anten dải tần UHF đang được sử dụng rộng rãi trong truyền hình số mặt đất. Vì vậy, 
bài báo đề xuất thiết kế mô hình thí nghiệm xác định đặc tính phương hướng của các anten ở 
dải tần UHF. Kết quả nghiên cứu được áp dụng trong việc giảng dạy, thực hành thí nghiệm 
môn kỹ thuật anten, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về đặc trưng cơ bản của một số loại anten 
trong thực tế.  

Từ khóa: UHF, antenna, directional characteristics. 

1. Overview 

The directional characteristics is one of the most fundamential features of the antennas 
including UHF antennas. In order to determine the directional characteristics of UHF antennas, firstly, 
it is necessary to study the essential equipment to be performed. In addition, it is necessary to 
calculate and select specific types of antennas, according to its main physical and electrical 
characteristics to ensure emission in the UHF frequency. Besides, antennas must be made of high 
conducting material with a chrome coating for ensuring durabitity and fixed on the glass epoxy printed 
circuit boards for effortless installing and dismantling. 

Moreover, the directional characteristics indicates the relative variation of the radiation field 
strength and is expressed by the radiation pattern which can be plotted using polar or rectangular 
coordinates. As a result, the proposed trainer model must be designed to support the students in 
observing it.  

The trainer kit is designed to provide the following experimental content [1]: 

- Polar plot and polarization; 
- Wave modulation and demodulation; 
- Antenna gain; 
- Antenna beam width; 
- Distribution of current on antennas; 
- Front back ratio; 
- Antenna matching; 
- Measurement of Standing Wave Ratio (SWR); 
- Radiation of antenna with distance.  
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In order to support student to easily practise, the antenna trainer kit is provided many 
features including: 

- Integrated, user-friendly trainer; 
- Low cost; 
- Manual installation in ploting radiation patterns of antennas; 
- RF and tone generators are integrated on board; 
- Antenna matching stub; 
- Antenna characteristics and measurement of Standing Wave Ratio (SWR); 
- Transmitting and receiving levels observed on built in digital meters; 
- Functional block indicated on board mimics; 
- Build in DC power supply; 
- Compact design; 
- Light weight. 

Besides, in this antenna trainer model, for the convenience to plot the polar graph the readings 
are plotted after converting them in to dB. A conversion chart is provided. The procedure for 
normalizing the readings is also given. Any procedure can be chosen for drawing the polar plot. 

2. Setting up the Trainer model of Antennas 

 

Figure 1. Trainer Model of Antennas 

The trainer consists of some components as shown in Fig. 1. It consists:  

- Main unit: is designed for desktop use with screen print on the front panel showing the trainer 
mimic diagram. It includes a RF generator, a modulation generator and a directional coupler as 
illustrated in Fig. 2: 

o RF generator: in charges of delivering a signal to the antennas during the experiment. The 
RF generator operates at a frequency of 750MHz, which reduces the size of antennas.  

o Modulation generator: provides amplitude ajdustable sine wave (approximately 2Vpp, 1kHz) 
for modulation of the RF generator. 

o Directional coupler: allows separate metering of power flowing in the forward direction 
(generator to antenna) and the reserve direction (antenna to generator) 

 

Figure 2. Main Unit of Antenna Trainer Model 

- Matching stub: this is a strunk of the transmission line, which is given separately provided 
with a slide cursor shortening the line at presetable length from the other end (input).  

- RF detector: is used to detect and measure the radiation pattern of the antennas under study. 
It consists of a folded dipole antenna as a receiving element and a reflector to reduce possible 
disturbance to the measurement due to reflection of waves from objects and laboratory walls behind 
the detector as in Fig. 3.  
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Figure 3. RF Detector 

- Antennas: set of antennas consists 22 different types of antennas. 
Besides above-mentioned components, the antenna trainer model also consists other 

accessories such as transmitting mast, receiving mast to mount and locate transmitting antenna and 
receiving antenna, respectively as shown in Fig. 4 and Fig. 5. 

  

Figure 4. Transmitting mast Figure 5. Receiving mast 

3. Methodology of measuring the directional characteristics of UHF antennas 

3.1 Set up the trainer model and perform the functional checks 

Before implementing any measurements, the trainer model should be set up and functionally 
checked. All steps for doing the trainer model set up is follows:  

1. Put the main unit on the plane such as the table and connect to the power supply. 

2. Adjust the Level Pot of the RF generator to the middle position. 

3. Set the switch of the modulation generator to the INT position and adjust the Level 
potentiometer to the middle position. 

4. Set the switch of the directional couple to the FWD position and adjust the FS ADJ 
potentiometer to the middle position. 

5. Set up the transmitting mast. 

6. Connect to the main unit using cable (25" or 60cm long). 

7. Set up the receiver mast. Adjust the distance between the transmitter mast and receiver 
mast to gain the optimum radiation at RF detector. 

8. Connect the RF detector unit to the receiver mast using cable (25" or 60cm long). 

 

 
Figure 6. Installation the Trainer model of Antennas 
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9. Pivot the stand of the Goniometer to the 00 position towards the RF dectector. 

10.  Install the dectector antenna on the receiver mast.  

11.  Pivot counterclockwise direction to put it and transmitter mast into a straight line. 

12.  Install the folded dipole antenna on the transmitter mast.  

13.  Pivot counterclockwise direction to put it and receiver mast into a straight line.  

14.  Turn the main unit ON and check the DPM display of the directional coupler. 

15.  Connect the adapter to the RF detector, turn it ON. 

16.  Depending on the position of the level knob setting, several reading should be shown.  

17.  In case of overloading, diminish it by adjusting the RF detector level potentiometer. 

18.  Adjust the FS potentiometer of the directional coupler to obtain a 100μA display reading. 
After that, adjust the level of the RF detector to obtain ¾ reading on the display of the main unit. 

19.  Pivot the transmitter antenna from 00 to 3600 and perceive the display of RF detector to 
obtain the form of radiation pattern.   

It is noted that some actions should be taken in order to get the optimum radiation levels at 
the RF detector such as: antenna match adjustment, adjusting the RF generator level and adjustment 
of distance.  

3.2 Mesuring the directional characteristics of various types of antennas 

As mentioned in section 2, this antenna trainer model consists 22 different types of antennas. 
However, without losing generality, this paper only presents the measurement of the directional 
characteristics of typical types of antennas including simple Dipole (λ/2) antenna, Yagi-UDA 5E 

simple dipole and λ/2 phase array antenna. 

The following steps are implemented for the directional characteristics measurement with any 
types of antennas:  

- Plot the polar graph for the transmitting antenna by taking the readings at 50 or 100 intervals 
and note the reading of the RF detector display. 

- Convert the recorded readings in μA to dB, plot the polar graph for degrees of antenna 
rotations in degrees against the readings in dB. 

- Plot the radiation pattern of the antenna with the new dB readings as usual. 

1. Simple Dipole (𝜆/2) antenna 

A simple Dipole is the simplest form of antenna having 2 poles each of halfwave length (λ/2) 
as illustrated in Fig. 7. The nominal impedance of this antenna is 73Ω [2]. The actual value departs 
from this due to construction constraints, such on non-zero diameter rods, presence of BNC 
connector body and the antenna mast. The effect of all this are partially corrected by a "Y match" 
arrangement connection. 

 

 

Figure 7. The Diagram of  Simple Dipole 

(λ/2) antenna 

Figure 8. The radiation patterns of simple Dipole 

(λ/2) antenna 

The radiation pattern of simple dipole (λ/2) is uniform in forward and reverse direction. The 
polarization is horizontal. The typical radiation pattern of this antenna is given in the Fig. 8. 

2. 𝜆/2 phase array antenna 
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The two-element antenna shown Fig. 9 has the appearance of two half wave dipoles 
connected in parallel [2]. 

The spacing of the dipoles is half the wavelength. This antenna is also called an end fire 
antenna. The signal leaving dipole D1 will reach dipole D2 after half a period since the distance 
between D1 and D2 is equal to λ/2. The signal going through the feed line to D1 will also reach D2 
after half a period so that the two-wave contribution of D1 and D2 will add up in the forward direction. 
With the similar reasoning, we can show that the contribution of D1 and D2 in the reverse direction 
also adds up. The radiation patterns of this antenna is illustrated in Fig.10. 

 

  

Figure 9. The diagram of 𝝀/𝟐 phase array 
antenna 

Figure 10. The radiation patterns of 𝝀/𝟐 
phase array antenna 

4. Conclusion 

The directional characteristics is one of the most important factors of antennas. It refers to the 
directional dependence of the strength of the radio waves from the antenna or other sources. In this 
paper, the structure of antenna trainer model for mesuring the directional characteristics of various 
antennas is presented. The results of the measured directional characteristics show the differences 
in radiation of antennas. Since then, the student can understand more clearly and deeply about each 
type of antennas.    
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Tóm tắt 

Việc xác định vị trí tàu và dẫn đường phụ thuộc vào các hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, 
chủ yếu là hệ thống GPS (Global Position System). Trong thực tế hàng hải, vị trí tàu xác 
định được coi là vị trí xác suất nhất và sẽ là tâm của hình tròn xác suất chứa vị trí tàu. Tuy 
nhiên, điều này chưa hoàn toàn chính xác vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sai lệch 
hệ trắc địa, độ chính xác của hải đồ,… Mặt khác, hình tròn xác suất chứa vị trí tàu là vô 
hướng, bán kính sai số của hình tròn xác suất phụ thuộc nhiều yếu tố,… Vì vậy, việc xác 
định vị trí xác suất với độ chính xác cao nhất là bài toán khá phức tạp. Trong khuôn khổ của 
bài báo, tác giả đề xuất phương pháp xác định vùng xác suất chứa vị trí tàu thực tế và tính 
định hướng của nó nhằm nâng cao an toàn trong công tác điều động và dẫn đường cho tàu 
trên biển, thử nghiệm cho vùng ven biển Việt Nam. 

Từ khóa: Xác định vị trí tàu, thuật toán KNN, vùng xác suất. 

Abstract 

Navigation and determining the ship’s position depend on global satellite systems, primarily 
GPS global positioning systems. In maritime practice, the definite ship position is considered 
the most probable position and will be the center of the probability circle containing the ship's 
position. However, this is not entirely accurate because it depends on many factors such as 
deviation of the geodetic system, the accuracy of charts, ... On the other hand, the radius of 
error of probability circle that containing the ship's position is a scalar area, depending on 
many factors,... Therefore, the determination of probability location with the highest accuracy 
is a rather complex problem. In this paper, the author proposes a method of determining the 
probability area containing the actual ship position and its orientation in order to improve 
safety in maneuvering and navigation at sea for Vietnam coastal waters.  

Keywords: Determining the ship’s position, KNN algorithm, probability area. 

1. Đặt vấn đề  

 Xác định vị trí tàu và đánh giá độ chính xác của vị trí xác định và nghiệp vụ hàng hải cơ bản 
khi dẫn tàu trên biển. Mặc dù các phương pháp xác định vị trí tàu truyền thống bằng radar hàng hải 
hay hướng ngắm vẫn có độ chính xác và độ tin cậy cao, là phương pháp xác định vị trí tàu chính 
(primary methods) theo khuyến cáo của Tổ chức hàng hải Quốc tế (IMO). Tuy nhiên, sĩ quan trên 
tàu biển chủ yếu sử dụng phương pháp xác định vị trí tàu bằng hệ thống vệ tinh dẫn đường GPS 
trên biển. Phương pháp này độ chính xác cao khi dẫn tàu trên các vùng biển có hệ thống bảo đảm 
an toàn tốt. Khu vực ven bờ, hệ thống bảo đảm an toàn chưa hoàn thiện, cần có các phương pháp 
đánh giá sai số vị trí không phải do bản thân hệ thống sinh ra. 

 Sai số vị trí của bản thân hệ thống vệ tinh dẫn đường ngày nay đạt tới 15m (95%), và tốt hơn 
là 5m (95%) đối với hệ thống vi phân GPS. Tuy nhiên, khi tiến hành thao tác lên hải đồ để dẫn tàu, 
ngoài sai số của bản thân hệ thống còn có nhiều loại sai số xuất hiện trong thực tế như: hệ trắc địa 
của hải đồ không tương thích, hải đồ được xây dựng với các nguồn khảo sát kém tin cậy,… Trên 
tàu, diện tích xác suất do sĩ quan hàng hải xác định thường là hình tròn có tâm là vị trí xác định, bán 
kính là sai số của hệ thống định vị. Trường hợp áp dụng này có hạn chế là thừa nhận vị trí xác định 
là vị trí đúng, là vị trí xác suất nhất. Trong khi đó, vị trí xác định sẽ nằm trong một diện tích xác suất 
phụ thuộc vào các yếu tố tác động thực tế đã nêu trên. Điều này có thể ảnh hưởng đến an toàn dẫn 
tàu, dễ xuất hiện nhất là hiện tượng lệch đường gây mắc cạn. Trong giới hạn của bài báo, tác giả 
tập trung xác định diện tích thực tế chứa vị trí tàu nhận được từ máy thu GPS và tính định hướng 
của nó, thử nghiệm trên vùng ven biển Việt Nam.  

2. Đánh giá sai số vị trí tàu nhận được từ máy thu GPS trên tàu biển 

Ngày nay, dẫn tàu trên biển chủ yếu dựa vào vị trí nhận được từ hệ thống định vị hàng hải 
toàn cầu, chủ yếu là hệ thống GPS. Sai số của vị trí GPS công bố trong các tài liệu và hướng dẫn 
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sử dụng máy thu là R95 = 10 ÷ 15m (95%), tùy thuộc hãng sản xuất [1]. Tuy nhiên, đó là độ chính 
xác của riêng hệ thống GPS, vẫn còn sai số do ảnh hưởng của các yếu tố khác. 

Việc hiệu chỉnh sai số để có thể thao tác vị trí tàu xác định bằng máy thu GPS chính xác trên 
hải đồ tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, tính chất của sai số tác động. Một số sai số cơ bản có thể hạn 
chế như: lựa chọn chế độ xác định vị trí tàu 2D/ 3D, sai số hình học HDOP (Horizontal Dilution Of 
Precision), sai số do hệ trắc địa không đồng nhất, sai số do cài đặt thông số ban đầu không chính 
xác,… Trong đó, sai số do hệ trắc địa của hải đồ và hệ thống GPS không tương thích cần đặc biệt 
quan tâm khi thao tác vị trí tàu, cụ thể như sau: 

- Hải đồ sử dụng hệ trắc địa WGS84 (WGS72), không có sai số do khác hệ trắc địa hoặc sai 
số nhỏ, có thể bỏ qua [2]. 

- Hải đồ sử dụng hệ trắc địa phương (hoặc cho lượng sai số do sai khác hệ trắc địa), máy thu 
GPS sẽ có chế độ hiệu chỉnh hoặc chuyển đổi giữa các hệ trắc địa [3]. 

- Trường hợp đặc biệt, hải đồ không có hệ trắc địa rõ ràng, không có thông tin hiệu chỉnh, chỉ 
có cảnh báo sai số vị trí do khác hệ trắc địa là không thể xác định [4]. Khi đó, vị trí tàu thao tác lên 
hải đồ không đánh giá được độ chính xác, không tin cậy. Nếu khu vực hành trình không thể xác định 
được vị trí bằng phương pháp tin cậy khác, vị trí GPS nhận được trong trường hợp này sẽ không 
thỏa mãn các tiêu chuẩn về độ chính xác an toàn hàng hải của (IMO) [5]. 

Thông thường, vị trí GPS sau khi hiệu chỉnh sự chênh lệch tọa độ do khác hệ trắc địa sẽ được 
thao tác trên hải đồ để dẫn tàu. Độ chính xác của vị trí xác định M được đánh giá độ bằng diện tích 
xác suất chứa vị trí tàu là hình tròn tâm là M, bán kính R95(95%) là sai số vị trí của hệ thống GPS 
(Hình 1).  

Việc xác định xác suất xuất hiện của vị trí tàu như vậy sẽ có hạn chế sau: thừa nhận M là  tâm 
hình tròn sai số và diện tích xác suất không có tính định hướng.  

Vị trí xác định M ngoài sai số của bản thân hệ thống GPS còn chịu một số ảnh hưởng do các 
nguyên nhân thực tế khác nhau. Khi đó, M sẽ nằm trong giới hạn là đường tròn (O,RL). Trường hợp 
giả định, vị trí thật của tàu được xác định nằm trên đường tròn (O,RL), khi đó diện tích xác suất là 
hình tròn tâm O, bán kính R = RL + R95  sẽ chứa vị trí tàu. Thực tế, tâm O là giả định khi tìm sai số 
vị trí cho một khu vực biển, không thể có được tọa độ tâm O vào thời điểm tiến hành xác định vị trí 
của M. Do vậy, diện tích xác suất thực tế phải là hình tròn tâm M, bán kính tính theo công thức RM 
= 2 RL + R95 (Hình 2). 

  

Hình 1. Sai số định vị  của GPS Hình 2. Diện tích xác suất thực tế 

3. Tính toán diện tích xác suất chứa vị trí tàu  

Diện tích xác suất chứa vị trí tàu có thể xác đinh bằng phương pháp thực nghiệm như sau:  

Tại một vị trí cố định, xác định vị trí tàu ”n” lần liên tục bằng máy thu GPS. Tâm của diện tích 
xác suất chứa vị trí tàu là ”O” có tọa độ như sau: 

Vĩ độ:              
1

1

n

o i
n

      ( i  là vĩ độ vị trí nhận được lần thứ “i”)                       (1) 

Kinh độ:          
1

1

n

o i
n

     ( i  là kinh độ vị trí nhận được lần thứ “i”)                                (2) 

Áp dụng phương pháp sai số bình phương trung binh, sai số vĩ độ và kinh độ của vị trí xác 
định được tính như sau: 
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Sai số về khoảng cách (bán kính diện tích xác suất ) của vị trí tàu tính theo công thức sau: 
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   là hệ số cho biết tỉ giữa độ biến dạng dọc theo kinh tuyến và vĩ tuyến. 
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Vùng biển Việt Nam, trải dài từ 08000’0N ÷ 24000’0N, như vậy hệ số biến dạng về khoảng 
cách k = 1.00 ÷ 1.03 ≈ 1 [6]. Công thức tính bán kính diện tích xác suất chứa vị trí tàu là: 

2 2

1 ( ) ( )M                      (7) 
 

Xác suất xuất hiện vị trí tàu (P) tương ứng với bán kính diện tích xác suất như sau [4]: 

Một lần sai số bình phương trung bình: vòng tròn bán kính M1 có P ≈ 65; 

Hai lần sai số bình phương trung bình: vòng tròn bán kính M2 = 2M1 có có P ≈ 95%. 

Như vậy, khí sử dụng máy thu GPS, diện tích xác suất chứa vị trí tàu (95%) có tâm M, bán 
kính là:  

2 2

952 ( ) ( )M R                      (8) 

Tuy nhiên, diện tích xác suất tính toán thực nghiệm không xác định được hướng có xác suất 
vị trí tàu lớn nhất. 

4. Xác định tính định hướng của diện tích xác suất chứa vị trí tàu 
  

Như đã đề cập trong mục trước, với khả năng xuất hiện vị trí tàu trong vòng tròn diện tích xác 
suất, tìm vị trí xác suất nhất và xác định hướng có mật độ xác suất cao nhất thực sự phức tạp. Trong 
khuôn khổ của bài báo, tác giả đề xuất thuật toán KNN để giải quyết vấn đề [8],[9]. 

4.1. Thuật toán KNN 

KNN (K - Nearest Neighbors) dùng để phân lớp các đối tượng dựa vào khoảng cách gần nhất 
giữa đối tượng cần phân lớp với các đối tượng còn lại trong tập mẫu học - K láng giềng của nó. Để 
thực hiện phân lớp một đối tượng, số láng giềng gần nhất (K) của đối tượng được xác định. Khoảng 
cách giữa đối tượng cần phân lớp với tất cả các đối tượng láng giềng sẽ được tính toán. Trên cơ 
sở đó, lớp của đối tượng sẽ được xác định nhờ phân lớp của K láng giềng gần nhất. 

Khoảng cách giữa đối tượng cần phân lớp với K láng giềng của đối tượng (d) có thể xác định 
bởi nhiều phương pháp như: Manhattan, Euclid, Minkowski, Chebyshev,… thường áp dụng đối với 
bài toán có các thuộc tính đầu vào là kiểu số thực; khoảng cách Hamming cho các bài toán có các 
thuộc tính đầu vào là kiểu nhị phân; hàm Cosine cho các bài toán phân lớp văn bản,… Trong khuôn 
khổ của bài báo, để xác định hướng có mật độ xác suất lớn nhất của vùng xác suất chứa vị trí tàu, 
việc tính toán khoảng cách (d) được thực hiện bởi hàm Euclid: 

2 2

1 1 2 2(x ) (x )d y y                                 (9)  

 

Trong đó: (x1, y1) là tọa độ của đối tượng cần xác định - tâm đường tròn diện tích xác suất chứa vị trí tàu; 

 (x2,y2) là tọa độ các vị trí có thể có của tàu khi xác định bằng GPS. 
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4.2. Áp dụng thuật toán KNN xác định tính định hướng của diện tích xác suất vị trí tàu 

Các bước của thuật toán:  

Bước 1: Tại vị trí cố định, sử dụng máy thu GPS lấy vị trí tàu 100 lần liên tục. Chuyển vị trí 
nhận được lên hải đồ. 

Bước 2: Xác định diện tích xác suất chứa vị trí tàu (Hình tròn có bán kính nhỏ nhất chứa toàn 
bộ các vị trí xác định) theo thuật toán KNN:  

Với mỗi vị trí tàu tính khoảng cách từ vị trí này tới các vị trí còn lại theo hàm Euclid, lưu trữ các 
khoảng cách vào mảng dữ liệu (mảng a - 100 phần tử). Tổng khoảng cách từ một vị trí tới các vị trí 
còn lại được tính dựa trên việc tính tổng các phần tử của a. Lặp lại quá trình với các phần tử tiếp theo, 
thu được mảng b (100 phần tử) lưu trữ tổng khoảng cách từ một vị trí tới các vị trí còn lại; 

Sắp xếp mảng b theo thứ tự tăng dần; 

Lựa chọn 20 phần tử đầu tiên trong b, xây dựng đường tròn bao phủ 20 vị trí tương ứng với 
20 phần tử đã được chọn, tâm đường tròn là vị trí tương ứng với phần tử đầu tiên trong b (phần tử 
có giá trị nhỏ nhất), bán kính đường tròn là phần tử thứ hai mươi trong b (phần tử lớn nhất trong hai 
mươi phần tử đầu tiên). 

Bước 3: Xác định hướng tập trung: xây dựng đường thẳng đi qua ít nhất một vị trí trong hình 
tròn xác suất chứa vị trí tàu sao cho tổng khoảng cách từ các điểm còn lại tới đường thẳng là nhỏ 
nhất theo phương pháp xác định đường thẳng delta: 

Với mỗi vị trí trong số 20 vị trí được lựa chọn, tìm hai vị trí gần nhất với nó dựa trên dữ liệu 
đã lưu trong mảng a (Bước 2); 

Xây dựng phương trình đường thẳng delta đi qua vị trí này sao cho khoảng cách từ hai vị trí 
còn lại đến đường thẳng là ngắn nhất; 

Tính tổng khoảng cách từ các vị trí còn lại (17 vị trí) tới đường thẳng vừa xác định; 

Lặp lại với các vị trí còn lại (19 vị trí), lưu trữ các giá trị trong mảng c (20 phần tử); 

Sắp xếp mảng c theo thứ tự tăng dần, đường định hướng tập trung xác suất được xác định 
là đường tương ứng với giá trị đầu tiên trong c (nhỏ nhất).  

Việc thử nghiệm thuật toán được tiến hành trên bộ dữ liệu thử nghiệm thu được từ khu vực 
biển Việt Nam với bán kính của đường tròn phân bố xác suất là RL ≈ 125 mét. 

Hình 3 minh họa kết quả thu được khi thực hiện thử nghiệm trên tàu SAR 411 tại cầu cảng  
Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 1. Xác định 100 vị trí cách nhau khoảng 05 phút liên 
tục ngày 16 tháng 10 năm 2019, kết quả như sau [10]: 

Vị trí tâm O: vị trí số 55, tọa độ (20052’23.3’’N ; 108042’21.1’’E); 

Bán kính RL: 125 mét; 

Hướng xác suất nhất: trục 075o5 - 255o5. 

 
Hình 3. Diện tích xác suất vị trí tàu thử nghiệm  

tại Hải Phòng 

 

 
Hình 4. Diện tích xác suất vị trí tàu thử nghiệm  

tại Đà Nẵng 
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Hình 4 minh họa kết quả thu được khi thực hiện thử nghiệm trên tàu DIEM DIEN 39 tại cầu 
cảng Tiên Sa - Đà Nẵng. Xác định 100 vị trí cách nhau khoảng 05 phút liên tục ngày 22 tháng 10 
năm 2019, kết quả như sau: 

Vị trí tâm O: vị trí số 59, tọa độ (16007’03.5’’N ; 108012’46.6’’E); 

Bán kính RL: 125,5 mét; 

Hướng xác suất nhất: trục 075o6 - 255o6. 

Như vậy, nhận định ban đầu là vùng xác suất chứa vị trí tàu xác định bằng máy thu GPS tại 
khu vực biển Việt Nam là hình tròn có bán kính là RL ≈ 125m và hướng trục có mật độ xác suất vị trí 
tàu lớn nhất là 075o - 255o. Như vậy, vùng xác suất chứa vị trí tàu thực tế sẽ là hình tròn tâm M và 
bán kính:  RM = 2 RL + R95 ≈ 2 x125 + 15 = 265m. 

5. Kết luận 

Tác giả đã giải quyết được bài toán xác định vị trí tàu bằng hệ thống GPS trong thực tế. 
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết tính toán diện tích xác suất chứa vị trí tàu, đề xuất phương pháp áp dụng 
thuật toán KNN tìm diện tích chứa vị trị tàu thực tế và tính định hướng của nó. Trên cơ sở nghiên 
cứu đó, việc thử nghiệm thuật toán được tiến hành nhiều lần trên bộ dữ liệu thử nghiệm thu được 
từ khu vực ven biển Việt Nam cho kết quả tương đối đồng nhất [6]. Kết quả kiểm nghiệm thực tế 
trên tàu ban đầu tại khu vực Hải Phòng và Đà Nẵng cho thấy, bán kính sai số (95%) xấp xỉ 125 mét 
và hướng có mật độ xác suất xuất hiện vị trí tàu là trục hướng 075o - 255o. Dữ liệu thử nghiệm tuy 
còn hạn chế, song có thể khẳng định việc áp dụng thuật toán KNN giải quyết vấn đề nghiên cứu bài 
báo đặt ra là hoàn toàn khả thi. Tác giả sẽ tiếp tục khảo sát bổ sung về khu vực biển, thời gian và 
số lượng vị trí tàu xác định để nâng cao độ tin cậy của phương pháp. 
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Tóm tắt 

Trong thực tiễn hàng hải, trước khi tàu hành trình, các thông số liên quan đến ổn định tàu 
được tính toán trước thông qua chương trình xếp hàng được đăng kiểm phê duyệt và các 
thông số này đều thỏa mãn các yêu cầu của Bộ luật quốc tế về Ổn định nguyên vẹn (IS 
Code-2008). Tuy nhiên, khi tàu hành trình trên biển, việc kiểm tra ổn định của tàu thường 
xuyên, liên tục rất khó thực hiện do chương trình xếp hàng trên tàu không có tính năng 
tính toán ổn định của tàu theo thời gian thực. Việc xây dựng chương trình hiển thị thông 
tin ổn định cho tàu hàng rời theo thời gian thực sẽ giúp sỹ quan hàng hải có thể đánh giá 
được ổn định của tàu và kịp thời đưa ra các hành động phù hợp khi tàu có xu hướng giảm 
hoặc mất ổn định.  

Từ khóa: Tàu hàng rời, tính ổn định của tàu, phần mềm hiển thị thông tin ổn định tàu theo thời gian thực. 
Abstract 

In navigation practice, before sailing, all parameters related to the ship’s stability are 
calculated in advance through a loading instrument approved by the society class ification 
and these parameters meet the requirements of International Code on Intact Stability (IS 
Code-2008). However, when the ship sails at sea, regular and constant checking of the 
ship’s stability is difficult because the loading instrument does not have the feature of 
calculating the ship’s stability in real time. Establishing the program on performance of the 
stability information in real time for bulk carriers will help the deck officers can assess the 
ship’s stability from time to time and timely take appropriate actions when the ship tends 
to reduce stability or destabilize. 

Keywords: Bulk carriers, the ship’s stability, software for displaying the ship’s stability in realtime.  
 

1. Đặt vấn đề 
Tàu hàng rời thường là những tàu có trọng tải lớn, hầm hàng được thiết kế thuận tiện cho 

việc xếp, dỡ hàng, tuyến hoạt động linh hoạt và chở được nhiều loại hàng thông dụng đáp ứng nhu 
cầu vận tải biển quốc tế. Trong quá trình hàng hải, với một số loại hàng rời có khả năng dịch chuyển 
hoặc có khả năng hóa lỏng dưới tác dụng của ngoại lực, hay một con tàu do hư hỏng ẩn tỳ thì tính 
ổn định của con tàu sẽ bị suy giảm và có thể mất hoàn toàn, ảnh hưởng trực tiếp tới sự an toàn của 
nó. Khoảng thời gian dẫn đến tàu mất ổn định có thể diễn ra trong vài tiếng, vài ngày tùy đặc điểm 
hàng hóa trên tàu, điều kiện ngoại cảnh, khả năng điều động của thuyền trưởng và sỹ quan trên tàu. 
Tính ổn định của con tàu bị mất khi hành trình trên biển và không được phát hiện sớm là những 
nguyên nhân chính gây ra một số vụ tai nạn tàu hàng rời.  

Do đó, nếu có thể liên tục cập nhật được tính ổn định của con tàu theo thời gian thực trong 
suốt quá trình hàng hải, đưa ra các cảnh báo về sự thay đổi bất thường tính ổn định của tàu sẽ là 
một trợ giúp hiệu quả, quan trọng với người hàng hải. Việc nghiên cứu xây dựng phần mềm hiển thị 
thông tin ổn định tàu hàng rời theo thời gian thực sẽ góp phần giải quyết được vấn đề này và đây 
sẽ là công cụ hữu ích cho các sỹ quan hàng hải khi muốn kiểm tra ổn định của tàu hàng rời tại bất 
kỳ thời điểm nào trong khi tàu hành trình. 

2. Cơ sở xây dựng chương trình hiển thị thông tin ổn định tàu hàng rời theo thời gian thực 

2.1. Tiêu chuẩn ổn định đối với tàu hàng rời của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) 

Theo Quy định của Bộ luật quốc tế về ổn định nguyên vẹn năm 2008 (IS Code-2008) đối với 
các tàu hàng nói chung, tàu hàng rời nói riêng, đặc tính đường cong cánh tay đòn ổn định tĩnh phải 
thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau [1]: 
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Hình 1. Diện tích dưới đường cong cánh tay đòn ổn định tĩnh (GoZ) 

 

Từ Hình 1, gọi diện tích phía dưới cánh tay đòn ổn định tĩnh (GoZ ) tính đến góc nghiêng  = 30o 

là A(30o), tính đến góc nghiêng  = 40o là A(40o), nằm giữa góc nghiêng 30º và 40º là A(30o - 40o), khi đó: 
- A(30o) ≥ 0,055 m-rad; 
- A(40o) ≥  0,090 m-rad; 
- A(30o - 40o) ≥  0,030 m-rad; 

- Độ lớn của GoZ tối thiểu phải bằng 0,20 m tại  ≥ 30º; 
- GoZ phải đạt giá trị cực đại tại ≥ 25º; 
- Chiều cao thế vững ban đầu sau khi đã hiệu chỉnh ảnh hưởng của mặt thoáng chất lỏng 

(GoM) ≥ 0,15m. 

2.2. Xác định chiều cao thế vững của tàu hàng rời thông qua chu kỳ lắc ngang 
Để xác định được chu kỳ lắc ngang của tàu theo thời gian thực thì trên tàu cần trang bị cảm 

biến góc gia tốc. Khi tàu lắc ngang, tín hiệu từ cảm biến gia tốc sẽ được xử lý thông qua một loạt 
các thuật toán được xây dựng sẵn để lọc các nhiễu và tính toán chu kỳ lắc ngang T của tàu [4]. 

Trong thực tế, để tiện cho việc kiểm tra GoM của tàu, trong các hồ sơ tàu đã lập sẵn bảng 
kiểm tra GoM (Rolling Period Table) hoặc đồ thị các đường cong kiểm tra GoM (Rolling Period-GoM 
Curves) thông qua chu kỳ lắc ngang và mớn nước trung bình của tàu (Hình 2).  

Mớn nước trung bình của tàu được xác định ở thời điểm trước khi tàu hành trình. Giá trị này có 
thể lấy từ sơ đồ xếp hàng của tàu (Cargo stowage plan), sau đó hiệu chỉnh với lượng tiêu thụ nhiên 
liệu, nước ngọt cho đến thời điểm khảo sát thì sẽ có mớn nước trung bình tại thời điểm khảo sát. 
Trên cơ sở bảng tra nói trên có thể lập chương trình tra cứu giá trị GoM từ đối số là chu kỳ lắc đã đo 
được (Ts), mớn nước trung bình của tàu. 

Hình 2. Đồ thị các đường cong chu kỳ lắc ngang để xác định GoM [3] 

 
Các công thức (1) và (2) làm cơ sở cho tính toán lập bảng hoặc đồ thị nhằm tra cứu G0M từ 

chu kỳ lắc ngang của tàu (Ts), cụ thể như sau [2, 3]: 
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                                     (1) 

Hay:                      (2) 
Với: K được xác định theo công thức sau: 

             (3) 
 

Trong đó: K là bán kính quay (radius of gyration) (m): ngoài việc được xác định theo công thức 

(3) thì K còn có thể được xác định theo đồ thị đường cong (
𝐾

𝐵
)

2

 được cho sẵn trong hồ sơ tàu (Hình 3);  

 B là chiều rộng định hình (m); 
 HS là hệ số ảnh hưởng của chiều chìm của tàu và được xác định qua công thức (4): 
  

HS = D + AS/LPP       (4) 
 D là chiều cao mạn định hình của tàu; 
 AS là diện tích phần hứng gió tại mạn quan sát; 
 CU là hệ số diện tích phần hứng gió được xác định bằng công thức (5): 

 
Hình 3. Đồ thị xác định bán kính quay (radius of gyration) [3] 

    (5) 
Trong đó: Cb là hệ số béo; 
             f là hệ số có giá trị từ 0,136 (tàu nhẹ tải) đến 0,131 (tàu đầy tải) (giá trị này chỉ áp 

dụng cho tàu hàng); 
            g là gia tốc trọng trường (9,8 m/s2); 

              là hệ số được xác định bằng công thức (6): 

       (6) 
      d là mớn nước trung bình của tàu; 
      d0 là mớn nước của tàu trong trạng thái đầy tải. 

2.3. Vẽ đường cong GoZ 
Để vẽ được đường cong GoZ của tàu, cần thực hiện theo lưu đồ thuật toán như Hình 4: 
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Hình 4. Lưu đồ thuật toán vẽ đường cong GoZ 

 
3. Xây dựng chương trình hiển thị thông tin ổn định tàu hàng rời theo thời gian thực 

3.1. Lưu đồ thuật toán điều khiển  
Căn cứ theo các cơ sở khoa học được trình bày ở trên, lưu đồ thuật toán điều khiển được 

thiết lập như sau: 

 
Hình 5. Lưu đồ thuật toán điều khiển hệ thống thông báo ổn định tàu 
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Từ lưu đồ Hình 5 có thế thấy quá trình xử lý tín hiệu trong hệ thống tập trung vào hai pha 
chính: Tính chu kỳ lắc ngang của tàu và các thông số ổn định tàu. 

3.2. Chương trình hiển thị thông số ổn định tàu theo thời gian thực 

3.2.1. Nền tảng lập trình   
Chương trình được thiết kế chạy trên hệ điều hành của hãng Microsoft với công nghệ nền 

tảng .NET FrameWork, Ngôn ngữ lập trình C# theo mô hình ba lớp: 
- Graphic User Interface (GUI): Thành phần giao diện, là các form của chương trình tương 

tác với người sử dụng. 
- Business Logic Layer (BLL): Xử lý các nghiệp vụ của chương trình như tính toán, xử lý 

hợp lệ và toàn vẹn về mặt dữ liệu. 
- Data Access Layer (DAL): Tầng giao tiếp với các hệ quản trị CSDL. 
Trên cơ sở thuật toán và nền tảng ngôn ngữ lập trình đã được xác định, phần mềm thông 

báo ổn định của tàu hàng rời theo thời gian thực được xây dựng, đảm bảo chức năng tính toán, 
hiển thị các thông tin ổn định và đánh giá trạng thái ổn định. Phần mềm được xây dựng cho một 
tàu hàng rời cụ thể (tàu LUCKY STAR [2]).   

3.2.2. Giao diện chính  
 

 
Hình 6. Giao diện chính của chương trình phần mềm 

 

- Hình 7 chỉ ra Cửa sổ cài đặt chung (Setting): hầu hết các thông số đã được cài đặt mặc 
định theo các phương pháp tính toán của chương trình. Nếu cần, người sử dụng chỉ cần đặt thông 
số ngưỡng chu kỳ lắc (T Threshold) và giới hạn góc nghiêng ngang của tàu (Rolling Amplitude) 
sao cho phù hợp với đặc tính góc nghiêng ngang và chu kỳ lắc ngang của tàu. 

Hình 7. Cửa sổ cài đặt chung 
 

- Cửa sổ điều khiển (control): được sử dụng để khởi chạy chương trình sau khi đã hoàn tất 
các công tác chuẩn bị, cài đặt các thông số ban đầu và dừng chương trình khi cần thiết (Hình 6). 
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- Cửa sổ hiển thị tín hiệu đầu vào (Hình 6) được lấy từ cảm biến lắp bên trong hệ thống. Khi 
tàu lắc ngang, thì cảm biến góc gia tốc sẽ hoạt động, tín hiệu nhận được từ cảm biến sẽ được 
phần mềm chuyển hóa thành các dao động và phổ năng lượng của dao động. Trục tung của đồ 
thị thể hiện biên độ của dao động lắc ngang. Còn biểu đồ phía dưới trục hoành là biểu diễn phổ 
năng lượng của các dao động lắc ngang. 

- Cửa sổ hiện thị kết quả đầu ra bao gồm các nội dung (Hình 6): 
+ Biểu đồ hiển thị giá trị chu kỳ dao động lắc ngang (T) của tàu: trục tung là giá của chu kỳ lắc 

ngang; trục hoành là khoảng thời gian biến thiên T. Giá trị chu kỳ lắc ngang của tàu sẽ được hiển thị 
sau khoảng thời gian đã đặt ở Cửa sổ quan sát (Observation windows); 

+ Góc nghiêng ngang của tàu “Theta”; 
+ Giá trị trung bình chu kỳ lắc ngang tính toán được tại thời điểm quan sát “T”. 
Sau khi có “T” được xác định tại mỗi thời điểm quan sát. Thì phần mềm sẽ tự động tính toán 

các thông số ổn định của tàu tại thời điểm đó và đưa ra cảnh báo trong cửa sổ “Show GoM; GoZ” 
(Hình 8). 

3.2.3. Giao diện hiển thị thông số ổn định tàu theo thời gian thực  
- Cửa sổ nhập các thông tin chuyến đi: các thông số cần nhập (mớn nước trung bình; lượng 

tiêu thụ nhiên liệu, nước ngọt; số ngày tiêu thụ) nhằm mục đích xác định lượng giãn nước của tàu 
và các thông số ổn định của tàu theo thời gian thực. 

- Cửa sổ thông báo kết quả ổn định và đánh giá ổn định: đưa ra các giá trị liên quan đến việc 
đánh giá ổn định của tàu theo quy định của IMO như: A(30o), A(40o), A(30o

 - 40o), Giá trị GoZ, GoM. 
 

 
 

Hình 8. Cửa sổ hiển thị các thông số ổn định tàu tại thời điểm quan sát 
 

Ngoài ra trong giao diện hiển thị kết quả các thông số ổn định tàu còn có hình ảnh đồ thị biến 
thiên theo thời gian của GoM và GoZ (Hình 8) để cho Sỹ quan hàng hải đánh giá nhanh được xu 
hướng ổn định của tàu trong các khoảng thời gian tiếp theo. 

4. Kết quả thực nghiệm xác định GoM, đường cong GoZ trên tàu hàng rời LUCKY STAR 
 

Bảng 1.Số liệu thực nghiệm xác định GoM  

 
TT 

Chu kỳ lắc xác định 
bằng Chương trình 
hiển thị thông tin ổn 

định (s) 

GoM (m) 
Theo chu kỳ 
lắc xác định 

được 

GoM (m) 
Theo phần mềm 
xếp hàng của tàu 
được đăng kiểm 

phê duyệt 

 
Sai lệch 

(m) 

% Sai 
lệch 

1 10,22 3,82 3,73 0,090 2,41 

2 10,47 3,64 3,73 0,090 2,41 

3 10,26 3,79 3,73 0,060 1,61 

4 10,24 3,80 3,73 0,070 1,88 
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TT 

Chu kỳ lắc xác định 
bằng Chương trình 
hiển thị thông tin ổn 

định (s) 

GoM (m) 
Theo chu kỳ 
lắc xác định 

được 

GoM (m) 
Theo phần mềm 
xếp hàng của tàu 
được đăng kiểm 

phê duyệt 

 
Sai lệch 

(m) 

% Sai 
lệch 

5 10,56 3,57 3,73 0,160 4,29 

6 10,15 3,87 3,73 0,140 3,75 

7 10,38 3,71 3,73 0,020 0,54 

Bảng 2. Số liệu thực nghiệm xác định đặc tính đường cong GoZ  

Tiêu chuẩn ổn định 
(IS Code 2008) 

GoZ theo tính toán từ 
phần mềm xếp hàng của 
tàu được đăng kiểm phê 

duyệt 

GoZ theo 
chương trình 
hiển thị thông 

tin ổn định 

% Sai 
lệch 

Diện tích 0 - 30o (m-rad) 0,563 0,576 2,26 

Diện tích 30o - 40o (m-rad) 0,441 0,452 2,43 

Diện tích 0 - 40o (m-rad) 1,003 1,016 1,28 

GoZmax (m) 2,74 2,87 4,53 

Góc nghiêng đạt GoZmax (độ) 44,00 42,00 4,76 

 
Trên cơ sở các số liệu thực nghiệm thu thập được từ tàu hàng rời LUCKY STAR như trên, 

cho thấy sai lệch giá trị GoM và GoZ được xác định bằng chương trình hiển thị thông tin ổn định và 
bằng phần mềm xếp hàng của tàu được đăng kiểm phê duyệt là dưới 5%. 

5. Kết luận 
Chương trình thông báo ổn định tàu hàng rời theo thời gian thực đã được xây dựng trên cơ 

sở lưu đồ thuật toán được xác định từ trước, công nghệ nền tảng và các công cụ hỗ trợ phát triển 
phần mềm, cơ sở khoa học liên quan đến việc tính toán và đánh giá các thông số ổn định của tàu. 
Chương trình được xây dựng dựa trên các số liệu của một tàu hàng rời cụ thể, chương trình đã đảm 
bảo được chức năng tính toán, hiển thị các thông tin ổn định theo thời gian thực và đánh giá trạng 
thái ổn định tàu theo các yêu cầu được quy định bởi Bộ luật IS - 2008. Ngoài kết quả thực nghiệm 
trên tàu LUCKY STAR, tác giả đã thực nghiệm trên 04 tàu hàng rời khác và kết quả cho thấy chương 
trình hiển thị thông tin ổn định tàu hàng rời theo thời gian thực hoạt động ổn định, tin cậy. 
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DEVELOPING THE HYDRAULIC CALCULATION PROGRAM FOR 
FIREFIGHTING SYSTEM BY FOAM ON MARINE VESSELS 
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Tóm tắt 

Trong bài báo phân tích sự cần thiết phải tính toán thủy lực cho hệ thống phòng và chữa 
cháy bằng bọt trên tàu biển. Dựa trên cơ sở lý thuyết và các bài toán tính thủy lực đường 
ống dẫn chất lỏng, tác giả đã lựa chọn thuật toán và xây dựng chương trình tính thủy lực 
cho hệ thống đường ống dẫn dung dịch tạo bọt cho hệ thống phòng và chữa cháy trên tàu 
biển đáp ứng các yêu cầu của Quy phạm Đăng kiểm Việt Nam. 

Từ khóa: Tính thủy lực, hệ thống phòng chữa cháy.  

Abstract 

This paper presents the necessity of hydraulic calculation for the firefighting system by foam 
on marine vessels. Based on the theoretical basis and hydraulic calculations of fluid 
pipelines, the author selects the algorithm and develops a hydraulic calculation program for 
the foaming solution piping system of the firefighting system in marine vessels, which meets 
the requirements of the Vietnam Register. 

Keywords: Hydraulic calculation, firefighting system. 

1. Đặt vấn đề 

Để đảm bảo khả năng công tác và sự an toàn tuyệt đối phương tiện và thuyền viên, việc trang 
bị hệ thống phòng và chữa cháy cho các tàu biển có những yêu cầu rất chặt chẽ. Về vấn đề này, 
Việt Nam đang áp dụng các quy định mới nhất của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), thông qua các 
bản sửa đổi của SOLAS vào “Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”, QCVN 21:2014/BGTVT. 
Nói chung, các công chất phục vụ phòng và chữa cháy phải cung cấp được đến tất cả các khu vực 
có khả năng xảy ra hỏa hoạn trên tàu với hai thông số cần đảm bảo là: Sản lượng và áp suất công 
chất được cấp tại các vòi phun theo quy định.  

Hiện nay, để tính toán và lựa chọn các thành phần hệ thống chữa cháy, người ta thường sử 
dụng các công thức tính gần đúng, đặc biệt việc tính toán thủy lực hệ thống phun bọt chữa cháy cho 
buồng máy chưa được tính một cách đầy đủ và thường được lấy từ thiết kế của nước ngoài. Bài 
báo liên quan đến việc xây dựng chương trình tính thủy lực đường ống hệ thống phòng và chữa 
cháy cho tàu biển, nó sẽ cho phép lựa chọn các phương án thiết kế theo các yêu cầu của Quy phạm.  

2. Cơ sở lý thuyết 

Với hệ thống phòng và chữa cháy bằng bọt trên tàu, Quy phạm Việt Nam đã có những điều 
khoản cần tuân thủ, cụ thể là yêu cầu về bố trí nguồn cấp và thiết bị chữa cháy, trị số sản lượng và 
áp suất của công chất ra khỏi các vòi phun [2, 8]. Trong khi đó, áp suất phun không chỉ phụ thuộc 
vào thông số bơm cấp, còn phụ thuộc vào sức cản trên hệ thống đường ống dẫn. Vấn đề này cần 
phải giải quyết thông qua bài toán tính toán thủy lực (tính sức cản) của hệ thống đường ống dẫn.  

Đặc điểm của hệ thống cấp bọt phòng và chữa cháy trên tàu là đường ống dài với nhiều  
nhánh chính, trên mỗi nhánh chính được chia thành nhiều nhánh phụ, với các nhánh phụ sẽ dẫn tới 
các vòi phun. Nghiên cứu các tài liệu cơ học ứng dụng [1, 3, 5], với phương pháp sử dụng hệ đặc 
trưng lưu lượng K, việc tính thủy lực của hệ thống đường ống dẫn chất lỏng trên tàu sẽ thuận lợi 
nhiều. Ở đây, tổn thất cột áp trên một đoạn ống có thể được tính bằng: 

   H = hw ≈ hd = J.L             (1) 

Trong đó:   J - độ dốc thủy lực (độ giáng áp suất); 

L - chiều dài của ống. 

Biết lưu lượng ( Q) của dòng chảy đều trong ống có áp là : 

SvQ .             (m3/s)                               (2) 

Trong đó:   v - Vận tốc dòng cháy(m/s); 

S - Diện tích mặt cắt ống (m2). 

Ta có, vận tốc của dòng chảy được xác định theo công thức Sêdi là: 
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   .v C RJ ;                  (3) 

Trong đó:   R -  Bán kính thủy lực; 

C - Hệ số Sedi được tính theo công thức: 
y

d

n
C 










4
.

1 ; 

y - Hệ số phụ thuộc R; 

n - Độ nhám tương đối bề mặt ống [5].  

Từ các công thức trên ta có lưu lượng qua ống là: 

                           JRCSQ ..                                                        (4) 

  Nếu đặt: RCSK .   ta có: JKQ . .                                                                     (5) 

Nếu cho J = 1 thì Q = K (m3/s), có nghĩa K là lưu lượng của dòng chảy qua mặt cắt ướt có độ 
dốc thủy lực bằng 1 đơn vị và được gọi là hệ số đặc trưng lưu lượng được tra bảng theo đường 
kính ống d và độ nhám tương đối bề mặt ống n [5]. 

  Thay:     dh
J

L
  vào Q, ta có: L

K

Q
hH d .

2

2

                                 (6) 

Các trị số của K và L/K2 được tính sẵn cho các loại đường ống có d và n khác nhau và lập 
thành bảng cho v ≥ 1,2 m/s - ứng với chế độ chảy rối hay là khu vực sức cản bình phương [5]. 

Từ đó, để tính với các hệ đường ống phức tạp ta có các trường hợp như sau: 

- Các đoạn ống nối tiếp: Trên các đoạn ống có cùng lưu lượng Q, nhưng tổn thất cột áp bằng 
tổng tổn thất trên các đoạn, ta có: 

                               và                                                                                   (7) 

 

 

- Các đoạn ống song song: Khi đó coi cột áp (H) giữa nút đầu và cuối trên mỗi nhánh bằng 
nhau, còn lưu lượng Q của đoạn ống góp bằng tổng lưu lượng các đoạn ống nhánh, ta có: 

1 1. / iQ K H L , 
2 2 2. /Q K H L ……                   . /m m mQ K H L

                      
(8) 

Từ đó suy ra: 

1

. ( / )
m

i i i

i

Q Q H K L


                                                                           (9) 

 

 và cũng có thể viết được:            (10) 

 

 
 

Sử dụng công thức (10) ta có thể tính được lưu lượng của hai nhánh ống khi cùng xuất phát 
từ một nhánh ống chính.  

3. Xây dựng chương trình tính thủy lực đường ống dẫn dung dịch tạo bọt trên tàu biển 

 Do yêu cầu khi mở van cấp chính dung dịch bọt được phun đồng thời tới tất cả các khu vực 
với áp suất phun trong thời gian quy định nên trên các ống nhánh không lắp van, phân tích hệ thống 
cấp bọt đã được sơ đồ hóa (xem Hình 1), có thể rút ra nhận xét sau: 

- Dung dịch tạo bọt với 96% là nước và 4% là chất tạo bọt [2, 8], với sai số chấp nhận được 
có thể sử dụng phương pháp tính thủy lực cho đường ống nước để tính toán. 

- Để thuật giải đỡ phức tạp, trên mỗi đoạn ống ta thay các thành phần cản cục bộ bằng đoạn 
ống thay thế có trị số cản ma sát tương đương. Do các thông số đường kính ống và chiều dài ống 
đã biết còn lại các thông số Qi , Hi, Pi , hi,… là các thông số phụ thuộc vào nhau, với số phương trình 
nhỏ hơn ẩn số, cần sử dụng phương pháp tính gần đúng dần, với trình tự tính toán như sau: 

1. Sử dụng sức cản ma sát trên đoạn ống tương đương để thay thế các yếu tố cản cục bộ: 

-Tính chiều dài đoạn ống thay thế yếu tố cản cục bộ: 

  .i i

e

i

d
L





                                        (11) 

Trong đó:   Le - Chiều dài đoạn ống thay thế, (m); 

di - đường kính ống,(m);  

2/i i

H
Q

L K



 2

2
1

.
m

i
d

i i

L
H h Q

K

  

 

1

.
.

/

i i

i m

i i

i

K L
Q Q
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 - Tổng hệ số sức cản cục bộ trên đoạn ống;  

i - Hệ số ma sát của ống, do đường ống thô sức cản không phụ thuộc vào hệ 

số Reynold (Re), có thể sử dụng công thức gần đúng sau để tính [4]: 

    
0,250,093.                       (12) 

 Với:  - Hệ số, tính bằng   = eo/ r;   

eo - Độ thô hình học tuyệt đối của mặt trong ống, với ống thép đúc có làm sạch là eo = 0,1 mm; 

r - Bán kính đường ống, r = di/2i ; 

- Chiều dài tổng tương đương khi tính sức cản đường ống là: 

    Lt =  Li + Le                                            (13) 

Trong đó:  Li - Chiều dài thực tế đoạn ống (tính cho cản ma sát, m). 

2. Tính tổng sức cản các đoạn ống của hệ thống đường ống (gần đúng lần thứ nhất). 

Từ đó, ta có công thức tính tổng sức cản trên đoạn ống bằng như sau:  

Do:       

i

i

i

i
i

d

Q

F

Q
v

.

.4


  

Nên:      
2 5

8. .

2. . .

i
i

i

L
h

g d




                                                                                                      (14) 

Trong đó: Qi - Sản lượng chất lỏng trong nhánh ống, bằng tổng sản lượng công chất tới các 
nhánh ống kế tiếp. 

3. Tính lại giá trị lưu lượng (Qi,1 và Qi,2) trên 2 nhánh rẽ tiếp theo theo nguyên tắc đã biết lưu 
lượng (Qi) trên nhánh thứ i (với i = 1, chính là sản lượng công chất trên ống cấp chính từ nút số 1). 
Từ bước 2 như trên ta đã có các giá trị hi, căn cứ vào đó tính được độ dốc thủy lực: 

                           , 1,1

1, 1

, 1,1

i i

i

i i

h
J

L







                                         (15) 

Từ đó tra bảng ta xác định được các hệ số Ki - Hệ số lưu lượng dòng chảy trong nhánh ống 
rẽ thứ 1 và 2. Căn cứ vào công thức (7) có thể tính được lưu lượng vào các nhánh rẽ như sau: 

  

 



 
11

11

1,
/

.
ii

ii

iii
LK

LK
QQ                                       (16) 

4. Hiệu chỉnh lại kết quả tính 

Sau khi có các Qi trên các nhánh rẽ, tính lại tổn thất do sức cản hi theo công thức (14) và tính 
lưu lượng công thức theo (16). Việc tính toán sẽ chấp nhận được nếu thỏa mãn điều kiện:  

 100.Q/Q* ≤ 5%                                                           (17) 

Với: Q*
i là trị số lưu lượng trong lần tính trước thì kết quả tính toán có thể chấp nhận được và 

chuyển sang tính cho các nhánh tiếp theo cho đến nhánh hở cuối cùng của tới vòi phun. 

5. Tính tiếp cho các nhánh nối tiếp theo bằng cách tính lặp lại tương tự như các bước 3 và 4 
như trên. Kết quả cuối cùng ta xác định được các Qi trên các đoạn ống trên nhánh.  

6. Tính áp suất nút cuối của từng đoạn ống bằng công thức chung : 

1,

2, .( )
i

i i i

p
p z h


                                        (18) 

Với:   P1,i- áp suất công chất tại mặt đầu vào đoạn ống thứ i; 

P2,i - trị số áp suất của mặt đầu ra cuối đoạn ống thứ i. 

Bài toán được tính lần lượt từ nút đầu tiên của ống chính (1) đến nút cuối cùng (N) của từng 
nhánh ống đến vòi phun. Trong đó: P1,1 là áp suất của công chất ra tại mặt cắt của đường ống chính 
ra khỏi các bình chứa công chất, ta xác định được sản lượng và áp suất tại các vòi phun công chất. 

Với các công thức tính toán thủy lực đường ống cấp bọt cho hệ thống phòng và chữa cháy 
trên tàu thủy được trình bày như trên, với thuật toán đã được xây dựng, tác giả đã sử dụng ngôn 
ngữ Pascal chạy trên nền Window để xây dựng chương trình tính toán. 
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4. Ví dụ tính toán 

Ví dụ tính cho hệ thống phòng và chữa cháy buồng máy bằng dung dịch tạo bọt CO2 của một 
tàu chở dầu trọng tải 4200 tấn, được sơ đồ hóa trên Hình 1.  

i. Các đại lượng cho trước: 

          Từ hệ thống cấp bọt được thiết kế có các thông số sau:  

- Hệ thống phòng và chữa cháy bằng bọt cho buồng máy là dung dịch bọt CO2, được chứa 
trong 15 bình chứa 45 kg/bình với áp suất công chất trong bình: 58 bar.  

- Như vậy tổng khối lượng CO2 chứa trong các bình là: 675 kg. 

- Hệ thống đường ống được sơ đồ hóa bao gồm 27 đoạn đường ống với 28 nút và 14 vòi 
phun, với hệ số diện tích làm việc của vòi phun là 0,8.  

- Theo sơ đồ, chiều cao vòi phun so với vị trí đặt các bình chứa CO2  là: (-10,98) ÷ (+2.7) m. 

- Các thông số đường kính, chiều dài các đoạn ống, các yếu tố gây cản cục bộ và độ cao hình 
học giữa các nút cuối và đầu chỉ ra trên Bảng 1 (từ cột 1 đến cột 11). Với khuyến cáo trong lưu lượng 
công chất trong ống được tính toán khoảng Q=1200 ÷1 600 kg/ph [8, 9], chọn lưu lượng công chất trong 
đường ống phân phối chính là Q1=1460 kg/ph để tính toán trong lần tính đầu tiên của bài toán.         

- Căn cứ vào diện tích quản lý và tính nguy hiểm của khu vực từ thiết kế, sản lượng các vòi 
phun theo yêu cầu (giả thiết để tính cho lần gần đúng đầu tiên) là: Qpi, Qp2,... Qpn (kg/ph). 

ii. Các đại lượng cần tính: 

- Lưu lượng công chất đi trong các đoạn ống Qi và tại các vòi phun công chất Qpi .  

- Áp suất công chất tại các van xả bọt Ppi (bar). 

- Thời gian tính bằng giây (s) để lượng công chất được phun qua các vòi phun đạt được 85% 

lượng công chất chứa của hệ thống (tp), được xác định bằng công thức: 

   
0,85.

60.
1

Q
htt np
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                       (19) 

Trong đó:  Qpi - lưu lượng công chất được phun qua các vòi phun (kg/ph); 

Qht - Lượng công chất chứa trong hệ thống (kg). 

- Lượng phun trên đơn vị lỗ phun Qpi (kg/ph/mm2) được xác định là: 

   
4.

.

pi

pi

p

Q
q

d
            (20) 

Trong đó:  Qpi - Lưu lượng công chất các vòi phun (kg/ph); 

dp - Đường kính lỗ phun (mm). 

 
 

Hình 1. Sơ đồ hệ thống đường ống dẫn cấp bọt để phòng và chữa cháy trên tàu biển 
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Bảng 1. Số liệu đầu vào để tính hệ thống phun bọt cứu hỏa 

Thứ 
tự  

đoạn 
ống 

Nút 
đầu 

Nút 
cuối 

Vòi 
phun 

số 

Kích thước (mm) 
Các yếu tố gây 

 cản cục bộ 

Độ cao  
giữa nút 

cuối và đầu 
(m) 

 

Lưu lượng  
trong ống, 
Qi (kg/ph) 

Áp suất (bar) 

Đường 
kính, d 

Chiều 
dài, l 

Si1 Si2 Si3 Si4 
Nút 
đầu 

Nút 
cuối 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 1 2  53,3 8,11 1 1  4 -1,9 1460 51,73 47,68 

2 2 3  53,3 3,6  2  1 0 503,33 47,68 47,5 

3 3 4  22 3,8  3  1 3,8 197,52 47,50 43,92 

4 4 5 402 22 4,3  4 1 1 2,4 100,35 43,92 43,45 

5 4 6 401 22 4,3  5  1 -0,85 97,17 43,92 42,73 

6 3 7  36,3 2,1  6 1  0 305,81 47,5 47,15 

7 7 8 201 22 0,85  7  1 -0,85 122,67 47,15 46,83 

8 7 9  22 5,21  8 1 1  183,14 47,15 42,16 

9 9 10 203 22 1,85  9 1 1 -0,85 92,63 42,16 41,64 

10 9 11 202 22 3,95  10  2 -0,85 90,51 42,16 41,10 

11 2 12  53,3 3,37  11  1 -4,0 959,27 47,68 46,67 

12 12 13  53,3 4  12  1  563,48 46,67 46,54 

13 13 14  42,2 6,14   1   348,6 46,54 46,05 

14 14 15 101 22 3,5  1  1 -3,5 109,95 46,05 45,43 

15 14 16  36,3 6,25   1 1  238,65 46,05 45,54 

16 16 17 102 22 0,85  1  1 -0,85 107,78 45,54 44,97 

17 16 18 103 22 8,23   1 1 -0,85 130,87 45,54 42,32 

18 13 19  36,3 4  1  1  214,88 46,54 46,17 

19 19 20 104 22 0,85  1  1 -0,85 111,75 46,17 45,68 

20 19 21 105 22 8,45   2 2  103,13 46,17 44,02 

21 12 22  42,2 1,5  1  1  395,79 46,67 46,28 

22 22 23 204 22 0,85  1  1 -0,85 112,37 46,28 45,79 

23 22 24  36,3 4,9   1 1  283,42 46,28 41,96 

24 24 25 205 22 1,2  1  1 -1,2 125,83 41,96 41,44 

25 24 26  22 4,6   1 1  157,59 41,96 38,36 

26 26 27 206 22 4,09  1  2 -0,85 79,15 38,36 37,69 

27 26 28 207 22 3,62   1 1 -0,85 78,44 38,36 37,44 

Ghi chú: Trong Bảng 1 có Si1- Số yếu tố cản do van chặn; Si2- Số yếu tố cản do 3 ngả rẽ nhánh; Si3- 
Số yếu tố cản do 3 ngả đi thẳng; Si4- Số lượng yếu tố cản do ống cong 900. 

iii. Kết quả tính toán: 

Sử dụng chương trình tính đã được xây dựng, với ví dụ tính toán trên kết quả được lập trong 
các Bảng 1 (Cột 12 - 14) và Bảng 2 như sau:  

- Với các vòi phun có hành trình phun là h = 9 mm và đường kính lỗ phun là d = 9,24 mm thì 
sau 24s, lượng công chất được xả ra qua các vòi phun là 591,4kg đạt gần 86% với yêu cầu là 688 
kg và hoàn toàn thỏa mãn các yêu cầu đặt ra của Quy phạm.  

- Áp suất phun bọt tại các vòi phun từ 37,44 bar (tại vòi phun số 207) đến 45,79 bar (tại vòi 
phun số 204), trị số áp suất đều đạt so với yêu cầu 25 bar.  

Bảng 2. Kết quả tính lưu lượng và áp suất công chất tại các vòi phun 

Vị trí vòi phun 5 6 8 10 11 13 17 18 20 21 23 25 27 28 

Lưu lg. phun,  
Qpi (kg/ph) 

100   97,2 123 92,4 90,5 110 108 131 118 103 112 126 79,2 78,5 

Áp suất phun 
Ppi (bar) 

43 42,7 46,8 41,6 41,1 45,4 45,0 42,3 45,9 44,0 45,8 41,4 37,7 37,4 

Lg. CO2 phun 
sau 24 s ở vòi 
phun (kg) 

40 45,3 49,1 37,1 36,2 43,9 43,1 52,4 44,7 41,3 44,9 50,3 31,7 31,4 

Yêu cầu 47   47,0 57,0 47,0 47,0 57,0 47,0 57,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 

Ghi chú: Vị trí các vòi phun trong Bảng 2 ứng với nút cuối các nhánh rẽ cuối trong Bảng 1 
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5. Kết luận 

 1. Đã chọn lựa thuật toán và xây dựng phần mềm chuyên dụng để tính toán thủy lực đường 
ống cho hệ thống cấp bọt phòng và chữa cháy trên tàu, phù hợp với các yêu cầu thực tế. 

2. Sử dụng chương trình tính cho tàu chở dầu 4200 tấn. Các kết quả tính toán là phù hợp và 
thỏa mãn các yêu cầu đặt ra của Quy phạm [2, 8]… 

 3. Khi sử dụng chương trình tính cho phép ta có thể thay đổi các thông số kích thước đường 
ống để có thể hiệu chỉnh cho các thông số lưu lượng và áp suất trên các vòi phun công chất chữa 
cháy theo các yêu cầu trong quá trình thiết kế hệ thống. 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

[1] Nguyễn Hữu Chí. Cơ học chất lỏng ứng dụng. Tập I và II. NXB Đại học và THCN. Hà Nội, 1976. 

[2] Đăng kiểm Việt Nam (VR). Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. TCVN 6259-3:2015.  

[3] Lê Danh Liên. Cơ học chất lỏng ứng dụng. Nhà xuất bản KH và KT. Hà Nội. 2007. 

[4] Đặng Hộ. Thiết kế và trang trí động lực tàu thuỷ. Nhà xuất bản GTVT. Hà Nội, 1986. 

[5] Phạm Văn Vĩnh. Cơ học chất lỏng ứng dụng. Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội, 2005. 

[6] Hiệp hội chống cháy quốc gia Mỹ - Ủy ban kỹ thuật về bọt. Tiêu chuẩn về bọt có độ dãn nở 
cao, thấp trung bình (NFPA 11), 2002. 

[7] Hiệp hội chống cháy quốc gia Mỹ - Ủy ban kỹ thuật về CO2. Tiêu chuẩn về hệ thống chữa 
cháy bằng CO2 (NFPA 12), 2000. 

[8] Hiệp hội chống cháy quốc gia Mỹ - Ủy ban kỹ thuật về phun bọt - nước. Tiêu chuẩn cho việc 
lắp đặt hệ thống phun bọt - nước (NFPA 16), 2003. 

[9] Y.E.Ydelting, Sách hướng dẫn và tra cứu về sức cản thủy lực. Nhà xuất bản Lêningrat (Tài 
liệu Tiếng Nga), 1960. 

 
Ngày nhận bài:  04/12/2019 
Ngày nhận bản sửa: 28/12/2019 
Ngày duyệt đăng: 04/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 

28                                                  Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải            Số 61 - 01/2020  
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METHOD OF ASSESSMENT THE EFFECT OF UNCERTAINTIES ON THE HULL 
GIRDER ULTIMATE STRENGTH 
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Tóm tắt 

Kết cấu tàu và công trình biển đang khai thác luôn chứa đựng nhiều yếu tố làm ảnh hưởng 
đến độ bền như ăn mòn, biến dạng, ứng suất dư, vết nứt, vết lồi lõm,... Việc đánh giá ảnh 
hưởng của những yếu tố này đến độ bền tới hạn của kết cấu thân tàu là một đòi hỏi mang 
tính chất thời sự vì nó liên quan đến sinh mạng của đoàn thủy thủ, tổn thất về tàu, về hàng 
hóa, ô nhiễm môi trường biển. Bài báo này sẽ đề xuất một số giải pháp dựa trên phương 
pháp xác định mô men chống uốn tới hạn của các tác giả Paik và Mansour (1995) để đánh 
giá ảnh hưởng của biến dạng ban đầu, ứng suất dư và ăn mòn đến độ bền tới hạn của tàu. 

Từ khóa: Độ bền tới hạn, kết cấu thân tàu, ăn mòn, biến dạng ban đầu, ứng suất dư. 

Abstract 

Ship and offshore structures always consist of several uncertain factors that influence 
significantly on the hull girder ultimate strength such as corrosion, deformations, residual 
stresses, fatigue cracks, and dents, etc… The assessment of the above-mentioned factors 
on the hull girder ultimate strength is an essential demand because of the correlation in life 
of crews, loss of ship structures, loss of cargo, and ocean environmental pollution. This paper 
will propose several solutions based on a method of ultimate bending moment determination 
suggested by Paik and Mansour (1995), to evaluate the effect of initial deformations, residual 
stresses, and general corrosion on the hull girder ultimate strength. 

Keywords: Ultimate strength, hull structure, corrosion, initial deformation, residual stress. 

1. Tổng quan 

Việc xác định độ bền tới hạn của thân tàu nhằm đánh giá khả năng đi biển của tàu. Việc làm 
này có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu những rủi ro như hư hỏng kết cấu hoặc gãy tàu khi 
độ bền thân tàu không đảm bảo. Độ bền của thân tàu thường bị sụt giảm theo thời gian, đặc biệt là 
những tàu có tuổi đời khai thác lớn và những tàu khai thác trong điều kiện khắc nhiệt về môi trường 
biển, về tải trọng, về hàng hóa và các chế độ bảo dưỡng sửa chữa không đảm bảo. Ngoài ra, những 
yếu tố tồn tại trên kết cấu thân tàu cũng là nguyên nhân suy giảm về độ bền của tàu như các biến 
dạng ban đầu, ứng suất dư tại các vị trí hàn kết cấu và tôn vỏ, ăn mòn trên kết cấu thân tàu. 

Nhiều nghiên cứu đi sâu vào phân tích, đánh giá ảnh hưởng của biến dạng ban đầu và ứng 
suất dư đến độ bền dọc và ngang chung của thân tàu. Dow (1981) [1] và các cộng sự đã tiến hành 
đánh giá ảnh hưởng của biến dạng ban đầu và ứng suất dư lên độ bền dọc tới hạn của tàu chiến 
trong trường hợp tải trọng tĩnh và tải trọng động (gây ra do hiện tượng slamming hoặc các va chạm). 
Gannon (2002) [2] và các cộng sự sử dụng phương pháp Smith để phân tích ảnh hưởng của hai 
yếu tố trên đến độ bền dọc và ngang tới hạn của hình hộp có kết cấu dạng tàu. Trong khi đó, Gao 
(2013) [3] và các cộng sự đã đề xuất một phương pháp để đánh giá độ bền tới hạn của thân tàu dựa 
trên phương pháp phần tử hữu hạn phi tuyến. Phương pháp này đã được vận dụng để đánh giá 
ảnh hưởng của các khuyết tật ban đầu lên năm nhóm tàu khác nhau. Một nghiên cứu khác của 
nhóm tác giả Lillemae (2014) [4] và các cộng sự tập trung vào ảnh hưởng của biến dạng ban đầu 
của tôn vùng thượng (tôn dày 3 mm) tới độ bền thân tàu khách du lịch nhiều tầng boong. 

Về ảnh hưởng của ăn mòn đến độ bền kết cấu thân tàu, Ikeda (2001) [5] và các cộng sự đã 
sử dụng tàu dầu mạn đơn để nghiên cứu vấn đề này. Nhóm tác giả này đã sử dụng phương pháp 
phần tử hữu hạn và phương pháp Smith để đánh giá ảnh hưởng của ăn mòn chung lên độ bền dọc 
tới hạn của tàu. Paik (2002; 2003) và các cộng sự đã vận dụng phương pháp phân tích tiến trình hư 
hỏng của kết cấu tàu thủy [6] và phương pháp phần tử hữu hạn phi tuyến [7] để phân tích sự tác 
động của ăn mòn và vết nứt trên kết cấu thân tàu tới độ bền tới hạn, mô men chống uốn của mặt 
cắt ngang. Trong các nghiên cứu của nhóm tác giả Kim (2012; 2014a; 2014b) và các cộng sự, 
chương trình ALPS/HULL đã được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của ăn mòn đến độ bền của 
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tấm có nẹp gia cường và độ bền tới hạn của thân tàu cho bốn tàu dầu mạn kép (VLCC, Suezmax, 
Afamax, Pramax) [8, 9] và kho chứa và lọc dầu thô (FPSO) [10]. Bên cạnh đó, chủng loại tàu 
container cũng được lựa chọn để đánh giá ảnh hưởng của ăn mòn đến độ bền dọc và độ bền xoắn 
của thân tàu như trong các nghiên cứu của Cui (2015; 2017) [11, 12] và các cộng sự. 

Các nghiên cứu được giới thiệu ở trên chủ yếu vận dụng phương pháp phần tử hữu hạn phi 
tuyến thông qua các phần mềm trên máy tính. Khi đó yếu tố biến dạng ban đầu và ăn mòn được mô 
hình hóa trực tiếp trên chi tiết kết cấu của tàu. Ngoài ra, các phương pháp khác chỉ đánh giá độc lập 
ảnh hưởng của các yếu tố bất định trong bài toán kiểm tra bền kết cấu thân tàu. Vì vậy bài báo này 
đề xuất một số giải pháp dựa trên phương pháp xác định mô men chống uốn tới hạn của các tác giả 
Paik và Mansour (1995) [14] có thể đánh giá ảnh hưởng một cách độc lập hoặc kết hợp các yếu tố 
bất định bao gồm biến dạng ban đầu, ứng suất dư và ăn mòn chung tới độ bền tới hạn của kết cấu 
thân tàu. 

2. Yếu tố bất định 

Biến dạng ban đầu trên kết cấu thân tàu vỏ thép là do kết quả của các quá trình gia công, lắp 
ráp và hàn các kết cấu này với nhau hình thành thân tàu, việc bốc xếp vận chuyển cũng như do quá 
trình nhiệt luyện thép. Các biến dạng đuợc chia thành 3 nhóm bao gồm: biến dạng của tấm tôn nằm 
giữa các cơ cấu (wopl), biến dạng của các cơ cấu (woc) và độ lệch của cơ cấu so với vị trí ban đầu 
(wos) (xem Hình 1). Các nghiên cứu thực tế đã tổng kết và phân mức độ biến dạng thành ba mức là 
mức nhỏ, mức vừa và mức lớn với các giá trị biến dạng lớn nhất được thể hiện như trong Bảng 1. 

 

 

Hình 1. Biến dạng ban đầu Hình 2. Ứng suất dư trên kết cấu thân tàu 
 

Ứng suất dư tồn tại xung quanh đường hàn nối các chi tiết kết cấu là do nhiệt lượng sinh ra 
trong quá trình hàn, do sự không đồng chất của vật liệu cũng như các yếu tố tác động khi làm nguội. 
Trên thực tế, ứng suất dư bao gồm: ứng suất dư trên tấm tôn nằm giữa các cơ cấu, ứng suất dư 
trên bản thành của cơ cấu, và sự mềm hóa trong vùng ảnh hưởng nhiệt (xem Hình 2). Các ứng suất 
dư này cũng được phân thành ba mức độ khác nhau như trong Bảng 2. 

 

Bảng 1. Giá trị lớn nhất của các biến dạng ban đầu 

Mức độ A0 / mm B0 / mm C0 / mm 

Nhỏ 0,025β2t a/1000 a/1000 

Vừa 0,100β2t a/1000 a/1000 

Lớn 0,300β2t a/1000 a/1000 
 

Bảng 2. Ứng suất dư trên kết cấu thân tàu 

Mức độ σrcx / MPa σrtx / MPa 

Nhỏ -0,05σy  σy 

Vừa -0,15σy  σy 

Lớn -0,30σy  σy 
 

 

Trong đó:  a là chiều dài tấm;  

b là chiều rộng tấm tôn;  

t là chiều dày tấm tôn;  

β là tỉ lệ độ mảnh của tấm;  

A0, B0, C0 lần lượt là các giá trị lớn nhất của các biến dạng kể trên;  

bt là chiều rộng vùng ứng suất dư chịu kéo; σrcx là ứng suất dư của vùng chịu nén; 

 σrtx là ứng suất dư của vùng chịu kéo;  

σy là ứng suất chảy dẻo của vật liệu. 

Ăn mòn xuất hiện trên các kết cấu tàu là do nhiều yếu tố có thể kể đến như hệ thống bảo vệ 
chống ăn mòn, loại hàng hóa chuyên chở, nhiệt độ, độ ẩm, độ pH hoặc các thành phần hóa học,… 

b

a

A0

B0

C0

a

w
w

woc
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opl
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Tùy theo môi trường làm việc cụ thể của từng vùng kết cấu của tàu, các dạng ăn mòn xuất hiện 
cũng khác nhau như ăn mòn đều (general corrosion), ăn mòn điểm (pitting corrosion), ăn mòn rãnh 
(grooving corrosion), ăn mòn khe hở (crevice corrosion), ăn mòn điện hóa (galvanic corrosion), ăn 
mòn do mài mòn (erosion corrosion), ăn mòn do xâm thực (cavitation), ăn mòn do ứng suất (stress 
corrosion) và ăn mòn do mỏi (fatigue corrosion),… Trong các dạng ăn mòn kể trên thì ăn mòn chung 
là phổ biến nhất. Ăn mòn chung được thể hiện thông qua các mô hình ăn mòn do các nhóm tác giả 
và các nhà nghiên cứu công bố. Trong nghiên cứu này, tác giả áp dụng mô hình ăn mòn của tác giả 
Paik và các cộng sự do mô hình này được thiết lập dựa trên dữ liệu thống kê về ăn mòn của nhóm 
tàu hàng và tàu dầu. Các thông số tỉ lệ ăn mòn, r(t), và chiều dày ăn mòn, d(t), được xác định qua 
các công thức sau:  

r(t) = C1        (1) 

d(t) = C1(t - T0)C2       (2) 

Trong đó:  t là số năm khai thác của tàu (tuổi của tàu); 

T0 là thời gian lớp sơn chống gỉ vẫn còn tác dụng;  

C1 là tỉ lệ ăn mòn hàng năm; C2 là hệ số (C2=1). 

3. Phương pháp Paik và Mansour (1995)  

3.1. Phương pháp xác định mô men chống uốn tới hạn của thân tàu 

Trong nghiên cứu trước của tác giả [13], phương pháp Paik và Mansour (1995) [14] được giới 
thiệu và vận dụng để xác định mô men chống uốn tới hạn của thân tàu. Bài báo sẽ vận dụng phương 
pháp này và đề xuất một số điều chỉnh để có thể đưa yếu tố khuyết tật ban đầu và ăn mòn vào. 

3.2 Phương pháp đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố bất định lên độ bền dọc chung tới hạn 

Đánh giá ảnh hưởng của biến dạng ban đầu và ứng suất dư: 

Chiều rộng hữu dụng của mép kèm (be) của các phần tử kết cấu có mép kèm trên mặt cắt ngang 
được sử dụng thay thế cho chiều rộng mép kèm (b) ban đầu thông qua công thức sau: 

𝑏𝑒

𝑏
=

𝜎𝑥𝑎𝑣+𝜎𝑟𝑥

𝜎𝑚𝑎𝑥
        (3) 

Trong đó:  σxav giá trị trung bình của ứng suất nén dọc trục;  

σrx là ứng suất dư trên tấm tôn. 

Khi ứng suất nén dọc trục lớn nhất (σmax) bằng với ứng suất chảy dẻo của vật liệu (σyp) tại vị 
trí y = bt hoặc y = b - bt (xem Hình 2) thì ứng suất nén (σxav) sẽ đạt ứng suất tới hạn (σxU). 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑥𝑎𝑣 + 𝜎𝑟𝑥 −
𝑚2𝜋2𝐸

8𝑎2 (𝑤𝑝𝑙
2 − 𝑤𝑜𝑝𝑙

2 )𝑐𝑜𝑠 (
2𝜋𝑏𝑡

𝑏
)   (4) 

2𝑏𝑡

𝑏
=

𝜎𝑟𝑐𝑥

𝜎𝑟𝑐𝑥−𝜎𝑟𝑡𝑥
       (5) 

Trong đó:  m là số trạng thái của sóng biến dạng của tấm; 

E là mô đun đàn hồi của vật liệu; wpl là biến dạng của tấm. 

Đánh giá ảnh hưởng của ăn mòn: 

Để đánh giá được ảnh hưởng của ăn mòn lên độ bền kết cấu thân tàu thông qua mô men uốn 
tới hạn thì chiều dày ăn mòn, d(t), được đưa vào các thông số về chiều dày của tấm mép kèm (tp), 
tấm bản thành cơ cấu (tw), và tấm bản cánh cơ cấu (tf) theo các công thức sau: 

𝑡𝑝 = 𝑡𝑝0 −  𝐶1(𝑡 − 𝑇0)𝐶2      (6) 

𝑡𝑤 = 𝑡𝑤0 −  𝐶1(𝑡 − 𝑇0)𝐶2      (7) 

𝑡𝑓 = 𝑡𝑓0 − 𝐶1(𝑡 − 𝑇0)𝐶2      (8) 

Trong đó:  tp0 là chiều dày ban đầu của tấm mép kèm;  

tw0 là chiều dày ban đầu của tấm bản thành;  

tf0 là chiều dày ban đầu của tấm bản cánh. 

4. Áp dụng 

4.1. Lựa chọn tàu 

Bài báo lựa chọn tàu chở hàng rời như đã giới thiệu trong nghiên cứu trước của tác giả [13]. 
Hình 3 thể hiện tỉ lệ ăn mòn hàng năm của các nhóm chi tiết kết cấu trong mặt cắt ngang thân tàu. 
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4.2. Kết quả mô men chống uốn dọc chung tới hạn của tàu 

Mô men chống uốn tới hạn cho tàu hàng rời đã được tính toán cho trường hợp tàu trên đỉnh 
sóng (Muh) và tàu trên đáy sóng (Mus) như các bảng dưới đây. Bảng 3 thể hiện mô men cho trường 
hợp kết cấu của tàu là nguyên vẹn (không chứa khuyết tật ban đầu và ăn mòn). Bảng 4 diễn tả các 
giá trị mô men khi kết cấu thân tàu tồn tại các khuyết tật ban đầu (bao gồm biến dạng ban đầu và 
ứng suất dư) với các mức độ khác nhau như nhỏ, vừa và lớn. Trong khi đó, Bảng 5 minh họa kết 
quả tính toán mô men cho trường hợp kết cấu thân tàu chỉ chịu tác động của ăn mòn và trường hợp 
kết cấu thân tàu vừa chịu tác động của ăn mòn vừa chịu tác động của khuyết tật ban đầu. Kết quả 
tính toán dưới đây phù hợp với giả thuyết kết cấu thân tàu sẽ bắt đầu ăn mòn từ năm thứ 6 tính từ 
lúc bắt đầu đưa vào khai thác. 

 
Hình 3. Tỉ lệ ăn mòn của các nhóm chi tiết kết cấu tàu chở hàng rời (mức độ: vừa) 

 

Bảng 3. Mô men chống uốn tới hạn 

Trường hợp kết cấu nguyên vẹn 
Bảng 4. Mô men chống uốn tới hạn 

Trường hợp kết cấu có khuyết tật ban đầu 

Mô men Nguyên vẹn 

Muh, MN.m 19266 

Mus, MN.m 17984 
 

Mô men 
Khuyết tật ban đầu 

Nhẹ Vừa Lớn 

Muh, MN.m 19213 19217 19226 

Mus, MN.m 17941 17944 17951 
 

 

Bảng 5. Mô men chống uốn tới hạn 

Trường hợp kết cấu chứa ăn mòn hoặc ăn mòn kết hợp khuyết tật ban đầu 

Mô 
men 

Yếu tố 
Tuổi của tàu (năm) 

1÷5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Muh 
(MN.m) 

Ăn mòn 19266 19203 19188 19141 19063 18985 18907 18828 18750 18672 18594 

Ăn mòn + Khuyết tật (nhẹ) 19213 19198 19183 19136 19057 18978 18900 18821 18742 18664 18585 

Ăn mòn + Khuyết tật (vừa) 19217 18671 18656 18608 18527 18447 18366 18286 18205 18125 18044 

Ăn mòn + Khuyết tật (lớn) 19226 16798 16779 16726 16639 16552 16464 16377 16290 16203 16116 

Mus 
(MN.m) 

Ăn mòn 17984 17905 17895 17853 17779 17705 17631 17558 17484 17410 17336 

Ăn mòn + Khuyết tật (nhẹ) 17941 17929 17919 17876 17802 17727 17653 17579 17504 17430 17356 

Ăn mòn + Khuyết tật (vừa) 17944 17436 17425 17381 17305 17229 17153 17077 17001 16925 16849 

Ăn mòn + Khuyết tật (lớn) 17951 15770 15756 15708 15627 15546 15466 15385 15304 15223 15142 
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5. Kết luận 

Bài báo đã giới thiệu và đề xuất một số giải pháp để đánh giá ảnh hưởng của khuyết tật ban 
đầu và ăn mòn tới độ bền tới hạn của tàu thông qua mô men chống uốn tới hạn. Các yếu tố này có 
thể được đánh giá một cách độc lập hoặc kết hợp các yếu tố. Phương pháp xác định mô men chống 
uốn tới hạn có gắn với các yếu tố bất định đã được áp dụng vào tàu hàng rời với kết quả mô men 
chống uốn tới hạn như trong các Bảng 3 ÷ 5. 

Với các đề xuất trong bài báo, việc đánh giá ảnh hưởng các yếu tố bất định (biến dạng ban 
đầu, ứng suất dư và ăn mòn) tới độ bền tới hạn của tàu là khả thi. Đây cũng là hướng phát triển tiếp 
theo của nghiên cứu nhằm đánh giá một cách cụ thể các tác động của các yếu tố này lên độ bền tới 
hạn của nhiều chủng loại tàu khác nhau. 

Kết quả nghiên cứu của bài báo đóng vai trò quan trọng trong việc xác định độ bền tới hạn của 
các tàu đang khai thác khi kết cấu thân tàu tồn tại các yếu tố gây ảnh hưởng xấu tới độ bền. Trên cơ 
sở đánh giá độ bền tới hạn, chủ tàu sẽ có những điều chỉnh trong kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa 
hoặc có những can thiệp trong kế hoạch khai thác để đảm bảo an toàn cho tàu, cho hàng hóa, cho 
đoàn thủy thủ và cho môi trường biển. Ngoài ra, kết quả của nghiên cứu còn làm căn cứ cho các bài 
toán khác liên quan đến kết cấu thân tàu như bài toán rủi ro, bài toán độ tin cậy của kết cấu. 
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BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HÀM SUY THOÁI 

FORECASTING THE DURABILITY OF FERRO-CONCRETE CONSTRUCTIONS 
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Tóm tắt 

Bài viết trình bày tóm tắt phương pháp đánh giá tuổi thọ của kết cấu bê tông cốt thép bằng 
phương pháp hàm suy thoái, có xét tới các tác động của môi trường xâm thực trong các mô 
hình tính toán như: sự thay đổi tương đối về độ bền của các lớp bê tông tiếp xúc với môi 
trường xâm thực; tọa độ của miền suy thoái; loại đường đẳng suy thoái. 

Từ khóa: Phương pháp hàm suy thoái, môi trường xâm thực, tuổi thọ của kết cấu bê tông cốt thép. 

Abstract 

The paper summarizes the method of assessing the life of reinforced concrete structures 
by the regression function, taking into account the impacts of aggressive environment in 
the computational models such as: relative change on the durability of concrete layers in 
contact with aggressive environment; coordinates of the degraded domain; type isometric 
regression line. 

Keywords: Regression function method, aggressive environment, service life of reinforced concrete 
structure. 

1. Đặt vấn đề 

Trong quá trình vận hành, các kết cấu bê tông cốt thép tiếp xúc với các yếu tố môi trường 
khác nhau như: năng lượng, vật lý, hóa học, công nghiệp,…. Việc xét tác động của các yếu tố này 
đến sự làm việc của kết cấu công trình được thực hiện bằng cách sử dụng các hệ số an toàn khác 
nhau. Các hệ số này không phản ánh đầy đủ sự làm việc thực của kết cấu và thường không tính 
đến cơ chế thay đổi tính chất của vật liệu dưới tác động của môi trường xâm thực. Việc tính toán độ 
bền và độ tin cậy của các kết cấu nên xét đến động lực học của các quá trình xảy ra trong vật liệu 
dưới tác động của môi trường xâm thực. Với điều này, các đặc tính cơ bản của tính kháng của bê 
tông đối với tác dụng của các hoạt chất hóa học phải được xác định và cơ chế tương tác của vật 
liệu với môi trường cũng phải được xác định. 

Để đánh giá chính xác hơn về độ bền và nâng cao an toàn trong quá trình vận hành, việc tính 
toán kết cấu phải phản ánh sự làm việc thực tế của chúng dưới tác động kết hợp của tải trọng và 
môi trường xâm thực, cũng như tính đến tính chất ngẫu nhiên của các giá trị được chấp nhận trong 
tính toán [7].  

Do đó, việc xây dựng phương pháp xác suất để tính toán kết cấu bê tông cốt thép, có tính 
đến ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau và phản ánh tin cậy sự làm việc thực sự của kết cấu, là 
một nhiệm vụ cấp bách. 

2. Dự đoán độ bền của cấu kiện bê tông bằng phương pháp hàm suy thoái 

Mỗi cơ chế suy thoái tương ứng với một mô hình cụ thể, cho phép mô tả quá trình suy thoái 
bằng các hàm riêng biệt. Dạng tổng quát của hàm suy thoái có thể được biểu diễn bằng biểu thức 
sau [4]: 

     / 0 ,  ,  ,  ,  ,  ,  D B t B f t T c h a   ,       (1) 

Trong đó:  t là thời gian;  

T là nhiệt độ; σ là ứng suất; 

с nồng độ môi trường xâm thực;  

h là đặc tính hình học;  

α và a - là các thông số suy thoái.  

Đối với các cấu kiện chịu nén hoặc kéo dọc trục, hàm suy thoái về độ cứng và khả năng chịu 
tải có thể là: 

   
 

 
 

0

0

/ ,  ,  ,  ,  c

F Ft

D W E dxdy E t y x dxdyt y x   ,     (2) 
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/ ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  p

F Ft

ND E dxdy t y x E t y x dxdyt y x t y x    ,    (3) 

   
 

 
 

0

0

/ ,  ,  ,  ,  
F Ft

D dxdy t y x dxdyt y xN     .      (4) 

Đối với các cấu kiện chịu uốn hàm suy thoái về độ cứng và khả năng chịu tải có dạng sau: 

   
 

 
 

2 2

0

0

/ ,  ,  ,  ,  u

F Ft

D W E y dxdy E t y x y dxdyt y x   ,    (5) 

     
 

   
 

0 0

0

/ ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  p

F Ft

MD E ydxdy t y x E t y x ydxdyt y x t y x    ,   (6) 

   
 

 
 

0

0

/ ,  ,  ,  ,  
F Ft

D ydxdy t y x ydxdyt y xM     .      (7) 

Các hàm suy thoái, khi mô tả quá trình tương tác giữa các cấu kiện với môi trường, cho phép 
xét tới đặc trưng phân phối của môi trường xâm thực theo thể tích, ứng suất trên diện tích tiết diện 
ngang và xét tới mối quan hệ giữa các hàm suy thoái khác nhau: 

              ;  ;  D f D D f D D f DN W N WM M   .     (8) 

Các dạng chủ yếu của các hàm suy thoái được đề xuất dưới dạng các mô hình hiện tượng 
[1, 3, 4, 5]. Trong các mô hình suy thoái tuyến tính, vị trí của các đường đồng mức được đặc trưng 
bởi hai tham số a và α, trong đó a là tọa độ của mặt suy biến, đặc trưng cho tốc độ suy biến dưới 
tác động của ứng suất và môi trường xâm thực; α là một đặc tính của cơ chế suy thoái, được định 
nghĩa là góc nghiêng của đường thẳng đồng mức so với trục tọa độ (Hình 1 a). 

Để mô tả sự xuống cấp của vật liệu xi măng trong các dung dịch axit có nồng độ thấp, dựa 
trên phân tích đường đồng mức suy thoái (Hình 1 b), đề xuất dùng mô hình thể hiện trong Hình 1 c. 
Nó được áp dụng cho các vật liệu trong đó có 3 vùng được phân biệt rõ ràng trên đường đồng mức 
suy thoái: 1) phá hủy; 2) suy thoái tiềm ẩn; 3) cứng hóa tự nhiên. 

Trong quá trình khai thác kết cấu trong các điều kiện môi trường xâm thực, thuận tiện là sử 

dụng chỉ báo độ sâu (a) và sự thay đổi tính chất trên bề mặt của phần tử (, H, E) làm tham số suy 
giảm. Nếu những đặc trưng sức bền - đàn hồi là mô đun đàn hồi, thì xét đến những mô hình được 
trình bày trong Hình 1 b, quy luật biến thiên của E dọc theo chiều cao của tiết diện h có dạng [2, 3, 
4, 5]: 
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,  khi    

E h a y h
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    (9) 

Hàm suy giảm độ cứng của phần tử hình chữ nhật có kích thước b × h khi chịu nén (D(Wc)) 
được xác định bởi biểu thức: 

 
 

 
 

/2

0
0

0

2 / ( )
h

c

c

W t
D W E y bdy E bh

W t
          (10) 

Khi tích phân biểu thức (10) có xét tới (9) chúng ta có: 

  0 1 2 3 4 min 0 max 1 2 3 42 1 2

0 0 0 0 0

2
2c

a a a a a E a E a a a aE E E
D W

E E h E h E h E h

          
         

     
 (11) 

Nếu 
0 0a  , 

1 0a  , 
2 1a a , 

3 1a a , 
4 1a a , 

max 0E E  và 
2 0E E , thì chúng ta nhận được mô 

hình dạng bậc có hàm suy giảm dạng sau: 

  1 1 01 2 (1 / ) /cD W a E E h           (12) 

Nếu 
0 0a  , 

1 0a  , 
3 2a a , 

4 2a a , 
max 0E E  và 

2 0E E , thì chúng ta nhận được mô hình 

tuyến tính cho trên Hình 2 a. Hàm suy giảm có dạng: 
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  2 1 01 2 (1 / ) /cD W a E E h          (13) 

Nếu 
1 0a a , 

2 0a a , 
3 0a a , 

4 0a a , 
max 0E E , 

1 0E E , 
2 0E E  và 

min 0E  , thì chúng ta có 

hàm suy thoái không đồng nhất: 

  01 2 /cD W a h           (14) 

Mô hình suy thoái đồng nhất cũng là một trường hợp đặc biệt của mô hình tổng quát, khi 

0 0a  ,
1 2 3 4 / 2a a a a h    , 

max 1E E , 
2 1E E : 

   0/c tD W E E          (15) 

 

3. Áp dụng hàm suy thoái để đánh giá tuổi thọ của kết cấu bê tông cốt thép 

Xét một phần tử chịu uốn có tiết diện ngang hình chữ nhật bố trí cốt thép đơn (ví dụ một tấm 
có cốt thép ở vùng chịu kéo). Giả sử sự suy thoái của bê tông tấm do môi trường xâm thực lỏng gây 
ra. Khi đó, các sơ đồ tính toán có thể về cường độ (khả năng chịu tải) của mặt cắt ngang của phần 
tử chịu uốn, sẽ có dạng (Hình 2). 

Các sơ đồ tính toán cho thấy: vùng suy thoái (xij) nằm trong vùng chịu nén (xij ≤ xi); cường độ 
tính toán, mô đun biến dạng trong vùng suy thoái có thể thay đổi theo các luật khác nhau. 

Trong Hình 2, các ký hiệu sau được sử dụng:  

Rs, Rb - là cường độ tính toán của bê tông và cốt thép;  

xi - là chiều cao của vùng chịu nén;  

h, h0 là tổng chiều cao và chiều cao làm việc của tiết diện;  

As là diện tích mặt cắt ngang của cốt thép;  

b là chiều rộng của mặt cắt ngang của phần tử;  

xij là chiều cao của vùng suy thoái. 

Bổ sung thêm các ký hiệu: ξ0 = x/h0; ξij = xij/h0; μ = As/bh0. Khi đó, điều kiện bền có thể được 
viết dưới dạng bất đẳng thức sau: 

uiM M ,        (16) 

Trong đó Mui là mô men do mặt cắt ngang tiếp nhận và được xác định bởi mô hình thiết kế 
tương ứng  i = 0, 1, 2, 3, 4. 

Đối với mô hình tính toán 0, ta có thể viết:  

 0 0 0 00,5xu bM R bx h  .      (17) 

vì 
0b s sR bx R A , nên khi ký hiệu 

0 0 0/x h  , chúng ta nhận được 
0 ( / )s bR R  . Khi đó công 

thức (17) sẽ có dạng sau: 

Hình 1. Mô hình hiện tượng của sự xuống cấp 
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    2 2

0 0 0 0 0 0 0 00,5x 1 0,5u b b m bM R bx h R bh R h       .    (18) 

Với mô hình tính toán 1: khi phân tích có thể có hai phương trình 

   1 1 11 0 1 11 110,5u bM R b x x h x x x       ;  1 11b s sR b x x R A  . 

Vì 
1 0 1/x h  ; 

11 0 11/x h  ; 
0/s bR R  , nên 

0 1 11    . 

Xét tới những biến đổi ở trên ta có: 

11

1 0

0

1
1 0,5

u uM M




 
  

 

.       (19) 

 

Đối với mô hình 2: khi giải đồng thời các phương trình xác định 
2uM  và 

2  chúng ta nhận được: 

   

 

2

12 2 12 2 0 2 0

2 0

0 0 0

1 / 0,5 / 1 /
1

1 0,5 1 0,5

b b b b b b

u u

R R R R R R
M M

 

  

  
      

;    (20)  

              0 2 12 21 /b bR R     .
    

 

Rõ ràng là nếu trong công thức (20) lấy Rb2 = 0 thì: 

      12

2 0 0 2 12

0

1 ;  
1 0,5

u uM M


  


 
    

 

.        

Phân tích mô hình 3 sẽ cho biểu thức sau đây để xác định độ bền của mặt cắt ngang: 

     

 

2

13 3 313 3

3 0

0 0 0

1 / 0,125 1 / 1/ 60,5 1 /
1

1 0,5 1 0,5

b b b bb b

u u

R R R RR R
M M



  

      
   

   

;   (21) 

               0 3 13 20,5 1 / /b b s bR R R R       .  

Nếu Rb3 = 0 thì: 

 

2

13 13

3 0 0 3 13

0 0 0

0,5 / 24
1 ;  0,5

1 0,5 1 0,5

s

u u

b

R
M M

R

 
   

  

 
      

  

.    (22) 

Nếu 
13 0  , thì 

3 0u uM M . 

Hình 2. Sơ đồ minh họa tính toán cấu kiện chịu uốn 
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Mô hình thứ tư cho phép có được một công thức để xác định loại Mu4: 

   

 

2 2

14 0 14 0 14 0

4 0

0 0 0

0,5 / 0,5 0,5 / / 6 / 3
1

1 0,5 1 0,5
u u

h h h
M M

     

  

   
   
   

;    (23) 

              
0 4 14 00,5 0,5 / /s bh R R        .  

 

Nếu giả sử δ = 0, ta có mô hình thứ ba, với điều kiện Rb3 = 0. Khi đó, hàm (23) có dạng: 

 

2

14 14

4 0

0 0 0

0,5 / 24
1

1 0,5 1 0,5
u uM M

 

  

 
   

  

.      (24) 

 

Rõ ràng là các công thức (22) và (24) tương tự nhau. 

Nếu 
14 0  , thì 

0 4 00,5 / .h     

 

 

2

00

4 0

0 0 0

/ / 240,5 /
1

1 0,5 1 0,5
u u

hh
M M



  

 
   
   

.      (25) 

 

Các biểu thức tính Mui thu được cho phép xác định được các hàm suy thoái 
0/i ui uD M M . 

Tác động của môi trường xâm thực trong các mô hình tính toán được tính đến bởi: sự thay 
đổi tương đối về độ bền của các lớp bê tông Rbi/Rb tiếp xúc với môi trường xâm thực; bởi tọa độ của 
miền suy thoái ξij; loại đường đẳng suy thoái. 

4. Ước tính tuổi thọ của các cấu kiện bê tông cốt thép bằng phương pháp hàm suy thoái 

Bằng thực nghiệm đã xác nhận rằng sau 150-200 ngày bê tông xi măng tiếp xúc với dung 
dịch nước có chứa các ion sunfat, cường độ của nó giảm xuống còn 10-15% so với ban đầu. Do đó, 
khi đánh giá độ bền của kết cấu bê tông cốt thép, có tuổi thọ khai thác tiêu chuẩn là vài chục năm, 
trong các mô hình suy giảm có thể lấy Rbi/Rb = 0. Khi đó, các hàm suy giảm có thể được biểu diễn 
bằng các công thức sau: 
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Nếu ta lấy 
0 0 0

0,1ij

ij

x a Dt

h h h
    ; 

0,6
/

/ /1100

a

bi b

a

K
R R

t t t
  , sau khi thay vào các công thức 

tương ứng ta xác định được sự thay đổi của các hàm suy giảm: theo thời gian tác dụng của các ion 
sunfat (t, giờ); chiều cao tiết diện ngang của cấu kiện chịu uốn (h0, m); hàm lượng cốt thép tương 

đối; tỷ lệ /bi bR R  (Hình 3).  

Hình 3. Các hàm suy giảm Di ứng với các sơ đồ tính toán 1, 2, 3; 4  
là đồ thị thay đổi tọa độ của mặt suy giảm a [1] 
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5. Kết luận 

Đã đề xuất một phương pháp dự đoán tuổi thọ của kết cấu bê tông cốt thép bằng phương pháp 
hàm suy thoái; 

Các thông số suy giảm chính (tung độ của mặt suy thoái và đặc tính của cơ chế suy thoái) có 
thể được xác định theo đường đằng suy thoái; 

Đã xây dựng các đồ thị tuổi thọ cho các mô hình hiện tượng khác nhau; 

Đã xác định rằng các hàm suy thoái có thể biểu diễn qua một hàm suy thoái cơ bản, việc xác 
định nó dễ tiếp cận và đáng tin cậy nhất; 

Đã nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số tính toán của các kết cấu đến tuổi thọ của nó. 
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NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRE CHO GIẢI PHÁP KẾT CẤU RỖNG 
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIẢM SÓNG, CHẮN SÓNG, BẢO VỆ BỜ BIỂN 

RESEARCH ON APPLICATIONS OF BAMBOO MATERIALS FOR KCR 
STRUCTURES TO WAVE REDUCTION AND SHORE PROTECTION 

 

NGUYỄN VĂN NGỌC*, NGUYỄN VĂN NINH 
Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

*Email liên hệ: ngocnv.ctt@vimaru.edu.vn 
Tóm tắt  

Kết cấu rỗng (KCR) là giải pháp kết cấu mới có nhiều ưu điểm nổi trội về kinh tế - kỹ thuật - 
môi trường đã được khẳng định trong các tài liệu [1÷10], tuy nhiên các nghiên cứu trước đây 
mới đề cập tới sử dụng vật liệu bê tông cốt thép (BTCT), bê tông cốt sợi composite (BTCS). 
Bài báo này trình bày giải pháp KCR sử dụng vật liệu tre cho phép tăng sức cạnh tranh của 
giải pháp kết cấu này so với các kết cấu đã biết. 

Từ khóa: Kết cấu rỗng (KCR); giảm sóng; chắn sóng; bảo vệ bờ biển. 
Abstract  

Ket cau rong (KCR) is a new type structural with numerous outstanding economic, technical 
and environmental advantages. It was published in the documents [1÷10], however, previous 
studies have only mentioned the use of reinforced concrete materials (RC), fiber-reinforced 
concrete (FRC). This paper presents the KCR, which uses bamboo materials to increasing 
the competitiveness of this structure in comparison to structures before. 

Keywords: Ket cau rong (KCR); wave reduction; breakwater; coastal protection. 
 

1. Đặt vấn đề 
KCR là giải pháp kết cấu làm việc vừa theo nguyên lý móng cọc vừa theo nguyên lý trọng lực. 

Cấu kiện rỗng thường được đúc sẵn rồi cẩu lắp, vận chuyển, hạ khối xuống nền đất như cọc, vì vậy 
nếu nghiên cứu sử dụng vật liệu có dung trọng nhỏ hơn BTCT, trọng lượng kết cấu sẽ giảm, thuận 
tiện cho việc thi công. Vật liệu tre (cây) có dung trọng nhỏ hơn nhiều so với bê tông đáp ứng được 
yêu cầu này. Mặt khác tre là vật liệu “xanh” thân thiện với môi trường sẽ góp phần giảm thiểu chất 
thải gây hiệu ứng nhà kính. 

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Khái quát về việc sử dụng vật liệu tre trong xây dựng tại Việt Nam 
Với xây dựng dân dụng: tre là loại vật liệu gắn bó với đời sống của người dân Việt Nam hàng 

ngàn năm qua, sử dụng xây dựng nhà ở, xử lý nền móng. Trong xã hội hiện đại ngày nay tre đã 
được các kiến trúc sư nghiên cứu xây dựng các công trình bằng tre hiện đại có tính thẩm mỹ cao, 
thân thiện với môi trường, tiêu biểu là các các công trình của KTS. Võ Trọng Nghĩa, đã được thế 
giới ghi nhận. 

Với xây dựng công trình thủy: tre chủ yếu sử dụng làm móng, xử lý nền, đã có một số nghiên 
cứu sử dụng vật liệu tre làm kết cấu công trình giảm sóng, tuy nhiên mới chỉ dừng lại là các công bố 
thí nghiệm, chưa có công bố kết cấu công trình sử dụng tre cụ thể. 

 

2.2. Phạm vi nghiên cứu 
Các nội dung nghiên cứu đối với KCR bằng BTCT về kinh tế - kỹ thuật - môi trường trong xây 

dựng công trình giảm sóng, chắn sóng, bảo vệ bờ biển đã được khẳng định trong các tài liệu [1 ÷ 
10]. Trong bài báo này chỉ đề cập tới hai vấn đề đó là sử dụng vật liệu tre giảm trọng lượng bản thân 
kết cấu và giảm chi phí xây dựng là bao nhiêu? Hiệu quả có đáng sử dụng vào thực tế hay không? 

 

2.3. Những vấn đề cấu tạo kết cấu cần giải quyết 
1) Liên kết 
Vật liệu tre sử dụng ở đây là loại tre “đực” thường gọi là cọc tre, hiện nay chủ yếu dùng để xử 

lý nền móng các công trình xây dựng, giữa tre và công trình là hai bộ phận tách rời nhau. Nếu kết 
cấu sử dụng toàn bộ là tre, cần phải xử lý liên kết giữa tre và tre; mối liên kết này theo truyền thống 
là buộc hoặc mộng,… liên kết này làm việc như liên kết khớp không thỏa mãn điều kiện làm việc 
của các công trình đặt vấn đề nghiên cứu, vì vậy nghiên cứu đưa ra giải pháp tre được liên kết với 
nhau thông qua kết cấu BTCT hoặc BTCS, như vậy làm việc theo dạng liên kết ngàm sẽ đáp ứng 
yêu cầu chịu lực đặt ra. 

2) Yêu cầu về vật liệu 
Cọc tre có đường kính d = 6÷8cm, dóng cọc thẳng; sau khai thác tre được ngâm dưới nước 

từ 3÷6 tháng, tre vớt lên gia công theo chiều dài thiết kế, được liên kết với nhau thông qua hệ dầm 
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BTCT. Trong quá trình đúc, bảo dưỡng bê tông và tre trên bãi, tre cần được che phủ bằng vải ướt, 
không cho tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời (nhất là mùa hè).  

3) Các bộ phận KCR sử dụng vật liệu tre 
a) Kết cấu móng: Móng KCR sử dụng vật liệu tre, được đúc sẵn cùng kết cấu, cẩu lắp, vận chuyển 

hạ khối xuống đất nền như cọc. Sử dụng tre làm móng KCR sẽ tận dụng được ưu điểm của vật liệu này, 
khi làm việc trong môi trường đất sẽ có tuổi thọ hàng trăm năm. 

b) Kết cấu thân: Thân KCR sử dụng vật liệu tre tùy thuộc vào chế độ thủy văn và ăn mòn của môi 
trường để lựa chọn phạm vi sử dụng cho hợp lý nhằm phát huy hết ưu điểm của loại vật liệu này. 

 

2.4. Nghiên cứu ứng dụng 
1) Giải pháp kết cấu 
Ứng dụng kết quả nghiên cứu cấu tạo nêu trên cho công trình giảm sóng, chắn sóng và công trình 

bảo vệ bờ biển, tác giả đã đưa ra ba hình thức mặt cắt: hình thang, chữ nhật, hỗn hợp hình thang và hình 
chữ nhật sử dụng ba giải pháp vật liệu: KCR toàn bộ bằng BTCT, KCR có móng là cọc tre và KCR có 
móng và một phần thân là cọc tre. Vì khuôn khổ bài báo tác giả chỉ thể hiện cho một trường hợp mặt cắt 
hình chữ nhật (Hình 1). 

 

 
Hình 1. Kết cấu rỗng mặt cắt hình chữ nhật sử dụng các giải pháp vật liệu khác nhau 

a) Vật liệu BTCT, hoặc BTCS; b) Vật liệu BTCT có móng là cọc tre; 
c) Móng và một phần thân sử dụng cọc tre 

2) Tính toán 
a) Trọng lượng kết cấu 
Trên cơ sở bản vẽ chi tiết về kết cấu đã xác định ra khối lượng và trọng lượng của một mô 

đun khối KCR dài 5 m như Bảng 1. 
Bảng 1. Khối lượng và trọng lượng kết cấu 

 

STT Giải pháp kết cấu 
Khối lượng BTCT 

(m3) 
Khối lượng cọc tre 

(m) 
Trọng lượng khối 

(T) 

1 KCR sử dụng vật liệu BTCT 7,848 0 19,62 

2 KCR BTCT móng cọc tre 5,116 463 13,58 

3 
KCR BTCT có móng và một 
phần thân là cọc tre 

3,796 482 10,6 

 
Nhận xét: Như vậy sử dụng vật liệu tre, trọng lượng khối giảm rất đáng kể lần lượt: 30,78%; 

45,97%. 
b) Khái toán về kinh tế 
Căn cứ khối lượng vật liệu, xác định giá thành một mô đun cho các giải pháp thể hiện ở Bảng 2. 
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Bảng 2. Khái toán kinh tế 1 mô đun 

 

STT 
(1) 

Giải pháp kết cấu 
(2) 

Đơn vị 
(3) 

Khối 
lượng 

(4) 

Đơn giá 
(đồng) 

(5) 

Thành tiền 
(đồng) 

(6) 

1 KCR sử dụng vật liệu BTCT     

 - Ván khuôn 100m2 0,7148 8.724.629 6.236.365 

 - Cốt thép T 0,938 20.781.115 19.492.686 

 - Bê tông m3 7,848 2.863.439 22.472.269 

 - Cẩu lắp, vận chuyển, hạ khối mô đun 1 6.643.502 6.643.502 

 Tổng cộng    54.804.822 

2 KCR BTCT móng cọc tre     

 - Ván khuôn 100m2 0,6136 8.724.629 5.349.070 

 - Cốt thép T 0,613 20.781.115 12.738.824 

 - Bê tông m3 5,116 2.863.439 14.649.354 

 - Cọc tre 100m 4,63 964.925 4.467.603 

 - Cẩu lắp, vận chuyển, hạ khối mô đun 1 6.643.502 6.643.502 

 Tổng cộng    43.848.353 

3 
KCR BTCT có móng và một 
phần thân là cọc tre 

    

 - Ván khuôn 100m2 0,4556 8.724.629 3.974.941 

 - Cốt thép T 0,456 20.781.115 9.476.188 

 - Bê tông m3 3,796 2.863.439 10.869.614 

 - Cọc tre 100m 4,82 964.925 4.650.939 

 - Cẩu lắp, vận chuyển, hạ khối mô đun 1 6.643.502 6.643.502 

 Tổng cộng    35.615.184 
 

Nhận xét: Sử dụng cọc tre cho phép giảm kinh phí xây dựng lần lượt là: 19,99%; 35,01%. 
Sử dụng kết quả nghiên cứu xây dựng đê chắn sóng bảo vệ khu đất sau cảng Lạch Huyện 

bao gồm tổ hợp một số loại KCR sử dụng tre khác nhau được thể hiện như Hình 2, cho phép giảm 
chi phí xây dựng tới 50% so với kết cấu đê chắn sóng kiểu mái nghiêng đã thi công xây dựng tại đây 
(Hình 3). 

 
Hình 2. Mặt cắt ngang sử dụng tổ hợp KCR xây dựng công trình bảo vệ sau cảng Lạch Huyện 
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Hình 3. Mặt cắt ngang đê chắn sóng đá đổ bảo vệ khu đất phía sau cảng Lạch Huyện   

  
Kết quả nghiên cứu cơ bản trên về vật liệu tre được ứng dụng linh hoạt đối với công trình 

giảm sóng (Hình 4) và chắn sóng (Hình 5) tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên và yêu cầu khai thác sử 
dụng. 

 

 
 

Hình 4. Mặt cắt ngang công trình giảm sóng  
a) Công trình giảm sóng sử dụng vật liệu BTCT đề xuất ở tài liệu [1], [9];  

b Công trình giảm sóng sử dụng móng là vật liệu tre)  
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Hình 5. Mặt cắt ngang công trình chắn sóng sử dụng giải pháp KCR 

 
3. Kết luận 

Nghiên cứu đã giải quyết được hai vấn đề về cấu tạo mà các nghiên cứu sử dụng cọc tre 
trước đây chưa làm được: 

- Cọc tre được liên kết ngàm vào kết cấu BTCT khác với các liên kết tre, gỗ trước đây chủ 
yếu là sử dụng liên kết mộng, dây buộc. 

- Cọc tre sử dụng làm móng công trình không tách rời kết cấu, được liên kết trực tiếp vào công 
trình thi công đúc sẵn sau đó được hạ xuống nền đất như cọc (điểm khác biệt cấu tạo của KCR). 

Sử dụng cọc tre cho phép giảm trọng lượng bản thân kết cấu, tiết kiệm chi phí xây dựng, thân 
thiện với môi trường góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - môi trường của giải pháp KCR 
và đã được nộp đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. 

Cần qua bước thử nghiệm nhằm thu thập số liệu thực tế, kiểm chứng các kết quả nghiên cứu 
trên trước khi áp dụng rộng rãi vào thực tế (đang được thực hiện). 
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NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP THAY THẾ CÁC CỌC BÊ TÔNG BỊ HƯ HỎNG TẠI 

TUYẾN KÈ TẦM XÁ, SÔNG HỒNG 

RESEARCH METHOD OF REPLACING BROKEN REINFORCED CONCRETE 

PILES AT THE TAM XA EMBANKMENT, HONG RIVER 
 

LÊ THỊ HƯƠNG GIANG 
Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Email liên hệ: gianglh.ctt@vimaru.edu.vn 

Tóm tắt 

Tuyến kè Tầm Xá trên sông Hồng sử dụng kết cấu mỏ hàn cọc, chân kè được gia cố bằng 
đá đổ. Trong quá trình sử dụng lâu dài, các cọc bê tông bị nghiêng, gãy hoặc thất lạc. Sự 
hư hỏng và thất lạc của các cọc bê tông cốt thép chủ yếu xảy ra ở phía mũi kè.  

Sự hư hỏng, thất lạc của các cọc nếu không được xử lý sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định chung 
của tuyến kè. Bài báo đề xuất phương án nhổ thay thế các cọc hư hỏng, nghiêng, gãy và 
đóng bù mới các cọc đã nhổ hoặc bị đổ chìm xuống đáy.  

Từ khóa: Kè Tầm Xá, cọc bê tông cốt thép bị hư hỏng, thay thế. 

Abstract  

At Tam Xa embankment on the Hong River, the rows of reinforced concrete piles are driven 
from the shore to the river, the toe of the embankment are reinforced by freestone. During 
long-term use, the reinforce concrete piles are inclined, broken or missing. Damage and loss 
of reinforced concrete piles mainly occur on the river side of the embankment. 

The damage and loss of piles if not treated will affect the general stability of the embankment. 
This paper proposes a method to replace the damaged, inclined, broken piles and drive the 
newly compensated piles. 

Keywords: Tam Xa embankment, broken reinforced concrete piles, replacing. 

1. Giới thiệu chung về kè Tầm Xá 

Hệ thống kè Tầm Xá thuộc địa phận huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội được xây dựng từ 
năm 1994-1996 và đã phát huy tác dụng tốt (Hình 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1. Bình đồ tuyến kè Tầm Xá, sông Hồng 

Các thông số của các kè như sau: 

- Loại kè: Mỏ hàn; 

- Kết cấu: kè mỏ hàn hở, cọc đóng kết hợp đá đổ; 

- Chiều rộng mặt kè: 1,5 m; 

- Cao độ đỉnh chân kè: +1,5m; 

- Mái dốc hai bên kè: m1, m2 = 1,5; 
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- Độ dốc dọc kè: i = 0,5%;  

- Mái dốc đầu kè: m3 = 1,5. 
Qua diễn biến của dòng chảy, ảnh hưởng của lũ sau nhiều năm chưa được duy tu nên đến 

nay cụm kè KT10+11, KT1, KT2 đã bị hư hại, cần duy tu, củng cố lại. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 2. Mặt cắt dọc kè KT10+11 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3. Mặt cắt dọc kè KT1 

 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 4. Mặt cắt dọc kè KT2 

2. Hiện trạng các cọc bê tông trên tuyến kè Tầm Xá 
Qua khảo sát thực tế, hiện trạng các cọc bê tông cốt thép tại các cụm kè KT10+11, KT1, KT2 

thuộc tuyến kè Tầm Xá như sau: 

+ Kè KT10+11 có 05 cọc bị nghiêng và thiếu 01 cọc (đổ chìm xuống đáy); 

+ Kè KT1 có 07 cọc bị nghiêng và thiếu 01 cọc (đổ chìm xuống đáy); 

+ Kè KT2 có 04 cọc bị nghiêng và thiếu 05 cọc (đổ chìm xuống đáy). 
Ngoài ra một số cọc đã bị gãy và nứt vỡ cần khảo sát chi tiết thêm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 5. Hình ảnh các cọc BTCT tại các cụm kè KT10+11, KT1, KT2 thuộc tuyến kè Tầm Xá 
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Sự hư hỏng, thất lạc của các cọc nếu không được xử lý sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định chung 

của tuyến kè. Bài báo đề xuất phương án nhổ thay thế các cọc hư hỏng, nghiêng, gãy và đóng bù 

mới các cọc đã nhổ hoặc thất lạc. Các cọc bị nghiêng nếu còn tốt có thể tận dụng lại. 

3. Các nguyên nhân gây ra sự thất lạc, hư hỏng của các cọc bê tông cốt thép và biện pháp xử lý  

3.1. Nguyên nhân gây ra sự thất lạc, hư hỏng của các cọc bê tông cốt thép thuộc tuyến kè 

Tầm Xá trên sông Hồng 

+ Sự đâm va của các phương tiện thủy tham gia lưu thông trên tuyến luồng; 

+ Ảnh hưởng của dòng chảy, lũ; 

+ Hiện tượng xói cục bộ tại đầu kè, sự sụt lún của nền đất; 

+ Việc khai thác cát trên sông Hồng như báo chí phản ánh cũng có thể là một nguyên nhân 

gây ra sự không ổn định hai bờ sông nói chung và tuyến kè Tầm Xá nói riêng, điều này xảy ra 

là do việc khai thác cát sẽ để lại các hố sâu làm đổi hướng dòng chảy dưới đáy sông và tạo ra 

các xoáy nước; 

+ Ngoài ra, cần kiểm tra lại hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công, kết hợp kiểm tra tại hiện trường 

về khảo sát lại địa chất, kiểm tra lại chất lượng cọc, kích thước cọc, chiều sâu chôn cọc, kích thước, 

chủng loại đá đổ chân kè, từ đó tính toán, đánh giá lại về điều kiện ổn định chung của kè. 

3.2. Biện pháp xử lý  

Với những nguyên nhân xét đến ở trên, tác giả đề xuất một số biện pháp xử lý như sau: 

+ Tăng cường hệ thống báo hiệu đường thủy (phao, biển báo, đèn hiệu và các thiết bị phụ 

trợ khác) giúp cho phương tiện hoạt động thuận tiện trên đường thủy nội địa; 

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống đá đổ tại chân kè, đặc biệt tại khu vực đầu kè, tránh hiện 

tượng xói lở phần chân kè làm mất ổn định kè; 

+ Quản lý chặt chẽ việc khai thác cát ở trên sông Hồng; 

+ Có thể tăng cường ổn định chung cho tuyến kè bằng cách bổ sung thêm dầm ngang liên 

kết đầu cọc; 

+ Trong trường hợp đánh giá lại hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công cũng như kiểm tra lại điều 

kiện địa chất, kiểm tra lại chất lượng cọc, kích thước cọc, chiều sâu chôn cọc, kích thước, chủng 

loại đá đổ chân kè có những điểm chưa phù hợp, chưa đảm bảo điều kiện ổn định thì cần phải có 

các biện pháp xử lý cho phù hợp. 

4. Đề xuất biện pháp thay thể các cọc bị hư hỏng, nghiêng, gãy 

4.1. Công tác điều tiết đảm bảo an toàn giao thông trong thi công 

Công tác điều tiết đảm bảo an toàn giao thông trong thi công gồm: 

- Bố trí thả phao báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông;  

- Bố trí trang thiết bị báo hiệu. 

4.2. Nhổ các cọc cũ bị hư hỏng, nghiêng gãy [5] 

- Sử dụng cần cẩu đặt trên Ponton để thi công nhổ cọc. 

- Sau khi cáp được buộc chặt, cho cẩu cẩu nhích dần và đặc biệt tránh vào tải đột ngột có thể 

gây đứt cáp nguy hiểm trong quá trình thi công.  

- Sau khi thấy cọc đã chuyển vị thì từ từ rút dần cọc lên. Khi thấy cọc lên được khoảng 2m thì 

hạ dây cẩu, chuyển dần vị trí buộc xuống sâu hơn để giảm mômen uốn dễ gây gãy cọc. 

- Cứ như vậy cho đến khi kéo hoàn toàn cọc lên khỏi mặt đất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3. Hình ảnh nhổ cọc bằng cần cẩu đặt trên ponton [5] 
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4.3. Đóng các cọc bù mới [2, 3, 4] 

Sử dụng thiết bị đóng cọc đặt trên sà lan, cọc mới được đặt vào đúng vị trí. Cọc được hạ bằng 

lực xung kích của búa. Cọc bê tông cốt thép có chiều dài 16m, tiết diện 30x30cm. Cọc được đóng 

xuống đến khi cao độ đầu cọc ngang bằng với các cọc còn lại theo như thiết kế ban đầu. 

4.4. Biện pháp đổ đá chân kè [2, 4] 

Trong quá trình sử dụng lâu dài, kích thước hình học của phần đá đổ chân kè KT10+11, KT1, 

KT2 thuộc hệ thống kè Tầm Xá không còn được như ban đầu do bị hư hỏng, sạt lở. Chính vì vậy 

cũng cần phải có biện pháp khôi phục lại kích thước hình học ban đầu của phần đá đổ chân kè. 

Biện pháp thi công chủ đạo: dùng xà lan chở đá tới chân công trình, sử dụng nhân công đổ 

đá vào vị trí kè sạt lở. 

4.5. Công tác an toàn con người, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ 

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ cần được đảm bảo. 

- Khi thi công vào ban đêm phải bố trí đủ ánh sáng bằng đèn có công suất lớn. 

- Đảm bảo giao thông: phối hợp với đơn vị có chức năng để thực hiện công tác điều tiết khống 

chế, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công công trình. 

5. Kết luận 

Các cụm kè KT10+11, KT1, KT2 thuộc tuyến kè Tầm Xá, sông Hồng, trong quá trình sử dụng 

lâu dài, các cọc đã bị hư hỏng, nứt gãy, thất lạc cần thay thế, bù cọc mới. Phần đá đổ chân kè cũng 

bị sạt lở, không đảm bảo hình dạng ban đầu, cần đổ đá bù. 

Trong nội dung bài báo trình bày các biện pháp thi công phối hợp nhằm khôi phục lại kết cấu 

của cụm kè, nhằm đảm bảo sự ổn định chung cũng như sự tác dụng chỉnh trị của tuyến kè Tầm Xá.  

Tác giả đã tổng hợp các hạng mục trong công tác nhổ cọc và đóng cọc bù mới ở Bảng 1. Ngoài ra, 

tác giả cũng đưa ra một số nguyên nhân có thể gây ra sự hư hỏng, thất lạc của các cọc bê tông cốt 

thép và đề xuất một số biện pháp xử lý để đảm bảo tuyến kè ổn định lâu dài. 
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TỐI ƯU HÓA HÌNH HỌC SỬ DỤNG CÁC THÀNH PHẦN HÌNH HỌC  
CHO VIỆC TRÍCH XUẤT TRỰC TIẾP THIẾT KẾ TỐI ƯU 

TOPOLOGY OPTIMIZATION USING GEOMETRIC COMPONENTS FOR DIRECT 
EXTRACTION OF OPTIMIZED DESIGNS 

 

HOÀNG VĂN NAM 
Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

Email liên hệ: namhv.vck@vimaru.edu.vn 

Tóm tắt 

Đây là một sự mở rộng công trình nghiên cứu trước đây của chúng tôi, một phương pháp cải 
tiến về tối ưu hóa hình học của kết cấu sử dụng các thành phần hình học di chuyển được 
trình bày. Các thành phần hình học được tham số hóa bởi các tham số hình học bằng cách 
chiếu chúng lên một hệ lưới cố định. Đường bao của kết cấu tối ưu được biểu diễn tường 
minh bởi các tham số hình học, cho phép trích xuất trực tiếp bản thiết kế cuối cùng mà không 

cần trải qua nhiều bước xử lí kết quả sau tối ưu hóa hình học.  

Từ khóa: Tối ưu hóa hình học, Các thành phần hình học, Trích xuất trực tiếp kết quả tối ưu. 

Abstract 

This is an extension of our previous work, an improved topology optimization approach of 
structures using geometric components is presented. The geometric components are 
parameterized with geometric parameters by projecting them on a fixed grid. The boundary 
of the optimal structure is explicitly expressed by the geometric parameters, allowing direct 
extraction of the final design without having to go through many steps of post-processing 
topologically optimized results.  

Keywords: Topology optimization, Geometric components, Direct extraction of optimized designs. 

1. Giới thiệu 

Các phương pháp tối ưu hóa hình học truyền thống như phương pháp SIMP [1], level set [2], 
phase field [3] hay BSO [4] có số lượng biến thiết kế lớn, bằng số phần tử lưới (hoặc số nút lưới) 
của miền thiết kế. Quá trình tối ưu hóa yêu cầu không gian thiết kế lớn cũng như đòi hỏi nhiều tính 
toán. Người thiết kế thường gặp khó khăn nan giải về chi phí tính toán khi giải quyết các bài toán tỉ 
lệ lớn hay bài toán không gian. Nhằm giảm bớt số lượng biến thiết kế cũng như giảm thiểu chi phí 
tính toán, các nghiên cứu của chúng tôi [5, 6, 7] đã đề xuất một phương pháp tối ưu hóa hình học 
sử dụng các thành phần hình học, được tham số hóa với các tham số hình học như các biến về tọa 
độ vị trí và chiều dầy. Các thành phần hình học đóng vai trò như các khối vật liệu có thể di chuyển 
trong miền thiết kế để xếp chồng với nhau tạo thành kết cấu tối ưu. Kết quả tối ưu nhận được với 
độ hội tụ nhanh và ổn định. Kết quả không nhạy với sự thay đổi về kích thước của lưới. Các đường 
bao ngăn cách giữa vùng vật liệu và vùng không vật liệu rõ nét. Phương pháp không cần sử dụng 
đến các kĩ thuật lọc hoặc chiếu như các phương pháp truyền thống [5, 6, 7]. 

Kết quả tối ưu hóa hình học theo các phương pháp truyền thống như SIMP, phase field, và 
BSO thường cần được thông qua một số công đoạn xử lí như loại bỏ các phần tử xám, làm trơn tru 
biên dạng của kết cấu. Trải qua các công đoạn đó, kết cấu có thể bị giảm bớt các tính chất tối ưu, 
do đó cần thiết có thêm một công đoạn tối ưu hóa hình dạng để bù lại. Thật may mắn là phương 
pháp của chúng tôi sử dụng các tham số hình học để biểu diễn tường minh đường bao của kết cấu 
tối ưu. Do đó, cho phép chúng ta trích xuất trực tiếp bản thiết kế mà không cần phải trải qua nhiều 
công đoạn. Phương thức trích xuất và kết quả được trình bày tóm tắt như sau đây. 

2. Thành phần hình học  

Hình 1 a minh họa một thành phần hình học (có dạng là một thanh có chiều dầy không đổi và 

được bo tròn ở hai đầu) với 5 biến thiết kế là tọa độ của hai đầu mút của thanh 
1 1 2 2( , ),( , )k k k kx y x y và 

chiều dầy của thanh ( 2 )k kt r ; 
kr  là bán kính của cung tròn tại các đầu mút của thanh. Hàm mật độ 

phần tử được tính như sau [5], 

 
1

1 .
11 exp[ ( )]

M

e
k d r

ek k




  
   

  (1) 

Trong đó: M  là số thanh hình học di chuyển; 

4.5   là tham số điều khiển tương ứng với hai phần tử lưới đơn vị trung gian 

trên biên của thanh; 
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ekd  là khoảng cách từ phần tử e  tới thanh k ; 

1e   đối với các phần tử nằm bên trong đường bao của một trong các thanh (tương 

ứng với vùng có vật liệu); 

0e  đối với các phần tử nằm bên ngoài đường bao của tất cả các thanh (vùng không 

chứa vật liệu), và mật độ phần tử nhận giá trị trung gian giữa 0 và 1 đối với các phần tử nằm lân cận 
đường biên của các thanh. 

 Trong quá trình tối ưu hóa, các thanh hình học có thể chồng lên nhau như được mình họa 
trên Hình 1b. Một chương trình con được thiết kế để theo dõi các đường bao của vùng vật liệu, xóa 
các đoạn đường bao không cần thiết (nét đứt trên Hình 1b), giữ lại phần đường bao cần thiết (nét 
liền trên Hình 1b), và trực tiếp trích xuất mô hình CAD. 

 

 

(a) (b) 

Hình 1. Thành phần hình học:  

(a) một thanh hình học di chuyển, (b) hai thanh hình học di chuyển chồng lên nhau 

3. Bài toán tối ưu hóa hình học 

Bài toán tối ưu hóa hình học với hàm mục tiêu là cực tiểu hóa thế năng biến dạng đàn hồi tích 
lũy trong toàn hệ dưới tác dụng của ngoại lực được thành lập như sau, 

Cực tiểu hóa hàm mục tiêu 0

1

N
T

e e e

e

c 


 u k u  ràng buộc bởi: 

   0

1

min max

 

0
eN

e e

e

V fV






 

  



Ku F

x x x

         (2) 

Trong đó: K , u , và F  là ma trận độ cứng tổng thể, vector chuyển vị tổng thể và vector lực 

tổng thể, tương ứng; 

 
0k là ma trận độ cứng phần tử ứng với vật liệu đã cho; 

 
eu  là vector chuyển vị phần tử ( 1,2,...,e N ; N  là số phần tử lưới). 

Hệ số mũ 3  . 
0V  và 

eV  là thể tích của miền thiết kế và phần tử e , tương ứng và f là tỉ lệ của 

thể tích vật liệu cho phép so với thể tích của miền thiết kế. x là vector biến thiết kế bao gồm tọa độ vị 
trí và chiều dầy của các thành phần hình học. 

4. Một số bài toán tối ưu hóa kết cấu  

Để đánh giá hiệu quả của phương pháp, chúng tôi tiến hành tối ưu hóa bài toán kết cấu chuẩn 
về dầm cantilever. Hai trường hợp tải trọng được nghiên cứu, một là dầm chịu tải trọng tập trung ở 
điểm giữa bên phải của dầm (Hình 2), hai là dầm chịu tải trọng tập trung ở góc dưới bên phải của 
dầm (Hình 3). Giả thiết vật liệu thiết kế là đồng nhất và đẳng hướng có mô đun dàn hồi 1E  , hệ số 
poisson 0.3  , và lực tập trung theo phương thẳng đứng 1F  . Miền thiết kế của bài toán ứng suất 

phẳng được rời rạc hóa với các phần tử lưới hình vuông có kích thước bằng một đơn vị. 

Kết quả cực tiểu hóa năng lượng biến dạng tích lũy trong kết cấu được thể hiện trong Hình 2 
và Hình 3. Trong đó, Hình 2b và 3b là hình dáng tối ưu của kết cấu được thể hiện dưới dạng trường 
mật độ phần tử; Hình 2c và 3c thể hiện kết quả trích xuất trực tiếp bản thiết kế từ các tham số hình 
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học sang mô hình CAD để chế tạo. Ở đây, quá trình trích xuất được thực hiện bằng cách theo dõi 
các đường bao của các thanh hình học và giữ lại phần đường bao cần thiết mà không cần phải qua 
nhiều công đoạn như việc xử lí kết quả sau tối ưu hình học theo các phương pháp truyền thống. 

   

(a) (b) (c) 
Hình 2. Bài toán dầm cantilever 1:  

(a) định nghĩa bài toán, (b) kết quả tối ưu dưới dạng trường mật độ ( 14,92)c  ,  

(c) kết quả trích xuất trực tiếp mô hình CAD 

 
 

 

 
 

(a) (b) (c) 
Hình 3. Bài toán dầm Cantilever 2: 

 (a) định nghĩa bài toán, (b) kết quả tối ưu dưới dạng trường mật độ ( 41,24)c  , 

 (c) kết quả trích xuất trực tiếp mô hình CAD 
5. Kết luận và thảo luận 

Bài báo giới thiệu một phương pháp về tối ưu hóa hình học sử dụng các thành phần hình học 
được tham số hóa bởi các tham số hình học. Phương pháp sử dụng số lượng biến thiết kế giảm 
đáng kể so với các phương pháp truyền thống. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng 34 thanh 
hình học tương ứng với 170 biến thiết kế, trong khi nếu sử dụng các phương pháp truyền thống thì 
số lượng biến thiết kế sẽ tăng lên tới 10.000 đối với Hình 2 và 15.000 đối với Hình 3. Như vậy 
phương pháp của chúng tôi yêu cầu ít dung lượng máy tính hơn và giảm thiểu chi phí tính toán. 
Ngoài ra, việc trích xuất trực tiếp mô hình CAD từ bộ tham số hình học tối ưu cũng góp phần giảm 
chi phí đáng kể. 
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Tóm tắt 

Trong bài báo này, những nghiên cứu về ảnh hưởng của lớp thấm nitơ đến tổ chức và tính 
chất của thép không gỉ 304 đã được trình bày. Khi thực hiện quá trình thấm nitơ thể khí trên 
thép 304 đã tạo được lớp thấm trên bề mặt của thép này. Sau khi thấm giá trị độ cứng trên 
lớp bề mặt đạt đến 586HV và các thử nghiệm về khả năng chống mài mòn khô cho thấy sau 
khi thấm khả năng chống mài mòn tăng lên 4 lần so với trạng thái trước khi thấm. Tuy nhiên, 
khả năng chống ăn mòn giảm đi khoảng 9 lần nhưng với tốc độ ăn mòn là 0.1037 mm/năm 
vẫn nằm trong giới hạn cho phép của thép không gỉ là dưới 1mm/năm. Những kết quả nghiên 
cứu này bước đầu mở ra phương pháp nâng cao khả năng chống mài mòn trong điều kiện 
ăn mòn của các chi tiết làm từ thép không gỉ.   

Từ khóa: Thép không gỉ 304, lớp thấm nitơ, lớp thấm, tổ chức tế vi, mài mòn, ăn mòn. 

Abstract 

In this article, the effect of nitriding layers on microstructures and properties of 304 stainless 
steel is presented. By the process of gas nitriding, a nitriding layer was created on the surface 
of this steel. After gas nitriding, the hardness value on the surface was 586HV and the 
abrasion resistance was increased by 4 times compared to the pre- gas nitriding state. 
However, the corrosion rate was reduced by about 9 times with 0.1037 mm/year, but its value 
was still in range of permitted limit of the stainless steel (less than 1mm/year). The initial 
results can be applied to improve the abrasion resistance of the stainless steel components. 

Keywords: 304 stainless steel, Nitriding, nitrided layer, microstructure, abrasion, corrosion. 

1. Giới thiệu 

Ngày nay, đất nước đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên nhu cầu sử dụng 
thép không gỉ ngày càng nhiều. Trong công nghiệp, có rất nhiều chi tiết làm việc trong môi trường 
mà ở đó máy móc, thiết bị bị phá phá hủy đồng thời bởi tác nhân mài mòn và ăn mòn. Có rất nhiều 
phương pháp nâng cao khả năng chống mài mòn của các vật liệu làm việc trong điều kiện trên như: 
hóa bền bằng biến dạng hoặc nhiệt luyện,… [1-5]. 

Phương pháp thấm Nitơ là phương pháp khá phổ biến và đã được nghiên cứu, ứng dụng trên 
nhiều loại vật liệu thông thường, nhưng ở Việt Nam phương pháp này hiện chưa được áp dụng cho 
thép không gỉ [3-5]. 

Jun Wang và cộng sự [6] đã nghiên cứu về thấm nitơ trong muối nóng chảy ở 430oC bằng 
hỗn hợp muối M2CO3, CO(NH2)2 và một số thành phần khác. Các kết quả nghiên cứu của nhóm tác 
giả cho thấy có sự hình thành CrN trên lớp bề mặt của thép 304. Sau thấm, trên bề mặt giá trị độ 
cứng của thép đạt tới trên 1100HV; bên cạnh đó tốc độ ăn mòn cũng giảm xuống đáng kể.  

Nghiên cứu của Waldemar Alfredo Monteiro và cộng sự [7] đã trình bày những kết quả nghiên 
cứu về ảnh hưởng của lớp thấm nitơ lên thép không gỉ 304. Công nghệ thấm được sử dụng là thấm 
thể khí, thể lỏng và thấm plasma. Kết quả độ cứng sau thấm có thể đạt tới 1200HV đối với thấm 
plasma. Tuy nhiên, công nghệ thấm trong bài báo này chỉ là thấm một giai đoạn. 

Những kết quả về sự hình thành pha nitrit trong thép không gỉ 304 sau khi thấm nitơ cũng 
được nhóm tác giả Hidekazu và cộng sự trình bày trong nghiên cứu của mình [8]. 

Thấm nitơ là phương pháp hóa bền bề mặt bằng cách hấp thụ, khuếch tán nitơ nguyên tử 
hoạt vào bề mặt chi tiết để làm thay đổi thành phần hóa học, qua đó làm thay đổi tổ chức và tính 
chất của lớp bề mặt theo mục đích nhất định. Khi nung nóng chi tiết trong dòng khí amôniac trong 
khoảng nhiệt độ này, amôniac bị phân hủy mạnh theo phản ứng [2-3, 5]: 

2NH3    3H2  +  2N      (1) 

Nitơ nguyên tử có hoạt tính cao tạo ra bị hấp phụ và khuếch tán vào bề mặt thép. 

Khi thấm nitơ cho thép, tạo ra các pha, bao gồm: 

α  - dung dịch rắn xen kẽ của nitơ trong α-Fe; 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 

54                                                  Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải            Số 61 - 01/2020  

γ  - dung dịch rắn xen kẽ của nitơ trong γ-Fe; 

γ’ - pha xen kẽ Fe4N; 

ε  - pha xen kẽ Fe2-3N. 

Nếu thấm nitơ ở nhiệt độ nhỏ hơn 592°C (nhiệt độ cùng tích) thì ở thời điểm ban đầu trên bề 
mặt chi tiết có dung dịch rắn α. Khi đạt được giới hạn bão hòa, từ pha α bắt đầu tạo thành pha γ’, 
tiếp tục tăng hàm lượng nitơ sẽ tạo thành pha ε. Như vậy, sau khi thấm nitơ, từ bề mặt vào trong lõi 
chi tiết có các pha ε giàu nitơ, γ’ và α. 

Nếu thấm nitơ ở nhiệt độ lớn hơn 592°C thì sau khi làm nguội có các pha lần lượt từ bề mặt 
vào trong lõi chi tiết là ε, γ’, cùng tích (α+γ’) và α. 

Nitơ cũng tạo nên pha xen kẽ với nhiều nguyên tố hợp kim có trong thép như: CrN, Cr2N, AlN, 
MoN, Mo2N, VN, V2N, WN,… [1, 3, 6, 8] 

Như vậy, cấu trúc lớp thấm của thép đã thấm nitơ bao gồm vùng khuếch tán và vùng hỗn 
hợp. Vùng hỗn hợp có thể có hoặc không, phụ thuộc vào loại và hàm lượng các nguyên tố hợp kim 
cũng như nhiệt độ - thời gian thấm trong một quá trình thấm nitơ cụ thể. 

Trong công trình nghiên cứu này, tác giả đã trình bày những kết quả nghiên cứu ban đầu về 
tổ chức cũng như đặc tính của thép không gỉ sau khi thấm nitơ. Công nghệ thấm nitơ của nhóm tác 
giả được thực hiện là thấm hai giai đoạn với hai mức độ phân hủy khác nhau. 

2. Phương pháp thực nghiệm  

Thép SUS 304 có thành phần như Bảng 1 được chia làm hai nhóm: 

Bảng 1. Thành phần thép 304 

%C %Si %Mn %P %S %Cr %Ni %Mo %Cu 

0,0368 0,2697 1.5623 0,0259 0,0066 18,9382 9,8572 0,5152 0,622 

 

Hình 1. Quy trình thấm Nitơ thể khí 

Mẫu được gia công với kích thước đường kính 10mm chiều cao 15mm. Sau đó được đem đi 
thấm theo chế độ như Hình 1. Quy trình thấm nitơ ở đây là quy trình thấm hai giai đoạn với mỗi giai 
đoạn có sự thay đổi về hệ số β - thay đổi về lưu lượng thấm. Thiết bị thấm nitơ được thực hiện trên 

hệ thống thiết bị thấm do nhóm nghiên cứu tự chế tạo. Để xác định độ phân hủy của khí trong lò tác 
giả đã sử dụng cảm biến hydro của hãng Stange để xác định mức độ phân hủy của khí NH3. 

Mẫu sau thấm được tiến hành cắt dây để đánh giá tổ chức bằng kính hiển vi quang học 
Axiovert 100A; phân tích XRD trên thiết bị phân tích nhiễu xạ Rơnghen (X’pert); phân tích đánh giá 
khả năng ăn mòn trên thiết bị điện tử Potentiostat (Autolab PGSTAT30), điện cực đối AUX (platin), 
điện cực so sánh SCE (điện cực calomen bão hòa) và điện cực làm việc WE (mẫu kim loại nghiên 
cứu) để đo đường cong phân cực thế - mật độ dòng. Sử dụng phương pháp thế tĩnh. Độ cứng tế vi 
của mẫu được xác định trên thiết bị Stuers Duramin. 
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Để xác định mức độ mài mòn, mẫu được gia công có đường kính 4mm chiều dài 150mm tiến 
hành thấm cùng chế độ với mẫu nhóm 1 sau đó được thử mài mòn khô bằng thiết bị TE97. 

3. Kết quả và bàn luận  

3.2.1. Phân tích tổ chức tế vi 

a. Tổ chức tế vi lớp thấm nitơ  

Sự phân bố lớp thấm được thể hiện rõ ràng qua ảnh tổ chức tế vi của thép 304 sau khi thấm Nitơ: 

                            

Hình 2. Tổ chức thép 304 thấm x500 
 

Trên ảnh tổ chức (Hình 2) nhận thấy rõ có lớp trắng xuất hiện trên thép 304. Chiều dày lớp 
trắng được xác định trên phần mềm Ipwin32 dày khoảng 11μm. Dải trắng liên tục này có thể là các 
nitrit liên kết với nền của vật liệu. Điều này được minh chứng một cách cụ thể hơn khi sử dụng 
phương pháp phân tích X-ray. 

3.2. Kết quả phân tích nhiễu xạ rơngen 

Trên giản đồ nhiễu xạ X-ray (Hình 3) cho thấy, có sự xuất hiện các peak của các pha CrN, 
Cr2N, Fe3N, Fe4N [6, 9]. Các pha này có vai trò hóa bền rất mạnh cho thép 304. Tuy nhiên trên 
kính hiển vi quang học độ phóng đại 500 lần, không thấy có sự xuất hiện của các hạt nitrit ở bên 
trong mẫu. 

Ảnh tổ chức tế vi có hình thành một dải trắng trên bề mặt mẫu. Điều này có thể giải thích Nitơ 
kết hợp Crom, Fe hình thành nên các nitrit, tạo nên dải trắng trên bề mặt mẫu. 

Sau đó, Nitơ khuếch tán vào bên trong vừa tạo nitrit và hòa tan vào γ. 
 

 

Hình 3. Giản đồ nhiễu xạ Rơngen mẫu 304 sau thấm 

3.3. Phân tích kết quả độ cứng tế vi 

Tiến hành xác định độ cứng mẫu trước và sau khi thấm. Kết quả kiểm tra độ cứng được thể 
hiện trong Bảng 2. Sự phân bố độ cứng tế vi từ bề mặt vào trong lõi được thể hiện trong Hình 4. 

Nitrit 
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Bảng 2. Độ cứng các thép không gỉ khi thấm thể khí  

Loại 
thép 

10μm 30 μm 50 μm 70μm 90μm lõi 

HV HRC HV HRC HV HRC HV HRC HV HRC HV HRC 

304 586 54,5 501 49,2 415 42,2 383 39,1 369 37,6 351 35,6 
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800
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micromet
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Hình 4. Phân bố độ cứng tế vi thép 304  

Từ kết quả đo độ cứng tế vi cho thấy, sau khi thấm Nitơ độ cứng của thép đã có sự thay đổi 
từ bề mặt vào trong lõi. Sau khi thực hiện quá trình thấm nitơ thể khí, giá trị độ cứng ở trên lớp bề 
mặt lên tới 586HV, độ cứng giảm dần từ ngoài vào trong cho tới khi không đổi là 360 HV. 

Cũng từ kết quả độ cứng ta thấy chiều sâu của lớp nitrit khoảng 10 μm còn nitơ vào sâu 
khoảng (20-30) μm.  

Tuy nhiên, độ cứng của nền đối với thép biến dạng trước thấm có độ cứng cao hơn so với 
thép nhiệt luyện trước thấm. Điều này có thể giải thích là do thép không gỉ tăng bền bằng biến dạng. 
Các mẫu trước và sau khi thấm Nitơ được kiểm tra độ mài mòn khô tại Viện máy mỏ và năng lượng 
- Bộ Công Thương. Kết quả đo độ mài mòn được cho trong Bảng 3. 

Bảng 3. Độ mài mòn mẫu thép 304 

Vật liệu Trước thấm, μm Thấm truyền thống, μm 

304 16 4 

Kết quả thử nghiệm mài mòn cho thấy độ mài mòn trước và sau khi thấm có sự thay đổi rõ 
rệt. Sau khi thấm độ chống mài mòn tăng lên gấp 4 lần so với mẫu trước khi thấm. 

3.4. Kết quả tốc độ ăn mòn  

Ngoài ra, nghiên cứu cũng thực hiện kiểm tra tốc độ ăn mòn trước và sau khi thấm: 

 

Hình 5. Đường cong thế điện cực tĩnh mẫu thép 304 
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Bằng phương pháp ngoại suy đồ thị đường cong phân cực xác định được tốc độ ăn mòn của 
thép 304: 

Bảng 4. Tốc độ ăn mòn thép 304 

 Thép 304 - không thấm Thép 304 - có thấm 

Tốc độ (mm/năm) 0,01339 0,1037 

Qua các đồ thị và bảng kết quả ta có nhận xét chung sau: 

Các mẫu thép không gỉ có thấm nitơ hầu như không thụ động trong dung dịch NaCl 3,5%. Thế 
ăn mòn của các mẫu thép có thấm âm hơn các mẫu chưa thấm nên kém trơ hơn trong dung dịch 
NaCl 3,5%. Mật độ dòng nhánh anot các mẫu thép có thấm lớn hơn các mẫu chưa thấm nên tốc độ 
ăn mòn lớn hơn trong cùng dung dịch. Tốc độ ăn mòn của các mẫu thép có thấm lớn hơn các mẫu 
chưa thấm. Tốc độ ăn mòn giảm đi khoảng 9 lần so với trước khi thấm. Điều này, được giải thích là 
do có sự hình thành các pha trên bề mặt lớp thấm gây nên sự chênh lệch điện thế dẫn đến quá trình 
ăn mòn diễn ra nhanh hơn. Như vậy các mẫu thép không gỉ sau khi thấm đều giảm khả năng chống 
ăn mòn trong dung dịch NaCl 3,5%. Tuy nhiên tốc độ ăn mòn vẫn nằm trong giới hạn phân loại thép 
không gỉ. Theo tài liệu [1,10], thép làm việc trong môi trường ăn mòn mạnh (axít, muối,…) mà tốc độ 
ăn mòn không lớn hơn 1mm/năm được coi là thép không gỉ. 

4. Kết luận  

Như vậy bằng phương pháp thấm Nitơ cho thép không gỉ 304 đã tạo được lớp thấm trên bề 
mặt thép với các pha nitrit CrN, Cr2N, Fe3N, Fe4N. Sau thấm, độ cứng trên lớp bề mặt của thép có 
thể đạt tới 586HV; khả năng chống ăn mòn tăng lên gấp 4 lần; tốc độ ăn mòn là 0,1037mm/năm vẫn 
nằm trong quy định của thép không gỉ là không lớn hơn 1mm/năm. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

[1] Lê Công Dưỡng, Vật liệu học, NXB Khoa học và kỹ thuật, 1996. 

[2] Trần Đức Hòa, Thép không gỉ và phương pháp nhiệt luyện, NXB Khoa học và kỹ thuật, 1978. 

[3] ASM metal handbook 04, 1991. 

[4] Jolanta Baranowska, Corrosion resistance of nitrided layers on austenitic steel - Poland. 

[5] Yasutaka ANDO, Shogo TOBE, Hirokazu TAHARA and Takao YOSHIKAWA, Improvement of 
wear resistance of steels by nitriding using supersonic expanding nitrogen plasma jets - Japan. 

[6] Jun Wang, Yuanhua Lin, Jing Yan, Dezhi Zeng, Runbo Huang và Zejing Hu, Modification of 
AISI 304 Stainless Steel Surface by the Low Temperature Complex Salt Bath Nitriding at 
430°C, SIJ International, (2012), Vol. 52, No. 6, pp. 1118-1123, 2012. 

[7] Waldemar Alfredo Monteiro, Silvio Andre Lima Pereira, and Jan Vatavuk, Nitriding Process 
Characterization of Cold Worked AISI 304 and 316 Austenitic Stainless Steels, Journal of 

Metallurgy Volume (2017), Article ID 1052706, 7 pages https://doi.org/10.1155/2017/1052706. 

[8] Hidekazu Sueyoshi, Kazuto Hamaishi, Shigeru Kadomatsu, Takayuki Shiomizu và Yoshihisa 
Ohzono, Effect of Preheating in Air on Gas Nitriding of SUS 304 Stainless Steel, Materials 

Transactions, Vol.38 No. 2, pp. 148-154, 1997. 

[9] Đỗ Minh Nghiệp, Bài giảng Tia Rơnghen, NXB Bách Khoa, 1973. 

[10] Nguyễn Văn Tư, Alain Galerie, Ăn mòn và bảo vệ vật liệu, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2002. 

 
Ngày nhận bài:  18/11/2019 
Ngày nhận bản sửa: 15/12/2019 
Ngày duyệt đăng: 23/12/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 

58                                                  Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải            Số 61 - 01/2020  

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CẮT ĐẾN HÌNH DẠNG PHOI VÀ ĐỘ NHÁM  
BỀ MẶT KHUÔN KHI PHAY VẬT LIỆU UHMWPE  

EFFECT OF CUTTING PARAMETERS ON THE CHIP SHAPE FORMATION  
AND MOULD SURFACE ROUGHNESS DURING MILLING UHMWPE MATERIAL 
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Tóm tắt 

Khi phay, chế độ cắt ảnh hưởng trực tiếp đến hình dạng của phoi và độ nhám bề mặt của 
khuôn. Vì vậy, cần phải xác định chế độ cắt hợp lý để đạt được độ nhám bề mặt khuôn dập 
mong muốn khi phay vật liệu UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene). Bài báo 
này nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ cắt gồm bước tiến dao (f), vận tốc cắt 
(V) và chiều sâu cắt (t) đến quá trình tạo phoi và độ nhám bề mặt khi gia công khuôn dập 
ngói trên máy phay CNC X.Mill-900. Trong quá trình nghiên cứu, phương pháp lý thuyết và 
quy hoạch thực nghiệm được sử dụng để phân tích và dự đoán hình dạng phoi và độ nhám 
bề mặt của khuôn dập. 

Từ khoá: Phay CNC, chế độ cắt, độ nhám bề mặt, khuôn dập, khuôn dập ngói. 

Abstract  

During milling, the cutting mode has a direct effect on the chip shape and surface roughness 
of the mould. Therefore, it is necessary to determine the appropriate cutting mode to achieve 
the roughness of the mould surface when milling UHMWPE material. This paper studies the 
influency of cutting parameters including feed rate (f), cutting speed (V) and cutting depth (t) 
which affect to chip shape and surface roughness when machining mould on X.Mill-900 CNC 
milling machines. In this research, theoretical and experimental methods which used to 
analyze and predict chip shape and surface roughness of mould. 

Keywords: CNC mill, cutting parameters, surface roughness, mould, tile mould. 

1. Giới thiệu chung 

Hình dạng của phoi là một thông số quan trọng để đánh giá khả năng gia công của vật liệu 
[1]. Sự biến dạng của phoi trong quá trình cắt phụ thuộc vào đặc tính của vật liệu gia công, các thông 
số công nghệ của chế độ cắt [2].  

Yusuf Ozcatalbas [3] đã nghiên cứu cơ chế hình thành phoi ở các tốc độ cắt khác nhau, quan 
sát phoi hình thành bằng phương pháp dừng nhanh... khi tăng độ cứng của Al4C3 - Al thì hình thành 
phoi dây, phoi hình thành thuận lợi nhất tại tốc độ cắt 150 m/phút.  

G.Sutter [4] cùng các công sự đã nghiên cứu, phân tích các thông số hình học của phoi trong 
suốt quá trình gia công bằng camera tốc độ cao. 

H.Toenshoff và B.Denkena [5] cho rằng khi gia công có sự phân đoạn của phoi và sự tập hợp 
biến dạng dẻo trong vùng cắt trên bề mặt. Chúng phụ thuộc vào đặc điểm của vật liệu gia công.  

John Barry và Gerald Byrne [6] nghiên cứu cơ chế hình thành phoi, sự chuyển tiếp phoi dây 
sang phoi phân đoạn xảy ra từ từ và giảm liên tục tỉ lệ chiều dày trung bình của phoi.  

Xinaobin Cui và Jun Zhao [7] đã cho rằng hình dạng của phoi khác nhau tương ứng với các 
điều kiện phay như phay thuận, phay nghịch và phay đối xứng.  

A.Gente và H. W Hoffmeister [8] nghiên cứu và gia công vật liệu Ti6Al4V có sự thay đổi rõ ràng 
hình dạng của phoi khi tốc độ cắt lớn hơn 2000 m/phút và chiều dày phoi trên 50µm.  

Bành Tiến Long và các cộng sự [9] đã nghiên cứu và chứng minh rằng, thành phần hóa học 
của vật liệu bề mặt có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ mòn của dụng cụ cắt. 

Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Phú Sơn [10] đã nghiên cứu vật liệu composit nền nhựa, cốt sợi 
thủy tinh… Vật liệu này có thể gia công bằng cắt gọt, tuy nhiên ảnh hưởng của chế độ cắt đến tuổi 
bền của dụng cụ cắt và chất lượng bề mặt gia công chưa được nghiên cứu đầy đủ. 

Carosena Meola và các cộng sự [11], vật liệu UHMWPE khi kết hợp với Crôm (Cr) hoặc Côban 
(Co) thường được chế tạo và thay thế cho các bộ phận của cơ thể như khớp nối, xương. 

Hình dạng của phoi và chất lượng bề mặt khi gia công phay có mối liên hệ trực tiếp với nhau. 
Chúng bị ảnh hưởng bởi chế độ cắt, đặc tính vật liệu và môi trường gia công [12].  
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Theo Carosena Meola [14], khi vật liệu UHMWPE được bổ sung thêm một số thành phần như 
Co, W,… sẽ làm tăng đặc tính cho vật liệu. Và, nó được sử dụng để chế tạo và thay thế cho các bộ 
phận trong cơ thể người, như khớp xương. 

Những nghiên cứu trên là cơ sở để phân tích sự ảnh hưởng của chế độ cắt đến hình dạng 
của phoi và độ nhám bề mặt khuôn dập khi phay vật liệu UHMWPE trên máy phay CNC Xmill-900.  

2. Xây dựng mô hình thực nghiệm 

2.1. Thiết bị 

Quá trình nghiên cứu, máy phay CNC Xmill-900 được sử dụng. Các thông số cơ bản như tốc 
độ quay trục chính lớn nhất 10.000 vòng/phút; công suất trục chính 6 kW, tốc độ cắt lớn nhất 12.000 
mm/phút, tốc độ chạy không tải lớn nhất 48.000 mm/phút. 

2.2. Dụng cụ cắt 

Quá trình thực nghiệm, dao phay mặt đầu và dao phay ngón được sử dụng. Vật liệu chế tạo 
dao cắt là hợp kim cứng. Phương pháp làm mát bằng khí nén được sử dụng khi gia công phay. 

2.3. Vật liệu gia công 

Vật liệu gia công khuôn dập là UHMWPE OK 2000. Đây là vật liệu có khả năng chịu va đập 
cao, khả năng chịu mài mòn cao, chống ăn mòn tốt. Vật liệu này được lựa chọn làm khuôn dập ngói 
thay thế cho thép SKD11.  

Bảng 1. Thành phần và cấu trúc của vật liệu UHMWPE OK 2000 [13] 

Trọng lượng phân tử PE ~10.000.000 g/mol 

Cấu trúc phân tử Dạng chuỗi CH2=CH2 

Bảng 2. Cơ tính của vật liệu UHMWPE OK 2000 [13] 

Khối lượng riêng 
(g/cm3) 

Giới hạn bền 
kéo (N/mm2) 

Giới hạn bền 
uốn (N/mm2) 

Khả năng chịu va 
đập (kJ/m2) 

Độ giãn dài 
(%) 

Hệ số mài 
mòn 

0,94 >17 >28  >120   300 0,12 

2.4. Bố trí thực nghiệm 

Phương pháp quy hoạch thực nghiệm được sử dụng để phân tích, dự đoán, tối ưu hóa các 
thông số chế độ cắt khi phay CNC. Quá trình phân tích các thông số chế độ cắt thấy rằng, sự ảnh 
hưởng của các thông số chế độ cắt đến độ nhám bề mặt (R) của chi tiết là khác nhau. Trong đó, các 
thông số có sự ảnh hưởng lớn đó là bước tiến dao (f), vận tốc cắt (V) và chiều sâu cắt (t). Đây là các 
thành phần được lựa chọn làm biến đầu vào để phân tích sự ảnh hưởng đến bề mặt gia công phay 
CNC, trong khi các thông số chế độ cắt khác được giữ nguyên trong suốt quá trình thực nghiệm. 

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, tác giả lựa chọn phạm vi giới hạn của các 
thông số chế độ cắt gồm f, V và t có ảnh hưởng trực tiếp đến R. 

 Bảng 3. Các thông số chế độ cắt 

TT Thông số chế độ cắt Ký hiệu Giá trị 

1 Bước tiến dao (mm/phút) f 500÷700 

2 Vận tốc cắt (m/phút) V 100÷300 

3 Chiều sâu cắt (mm) t 1,0÷2,0 

Phân tích 3 yếu tố là 3 thông số chế độ cắt có ảnh hưởng lớn đến độ nhám bề mặt khuôn khi 
gia công phay CNC vật liệu UHWMPE OK 2000.  

Bảng 4. Giá trị biến thiên của các thông số 

Thông số Đơn vị Ký hiệu Mã hóa 
Mức độ biến thiên 

-1 0 +1 

Bước tiến dao mm/phút f x1 500 600 700 

Vận tốc cắt  m/phút V x2 100 200 300 

Chiều sâu cắt  mm t x3 1,0 1,5 2,0 

Phương trình thực nghiệm kiểu 2 mức, 3 yếu tố có dạng tổng quát như sau: 

N = 2k+3 = 23+ 3 = 11               (1) 
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Trong đó:  N - Số thí nghiệm được thực hiện; 

          k - Các biến số ảnh hưởng, k = 3.  

Có 11 thí nghiệm được thực hiện. Mức độ biến thiên thấp nhất là (-1) và cao nhất là (+1). Mối 
quan hệ giữa các biến và sự ảnh hưởng của chúng đến độ nhám bề mặt được mô tả bằng hàm số: 

R = f(f, V, t)                          (2) 

Trong đó:    R - Độ nhám bề mặt (µm); 

      f - Bước tiến dao (mm/phút); 

      V - Vận tốc cắt (m/phút); 

    t - Chiều sâu cắt (mm).  

Phương trình hồi quy dạng tổng quát như sau: 

0

1 1

k k

i i ij i j

i i
i j

Y a a x a x x
 



                               (3) 

Trong đó:  a0, ai, aij là các hệ số; 

           xi, xj là biến số, i≠j, 1≤i, j≤k. 

Phương trình hồi quy bậc nhất với các biến số f, V và t ảnh hưởng đến R có dạng như sau: 

 Y = a0 + a1.f + a2.V + a3.t + a12.f.V + a13.f.t + a23.V.t                     (4)

 
Kết quả phân tích ANOVA, tác giả đã xác định được hệ số tương quan R2 = 98,8% và hệ số 

phù hợp với mô hình thực nghiệm Q2 = 94,3%. 

Phân tích kết quả thực nghiệm kết hợp sử dụng phần mềm Modde, tác giả đã xác định được 
các giá trị của phương trình hồi quy (5) như sau: 

   Y= 2,6 + 0,42.f - 1,07.V + 0,58.t - 0,27.f.V + 0,79.f.t - 0,31.V.t                  (5) 

Phân tích phương trình hồi quy (5) thấy rằng, các thông số chế độ cắt ảnh hưởng đến độ nhám 
bề mặt khuôn (R) là khác nhau. 

Bảng 5. Giá trị các thông số chế độ cắt và độ nhám bề mặt 

TT 
Các biến mã hóa Giá trị các biến thực 

R (µm) 
x1 x2 x3 f V t 

1 -1 -1 -1 500 100 1,0 2,82 

2 1 -1 -1 700 100 1,0 3,16 

3 -1 1 -1 500 300 1,0 2,52 

4 1 1 -1 700 300 1,0 2,57 

5 -1 -1 1 500 100 2,0 3,38 

6 1 -1 1 700 100 2,0 3,43 

7 -1 1 1 500 300 2,0 3,16 

8 1 1 1 700 300 2,0 3,27 

9 0 0 0 600 200 1,5 2,69 

10 0 0 0 600 200 1,5 2,69 

11 0 0 0 600 200 1,5 2,69 

Phân tích giá trị của hàm và hình ảnh thấy rằng, giá trị của R bị ảnh hưởng lớn nhất bởi t, tiếp 
theo là V, cuối cùng là f. Như vậy, khi cần thay đổi giá trị của R, chỉ cần thay đổi giá trị của f hoặc V 
hoặc t hoặc thay đổi đồng thời cả 3 thông số f, V, t. 

Phân tích Hình 1.a thấy rằng, khi giữ nguyên giá trị của f và V, nhưng điều chỉnh giá trị của 
chiều sâu cắt t từ mức 1,0 mm đến 2,0 mm thì giá trị của độ nhám R của bề mặt khuôn dập cũng có 
sự thay đổi tăng lên theo hướng tỉ lệ thuận với sự gia tăng của t.    

Phân tích Hình 1.b thấy rằng, khi giữ nguyên giá trị của f và t, nhưng điều chỉnh giá trị của vận 
tốc cắt V từ mức 100m/phút đến 300m/phút thì giá trị của độ nhám R của bề mặt khuôn dập có sự 
thay đổi giảm xuống theo hướng tỉ lệ nghịch với sự gia tăng của V.  

Phân tích Hình 1.c thấy rằng, khi giữ nguyên giá trị của V và t, nhưng điều chỉnh giá trị của 
bước tiến dao f từ mức 500mm/phút đến 700mm/phút thì giá trị của độ nhám R của bề mặt khuôn 
dập có sự thay đổi tăng lên theo hướng tỉ lệ thuận với sự gia tăng của f.  
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a 

 
b 

 
c 

Hình 1. Ảnh hưởng của f, V và t đến R 
a. Ảnh hưởng của f và V đến giá trị của R khi t=1,0 ÷ 2,0mm 

b. Ảnh hưởng của f và t đến giá trị của R khi V=100 ÷300m/phút 
c. Ảnh hưởng của V và t đến giá trị của R khi f=500÷700 mm/phút 

Như vậy, khi phay CNC vật liệu UHWMPE OK 2000, giá trị của R bị ảnh hưởng bởi các thông 
số chế độ cắt (f, V, t). Nhưng sự ảnh hưởng của mỗi thông số f, V, t đến R là khác nhau. Giá trị của 
R tỉ lệ thuận với f và t, nhưng lại tỉ lệ nghịch với V. Mức độ ảnh hưởng của t đến R là lớn nhất.  

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Hình dạng phoi 

Khi phay vật liệu UHWMPE OK 2000, quá trình tạo phoi diễn ra nhanh, thời gian tiếp xúc giữa 
dao với phoi ngắn. Hình dạng và kích thước của phoi phụ thuộc rất nhiều vào f, V và t. Ở mỗi chế 
độ cắt khác nhau, phoi nhận được cũng có hình dạng và kích thước khác nhau.  

  

Hình 2. Khuôn dập ngói bằng vật liệu UHWMPE OK 2000 sau khi phay CNC 

Phân tích Hình 3.a thấy rằng, với chế độ cắt f=700 mm/phút, V=300m/phút, t=1,0mm thì phoi 
được tạo ra có dạng sợi liên tục. Tuy nhiên, phoi vẫn bị bám vào dao và là nguyên nhân gây ra hiện 
tượng lẹo dao. Nhưng do quá trình phay là quá trình cắt không liên tục nên lẹo dao hình thành cũng 
không ổn định và bị mất đi ngay sau đó. Trên bề mặt phoi cũng có sự phân lớp rõ rệt, gồm vùng 
biến dạng ở cạnh phía trên phoi và vùng biến dạng ở cạnh phía dưới phoi. 

a,  b,  

Hình 3. Hình dạng phoi khi phay CNC vật liệu UHWMPE  

a. Khi f=700mm/phút, V=300m/phút, t=1,0mm        b. Khi f=500mm/phút, V=100m/phút, t=2,0mm 

Phân tích Hình 3.b thấy rằng, với chế độ cắt f=500mm/phút, V=100m/phút, t=2,0mm thì phoi 
được tách ra bị xoắn. Vùng phía ngoài bề mặt tự do của phoi không bị ảnh hưởng bởi lực tiếp xúc 
của phôi và dao nên bị biến dạng nhiều tạo thành các lớp có dạng hình răng cưa. Còn vùng phía trong 
của phoi do bị ảnh hưởng của sự tiếp xúc giữa dao và phần phôi còn lại, vật liệu ở vùng này gần như 
bị nén và cấu trúc của phoi vùng này khác biệt vùng phoi phía ngoài. Các lớp ở vùng phoi phía trong 
có xu hướng nghiêng theo cạnh bên trong của dao, kích thước nhỏ và phân bố đều nhau. Đồng thời 
ở vùng phoi phía ngoài, các lớp hình thành quan sát thấy trên bề mặt phoi bị xoắn. 

3.2. Độ nhám bề mặt 

Độ nhám bề mặt của khuôn bị ảnh hưởng rất lớn bởi chế độ cắt và điều kiện gia công. Do đặc 
tính của vật liệu UHWMPE OK 2000, phương pháp làm mát bằng khí được lựa chọn khi phay CNC. 
Lưu lượng khí làm mát là 25 lít/phút. 
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Hình 4. Đo độ nhám trên bề mặt khuôn sau khi phay CNC  

Sử dụng thiết bị đo độ nhám SJ 201P của hãng Mitutoyo (Nhật Bản) để xác định độ nhám 
trên bề mặt khuôn sau khi phay. Các vị trí trên bề mặt khuôn được lựa chọn để đo độ nhám có ảnh 
hưởng trực tiếp đến hình dạng và tính thẩm mỹ của sản phẩm sau khi dập.  

Bảng 6. Kết quả đo độ nhám R trên bề mặt khuôn UHWMPE OK 2000 sau khi phay CNC 

TT Vị trí kiểm tra Ký hiệu Giá trị của R (µm) 

1 Mặt phân khuôn R1 2,54 

2 Gân  R2 2,76 

3 Mặt trám R3 2,88 

4 Sườn trám R4 3,31 

5 Rãnh R5 3,23 

6 Mặt logo R6 2,61 

Độ nhám R trên bề mặt khuôn bằng vật liệu UHWMPE OK 2000 sau khi phay CNC dao động 
trong khoảng 2,54 ÷ 3,31µm. Ở cùng một chế độ cắt, tại các vị trí dao dễ tiếp cận để thực hiện quá 
trình gia công thì độ nhám R thấp hơn so với các vị trí mặt cong, góc khuất và các mặt nghiêng. 

4. Kết luận 

- Kích thước và hình dạng của phoi khi phay CNC vật liệu UHWMPE OK 2000 bị ảnh hưởng 
trực tiếp bởi chế độ cắt.  

- Khi phay lòng khuôn vật liệu UHWMPE OK 2000, độ nhám bề mặt R bị ảnh hưởng rất lớn 
bởi chế độ cắt. Trong đó, độ nhám R bị ảnh hưởng lớn nhất bởi chiều sâu cắt t. 

- Sự ảnh hưởng của f, V và t đến độ nhám R là khác nhau; trong đó, f và t tỉ lệ thuận với R, 
còn V tỉ lệ nghịch với R. 

- Ở cùng một chế độ cắt, các vị trí dao dễ tiếp cận để thực hiện quá trình gia công thì độ nhám 
R thấp hơn so với các vị trí mặt cong, góc khuất và các mặt nghiêng. 
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Tóm tắt 

Cảng Hải Phòng là cảng cửa ngõ phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu không chỉ cho thành 
phố mà còn toàn miền Bắc Việt Nam. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của 
nền kinh tế vùng, cảng Hải Phòng dần phát triển trở thành trung tâm Logistics quan trọng 
của cả nước và khu vực. Lượng hàng hóa thông qua cảng, đặc biệt là hàng container tăng 
lên nhanh chóng. Các bến cảng container mới, theo đó mà cũng xuất hiện nhiều thêm, làm 
tăng nguồn cung dịch vụ cảng biển địa phương và phức tạp thêm môi trường cạnh tranh 
giữa các bến cảng container. Bài báo này tập trung nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh 
giá xếp hạng năng lực cạnh tranh giữa các bến cảng container tại Hải Phòng dựa trên ứng 
dụng của phương pháp nghiên cứu định tính. Kết quả của bài báo sẽ được tiếp tục sử dụng 
trong các nghiên cứu tiếp theo để đánh giá xếp hạng các bến cảng container của thành phố. 

Từ khóa: Bến cảng container, thành phố Hải Phòng, phương pháp định tính, bộ tiêu chí năng lực 
cạnh tranh.  

Abstract 

Haiphong port has played the role of gateway port for import-export commodities of not only 
the host city but also the Northern of Vietnam. In recent years, parallel with the growth of 
local economy, Haiphong port has developed to be an important logistics center of the 
country. The volume of port throughput, especially containerized cargoes have increased 
significantly. New container terminals begin their operation making the competition among 
local terminals fiercer. The paper purpose is to determine a set of competitive factors based 
on the application of qualitative technique. The paper’s results will be able to used in the 
future research in evaluating and ranking the local container terminals in terms of their 
competitiveness.  

Keywords: Container terminals, Haiphong city, qualitative technique, set of competitive factors. 

1. Đặt vấn đề 

Cảng Hải Phòng là cảng biển ở vị trí cửa ngõ phục vụ hàng hóa xuất, nhập khẩu không chỉ 
cho thành phố mà còn toàn miền Bắc Việt Nam. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển 
của nền kinh tế vùng, cảng Hải Phòng dần phát triển trở thành trung tâm Logistics quan trọng của 
cả nước và khu vực. Lượng hàng hóa thông qua cảng, đặc biệt là hàng container tăng lên nhanh 
chóng. Các bến cảng container mới, theo đó mà cũng xuất hiện nhiều thêm, làm tăng nguồn cung 
dịch vụ cảng biển địa phương và phức tạp thêm môi trường cạnh tranh giữa các bến cảng container. 
Nguyễn Minh Đức và Phạm Thị Yến (2019) sử dụng ma trận BCG (Boston Consultant Group) và 
Hierarchical Cluster Analysis đã chỉ ra rằng tại Hải Phòng đang tập trung khá nhiều bến cảng 
container giống nhau về đặc trưng khai thác và chất lượng dịch vụ. Nghiên cứu cũng sử dụng nhóm 
các yếu tố cạnh tranh phổ biến là số lượng cầu tàu, độ sâu trước bến, số lượng cần cẩu, chiều dài 
cầu tàu và diện tích bãi container (CY) [1].  

Đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh các bến cảng container tại Hải Phòng, do đó, là 
một nhu cầu có tính cấp thiết được đặt ra và trước đó, không thể thiếu một bộ tiêu chí đánh giá năng 
lực cạnh tranh sát với tình hình thực tế hiện tại và phản ánh đúng các yếu tố đóng vai trò quan trọng 
đối với việc đánh giá năng lực cạnh tranh của các bến cảng container trong khu vực. Nghiên cứu 
trước đây về cùng chủ đề có thể kể tới nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hữu Hùng (2016) [2]. Trong 
nghiên cứu đó, tác giả đã tập hợp một số cơ sở lý luận về cạnh tranh cảng biển (nhưng còn thiếu 
tham khảo từ các tài liệu quốc tế, đặc biệt là về hệ thống các chỉ tiêu). Thứ hai, tác giả đã xây dựng 
các chỉ tiêu phản ánh năng lực cảng biển như thị phần hàng hóa thông qua, năng suất xếp dỡ tuyến 
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cầu tàu, công suất thông qua tuyến bãi, sức sản xuất của cảng, sức sinh lời của cảng, số lượng 
trang thiết bị xếp dỡ chủ yếu và công nghệ xếp dỡ, giá cả dịch vụ, chất lượng dịch vụ, mức độ an 
toàn và sự chuẩn xác trong điều động tàu. Thứ ba, nghiên cứu đã tính toán các chỉ tiêu kể trên theo 
số liệu thu thập từ các cảng container khu vực Hải Phòng năm 2015 và so sánh các cảng theo từng 
chỉ tiêu riêng biệt. So với nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hữu Hùng, bài báo này sẽ dựa trên các 
tiêu chí đề xuất từ việc hệ thống hóa cơ sở lý luận trong nước và quốc tế, tiến hành khảo sát thực 
tế để xây dựng bộ chỉ tiêu phù hợp với thực tế Hải Phòng. Bộ tiêu chí được xây dựng sẽ là cơ sở 
để đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh các bến cảng container địa phương theo một bộ tiêu 
chí thống nhất chứ không so sánh, đánh giá các bến cảng theo từng chỉ tiêu riêng biệt trong bộ tiêu 
chí. Bảng 1 tổng hợp và liệt kê danh sách các bến cảng container tại Hải Phòng cũng như lượng 
hàng thông qua của các bến cảng đó trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2017. Trong số các bến cảng, 
bến cảng container Lạch Huyện (HICT) đi vào hoạt động từ 2017 với lượng hàng xếp dỡ năm đầu 
tiên còn hạn chế nên không đưa vào bảng thống kê nhưng vẫn nằm trong danh sách nghiên cứu. 

Bảng 1. Danh sách bến cảng container khu vực Hải Phòng và lượng hàng thông qua  
giai đoạn 2010 - 2017 

STT Cảng container 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Nam Hải 210 313 232 252 182 244 255 265 

2 Đoạn Xá 219 227 244 237 214 235 240 254 

3 Green Port 335 373 396 347 360 350 280 285 

4 Chùa Vẽ 626 551 446 401 378 315 270 250 

5 128 Tân Cảng -  75 89 116 135 200 195 185 

6 Hải An  - 110 183 277 309 323 293 310 

7 Transvina 159 127 104 80 79 113 120 128 

8 189 Tân Cảng  - -   - -  110 135 169 200 

9 Đình Vũ 399 439 455 516 574 628 655 690 

10 Tân Vũ 327 467 518 639 624 704 788 856 

11 VIP Green Port -   -  - -   - 165 350 520 

12 PTSC Đình Vũ  - 76 155 241 265 238 245 255 

13 Nam Hải Đình Vũ -  -   - -  280 424 464 510 

14 Lạch Huyện (HICT) - - - - - - - - 

Nguồn: Hiệp hội cảng biển Việt Nam 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Để có thể xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của các bến cảng container 
Hải Phòng phù hợp với đặc điểm khai thác và yêu cầu thị trường nước ta, nhóm nghiên cứu sử dụng 
phương pháp nghiên cứu khảo sát định tính. Trên cơ sở tổng hợp các lý thuyết và kinh nghiệm quốc 
tế về nghiên cứu tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cảng biển, việc sử dụng phương pháp định 
tính giúp nhóm nghiên cứu có thể khám phá được các tiêu chí cạnh tranh phản ánh được thực tiễn 
tại Việt Nam. Khác với các phương pháp nghiên cứu định lượng, nghiên cứu bằng phương pháp 
định tính có nhiều điểm khác biệt về bản chất dữ liệu; nguyên tắc chọn mẫu; công cụ, cách thức thu 
thập dữ liệu cũng như, phân tích dữ liệu. 

Với nghiên cứu định lượng thì dữ liệu được thu thập thường thông qua các hình thức hỏi đáp đem 
lại là loại dữ liệu bên ngoài (on-face data). Khác với nghiên cứu định lượng, dữ liệu cần thu thập trong 
các phương pháp định tính là loại dữ liệu bên trong (insight data) của đối tượng. Do yêu cầu cần phải 
đào sâu mới có thể phát hiện dữ liệu, những dữ liệu này không thể có được từ các cách thức phỏng vấn 
thông dụng như phát phiếu điều tra - mà phải áp dụng các kỹ thuật phỏng vấn thảo luận. Có hai phương 
pháp phỏng vấn thảo luận là phỏng vấn tay đôi và thảo luận nhóm. 

2.1. Chọn mẫu trong nghiên cứu định tính 

Về bản chất, nghiên cứu định tính là một trong các phương pháp nghiên cứu với mục tiêu 
khám phá ra dữ kiện. Người ta thường áp dụng kỹ thuật này với một nhóm nhỏ số lượng các đối 
tượng nghiên cứu. Do đó, mẫu không nhất thiết phải chọn theo các nguyên tắc chọn mẫu mà chọn 
theo mục đích (purposeful sampling), thường gọi là chọn mẫu có tính lý thuyết (theoretical sampling) 
(Coyne, 1997 [3]; Strauss & Corbin, 1998 [4]).  

Quá trình chọn mẫu có tính lý thuyết có thể được tiến hành theo trình tự như sau: người 
nghiên cứu bắt đầu với đối tượng nghiên cứu thứ nhất (S1), thảo luận để thu thập dữ liệu cần 
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thiết. Sau đó, chọn phần tử S2 để khám phá dữ liệu và người nghiên cứu phát hiện phần tử S2 
cho một số thông tin có ý nghĩa cho nghiên cứu nhưng khác với S1. Tiếp tục, người nghiên cứu 
nghiên cứu đối tượng S3. Giống với S2, lần này, người nghiên cứu phát hiện thêm một số thông 
tin không trùng lặp với thông tin có được từ S1 và S2. Người nghiên cứu tiếp tục chọn thêm phần 
tử S4. Đến đây, người nghiên cứu có thể phát hiện thêm một vài điểm khác biệt so với những gì 
đã thu thập từ S1, S2, S3 nhưng không có ý nghĩa nhiều. Đến phần tử S5 thì hầu như không có 
gì thêm. Điểm S5 được gọi là điểm bão hòa (saturated point) hay điểm tới hạn, nói cách khác, 
không cần tiếp tục với đối tượng nào nữa để phát hiện thêm thông tin có ích. Tuy nhiên, để xác 
minh và kiểm tra lại điểm bão hòa, người nghiên cứu vẫn phỏng vấn thêm S6. Nếu tiếp tục không 
khám phá thêm được thông tin gì mới thì quá trình nghiên cứu sẽ ngừng tại đối tượng S6 và kích 
thước mẫu được xác định là n = 6. 

 

 
Hình 1. Quá trình phỏng vấn và xác định kích thước mẫu  

 

2.2. Công cụ và kỹ thuật thu thập dữ liệu định tính 

Trong nghiên các cứu định lượng, người ta thường xây dựng bảng hỏi chi tiết để phát hiện 
thông tin nhưng trong nghiên cứu định tính, dàn bài thảo luận (discussion guideline) sẽ được thay 
thế. Các bảng câu hỏi như vậy phải được thiết kế sao cho có cấu trúc chặt chẽ, đảm bảo tính chi 
tiết và thường là các câu hỏi đóng với các lựa chọn đáp án rõ ràng có thể dự tính trước. Ngược lại, 
trong nghiên cứu định tính, bộ câu hỏi không nhất thiết phải quá chi tiết mà người nghiên cứu hoàn 
toàn có thể đưa ra các câu hỏi mở để dẫn dắt thảo luận và đào sâu vấn đề.   

- Kỹ thuật phỏng vấn tay đôi: Kỹ thuật phỏng vấn tay đôi là việc tổ chức thảo luận trực tiếp giữa 
người nghiên cứu và đối tượng khám phá thông tin. Kỹ thuật này thường được áp dụng khi: Vấn đề 
nghiên cứu không phù hợp với thảo luận nhóm do có tính riêng tư cao; Đối tượng nghiên cứu không 
muốn thảo luận nhóm do đặc thù của vị trí xã hội hay nghề nghiệp của họ; Do sức ép từ khía cạnh 
cạnh tranh; Khi chỉ có phỏng vấn trực tiếp mới có thể phát hiện ra vấn đề do đặc thù về tính chuyên 
môn hẹp. Mặc dù phỏng vấn trực tiếp tay đôi cũng có những hạn chế như cần nhiều thời gian, chi phí 
và kinh nghiệm của người phỏng vấn nhưng hiệu quả trong khai phá thông tin có tính chuyên môn hẹp 
nên kỹ thuật này vẫn được nhiều học giả sử dụng trong các nghiên cứu hàn lâm. 

- Kỹ thuật thảo luận nhóm: Thảo luận nhóm là phương pháp khai phá dữ liệu dùng nhiều trong 
các nghiên cứu chuyên gia (Morgan, 1996) [5]. Kỹ thuật được thực hiện thông qua việc tổ chức thảo 
luận đồng thời và trực tiếp giữa các đối tượng được phỏng vấn theo định hướng của người nghiên 
cứu hay còn gọi là người điều khiển (moderator/ facilitator). Trong suốt quá trình thảo luận đó, người 
điều khiển phải chú ý sử dụng các câu hỏi có tính gợi mở để kích thích cuộc thảo luận, qua đó phát 
hiện và làm sâu sắc hơn vấn đề.   
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3. Ứng dụng phương pháp nghiên cứu định tính trong việc xác định bộ tiêu chí đánh giá xếp 
hạng năng lực cạnh tranh các bến cảng container tại Hải Phòng 

 Ứng dụng phương pháp nghiên cứu định tính trong việc xác định bộ tiêu chí đánh giá xếp 
hạng năng lực cạnh tranh các bến cảng container tại Hải Phòng, nhóm tác giả dựa vào phương 
pháp phỏng vấn tay đôi với các chuyên gia là người khai thác bến cảng container tại Hải Phòng, 
hãng tàu vận tải container trong và ngoài nước có các tuyến vận chuyển qua cảng Hải Phòng. Số 
lượng chuyên gia tham gia phỏng vấn là 10 người. Các chuyên gia được phỏng vấn hoàn toàn độc 
lập và không biết gì về kết quả phỏng vấn của những người còn lại. Các tiêu chí đưa ra trong quá 
trình phỏng vấn bao gồm các nhân tố có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn cảng container từ các 
nghiên cứu của các học giả trên thế giới. Các nhân tố đó là: 

- Lượng hàng hóa thông qua (Cabral A.M Rios, (2014) [6], Song and Yeo (2004) [7]); 

- Cơ sở vật chất và công suất cảng (Chi-lok A. Yuen (2012) [8], Aronietis et al (2010) [9], 
Willingale (1981) [10], Song and Yeo (2004) [7],  Sayareh and Alizmini (2014) [11]); 

- Độ sâu trước bến (Cabral A.M Rios (2014) [6], Sayareh and Alizmini (2014) [11], Tongzon 
(2001) [12]); 

- Tốc độ xếp dỡ (Aronietis et al (2010) [9], Cabral A.M Rios (2014) [6]); 

- Dịch vụ cảng biển (Yeo et al (2008) [13]); 

- Dịch vụ vận tải biển (Chi-lok A. Yuen (2012) [8], Liu and Park (2011) [14]); 

- Tần suất chuyến đi (Aronietis et al (2010) [9]); 

- Kết nối nội địa và tình trạng tắc nghẽn (Chi-lok A. Yuen (2012) [8], Aronietis et al (2010) [9], 
Willingale (1981) [10], Yeo et al (2008) [13]); 

- Chi phí Logistics (Yeo et al (2008) [13]); 

- GDP miền hậu phương (Liu and Park (2011) [14]). 

Mục tiêu nghiên cứu của hoạt động phỏng vấn là trả lời cho các câu hỏi: “Có những khía cạnh 
nào phản ánh năng lực cạnh tranh của cảng container ở Việt Nam? Có những tiêu chí đánh giá cụ 
thể nào đại diện cho mỗi khía cạnh về năng lực cạnh tranh của cảng container tại Việt Nam?” Dựa 
trên việc tổng hợp cơ sở lý thuyết ở phần trên, các câu hỏi trên được trả lời thông qua việc tiến hành 
phỏng vấn chuyên sâu với các chuyên gia trong lĩnh vực. Các cuộc phỏng vấn được tiến hành theo 
hình thức tay đôi giữa thành viên của nhóm nghiên cứu và một chuyên gia. Việc lựa chọn hình thức 
phỏng vấn tay đôi thay vì thảo luận nhóm là phù hợp với hoàn cảnh thực tế rất khó có thể mời nhiều 
chuyên gia cùng tham gia vào cuộc thảo luận. Các cuộc phỏng vấn tay đôi được tiến hành theo hình 
thức bán cấu trúc, trong đó nhóm nghiên cứu chuẩn bị trước việc kiểm tra một số yếu tố của năng 
lực cạnh tranh cảng container dựa trên tổng hợp lý thuyết và kết quả của các nghiên cứu khác. 
Ngoài ra, các câu hỏi gợi mở được sử dụng để có thể đầu sâu và tìm ra các yếu tố và tiêu chí phản 
ánh năng lực cạnh tranh cảng container theo kinh nghiệm và kiến thức của chuyên gia đối với hoàn 
cảnh các cảng biển Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng. Tùy theo nội dung trả lời của chuyên 
gia, các câu hỏi gợi mở được áp dụng để tìm hiểu chi tiết về những tiêu chí đánh giá năng lực cạnh 
tranh của cảng container. Nội dung và thứ tự câu hỏi có thể được lựa chọn linh hoạt theo hoàn cảnh 
và tính chất của mỗi buổi phỏng vấn. Tuy nhiên, thông thường, người được phỏng vấn sau khi được 
giới thiệu về mục đích và nội dung nghiên cứu sẽ được hỏi đầu tiên về các nhóm tiêu chí phản ánh 
sự lựa chọn cảng container và trên cơ sở câu trả lời của họ, tiếp theo đó sẽ cho biết những tiêu chí 
cụ thể trong nhóm tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh. Đặc điểm của phóng vấn chuyên gia tay 
đôi là các câu hỏi đào sâu để phát hiện thông tin, do đó, bộ câu hỏi phóng vấn không hoàn toàn 
thống nhất giữa các lần phỏng vấn, tuy nhiên, bộ khung câu hỏi cơ bản mà các cuộc phỏng vấn thực 
hiện là: 

- Theo quan điểm của anh/chị, có những yếu tố nào cấu thành năng lực cạnh tranh của cảng 
container? 

- Khi khách hàng lựa chọn một bến cảng container thì họ căn cứ vào những tiêu chí nào? 

- Yếu tố, tiêu chí đó có tầm quan trọng như thế nào đối với cảng container? 

- Có nghiên cứu cho thấy yếu tố, tiêu chí X có ảnh hưởng rõ rệt đến năng lực cạnh tranh của 
cảng container, quan điểm của anh/chị về nhận định này như thế nào? 

- Ngoài những yếu tố, tiêu chí nói trên, còn có tiêu chí nào để khách hàng lựa chọn một cảng 
container? 

Tổng cộng có 10 buổi phỏng vấn được thực hiện. Cơ mẫu lý thuyết như vậy trong nghiên cứu 
định tính là thỏa đáng vì buổi phỏng vấn cuối cùng không phát hiện thêm các ý kiến và quan điểm 
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mới liên quan đến tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của cảng container Việt Nam. Số lượng 10 
trường hợp phỏng vấn cũng phù hợp với quan điểm của Yin (1984) [15] trong triển khai phương 
pháp “case study”, trong đó tác giả gợi ý số lượng trường hợp trong khoảng từ 6 đến 10 là đủ. Còn 
đối với hai tác giả của phương pháp lý thuyết cơ sở (Grounded theory), Glaser và Strauss (1967) 
[16] cho rằng nhà nghiên cứu có thể dừng việc thu thập dữ liệu định tính khi đạt trạng thái bão hòa.  

Tất cả 10 cuộc phỏng vấn đều được ghi lại thông qua ghi chú của người phỏng vấn trực tiếp. 
Thời gian mỗi buổi phỏng vấn từ 30 đến 45 phút. Việc lựa chọn chuyên gia để phỏng vấn được thực 
hiện một cách chặt chẽ để đảm bảo tính phù hợp với mục đích và bối cảnh nghiên cứu. Trong số 10 
chuyên gia được phỏng vấn, có 3 người đến từ các doanh nghiệp khai thác cảng, 3 người từ các 
doanh nghiệp vận tải container đường biển, 2 nhà xuất khẩu và 2 từ công ty cung cấp dịch vụ 
logistics bên thứ 3 (3PL - Third party logistics service provider). Đặc điểm của các chuyên gia này 
đảm bảo tính đại diện cho các bên liên quan đến chuỗi hoạt động cảng container. Mỗi chuyên gia 
được phỏng vấn đều có đủ năng lực và kinh nghiệm để đưa ra các nhận định về năng lực cạnh tranh 
của cảng container, với thâm niên ít nhất là 3 năm kinh nghiệm ở cấp độ quản lý tại đơn vị của mình. 

Qua phỏng vấn với chuyên gia, bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh các bến 
cảng container được tổng hợp như sau: 

Bảng 2. Bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh bến cảng container  

Tiêu chí cấp 1 Tiêu chí cấp 2 

Hạ tầng bến 
cảng container 

Số lượng cầu tàu container; 

Chiều dài cầu tàu container; 

Độ sâu trước cầu tàu container; 

Vị trí bến cảng container; 

Số lượng cần cẩu dàn container; 

Số lượng RTG/RMG; 

Diện tích bãi container. 

Lượng container 
thông qua cảng 

Tổng số TEU thông qua cảng; 

Tốc độ tăng trưởng container qua cảng. 

Chi phí 
Chi phí xếp dỡ container; 

Chi phí neo đậu tàu container. 

Khai thác 

Tốc độ xếp dỡ container; 

Hiệu suất khai thác container; 

Mức độ an toàn của bến cảng container; 

Mức độ tin cậy của dịch vụ bến cảng. 
 

4. Kết luận 

Nghiên cứu đã hệ thống hóa về mặt lý luận phương pháp định tính được sử dụng trong nghiên 
cứu khoa học cũng như các tiêu chí đánh giá mức độ cạnh tranh của các bến cảng container. Dựa 
trên cơ sở lý luận, nhóm tác giả đã tiến hành phỏng vấn độc lập các chuyên gia trong lĩnh vực hoạt 
động có liên quan và thực hiện tổng hợp kết quả để thiết lập bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh 
tranh bến cảng container. Kết quả nghiên cứu sẽ là nền tảng để nhóm tác giả thực hiện các nghiên 
cứu tiếp theo nhằm đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh các bến cảng container trên địa bàn 
thành phố. 
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Tóm tắt 

Có nhiều công cụ hỗ trợ việc hoạch định chiến lược, trong đó mô hình SWOT được sử dụng 
phổ biến trong các doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên mô hình này có nhược điểm là đề xuất 
nhiều chiến lược khiến cho việc lựa chọn chiến lược tối ưu trở lên khó khăn. Mô hình AHP 
là mô hình ra quyết định đa mục tiêu nhằm giải quyết các vấn đề khó lượng hóa. Mô hình 
này giúp việc lựa chọn các phương án trên cơ sở mức độ quan trọng và độ lớn tương đối 
của các yếu tố được xem xét. Bài báo này sẽ tiếp cận theo hướng kết hợp 2 mô hình SWOT 
và AHP nhằm lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh trên cơ sở những phân tích các 
nhân tố tác động tại Công ty Vinaship. 

Từ khóa: Mô hình phân tích thứ bậc, kỹ thuật ra quyết định, lựa chọn chiến lược. 
Abstract 

There are many useful tools to support strategic planning, in which the SWOT model is 
commonly used in companies recently. However, this model has the disadvantage of 
proposing many possible strategies, making it difficult to choose the most optimal strategy. 
The analytic hierarchy process (AHP) is a multi-criterion decision-making technique (MCDM) 
used for solving and analyzing complex problems. This model helps to select options based 
on the importance and relative magnitude of the factors being considered. This paper will 
approach the combination of two models SWOT and AHP to select business strategy based 
on the analysis of impact factors at Vinaship Shipping Joint Stock Company. 

Keywords: AHP, decision - making techiques, strategy selection. 
 

1. Tổng quan về công trình nghiên cứu 
Gần đây, một số nhà nghiên cứu nước ngoài đã kết hợp mô hình phân tích SWOT với mô 

hình phân tích (AHP). Có thể kể đến như Shrestha, tìm hiểu tiềm năng về lâm nghiệp tại miền Nam 
Florida-áp dụng mô hình kết hợp SWOT_AHP, 2004, Khatri, J.K, lựa chọn chiến lược phát triển bền 
vững cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ấn Độ, 2016 hay Mohamed Abdel-Basset, kết hợp mô 
hình AHP và SWOT trong việc hoạch định và ra quyết định chiến lược, 2018 

Còn các nghiên cứu trong nước mới chỉ ứng dụng AHP trong một số lĩnh vực như: Trần Thị 
Mỹ Dung, đã ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc trong quản lý chuỗi cung ứng,  2012. Nguyễn 
Đức Hoàng nghiên cứu AHP trong hệ thống đánh giá tín nhiệm công nghệ của Hàn Quốc, 2013. Vũ 
Quyết Thắng, Áp dụng AHP để lựa chọn loại hợp đồng dự án sử dụng trong dự án thực hiện theo 
hình thức đối tác công tư, 2015. Do vậy nghiên cứu mô hình SWOT-AHP vào lĩnh vực vận tải biển 
là hướng nghiên cứu mới. 

2. Tổng quan về mô hình phân tích 
Mô hình phân tích SWOT là công cụ phổ biến hiện nay trong xây dựng chiến lược kinh doanh 

của các tổ chức. Mô hình này phân tích tập trung vào 4 nhóm: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy 
cơ, từ đó nhận dạng các vấn đề cần giải quyết, đề ra chiến lược giải quyết vấn đề đó. Tuy nhiên mô 
hình này có nhược điểm là mang tính định tính khi hỗ trợ việc ra quyết định [5]. 

Mô hình phân tích thứ bậc AHP là một kỹ thuật sử dụng trong quá trình tổ chức và phân tích 
lựa chọn các quyết định phức tạp. AHP được phát triển bởi Thomas L. Saaty vào những năm 1980 
và cho đến nay vẫn tiếp tục được nghiên cứu, cải tiến. Mô hình này dựa trên nguyên tắc so sánh 
cặp, về cơ bản AHP dựa trên 3 nguyên tắc phân tích, đánh giá, tổng hợp. AHP chọn 1 phương án 
tốt nhất thỏa mãn các tiêu chí của người ra quyết định trên cơ sở so sánh các cặp phương án và cơ 
chế tính toán cụ thể [8]. 

Phương pháp ra quyết định sử dụng mô hình AHP có nhiều ưu điểm so với các mô hình ra 
quyết định đa mục tiêu khác. Trước tiên, các mô hình ra quyết định đa mục tiêu gặp trở ngại trong 
việc xác định mức độ quan trọng của từng tiêu chí, trong khi AHP là một mô hình nổi tiếng trong việc 
xác định các trọng số này. Chính vì vậy, AHP có thể dễ dàng kết hợp với các mô hình khác để tận 
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dụng được lợi thế của mỗi mô hình trong giải quyết vấn đề. Thêm vào đó, AHP có thể kiểm tra tính 
nhất quán trong cách đánh giá của người ra quyết định.  

Mô hình kết hợp SWOT - AHP 
Do ưu điểm của SWOT là dựa trên các yếu tố tác động trong và ngoài tổ chức từ đó đề xuất 

các phương án chiến lược để giải quyết vấn đề tổ chức đang gặp phải. Tuy nhiên lại có quá nhiều 
phương án chiến lược được đề xuất, do vậy cần có công cụ phân tích, đánh giá khách quan nhằm 
sắp xếp thứ tự ưu tiên các chiến lược đó. Tác giả đã kết hợp 2 mô hình phân tích SWOT và AHP nhằm 
lựa chọn phương án chiến lược kinh doanh tối ưu. Các bước tiến hành được mô tả như sau: 

Bước 1. Xây dựng ma trận SWOT dựa trên việc nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng bên trong 
và bên ngoài thông qua phỏng vấn hoặc các bảng hỏi tới các chuyên gia [3]. 

 

                
Hình 1. Nhận dạng các nhân tố ảnh hưởng 

Bước 2. Chuyển nội dung phân tích ma trận SWOT sang mô hình cấu trúc cây. Mô hình cấu 
trúc cây cho phép phân tích sâu tùy ý các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ trong ma trận 
SWOT. Đây chính là ưu điểm nổi bật của mô hình cấu trúc cây so với mô hình kiểu bảng của SWOT. 
Mô hình này có 4 cấp độ [3]: 

Cấp độ 1: Mô tả mục tiêu mà tổ chức mong muốn đạt tới. 
Cấp độ 2: Mô tả 4 nhóm yếu tố ảnh hưởng đã được nhận dạng trong phân tích SWOT. 
Cấp độ 3: Mô tả các yếu tố ảnh hưởng của từng nhóm S, W, O, T. 
Cấp độ 4: Mô tả các nhóm chiến lược được tạo ra gồm: SO, ST, WO, WT. 

 
Hình 2. Sơ đồ cây 4 cấp độ 

 

Bước 3. Xác định tầm quan trọng tương đối của các yếu tố tham chiếu tới yếu tố mẹ và tới 
mục tiêu chung của tổ chức [1], [7]. 

Xác định mức độ ưu tiên cho các tiêu chí thông qua ma trận vuông cấp n. 
 

Bảng 1. Ma trận vuông các giá trị ưu tiên 

 C1 C2 Cn 

C1 1 (a11) 1 (a12) 1/7 (a1n) 

C2 1 (a21) 1 (a22) 1/5 (a2n) 

Cn 7 (an1) 5 (an2) 1 (ann) 

 

Phần tử ai; j là giá trị trung bình cộng của các kết quả đánh giá của các chuyên gia. 

Tổ chức nghiên cứu 

Phân tích môi trường bên ngoài Phân tích môi trường bên trong 

Cơ hội (O) Nguy cơ (T) Điểm yếu (W) Điểm mạnh (S) 

Yếu tố ảnh hưởng xấu tới mục tiêu 

Yếu tố ảnh hưởng tốt tới mục tiêu 
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aij = 1/aji (i,j chạy từ 1 đến n) 
aij = 1 khi i=j 

Bảng 2. Đánh giá các tiêu chí theo cặp dựa vào mức độ ưu tiên 

Mức độ 
ưu tiên 

Ưu tiên 
bằng 
nhau 

Ưu tiên 
bằng 
nhau 

cho đến 
vừa 
phải 

Ưu 
tiên 
vừa 
phải 

Ưu tiên 
vừa 
phải 

cho đến 
hơi ưu 

tiên 

Hơi ưu 
tiên 
hơn 

Hơi ưu 
tiên 
hơn 

cho đến 
rất ưu 

tiên 

Rất ưu 
tiên 

Rất ưu 
tiên cho 
đến vô 
cùng 

ưu tiên 

Vô 
cùng 

ưu tiên 

Giá trị số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Bước 4. Tính toán các trọng số cho các tiêu chí chính như S, W, O, T và các tiêu chí phụ như: 
S1,.. Sn, W1,.. Wn, O1,..On, T1,..Tn các các phương án chiến lược: SO, ST, WO, WT. [1], [7]. Cụ thể: 

Bảng 3. Lập ma trận số liệu trọng số cho các tiêu chí 

 C1 C2 Cn Trọng số 

C1 w11 w12 w1n w1 

. . .    . . . 

Cn wn1 wn2 wnn wn 

Trong đó:  + Tỉ số nhất quán (Consistency ratio) CR = CI/RI; 
       + Chỉ số nhất quán (Consistency index) CI = (λmax -n) / n-1; 

λmax = ∑ 𝑤𝑖 ∗ ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

                  + RI (random index): chỉ số ngẫu nhiên, được tra từ bảng sau. 

Bảng 4. Chỉ số ngẫu nhiên ứng với số tiêu chí lựa chọn 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,54 1,56 1,57 1,59 

Trong mọi trường hợp, CR cần không lớn hơn 10%. Với các ma trận kích thước 3x3, CR cần 
không lớn hơn 5%, và giá trị tương ứng cho ma trận kích thước 4x4 là 9%. Nếu CR lớn hơn các 
mức vừa đề cập, chứng tỏ có sự không nhất quán trong đánh giá của chuyên gia và cần phải đánh 
giá và tính toán lại. 

Bước 5. Tính tổng điểm cho các phương án chiến lược cuối cùng và lựa chọn phương án  
Ta ghép n ma trận 1 cột m hàng là sản phẩm ở Bước 3 thành ma trận m hàng n cột. Nhân ma 

trận này với 1 cột n hàng là kết quả của Bước 2, được kết quả là một ma trận m hàng 1 cột. Ma trận 
kết quả sẽ cho biết phương án tốt nhất nên chọn, là phương án có giá trị kết quả cao nhất. 

3. Nghiên cứu tình huống 

Công ty Vận tải biển III (VINASHIP) được thành lập từ năm 1984 có trụ sở chính tại Hải Phòng, 
kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đường biển. Trên cơ sở phân tích các nhân tố 
tác động tới công ty [6], tác giả sử dụng mô hình kết hợp SWOT-AHP để phân tích, đánh giá và lựa 
chọn chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship. 

Nhận dạng các yếu tố tác động tới công ty gồm [6]: 

+ Điểm mạnh (S): S1: Năng lực quản lý cao; S2: Chất lượng phục vụ tốt, giá cạnh tranh; S3: 
Đa số đội tàu trẻ; S4: Khả năng thu hút vốn tốt; 

+ Điểm yếu (W): W1: tồn tại tàu già; W2: trọng tải đội tàu nhỏ; W3: Bảo mật thông tin không cao. 

+ Cơ hội (O): O1: Nhu cầu vận tải biển ngày càng tăng; O2: Các chính sách Nhà nước ưu tiên 
phát triển kinh tế biển; O3: Việt Nam nằm trên tuyến hàng hải quốc tế; 

+ Nguy cơ (T): T1: Sự cạnh tranh từ các hãng tàu nước ngoài; T2: Các hợp đồng xuất khẩu 
thường ký theo điều khoản FOB; T3: Cơ sở pháp lý thiếu đồng bộ. 

Từ ma trận SWOT, hình thành được 4 nhóm chiến lược gồm [6]: 

+ SO: Chiến lược hội nhập về phía sau thông qua hoạt động đầu tư tàu trọng tải lớn; 

+ ST: Chiến lược phát triển sản phẩm tạo sự khác biệt; 

+ WO: Chiến lược hội nhập về phía sau thông qua đầu tư tàu mới thanh lý tàu già; 

+ WT: Chiến lược marketing tới các doanh nghiệp xuất khẩu. 
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Hình 3. Sơ đồ cây của công ty cổ phần vận tải biển Vinaship 
 

Bảng 5. So sánh các cặp nhóm tiêu chí 

 

Điểm 
mạnh 

Điểm 
yếu 

Cơ 
hội 

Nguy 
cơ Tính toán các wij cho từng nhóm Trọng số 

Điểm mạnh 1 3 2 2 0,429185 0,375 0,558659 0,25 0,403211 

Điểm yếu 0,33 1 0,33 1 0,141631 0,125 0,092179 0,125 0,120952 

Cơ hội 0,50 3,00 1 4 0,214592 0,375 0,27933 0,5 0,34223 

Nguy cơ 0,50 1,00 0,25 1 0,214592 0,125 0,069832 0,125 0,133606 

Tổng số 2,33 8,00 3,58 8,00 RI=0,9 λmax= 4,2 CI=0,067 CR=0,07 <9% đạt yêu cầu 
 

Trong ma trận đánh giá tiêu chí điểm mạnh, thông qua ý kiến đánh giá của các chuyên gia 
các yếu tố được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau: Năng lực quản lý cao; Chất lượng phục vụ 
tốt, giá cạnh tranh; Đa số đội tàu trẻ; Khả năng thu hút vốn tốt. 

 

Bảng 6. Ma trận mức độ ưu tiên của các yếu tố điểm mạnh và kết quả trọng số 

Điểm 
mạnh 

S1 S2 S3 S4 Tính toán các wij cho từng nhóm Trọng số 

S1 1 2,00 2 3 0,429185 0,522193 0,363636 0,33 0,412087 

S2 0,50 1 2,00 3 0,214592 0,261097 0,363636 0,33 0,293165 

S3 0,50 0,50 1 2 0,214592 0,130548 0,181818 0,22 0,187295 

S4 0,33 0,33 0,50 1 0,141631 0,086162 0,090909 0,11 0,107453 

Tổng số 2,33 3,83 5,50 9,00 RI=0,9 λmax=4,08 CI =0,026 CR=0,03 <9% đạt yêu cầu 

Trong ma trận đánh giá tiêu chí điểm yếu, thông qua ý kiến đánh giá của các chuyên gia các 
yếu tố được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau: Còn tồn tại tàu già; Trọng tải đội tàu nhỏ; Bảo mật 
thông tin không cao.  

 

Bảng 7. Ma trận mức độ ưu tiên của các yếu tố điểm yếu và kết quả trọng số 

Điểm 
yếu 

W1 W2 W3 Tính toán các wij cho từng nhóm Trọng số 

W1 1 3,00 7 0,678952 0,692841 0,636364  0,669386 

W2 0,33 1 3,00 0,224054 0,230947 0,272727  0,242576 

W3 0,14 0,33 1 0,096993 0,076212 0,090909  0,088038 

Tổng số 1,47 4,33 11,00 RI =0,58 λmax=3,004 CI=0,002 CR=0,004 <5% đạt yêu cầu 

Trong ma trận đánh giá tiêu chí cơ hội, thông qua ý kiến đánh giá của các chuyên gia các yếu tố 
được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau: Nhu cầu vận tải đường biển ngày càng gia tăng; Các chính 
sách Nhà nước ưu tiên phát triển kinh tế biển; Việt Nam nằm trên tuyến hàng hải quốc tế. 

Lựa chọn phương án chiến lược 

Điểm mạnh Nguy cơ 

SO ST WO WT 

Điểm yếu Cơ hội 

S1 

S2 

S3 

S4 

W1 

W2 

W3 

O1 

O2 

O3 

T1 

T2 

T3 
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Bảng 8. Ma trận mức độ ưu tiên của các yếu tố cơ hội và kết quả trọng số 

Cơ hội O1 O2 O3 Tính toán các wij cho từng nhóm Trọng số 

O1 1 2 3,0 0,546448 0,571429 0,5  0,539292 

O2 0,50 1 2,00 0,273224 0,285714 0,333333  0,297424 

O3 0,33 0,50 1 0,180328 0,142857 0,166667  0,163284 

Tổng số 1,83 3,50 6,00 RI=0,58 λmax=3,007 CI=0,003 CR=0,006 <5% đạt yêu cầu 
 

Trong ma trận đánh giá tiêu chí nguy cơ, thông qua ý kiến đánh giá của các chuyên gia các 
yếu tố được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên như sau: Sự cạnh tranh từ các hãng tàu nước ngoài; Các 
hợp đồng xuất khẩu thường ký theo điểu khoản FOB; Cơ sở pháp lý thiếu đồng bộ. 

Bảng 9. Ma trận mức độ ưu tiên của các yếu tố nguy cơ và kết quả trọng số 

Nguy cơ T1 T2 T3 Tính toán các wij cho từng nhóm Trọng số 

T1 1 3 5 0,653595 0,666667 0,63  0,64842 

T2 0,33 1 2,00 0,215686 0,222222 0,25  0,229303 

T3 0,20 0,50 1 0,130719 0,111111 0,13  0,122277 

Tổng số 1,53 4,50 8,00 RI=0,58 λmax=3,002 CI=0,001 CR=0,002 <5% đạt yêu cầu 
 

Tính ma trận so sánh cặp từng phương thức theo các tiêu chí để so sánh từng phương án 
theo tiêu chí. 

Bảng 10. Kết quả tính toán để so sánh cặp các phương án chiến lược đối với tiêu chí S1 

S1 SO ST WO WT Tính toán các wij cho từng nhóm Trọng số 

SO 1 0,50 3,00 5,00 0,283286 0,246305 0,409277 0,36 0,324003 

ST 2,00 1 3,00 5 0,566572 0,492611 0,409277 0,36 0,456401 

WO 0,33 0,33 1 3 0,093484 0,162562 0,136426 0,21 0,151689 

WT 0,20 0,20 0,33 1 0,056657 0,098522 0,04502 0,07 0,067907 

Tổng số 3,53 2,03 7,33 14 RI=0,9 λmax=4,13 CI=0,044 CR=0,05 <9% đạt yêu cầu 
 

Bảng 11. Kết quả tính toán để so sánh cặp các phương án chiến lược đối với tiêu chí S2  

S2 SO ST WO WT Tính toán các wij cho từng nhóm Trọng số 

SO 1 0,50 2,00 3,00 0,261097 0,25641 0,272851 0,25 0,26009 

ST 2,00 1 4,00 5 0,522193 0,512821 0,545703 0,42 0,499346 

WO 0,50 0,25 1 3 0,130548 0,128205 0,136426 0,25 0,161295 

WT 0,33 0,20 0,33 1 0,086162 0,102564 0,04502 0,08 0,07927 

Tổng số 3,83 1,95 7,33 12 RI=0,9 λmax=4,103 CI=0,0034 CR=0,04 <9% đạt yêu cầu 
 

Bảng 12. Kết quả tính toán để so sánh cặp các phương án chiến lược đối với tiêu chí S3 

S3 SO ST WO WT Tính toán các wij cho từng nhóm Trọng số 

SO 1 0,50 3,00 4,00 0,27933 0,246305 0,4 0,33 0,314742 

ST 2,00 1 3,00 5 0,558659 0,492611 0,4 0,42 0,466984 

WO 0,33 0,33 1 2 0,092179 0,162562 0,133333 0,17 0,138685 

WT 0,25 0,20 0,50 1 0,069832 0,098522 0,066667 0,08 0,079589 

Tổng số 3,58 2,03 7,50 12 RI=0,9 λmax=4,06 CI=0,023 CR=0,03 <9% đạt yêu cầu 

Bảng 13. Kết quả tính toán để so sánh cặp các phương án chiến lược đối với tiêu chí S4 

S4 SO ST WO WT Tính toán các wij cho từng nhóm Trọng số 

SO 1 3,00 2,00 4,00 0,480769 0,4 0,558659 0,36 0,450766 

ST 0,33 1 0,33 2 0,158654 0,133333 0,092179 0,18 0,141496 

WO 0,50 3,00 1 4 0,240385 0,4 0,27933 0,36 0,320838 

WT 0,25 0,50 0,25 1 0,120192 0,066667 0,069832 0,09 0,0869 

Tổng số 2,08 7,50 3,58 11 RI =0,9 λmax =4,103 CI=0,034 CR=0,04 <9% đạt yêu cầu 
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Bảng 14. Kết quả tính toán để so sánh cặp các phương án chiến lược đối với tiêu chí W1 

W1 SO ST WO WT Tính toán các wij cho từng nhóm Trọng số 

SO 1 3,00 0,50 3,00 0,273224 0,333333 0,25641 0,30 0,290742 

ST 0,33 1 0,25 1 0,090164 0,111111 0,128205 0,10 0,10737 

WO 2,00 4,00 1 5 0,546448 0,444444 0,512821 0,50 0,500928 

WT 0,33 1,00 0,20 1 0,090164 0,111111 0,102564 0,10 0,10096 

Tổng số 3,66 9,00 1,95 10,00 RI=0,9 λmax=4,01 CI=0,005 CR=0,01 <9% đạt yêu cầu 

Bảng 15. Kết quả tính toán để so sánh cặp các phương án chiến lược đối với tiêu chí W2 

W2 SO ST WO WT Tính toán các wij cho từng nhóm Trọng số 

SO 1 4,00 3,00 5,00 0,561798 0,533333 0,6 0,50 0,548783 

ST 0,25 1 0,50 2,00 0,140449 0,133333 0,1 0,20 0,143446 

WO 0,33 2,00 1 2 0,185393 0,266667 0,2 0,20 0,213015 

WT 0,20 0,50 0,50 1 0,11236 0,066667 0,1 0,10 0,094757 

Tổng số 1,78 7,50 5,00 10 RI=0,9 λmax=4,06 CI=0,021 CR=0,02 <9% đạt yêu cầu 

Bảng 16. Kết quả tính toán để so sánh cặp các phương án chiến lược đối với tiêu chí W3 

W3 SO ST WO WT Tính toán các wij cho từng nhóm Trọng số 

SO 1 0,50 1,00 0,25 0,125 0,130548 0,125 0,12 0,125185 

ST 2,00 1 3,00 0,50 0,25 0,261097 0,375 0,24 0,28162 

WO 1,00 0,33 1 0,33 0,125 0,086162 0,125 0,16 0,123704 

WT 4,00 2,00 3,00 1 0,5 0,522193 0,375 0,48 0,469491 

Tổng số 8,00 3,83 8,00 2,08 RI=0,9 λmax=4,046 CI=0,015 CR=0,02 <9% đạt yêu cầu 

Bảng 17. Kết quả tính toán để so sánh cặp các phương án chiến lược đối với tiêu chí O1 

O1 SO ST WO WT Tính toán các wij cho từng nhóm Trọng số 

SO 1 4,00 1,00 1,00 0,307692 0,307692 0,387597 0,19 0,298364 

ST 0,25 1 0,25 0,25 0,076923 0,076923 0,096899 0,05 0,074591 

WO 1,00 4,00 1 3,00 0,307692 0,307692 0,387597 0,57 0,393603 

WT 1,00 4,00 0,33 1 0,307692 0,307692 0,127907 0,19 0,233442 

Tổng số 3,25 13,00 2,58 5,25 RI=0,9 λmax=4,18 CI=0,06 CR=0,07 <9% đạt yêu cầu 

Bảng 18. Kết quả tính toán để so sánh cặp các phương án chiến lược đối với tiêu chí O2 

O2 SO ST WO WT Tính toán các wij cho từng nhóm Trọng số 

SO 1 3,00 0,50 2,00 0,261097 0,272727 0,240385 0,32 0,272541 

ST 0,33 1 0,25 0,33 0,086162 0,090909 0,120192 0,05 0,087349 

WO 2,00 4,00 1 3,00 0,522193 0,363636 0,480769 0,47 0,460133 

WT 0,50 3,00 0,33 1 0,130548 0,272727 0,158654 0,16 0,179977 

Tổng số 3,83 11,00 2,08 6,33 RI=0,9 λmax=4,1 CI=0,033 CR=0,04 <9% đạt yêu cầu 

Bảng 19. Kết quả tính toán để so sánh cặp các phương án chiến lược đối với tiêu chí O3 

O3 SO ST WO WT Tính toán các wij cho từng nhóm Trọng số 

SO 1 0,50 1,00 0,25 0,125 0,1 0,125 0,14 0,121653 

ST 2,00 1 2,00 0,33 0,25 0,2 0,25 0,18 0,220082 

WO 1,00 0,50 1 0,25 0,125 0,1 0,125 0,14 0,121653 

WT 4,00 3,00 4,00 1 0,5 0,6 0,5 0,55 0,536612 

Tổng số 8,00 5,00 8,00 1,83 RI=0,9 λmax=4,028 CI=0,0096 CR=0,01 <9% đạt yêu cầu 

Bảng 20. Kết quả tính toán để so sánh cặp các phương án chiến lược đối với tiêu chí T1 

T1 SO ST WO WT Tính toán các wij cho từng nhóm Trọng số 

SO 1 0,25 1,00 0,25 0,1 0,120192 0,125 0,07 0,103756 

ST 4,00 1 3,00 2,00 0,4 0,480769 0,375 0,56 0,453607 

WO 1,00 0,33 1 0,33 0,1 0,158654 0,125 0,09 0,118958 

WT 4,00 0,50 3,00 1 0,4 0,240385 0,375 0,28 0,323679 

Tổng số 10,00 2,08 8,00 3,58 RI=0,9 λmax=4,09 CI=0,03 CR=0,03 <9% đạt yêu cầu 
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Bảng 21. Kết quả tính toán để so sánh cặp các phương án chiến lược đối với tiêu chí T2 

T2 SO ST WO WT Tính toán các wij cho từng nhóm Trọng số 

SO 1 0,50 1,00 0,20 0,111111 0,085763 0,125 0,11 0,108558 

ST 2,00 1 3,00 0,25 0,222222 0,171527 0,375 0,14 0,2273 

WO 1,00 0,33 1 0,33 0,111111 0,056604 0,125 0,19 0,119527 

WT 5,00 4,00 3,00 1 0,555556 0,686106 0,375 0,56 0,544615 

Tổng số 9 5,83 8,00 1,78 RI=0,9 λmax=4,22 CI=0,075 CR=0,08 <9% đạt yêu cầu 

Bảng 22. Kết quả tính toán để so sánh cặp các phương án chiến lược đối với tiêu chí T3 

T3 SO ST WO WT Tính toán các wij cho từng nhóm Trọng số 

SO 1 2,00 1,00 0,33 0,181818 0,25 0,181818 0,17 0,194866 

ST 0,50 1 0,50 0,33 0,090909 0,125 0,090909 0,17 0,118162 

WO 1,00 2,00 1 0,33 0,181818 0,25 0,181818 0,17 0,194866 

WT 3,00 3,00 3,00 1 0,545455 0,375 0,545455 0,50 0,492105 

Tổng số 5,50 8,00 5,50 1,99 RI=0,9 λmax=4,06 CI=0,022 CR=0,03 <9% đạt yêu cầu 

Bảng 23. Tính toán, so sánh thứ tự ưu tiên giữa các phương án chiến lược 

Nhóm tiêu chí Tiêu chí Trọng số SO ST WO WT 

Điểm mạnh Trọng số S 0,403211         

  Tiêu chí S1 0,412087 0,324003 0,456401 0,151689 0,067907 

  Tiêu chí S2 0,293165 0,26009 0,499346 0,161295 0.07927 

  Tiêu chí S3 0,187295 0,314742 0,466984 0,138685 0.079589 

  Tiêu chí S4 0,107453 0,450766 0,141496 0,320838 0.0869 

  Kết quả tính toán   0,317152 0,437135 0,170245 0.075467 

Điểm yếu Trọng số W 0,120952         

  Tiêu chí W1 0,669386 0,290742 0,10737 0,500928 0.10096 

  Tiêu chí W2 0,242576 0,548783 0,143446 0,213015 0.094757 

  Tiêu chí W3 0,088038 0,125185 0,28162 0,123704 0.469491 

  Kết quả tính toán   0,338761 0,131462 0,397877 0.1319 

Cơ hội Trọng số O 0,34223         

  Tiêu chí O1 0,539292 0,298364 0,074591 0,393603 0.233442 

  Tiêu chí O2 0,297424 0,272541 0,087349 0,460133 0.179977 

  Tiêu chí O3 0,163284 0,121653 0,220082 0,121653 0.536612 

  Kết quả tính toán   0,26183 0,102142 0,368985 0.267043 

Nguy cơ Trọng số T 0,133606         

  Tiêu chí T1 0,64842 0,103756 0,453607 0,118958 0.323679 

  Tiêu chí T2 0,229303 0,108558 0,2273 0,119527 0.544615 

  Tiêu chí T3 0,122277 0,194866 0,118162 0,194866 0.492105 

  Kết quả tính toán   0,115998 0,360697 0,12837 0.394935 

Kết quả tính toán xếp hạng cuối cùng  KQ = 0,273957 0,225005 0,260198 0,190539 
 

Như vậy dựa vào bảng trên ta có chiến lược SO có điểm số cao nhất, do vậy để đạt mục tiêu 
của mình công ty cổ phần vận tải biển Vinaship có thể lựa chọn chiến lược Hội nhập về phía sau 
thông qua hoạt động đầu tư tàu trọng tải lớn. 

4. Kết luận  

Bài báo đã đưa ra được mô hình kết hợp giữa 2 phương pháp phân tích SWOT và AHP. Từ 
đó giải quyết được vấn đề lựa chọn phương án một cách định tính của SWOT, giúp các nhà quản 
lý có cơ sở khoa học trong việc lựa chọn phương án chiến lược tối ưu cho doanh nghiệp. Qua phân 
tích thực trạng tại công ty cổ phần Vinaship, bài báo đã đánh giá được mức độ ưu tiên của các yếu 
tố, từ đó giúp cho việc lựa chọn chiến lược tối ưu trở nên đơn giản. 

Trong những nghiên cứu sau này, tác giả có thể mở rộng bằng cách sử dụng các kỹ thuật ra 
quyết định đa tiêu chí (MCDM) khác nhau và đánh giả những ảnh hưởng của chúng đối với mô hình 
SWOT. Đặc biệt, khi có nhiều tiêu chí so sánh hơn có thể kết hợp việc sử dụng bài toán phân tích 
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mạng ANP (Analytic Network Process) để xử lý hiệu quả hơn các yếu tố không chắc chắn cho phù 
hợp với thực tế. 
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KHU VỰC HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2025, 2030 

ESTIMATING CARGO THROUGHPUT AT HAI PHONG’S PORTS IN 2025, 2030 
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Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 
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Tóm tắt 

Mục tiêu của nghiên cứu này đưa ra các kết quả dự báo cho lượng hàng thông qua cảng 
khu vực Hải Phòng theo 3 loại hàng: hàng container, hàng lỏng, hàng khô đến năm 2025 và 
2030. Để tiến hành dự báo, tiến hành thu thập số liệu hàng hóa thông qua cảng khu vực Hải 
Phòng và các chỉ tiêu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ từ năm 2004 đến năm 
2018. Trên cơ sở số liệu, xây dựng các mô hình dự báo, từ đó lựa chọn mô hình dự báo tốt 
nhất đó là: mô hình hồi quy bội. Với mô hình dự báo lựa chọn tiến hành dự báo lượng hàng 
thông qua cảng khu vực Hải Phòng đến năm 2025 và 2030, đó là các dự báo cho tổng lượng 
hàng thông qua cảng khu vực Hải Phòng, lượng hàng container thông qua cảng khu vực Hải 
Phòng, lượng hàng lỏng thông qua khu vực Hải Phòng và lượng hàng khô thông qua cảng 
khu vực Hải Phòng. 

Từ khóa: Dự báo, hàng hóa thông qua cảng, cảng khu vực Hải Phòng. 

Abstract 

The purpose of this research is to demonstrate results of estimating cargo throughput at 
Haiphong’s ports, dividing into 3 types of cargo: container, liquid, dry in 2025, 2030. Data of 
cargo throughput at Haiphong’s ports as well as economic indicators of Northern significant 
economic zone was collected from 2004 to 2018 to conduct forecasting. Based on the data, 
the study built up forecasting models, then pointed out the most proper one: multiple 
regression model. The quantity of cargo throughput at Haiphong’s ports in 2025, 2030 was 
estimated, including total cargo, container, liquid cargo and dry cargo throughput Haiphong’s 
ports. 

Keywords: Estimating, cargo throughput at port, Hai Phong’s ports. 

1. Đặt vấn đề 

Cảng khu vực Hải Phòng là cảng đứng thứ hai cả nước nói chung và là cảng lớn nhất khu 
vực miền Bắc. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng khu vực Hải Phòng ngày càng tăng nhanh với 
tốc độ tăng bình quân trong giai đoạn 2004-2018 là 14,8% (Bảng 1). Công tác dự báo về sản lượng 
hàng hóa qua cảng khu vực này vượt xa so với thực tế, cụ thể năm 2015 sản lượng hàng thông qua 
khu vực cảng là 79 triệu tấn m theo dự báo quy hoạch là 112-115 triệu tấn [3]. Do đó cần có những 
dự báo chính xác hơn về sản lượng hàng hóa thông qua cảng.  

Tổng quan các dự báo liên quan đến hàng hóa thông qua khu vực cảng Hải Phòng đó là: (1) 
“Quyết định số 1741/QĐ-BGTVT về Phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 
1) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Bộ trường Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 
3/8/2011” [3]. (2) “Quyết định số 2367/QĐ-BGTVT về Phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển 
phía Bắc (Nhóm 1) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Bộ trưởng Bộ giao 
thông vận tải ban hành ngày 29/7/2016” [5]. Quyết định chi tiết và cụ thể hơn, thay thế cho quyết 
định 1741. Tuy nhiên ở hai quyết định này chỉ để cập đến dự báo cho sản lượng hàng hóa thông 
qua cảng khu vực Hải Phòng nói chung và sản lượng hàng container thông qua cảng. Hơn thế nữa, 
sản lượng hàng hóa thông qua cảng dự báo thường có khác rất nhiều so với thực tế [3]. Do đó, cần 
có sự điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng biển khu vực Hải Phòng và đặc biệt là kết quả dự báo 
sản lượng hàng hóa thông qua cảng. Dự báo mới nhất đó là dự báo căn cứ theo “Đề án nghiên cứu 
phát triển tổng thể hệ thống hạ tầng nhập khẩu LNG” - IE, 2018, tuy nhiên các dự báo này chưa đề 
cập đến dự báo sản lượng hàng hóa thông qua cảng khu vực Hải Phòng theo loại hàng đầy đủ. 

Về phương pháp dự báo, phương pháp dự báo thường được áp dụng đó là phương pháp kịch 
bản Kinh tế - Xã hội (KT-XH), phương pháp ngoại suy thông qua mô hình và sự kết hợp của hai 
phương pháp (phương pháp bốn bước) [2]. Hai phương pháp này có những ưu và nhược điểm nhất 
định. Phương pháp kịch bản KT-XH có ưu điểm khi dự báo cho từng loại hàng, cho từng cảng, đặc 
biệt là các cảng biển mới phát sinh, trong khi đó phương pháp dự báo ngoại suy thì đơn giản, dễ hiểu 
vì chỉ cần dựa vào mức tăng GDP, mức tăng lượng hàng qua cảng trong cả nước có thể tính được hệ 
số đàn hồi (ngoại suy theo hệ số đàn hồi). Tuy nhiên, hai phương pháp này cũng có những nhược 
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điểm nhất định. Phương pháp kịch bản KT-XH là phương pháp dự báo định lượng nên cũng sẽ mắc 
phải những nhược điểm của phương pháp dự báo định lượng như: các mô hình được xây dựng dựa 
trên giả định lịch sử lặp lại, các mô hình định lượng thường đưa ra các giả định không phù hợp với 
thực tế, rất nhiều nhân tố quan trọng với nền kinh tế nhưng không được đưa vào và một nhược điểm 
lớn nhất là số liệu không đầy đủ, không chính xác dẫn đến các mô hình cho các kết quả dự báo không 
cao. Phương pháp ngoại suy theo mô hình thường sử dụng là ngoại suy thông qua mô hình đàn hồi 
mà muốn ứng dụng phải thỏa mãn điều kiện: Luồng hàng trên mạng lưới giao thông trong tương lai 
phải đồng dạng với luồng hàng trên mạng lưới giao thông hiện tại. Điều này rất khó xảy ra, vì tình hình 
kinh tế luôn biến động, nhu cầu vận chuyển các loại hàng hóa khác nhau thay đổi khác nhau. Trong 
đó, các mô hình dự báo lượng hàng thông qua cảng trong các nghiên cứa của Việt Nam chỉ đưa hai 
nhân tố kinh tế chính là GDP và kim ngạch xuất, nhập khẩu vào mô hình hồi quy [5]; còn các công 
trình nghiên cứu của nước ngoài khi xây dựng mô hình dự báo lượng hàng thông qua cảng còn quan 
tâm thêm các nhân tố kinh tế khác như tổng giá trị công nghiệp, tổng giá trị nông lâm thủy sản [7]. 
Chính vì vậy, trong nghiên cứu này tác giả lựa chọn dự báo dựa vào mô hình hồi quy đa nhân tố có 
xem xét thêm các nhân tố kinh tế mới. 

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Các bước tiến hành dự báo sản lượng hàng hóa thông qua cảng khu vực Hải Phòng 

 Để tiến hành dự báo sản lượng hàng thông qua cảng nói chung và cho khu vực Hải Phòng 
nói riêng, ta tiến hành 4 bước sau:  

- Thu thập số liệu đầu vào: Số liệu cần thu thập đó là sản lượng hàng hóa thông qua cảng và 
các nhân tố kinh tế. 

- Xây dựng mô hình dự báo: Trên cơ sở các số liệu thu thập được, thiết lập các mô hình hồi 
quy có thể xảy ra, lựa chọn mô hình tốt nhất. 

- Kiểm định mô hình: Đánh giá mô hình được lụa chọn có phù hợp hay không, có khuyết tật 
nào xảy ra trong mô hình được lựa chọn hay không? 

- Dự báo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 1. Sơ đồ bốn bước tiến hành để dự báo sản lượng hàng hóa thông qua cảng  

2.2. Thu thập số liệu đầu vào 

 Số liệu cần thu thập là sản lượng hàng hóa thông qua cảng khu vực Hải Phòng theo các 
loại hàng khác nhau và các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng hàng hóa thông qua cảng.  Theo 
nghiên cứu dự báo sản lượng hàng container thông qua cảng đã chỉ ra đó là các nhân tố: “GDP, 
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK), Tổng giá trị công nghiệp (CN), và Tổng giá trị nông lâm 
thủy sản (NN)” [2]. 

2.2.1. Số liệu về sản lượng hàng hóa thông qua cảng khu vực Hải Phòng 

Theo nguồn số liệu của cảng vụ Hải Phòng, sản lượng hàng hóa thông qua cảng khu vực 
Hải Phòng theo loại hàng năm 2004 đến 2018 được thể hiện ở Bảng 1. 

Nhìn vào Bảng 1, ta thấy sản lượng hàng hóa thông qua cảng khu vực Hải Phòng nói chung và 
theo 3 loại hàng nói riêng đều tăng nhanh. Trong đó hàng container chiếm tỉ trọng cao nhất trong 3 loại 
hàng và có tốc độ tăng nhanh nhất. Chiếm tỉ trọng thứ hai là hàng khô, còn lại là hàng lỏng. 

 
 

Thu thập số liệu đầu vào 

Xây dựng mô hình dự báo 

Kiểm định mô hình  

Dự báo  
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Bảng 1. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng khu vực Hải Phòng theo loại hàng giai đoạn 2004-2018 

Đơn vị: 1000 T 

Năm Tổng số Hàng Container Hàng Lỏng Hàng Khô 

2004 12.605,14 5.256,71 892,20 6.456,23 

2005 13.498,97 6.201,56 1.255,07 6.042,34 

2006 16.500,90 7.992,06 1.363,60 7.145,24 

2007 24.152,39 13.728,92 1.768,47 8.655,01 

2008 29.301,76 17.069,59 1.806,06 9.784,72 

2009 33.423,56 20.348,91 2.195,80 10.849,26 

2010 39.274,65 24.103,44 2.586,32 11.320,34 

2011 39.870,00 27.417,96 2.817,25 8.356,85 

2012 44.670,13 29.220,30 2.973,51 10.474,53 

2013 58.994,82 33.518,71 2.712,24 20.036,89 

2014 60.836,00 39.818,00 2.870,00 14.184,00 

2015 79.560,61 43.774,96 3.998,25 26.365,55 

2016 85.262,00 47.793,00 4.809,00 26.600,00 

2017 84.662,57 53.111,16 5.062,09 20.429,29 

2018 86.543,60 56.437,14 5.600,71 20.646,83 
Nguồn: Số liệu của cảng vụ Hải Phòng 

2.2.2. Số liệu về các nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến sản lượng hàng hóa thông qua cảng 

Từ niên giám thống kê của Việt Nam qua các năm [6], ta có bảng thống kê số liệu sau: 

Bảng 2. Thống kê số liệu về GDP, XNK, CN, NN của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2004 - 2018 

Năm 
GDP 

(tỉ đồng) 
XNK 

(triệu USD) 
CN 

(tỉ đồng) 
NN 

(tỉ đồng) 

2004 71.359 14.695 76.726 16.444 

2005 80.183 18.151 91.494 18.322 

2006 97.203 21.490 111.337 18.714 

2007 113.574 27.764 136.036 19.583 

2008 127.368 35.665 155.910 20.685 

2009 135.206 34.180 168.938 21.109 

2010 150.023 42.875 190.609 22.265 

2011 166.603 49.244 208.907 23.295 

2012 180.137 55.925 216.635 23.884 

2013 193.024 64.468 241.802 24.416 

2014 209.257 76.323 259.066 25.368 

2015 230.538 98.213 283.393 25.901 

2016 246.676 127.682 304.647 28.231 

2017 269.074 147.378 333.284 29.795 

2018 293.506 151.302 367.279 30.915 
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Niên giám thống kê 

Nhận thấy các chỉ tiêu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ tăng nhanh dần đều theo 
các năm với tốc độ tăng bình quân là dao động từ 10-20%. 

2.3. Xây dựng mô hình dự báo 
 Với nguồn số liệu đầu vào đã có, xây dựng các mô hình hồi quy có thể xảy ra đó là: mô hình 
hồi quy theo thời gian, mô hình hồi quy hai biến và mô hình hồi quy đa nhân tố. 
 Đối với sản lượng hàng hóa thông qua cảng khu vực Hải Phòng (Q), các mô hình hồi quy có 
thể xây dựng được là (do các nhân tố có sự tương quan với nhau nên khi đưa vào mô hình bội 
không thể đưa tất cả các nhân tố vào mô hình được nên phải loại bớt một số nhân tố ra khỏi mô 
hình - Bảng 3). 

Trong 12 mô hình xây dựng thì mô hình 12 có RMSE nhỏ nhất, nên ta lựa chọn mô hình hồi 
quy đa nhân tố số 12 để tiến hành dự báo. 
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Bảng 3. Mô hình hồi quy sản lượng hàng hóa thông qua cảng khu vực Hải Phòng 

MH Mô hình xây dựng RMSE 

1 Qi = 5914,83.t + ei 4877,22 

2 Ln(Qi) = 9,046963 + 0,823893.Ln(ti) + ei 7094,79 

3 Qi = -1598,49 + 0,385428.GDPi + ei 4715,28 

4 Qi = 11121,59 + 0,561797.XNKi + ei 7002,02 

5 Qi = -15496,06 + 0,299294.CNi + ei 5041,12 

6 Qi = -95260 + 6,12755.NNi + ei 6234,93 

7 Ln(Qi) = -7,569224 + 1,516736.Ln(GDPi) + ei 5463,35 

8 Ln(Qi) = 1,121392 + 0,873964.Ln(XNKi) + ei 7400,71 

9 Ln(Qi) = -6,437391 + 1,399605.Ln(CNi) + ei 5224,75 

10 Ln(Qi) = -24,6147 + 3,506829.Ln(NNi) + ei 9797,25 

11 Qi = 88096,01 + 0,259287.XNKi + 0,508336.CNi – 7,055473.NNi + ei 3900,01 

12 Ln(Qi) = 18,77901 + 0,85367.Ln(XNK) + 1,381215.Ln(CNi) – 3,40991.Ln(NNi) +ei 2108,78 

 (ti là thứ tự thời gian (1,2,3…,15), RMSE là chỉ tiêu đánh giá độ chính xác của dự báo) 
  

 Tiến hành các bước tương tự ta lựa chọn được các mô hình dự báo cho sản lượng hàng hóa 
thông qua cảng khu vực Hải Phòng theo các loại hàng: hàng container (Qc), hàng lỏng (Ql), hàng 
khô (Qk). Riêng đối với hàng lỏng thì sản lượng hàng qua cảng không phụ thuộc vào tổng giá trị 
nông lâm thủy sản. Các mô hình được chọn là: 
 

Bảng 4. Mô hình dự báo sản lượng hàng hóa thông qua cảng khu vực Hải Phòng theo loại hàng 
 

 
 
 
 
 
 Các mô hình xây dựng đều là mô hình hồi quy đa nhân tố, trong đó các biến độc lập là 3 chỉ 
tiêu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đó là: “Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK), tổng 
giá trị công nghiệp (CN), tổng giá trị nông lâm thủy sản (NN)”. 

2.4. Kiểm định mô hình  

 Các mô hình được lựa chọn để dự báo phải đảm bảo các hệ số hồi quy có đều khác không, 
mô hình phù hợp và không có bất kì khuyết tật nào trong mô hình. Chính vì vậy cần tiến hành kiểm 
định để khằng định các mô hình được xây dựng có phù hợp hay không? 
  Ta các bảng kết quả sau: 

Bảng 5. Kiểm định sự phù hợp và các khuyết tật của các mô hình dự báo 
 

STT Đánh giá mô hình Kiểm định Kết luận 

I Ln(Qi) = 18,77901 + 0,85367.Ln(XNK) + 1,381215.Ln(CNi) - 3,40991.Ln(NNi) +ei 

1 Các hệ số hồi quy có khác 0 

p1 = 0,0063 
p2 = 0,0008 
p3 = 0,0000 
p4 = 0,0013  

Có 

2 Kiểm định sự phù hợp của mô hình p(F) = 0,0000 Có 

3 Kiểm định mô hình hồi quy giả mạo 
d = 1,791663 

> R2 = 0,994158 
Không 

4 
Kiểm định White về phương sai sai số 
không đổi 

p = 0,8011 Có 

5 
Kiểm định Jarque bera về sai số ngẫu 
nhiên tuân theo quy luật chuẩn 

p = 0,679235 Có 

6 
Kiểm định Ramsey về kỳ vọng sai số 
ngẫu nhiên bằng 0  

p = 0,1935 Có 

7 
Kiểm định Breusch - Goldfrey về hiện 
tượng tự tương quan 

p = 0,8275 Không 

STT Mô hình dự báo 

1 Ln(Qci) = 2,331311.Ln(CNi) - 1,824964.Ln(NNi) + ei 

2 Qli = 0,014082.XNKi 0,009183.CNi + ei 

3 Ln(Qki) = 48,66649 + 2,139975.Ln(XNKi) - 6,217001.Ln(NNi) + ei 



CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 

82                                                  Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải            Số 61 - 01/2020  

STT Đánh giá mô hình Kiểm định Kết luận 

II Ln(Qci) = 2,331311.Ln(CNi) - 1,824964.Ln(NNi) + ei 

1 Các hệ số hồi quy có khác 0 
p1 = 0,0000 
p2 = 0,0000 

Có 

2 Kiểm định sự phù hợp của mô hình p(F) = 0,0000 Có 

3 Kiểm định mô hình hồi quy giả mạo 
d = 2,176392 

> R2 = 0,995064 
Không 

4 
Kiểm định White về phương sai sai số 
không đổi 

p = 0,7462 Có 

5 
Kiểm định Jarque bera về sai số ngẫu 
nhiên tuân theo quy luật chuẩn 

p = 0,1119 Có 

6 
Kiểm định Ramsey về kỳ vọng sai số 
ngẫu nhiên bằng 0  

p = 0,9316 Có 

7 
Kiểm định Breusch - Goldfrey về hiện 
tượng tự tương quan 

p = 0,5071 Không 

III Qli = 0,014082.XNKi + 0,009183.CNi + ei 

1 Các hệ số hồi quy có khác 0 
p1 = 0,0008 
p2 = 0,0000 

Có 

2 Kiểm định sự phù hợp của mô hình p(F) = 0,0000 Có 

3 Kiểm định mô hình hồi quy giả mạo 
d = 1,40947 

> R2 = 0,972548 
Không 

4 
Kiểm định White về phương sai sai số 
không đổi 

p = 0,1526 Có 

5 
Kiểm định Jarque bera về sai số ngẫu 
nhiên tuân theo quy luật chuẩn 

p = 0,354997 Có 

6 
Kiểm định Ramsey về kỳ vọng sai số 
ngẫu nhiên bằng 0  

p = 0,7500 Có 

7 
Kiểm định Breusch - Goldfrey về hiện 
tượng tự tương quan 

p = 0,3083 Không 

IV Ln(Qki) = 48,66649 + 2,139975.Ln(XNKi) - 6,217001.Ln(NNi) + ei 

1 Các hệ số hồi quy có khác 0 
p1 = 0,0091 
p2 = 0,0015 
p3 = 0,0126 

Có 

2 Kiểm định sự phù hợp của mô hình p(F) = 0,0000 Có 

3 Kiểm định mô hình hồi quy giả mạo 
d = 2,607882 

> R2 = 0,907961 
Không 

4 
Kiểm định White về phương sai sai số 
không đổi 

p = 0,6249 Có 

5 
Kiểm định Jarque bera về sai số ngẫu 
nhiên tuân theo quy luật chuẩn 

p = 0,65437 Có 

6 
Kiểm định Ramsey về kỳ vọng sai số 
ngẫu nhiên bằng 0  

p = 0,7084 Có 

7 
Kiểm định Breusch - Goldfrey về hiện 
tượng tự tương quan 

p = 0,2942 Không 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả kiểm định các mô hình) 
Từ kết quả kiểm định có thể thấy các mô hình được xây dựng để dự báo hoàn toàn phù hợp, 

không có bất kỳ khuyết tật nào. 

2.5. Dự báo  

 Để tiến hành dự báo ta cần có nguồn số liệu đầu vào cho các mô hình dự báo. Theo “Quy 
hoạch tổng thể phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”, 
ta có bảng tổng hợp sau [4]: 
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Bảng 6. Các chỉ tiêu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2025 và 2030 
 

STT Chỉ tiêu 

Năm 2025 Năm 2030 

Phương án 
cơ bản 

Phương án 
cao 

Phương án 
cơ bản 

Phương án 
cao 

1 XNK (triệu USD) 329.272 335.023 505.083 513.102 

2 CN (triệu đồng)  550.279  855.924 

3 NN (triệu đồng)  39.870  44.768 

 (Nguồn: Tác giả tổng hợp) 
Với công cụ hỗ trợ của phần mềm Eviews 7.0, ta có kết quả dự báo sau: 

 

Bảng 7. Dự báo sản lượng hàng hóa thông qua cảng 
khu vực Hải Phòng đến năm 2025, năm 2030 

Đơn vị: 1000T 

STT 

Sản lượng hàng 
hóa thông qua 
cảng khu vực 

Hải Phòng 

Năm 2025 Năm 2030 

Dự báo 
điểm 

Dự báo khoảng 
Dự báo 

điểm 

Dự báo khoảng 

Cận 
dưới 

Cận trên 
Cận 
dưới 

Cận trên 

1 Tổng lượng hàng 141.584 101.283 181.884 209.598 189.297 229.898 

2 Hàng container 101.672 82.273 121.071 159.015 139.616 178.414 

3 Hàng khô 26.636 24.673 28.598 27.555 25.592 29.517 

4 Hàng lỏng 9.690 9.461 9.931 14.972 13.358 14.586 
 

3. Kết luận 
 Nghiên cứu đã lựa chọn được các mô hình dự báo phù hợp cho sản lượng hàng hóa thông 
qua cảng khu vực Hải Phòng nói chung và sản lượng hàng container, hàng khô, hàng lỏng thông 
qua cảng khu vực Hải Phòng nói riêng. Các mô hình được lựa chọn đều là mô hình hồi quy đa nhân 
tố với biến độc lập là các chỉ tiêu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đó là: “tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu (XNK), tổng giá trị công nghiệp (CN), tổng giá trị nông lâm thủy sản (NN)”. Từ 4 mô 
hình dự báo được xây dựng, tiến hành dự báo sản lượng hàng hóa thông qua cảng khu vực Hải 
Phòng đến năm 2025 là từ 101 đến 181 triệu tấn, năm 2030 là từ 189 đến 229 triệu tấn. Trong đó 
hàng container năm 2025 là từ 28 triệu tấn đến 121 triệu tấn, năm 2030 là từ 139 đến 178 triệu tấn; 
hàng khô năm 2025 là từ 24 triệu tấn đến 28 triệu tấn, năm 2030 là từ 25 triệu tấn đến 29 triệu tấn; 
hàng lỏng năm 2025 là từ 9,4 triệu tấn đến 9,9 triệu tấn, năm 2030 là từ 13,4 triệu tấn đến 14,6 triệu 
tấn. Các kết quả dự báo này là một tài liệu tham khảo thêm trong công tác lập và điều chỉnh quy 
hoạch cảng khu vực Hải Phòng. Từ các mô hình dự báo xây dựng được có thể áp dụng cho việc dự 
báo các cảng khu vực khác cũng như hệ thống cảng biển Việt Nam. 
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Tóm tắt 

Bài báo này tường thuật công trình nghiên cứu thử nghiệm về việc xây dựng danh mục kết 
ngữ trong các văn bản chuyên ngành bằng tiếng Anh nhằm phục vụ công tác giảng dạy chuyên 
ngành bằng tiếng Anh và biên soạn từ điển kết ngữ chuyên ngành. Đề tài lựa chọn thí điểm 
các sách chuyên ngành bằng tiếng Anh phục vụ các học phần chuyên ngành Công trình thủy 
tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Quá trình nghiên cứu bắt đầu bằng việc chiết xuất 
thuật ngữ chuyên ngành Công trình thủy, sau đó tìm kiếm các kết ngữ phái sinh trong khoảng 
tìm kiếm ±3. Phương pháp nghiên cứu kết hợp phương pháp định lượng (thống kê, so sánh 
tần số) và định tính (phân tích, kiểm định kết cấu và ngữ nghĩa) đối với từng thuật ngữ và kết 
ngữ. Kết quả thu được gồm 21.760 kết ngữ (2-5 từ) có tần số xuất hiện cao trong ngữ liệu ban 
đầu với 3,06 triệu từ. 

Từ khóa: Kết ngữ, thuật ngữ chuyên ngành, sách chuyên ngành, Công trình thủy.  

Abstract 

This article reports a pilot study on developing a list of specialized collocations in English 
professional books to serve the English-Medium Instruction at VMU and the compilation of 
specialized collocation dictionaries. The study collected specialized books in Hydraulic 
engineering to build specialized corpus. The collocation extraction started with the 
identification of specilised terminologies in Hydraulic engineering, then identified their 
collocates within a ±3 span. The extraction method combined a quantitative approach 
(calculating and comparing the frequency of occurrence for each terminology and collocation) 
and qualitative approach (analyzing syntactic structure and semantics) for every terminologies 
and collocation. The final result displayed 21,760 collocations (2-5 words) of high frequency 
from the original 3,06-million-word corpus. 

Keywords: Lexical collocations, specilised terminologies, professional books, quaywall engineering. 

1. Đặt vấn đề  

Nghiên cứu đương đại về ngôn ngữ đã chứng minh được vai trò trung tâm của từ vựng đối 
với khả năng thụ đắc ngôn ngữ. Từ vựng là nền móng cơ sở hình thành nên ngôn ngữ, và không có 
từ vựng thì không có ngôn ngữ. Quan điểm truyền thống cho rằng khi người học ngoại ngữ thuộc 
được càng nhiều từ, họ càng có khả năng vận dụng từ phong phú hơn trong giao tiếp. Nhưng thực 
tế cho thấy để đạt được khả năng sử dụng ngoại ngữ lưu loát, việc học thuộc các từ đơn lẻ là chưa 
đủ, người học cần phải biết cách kết hợp các từ theo chuỗi đặc thù [1]. Các chuỗi từ có sẵn, mang 
tính chất lặp đi lặp lại chiếm tỷ trọng lớn trong hầu hết văn bản hoặc ngôn bản.  

Kết ngữ (collocations), một thể loại đặc trưng trong các dạng chuỗi từ, có vai trò quan trọng 
giúp người học ngoại ngữ sử dụng ngoại ngữ trôi chảy, tự nhiên gần như người bản ngữ. Việc sử 
dụng thành thạo kết ngữ là một trong những cách chuẩn xác giúp phân biệt được người bản ngữ 
và người nước ngoài. Người bản ngữ có khả năng vận dụng kết ngữ một cách tự động, khiến họ 
giao tiếp trôi chảy vì các kết ngữ là chuỗi từ đã có sẵn trong tư duy của họ. Khi người học ngoại 
ngữ tích lũy đủ vốn từ vựng liên quan đến kết ngữ, họ dễ dàng tránh được các lỗi dùng sai từ khi 
nói hoặc viết. 

Tuy nhiên, đối với người học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng, kết ngữ rất khó nhận 
diện và sử dụng đúng cách. Trong kết ngữ luôn có một thành phần không dễ dự đoán và không phải 
lúc nào cũng có thể thay thế bằng một từ khác có nghĩa tương đương (VD: các từ “rotten”, “addled”, 
“sour” và “rancid” có nghĩa tương tự nhưng người Anh chỉ nói rotten egg, addled egg, sour milk, và 
rancid butter). Cho dù người học đã học tiếng Anh bao lâu đi chăng nữa, trình độ tiếng Anh của họ 
tốt đến mức nào đi nữa, và mức tương đồng giữa tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ cao đến thế nào đi nữa, 
họ vẫn có thể mắc lỗi về kết ngữ do chịu ảnh hưởng từ tiếng mẹ đẻ [2]. Các lỗi sai liên quan đến kết 
ngữ này khiến cách hành văn khi nói và viết tiếng Anh bất thường và lạ kiểu. Nghiên cứu của Bahns 
và Eldaw [3] cho thấy người dịch thuật mắc lỗi dịch sai kết ngữ cao gấp đôi lỗi dịch sai từ đơn.  
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Thật không may, kết ngữ chiếm một tỷ trọng rất lớn trong từ vựng tiếng Anh. Hầu như danh 
từ, tính từ, động từ nào trong tiếng Anh cũng có kết ngữ. Trong các văn bản chuyên ngành bằng 
tiếng Anh, kết ngữ được sử dụng lặp lại với tần suất cao, chiếm 70% nội dung nghe, nói, đọc viết 
[4]. Chính vì vậy, người sử dụng tiếng Anh phải học thuộc hoặc phải tra cứu kết ngữ trong từ điển 
thích hợp. Việc biên soạn các từ điển kết ngữ trở nên vô cùng quan trọng, giúp người dùng không 
chỉ tra cứu thuật ngữ chuyên ngành mà còn cả các kết ngữ kèm theo [5].  

Sự phát triển về công nghệ máy tính đã cho phép các nhà nghiên cứu từ vựng xây dựng ngữ 
liệu chuyên ngành và dựa vào các phép tính thống kê để trích xuất thuật ngữ chuyên ngành và kết 
ngữ thay vì chỉ dựa vào trực giác của họ. Trong thực tế, hiếm có kết ngữ nào dài hơn 6 từ, nên trong 
mỗi một tổ hợp từ (word combination), thành phần kết hợp (collocate) được xác định là từ xuất hiện 
ở bên trái hoặc bên phải của thuật ngữ (terminology) trong khoảng ±3 (span). Nếu từ kết hợp xuất 
hiện với tần suất cao, có độ liên kết mạnh với thuật ngữ (chỉ số tương hỗ MI ≥ 3), xác xuất kết hợp 
cao (giá trị kiểm định t ≥ 2), thì sự kết hợp giữa chúng mới được coi là kết ngữ [6].  

Vì đây là công trình thí điểm, đề tài chỉ tập trung vào các kết ngữ từ vựng (lexical collocations). 
Các từ khoá chuyên ngành và từ kết hợp với chúng để tạo kết ngữ thuộc các đơn vị từ loại sau: 
danh từ, động từ, tính từ và trạng từ. Đề tài bỏ qua kết ngữ ngữ pháp (grammatical collocations), 
loại tổ hợp từ chứa từ chức năng (VD: giới từ, liên từ, từ hạn định), vì loại tổ hợp này này có thể 
được tra cứu trong các từ điển tiếng Anh phổ thông. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Quy trình chiết xuất và lọc kết ngữ gồm các bước sau: (1) Xây dựng ngữ liệu, (2) Xác định 
thuật ngữ chuyên ngành (terminologies), (3) Xác định và lọc kết ngữ, và (4) Hệ thống hóa kết ngữ. 
Quy trình chiết xuất tự động sử dụng các phép đo định lượng về tần suất, tỷ lệ phân bố, giá trị MI, 
giá trị t của từng tổ hợp từ với công cụ Sketch Engine [7] và WordSmith Tools 7.0 [8]. Quy trình lọc 
giúp lựa chọn các kết ngữ có giá trị sử dụng thực tế cao.  

2.1. Xây dựng ngữ liệu  

a. Ngữ liệu chuyên ngành (Specialised corpus): trong khuôn khổ của đề tài, 34 đầu sách 
chuyên ngành Công trình thủy (xem Phụ lục) được sử dụng để xây dựng ngữ liệu chuyên ngành với 
tổng số 3,06 triệu từ bao phân bổ trên 9 nội dung chuyên ngành: (1) Tin học ứng dụng (Applied 
software), (2) Động lực học sông biển (River and Sea Dynamics), (3) Khí tượng, thủy hải văn 
(Hydrology and Meteorology), (4) Quy hoạch cảng (port planning), (5) Công trình bến & công trình 
cảng (Port and Habour structures), (6) Đê chắn sóng (Breakwaters), (7) Công trình bảo vệ bờ (Shore 
protection structures), (8) Công trình ven biển và ngoài khơi (Coastal and Offshore structures), và 
(9) Công trình thủy công (service systems in ports). Việc gắn nhãn từ loại (POS-tagging) được áp 
dụng trong toàn ngữ liệu với CLAWS5 [9].  

b. Ngữ liệu tham chiếu (Reference corpus): ngữ liệu tham chiếu là tập hợp tài liệu tiếng Anh 
tổng quát (dạng nói và viết) Open American National Corpus [10]. Ngữ liệu tham chiếu được sử 
dụng để so sánh đối chiếu với ngữ liệu chuyên ngành, giúp nhóm tác giả nghiên cứu xác định được 
thuật ngữ chuyên ngành Công trình thủy. Với tổng lượng từ là 15 triệu từ, ngữ liệu tham chiếu trong 
đề tài này phù hợp tiêu chuẩn quy ước: lớn gấp 5 lần kích cỡ ngữ liệu chuyên ngành.  

Bảng 1. Danh mục 34 sách chuyên ngành Công trình thủy 

TT Danh mục sách chuyên ngành Công trình thủy 

1 Mathsoft, Inc. (2001). Mathcad: user's guide with reference manual: Mathcad 2001 professional. MathSoft, Inc.. 

2 
SAP2000, C. S. I. (2011). Linear and nonlinear static and dynamic analysis and design of three-dimensional 
structures. Computers and Structures. Inc.: Berkeley, California, USA.  

3 
Danish Hydraulic Institute (DHI). (2007). MIKE 21 flow model: Hydrodynamic module. User guide. Danish Hydraulic 
Institute Water and Environment, 1-89. 

4 
Stolarski, T., Nakasone, Y., & Yoshimoto, S. (2018). Engineering analysis with ANSYS software. Butterworth-
Heinemann. 

5 Chanson, H. (2004). Hydraulics of open channel flow. Elsevier. 

6 Montañés, J. L. (2005). Hydraulic canals: design, construction, regulation and maintenance. CRC Press. 

7 Graebel, W. (2007). Advanced fluid mechanics. Academic Press. 

8 Annandale, G. W. (2006). Reservoir sedimentation. Encyclopedia of Hydrological Sciences. 

9 
Joseph, P., & Lomas, S. A. (2004). Deep-water sedimentation in the Alpine basin of SE France: New 
perspectives on the Grès d'Annot and related systems. Geological Society of London. ISBN electronic: 
9781862394698 

10 Levec, F., & Skinner, A. (2004). Manual of instructions: Bathymetric surveys. Ontario Ministry of Natural Resources. 

11 IHO, C. (2005). Manual of Hydrography. Monaco: International Hydrographic Bureau 

12 Sene, K. (2015). Hydrometeorology: forecasting and applications. Springer. 
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13 Davie, T. (2008). Fundamentals of hydrology. Routledge. 

14 
HEADQUARTERS, U. A. C. O. E. (1989). Water levels and wave heights for coastal engineering design. 
Washington, DC: Engineer Manual EM, 1110-2. 

15 
Tsinker, G. P. (Ed.). (2004). Port engineering: planning, construction, maintenance, and security. John Wiley & 
Sons. 

16 Groenveld, R. (1993). Service systems in ports and inland waterways. TU. 

17 Bruun, P. (2006). Port Engineering: Harbor planning, breakwaters, and marine terminals. Gulf Publishing Company 

18 Thoresen, C. A. (2010). Port designer's handbook. Thomas Telford Ltd. 

19 Ligteringen, H. ( 2017).  Ports and Terminals. Delft Academic Press 

20 
Port, J. (1999). Technical standards and commentaries for port and harbour facilities. The Japan Port & Harbour 
Association, 1, 455-473. 

21 
McBride, M., Boll, M., & Briggs, M. (2014). Harbour approach channels—Design guidelines. PIANC Report No. 
121. 

22 
Gaythwaite, J. W. (2016, November). Design of marine facilities: engineering for port and harbor structures. 
American Society of Civil Engineers. 

23 Goda, Y (2000). Random sea and design of marine structures. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 

24 Gerwick Jr, B. C. (2007). Construction of marine and offshore structures. CRC press. 

25 
Sharkov, E. A. (2007). Breaking ocean waves: geometry, structure and remote sensing. Springer Science & 
Business Media. 

26 d'Angremond, K., & Van Roode, F. (2018). Breakwaters and closure dams. CRC Press. 

27 
Kim, Y. C. (2015). Design of Coastal Structures and Sea Defenses. Design of Coastal Structures and Sea 
Defenses. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 

28 Schiereck, G. J. (2017). Introduction to bed, bank and shore protection. CRC Press. 

29 
Goudas, C., Katsiaris, G., May, V., & Karambas, T. (Eds.). (2003). Soft shore protection: An environmental 
innovation in coastal engineering (Vol. 7). Springer Science & Business Media. 

30 
Przedwojski, B., Błażejewski, R., & Pilarczyk, K. W. (1995). River training techniques: fundamentals, design and 
applications. AA Balkema. 

31 
McCartney, B. L., Lee, B. K., George, J., Neilson, F., & Lindgren, M. (1998). Inland navigation: Locks, dams, and 
channels. American Society of Civil Engineers. 

32 Glerum, A., & Vrijburcht, A. (2000). Design of locks 1. Rijkswaterstaat. 

33 
U.S. Army Corps of Engineers (1995). Construction Control for Earth and Rock-Fill Dams. Washington, DC: Engineer 
Manual EM 1110-2-1911. 

34 Yazdandoost, F., & Attari, J. (2004). Hydraulics of Dams and River Structures.. CRC Press. 
 

2.2. Trích xuất thuật ngữ chuyên ngành  

Thuật ngữ chuyên ngành trong đề tài này được xác định là các từ đặc trưng cho chuyên ngành 
công trình thủy, tức là tỷ lệ xuất hiện trong ngữ liệu chuyên ngành cao vượt trội so với trong ngữ liệu 
tham chiếu (p < 0,000001 (sai số 1/1 triệu)). Ngoài ra trong ngữ liệu tham chiếu, các tiêu chí thống 
kê khác bao gồm: tần số tối thiểu là 15 (~5 lần/ 1 triệu từ), trị số thuật ngữ (keyness) tối thiểu 1,5.  

2.3. Xác định kết ngữ  

Cân nhắc đối tượng phục vụ bao gồm sinh viên đại học ngành Công trình thủy (trình độ 
tiếng Anh chủ yếu ở ngưỡng A2-B1), đề tài hướng đến các kết ngữ phổ biến nhất (đối với kết ngữ 
gồm 2 từ thì tần số tối thiểu là 3 lần/ 1.000.000 từ. Vì thế, tần số tối thiểu 9 lần trên toàn ngữ liệu 
được áp dụng đối với kết ngữ 2 từ. Các kết ngữ dài hơn thường có số lượng ít hơn, nên nhóm 
nghiên cứu không áp đặt mức tần số tối thiểu để tránh bỏ sót các cụm từ đặc thù chuyên ngành 
hẹp. Tuy nhiên để được công nhận là kết ngữ, tất cả các tổ hợp từ dù ngắn hay dài phải đạt điều 
kiện MI ≥ 3, và t ≥ 2.  

Việc kiểm định ngữ cảnh sử dụng của tổ hợp từ giúp loại trừ các tổ hợp từ không hữu ích về 
mặt sư phạm do không hoàn chỉnh về cú pháp hoặc ngữ nghĩa (Ví dụ: passive earth).   

2.4. Hệ thống hóa kết ngữ 

Việc hệ thống hóa được thực hiện theo quy ước sắp xếp từ thông thường trong từ điển chuyên 
ngành. Các thuật ngữ dạng nguyên thể được sử dụng làm từ tra cứu. Các từ kết hợp được phân 
chia theo đơn vị từ loại. Ví dụ, với thuật ngữ là danh từ (hoặc cụm danh từ), nhóm từ kết hợp đầu 
tiên là các động từ lấy thuật ngữ đó làm chủ ngữ. Nhóm thứ 2 là các động từ lấy thuật ngữ làm tân 
ngữ. Nhóm thứ 3 là các tính từ bổ nghĩa. Nhóm thứ 4 là các danh từ bổ nghĩa. Trong quá trình này, 
các kết ngữ mở rộng có chứa thêm giới từ sẽ được bổ sung nếu chúng xuất hiện quá thường xuyên, 
do đó có giá trị sư phạm cao. Ví dụ: E.g. bear resemblance (to), determined based on/upon. 

3. Kết quả phân tích và thảo luận 

Kết quả phân tích, đối chiếu giữa ngữ liệu chuyên ngành và ngữ liệu tham chiếu thu được 
3.117 thuật ngữ trong đó có 1.755 từ đơn và 1.362 từ ghép gồm hai từ trở lên. Thống kê cho thấy 
hầu như toàn bộ các thuật ngữ là từ đơn hoặc từ ghép gồm 2-3 từ (98,94%), ngược lại số lượng 
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thuật ngữ gồm 4 từ trở lên chiếm tỷ trọng vô cùng ít ỏi (1,06%). Bảng 2 biểu thị 10 từ đơn và 10 từ 
ghép có tần số cao nhất. 

Bảng 2. Các thuật ngữ phổ biến nhất trong các tài liệu Công trình thủy 

Thuật ngữ (từ đơn) Thuật ngữ (từ ghép) 

 Thuật ngữ 

Tần số 
(ngữ liệu 
chuyên 
ngành) 

Tần số 
(ngữ liệu 

tham 
chiếu) 

Trị số 
keyness 

1  wave  17.468  8.234  33,53  

2  pile  7.897  3.188  20,90  

3  load  5.024  5.887  11,43  

4  soil  4.601  4.987  11,11  

5  flow  5.282  7.835  10,76  

6  equation  4.004  3.516  10,73  

7  depth  3.784  2.990  10,56  

8  concrete  3.650  2.644  10,47  

9  breakwater  2.865  82  10,30 

10  structure  8.018  18.801  10,18  
 

 Thuật ngữ 

Tần số 
(ngữ liệu 
chuyên 
ngành) 

Tần số 
(ngữ liệu 

tham 
chiếu) 

Trị số 
keyness 

1  earth pressure  1.151  0  4,77  

2  water level  1.093  158  4,51  

3  sheet pile  836  0  3,73  

4  water depth  804  15  3,63  

5  sheet piling  597  4  2,95  

6  shallow water  582  117  2,87  

7  water pressure  532  33  2,73  

8  sediment transport  495  2  2,62  

9  bearing capacity  446  4  2,46  

10  deep water  450  165  2,44  
 

 

Từ 3.117 thuật ngữ chuyên ngành, việc tìm kiếm từ kết hợp về bên trái hoặc bên phải thuật 
ngữ (trong khoảng ±3) đã thống kê được 21.760 kết ngữ hoàn chỉnh:  

- 10 kết ngữ hai từ phổ biến nhất là: wave height (2349), sheet pile (958), water depth (864), 
pile wall (416), wave period (408), wave action (382), wave overtopping (357), wave condition (273), 
wave force (372), reinforced concrete (367).  

- 10 kết ngữ ba từ phổ biến nhất là: passive earth pressure (384), sheet pile wall (387), active 
earth pressure (367 lần), steel sheet piling (181), water pressure diference (166), mean water level 
(118), flow (of) sediment transport (76), front sheet piling (46), shallow water wave (37), và sheet 
piling wall (36). 

- 10 kết ngữ bốn từ phổ biến nhất là: active earth pressure side (18), active earth pressure 
line (12), determine (the) active earth pressure side (11), angle (of) active earth pressure (9), passive 
earth pressure side (16), calculate (the) passive earth pressure (11), passive earth pressure area 
(10), mobilized passive earth pressure side (10), joint probability density function (14), và water 
pressure difference + act (10). 

- 10 kết ngữ năm từ phổ biến nhất là: steel sheet pile cellular-bulkhead quaywall (14), 
executed example of repairing damage (10), active earth pressure failure plane (8), passive earth 
pressure failure plane (6), applicable (to) earth pressure failure plane (6), standard allowable axial 
bearing capacity (7), maximum size of coarse aggregate (7), active earth pressure line + draw (6), 
characteristic passive earth pressure force (6), follow (a) limit state design method (6). 

- Không tồn tại kết ngữ sáu từ vì tần số quá ít (1-2 lần) và giá trị MI và giá trị t không thỏa mãn 
yêu cầu. 

Về mặt kết cấu, 21.760 kết ngữ từ vựng được phân thành 5 nhóm với số lượng cụ thể như 
Bảng 3. 

Bảng 3. Thông tin khái quát về kết ngữ chuyên ngành Công trình thủy 

Nhóm Mẫu Kết ngữ 2 từ Kết ngữ 3 từ Kết ngữ 4 từ Kết ngữ 5 từ 

T1 

 A + N(P) 

 N + N(P) 

 N(P) + N 

 Quan + N(P) 

11.809 70,14% 3311 75,27% 376 80,17% 47 81,03% 

T2 
 V + N(P) 

 V + PrepP  
1.867 11,09% 487 11,07% 54 11,51% 7 12,07% 

T3  N(P) + V 1.539 9,14% 433 10,06% 39 8,32% 4 6,90% 

T4 
 V + Adv 

 Adv + V 
1.271 7,55% 108 2,46% 0 0% 0 0% 

T5  Adv + A 350 2,08% 50 1,14% 0 0% 0 0% 

 Tổng 16.834 4.399 469 58 
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Ví dụ: Với thuật ngữ “earth pressure”, kết quả thống kê phát hiện 759 kết ngữ (3 từ) phù hợp 
các điều kiện nêu ra và các kết ngữ này được phân bổ vào 3 nhóm T1, T2, T3 như trong Bảng 4. 

Bảng 4. Kết ngữ với thuật ngữ “earth pressure”  

Nhóm Mẫu Ví dụ Số lượng Tỉ lệ 

T1 
 A + N(P) 

 N + N(P) 

 Quan + N(P) 

- passive + earth pressure  
- active + earth pressure 
- lateral + earth pressure 
- resultant + earth pressure 
- .... 

592 78% 

T2 
 V + N(P) 

 V + PrepP  

- calculate + (the) earth pressure 
- determine + (the) earth pressure 
- increase + (the) earth pressure 
- reduce + (the) earth pressure 
- mobilise  + (the) earth pressure 
- ... 

129 17% 

T3  N(P) + V 

- earth pressure + act  
- earth pressure + slide 
- earth pressure + shield 
- ... 

38 5% 

Hình 1 sau đây hiển thị ngữ cảnh sử dụng kết ngữ “calculate+ (the) earth pressure” trong đó 
“earth pressure” làm tân ngữ cho động từ “calculate”. 

 
Hình 1. Kết ngữ “calculate + earth pressure” trong ngữ cảnh “động từ + tân ngữ” 

Thông tin từ Bảng 3 (và ví dụ từ Bảng 4) cho thấy sự “thống trị” của kết ngữ với danh từ. 
Nguyên nhân chủ yếu là do (cụm) danh từ chiếm số lượng chủ đạo trong danh mục thuật ngữ, dẫn 
đến sự vượt trội về số lượng của kết ngữ với (cụm) danh từ. Ngoài ra về bản chất, danh từ cũng có 
khuynh hướng kết hợp với các đơn vị từ loại nhiều hơn so với các lớp từ khác. Sự thống trị của kết 
ngữ với danh từ ở đây phản ánh đặc trưng của loại hình văn bản học thuật (cụ thể ở đây là sách 
chuyên ngành): sự danh từ hoá chiếm tỷ lệ rất lớn. Hiện tượng danh từ hóa rất phổ biến trong các 
tài liệu học thuật hay văn bản chuyên ngành trong việc truyền đạt nhiều nội dung thông tin một lúc, 
điều này gây ra những khó khăn nhất định cho việc đọc hiểu văn bản [11].  

Các kết ngữ với động từ xếp hạng thứ hai về số lượng nhưng chúng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ 
so với các kết ngữ với danh từ. Tuy nhiên, việc dạy và học cũng nên chú trọng loại hình kết ngữ với 
động từ. Trong những năm gần đây, kết ngữ với động từ đã nhận được nhiều sự quan tâm hơn so 
với trước kia, bởi vì các công trình nghiên cứu đã phát hiện người học ngoại ngữ thường gặp nhiều 
khó khăn với các kết cấu V+N(P) hơn các loại kết cấu khác [12].  

Ngoài các phát hiện nói trên, vai trò của việc kiểm tra và tinh lọc thủ công đối với kết ngữ cần 
được thảo luận ở đây. Thống kê định lượng qua phần mềm máy tính đã hỗ trợ rất lớn trong việc tìm 
kiếm kết ngữ, nhưng vẫn chưa đủ để chiết xuất ra danh mục kết ngữ có giá trị sử dụng cao. Nguyên 
nhân thứ nhất là các thuật ngữ được trích xuất tự động không được gộp theo gốc từ, từ loại và hậu 
tố, dẫn đến các biến thể của động từ (thì thời, danh động từ, phân từ), danh từ (số ít, số nhiều), tính 
từ (cấp so sánh) được xử lý như các từ riêng biệt. Việc tinh giản là cần thiết để tránh cung cấp quá 
nhiều thông tin gây quá tải cho người học. Để giảm bớt số lượng kết ngữ lặp, việc kiểm tra một cách 
thủ công phải được tiến hành với từng cụm riêng lẻ.  
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Nguyên nhân thứ hai là do một số kết ngữ đã bị máy tính loại trừ do tần số xuất hiện không 
cao. Thực tế là từng biến thể của kết ngữ (do thay đổi về hậu tố -s/-es/-ed/-ing) không đáp ứng yêu 
cầu về tần số tối thiểu, nhưng tổng số lần xuất hiện của các biến thể lại thực sự cao hơn ngưỡng 
tần số quy định. Điều tương tự đã xảy ra trong nghiên cứu của Ackermann and Chen [13], khi nhóm 
chuyên gia phát hiện một số kết ngữ học thuật cần dùng lại bị bỏ sót trong quá trình thống kê trên 
máy tính và rồi họ đã quyết định dò tìm lại các cụm bị bỏ sót đó. Trong quá trình lọc, họ đã bổ sung 
thêm 239 kết ngữ (9,7%) vào danh mục sử dụng. Trong công trình nghiên cứu này, nhóm nghiên 
cứu áp dụng thao tác tương tự và đã bổ sung được 508 kết ngữ (3,02%) vào danh mục. 

Từ các thao tác thủ công trên, có thể khẳng định rằng quá trình tinh lọc thủ công mặc dù được 
diễn giải với các bước vô cùng ngắn gọn, nhưng việc thực hiện rất tốn thời gian và thực sự có tác 
dụng rất lớn trong việc nâng cao chất lượng của danh mục kết ngữ. Do đó, để phát triển danh mục 
kết ngữ, không nên chỉ đơn thuần ỷ lại hay phụ thuộc hoàn toàn vào các kết quả phân tích tính toán 
từ máy tính. 

4. Kết luận 

NNghiên cứu đã xây dựng được danh mục 21.760 kết ngữ trích xuất từ 3.117 thuật ngữ chuyên 
ngành Công trình thủy. Danh mục này là một công cụ hữu ích đối với giảng viên dạy ngoại ngữ trong 
việc xây dựng các tài liệu giảng dạy phù hợp và định hướng sinh viên tập trung vào các mục kết ngữ 
thường gặp thay vì các từ đơn hoặc thuật ngữ riêng lẻ. Từ danh mục này, các chuyên gia từ vựng học 
có thể biên soạn từ điển chuyên ngành phục vụ giảng viên, sinh viên, kỹ sư và các nhà nghiên cứu 
trong lĩnh vực công trình thủy. Việc biên soạn nên có sự phối hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực 
chuyên ngành Công trình thủy để công tác dịch thuật đạt độ chuẩn xác cao. 

Giảng viên dạy ngoại ngữ cũng có thể sử dụng danh mục này làm tư liệu biên soạn các sách 
tiếng Anh thực hành kết ngữ chuyên ngành. Người biên soạn sách nên chia nhỏ danh mục theo 
từng chủ đề môn học để tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho giảng viên dạy chuyên ngành kiểm tra 
kiến thức của sinh viên về từ chuyên ngành trong mỗi học phần giảng dạy.  

Về mặt phương pháp, các bước trong quy trình chiết xuất và kiểm định kết ngữ trong đề án 
thử nghiệm này hoàn toàn có thể được tiến hành tương tự cho các dự án mở rộng cho toàn ngành 
Công trình, ngành Hàng hải, hoặc bất kỳ chuyên ngành nào khác.   
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