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Tóm tắt 
Bài báo đề cập đến lợi ích của việc sử dụng hải đồ điện tử (ENC) trong việc dẫn tàu an toàn, 
đồng thời giới thiệu công tác sản xuất hải đồ điện tử trong nước. Tuy nhiên, việc đánh giá độ 
chính xác cũng như chất lượng của hải đồ điện tử sản xuất trong nước khi có vùng chồng 
lấn giữa các đơn vị sản xuất trong nước và nước ngoài gặp nhiều khó khăn và hạn chế. 
Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất một số phương pháp xử lý dữ liệu hải đồ khi có 
vùng chồng lấn xảy ra, nhằm đảm bảo tính thống nhất trong cơ sở dữ liệu ENC. 

Từ khóa: Hải đổ điện tử, vùng chồng lấn dữ liệu, xử lý dữ liệu hải đồ, an toàn hàng hải. 
Abstract 
 This paper discusses the benefits of using Electronic Navigational Chart (ENC) in safe 

navigation and introducing the procedure of manufactoring ENC in Vietnam. However, the 
assessment of the accuracy as well as the quality of ENC when there are overlapping areas 
between domestic and foreign manufacturers faces many difficulties and constraints. In this 
paper, the authors proposed several methods for processing chart data when overlapping 
zones occur, to ensure consistency in the ENC database. 

Keywords: ENC, overlapping, ENC data processing, maritime safety. 
 

1. Lợi ích của việc sử dụng hải đồ điện tử  

Kể từ khi bắt đầu hoạt động Hàng hải, mong muốn của các sĩ quan Hàng hải là trả lời được 
một câu hỏi cơ bản: "vị trí tàu ở đâu? chính xác như thế nào?”. Để trả lời câu hỏi đó, các sĩ quan 
Hàng hải phải liên tục xác định vị trí từ việc quan sát các  thiên thể, đo đạc tới các mục tiêu cố định 
trên bờ hoặc sử dụng tín hiệu vô tuyến để đánh dấu vị trí tàu trên hải đồ giấy. Sau đó đánh giá sự 
an toàn của tàu trong quá trình dẫn tàu. Các sĩ quan Hàng hải phải mất nhiều thời gian để hiệu 
chỉnh nhằm xác định vị trí tàu, tuy nhiên vị trí này là chỉ là vị trí tức thời không phải là vị trí sau khi 
tàu đi được một quãng thời gian. Vì vậy các sĩ quan Hàng hải luôn luôn phải xác định vị trí tàu sau 
khoảng thời gian nhất định. Trên biển cả công tác này thực hiện với tần xuất thưa hơn nhưng ở 
gần bờ công tác này thực hiện liên tục và trở nên vô cùng quan trọng. 

Hải đồ Hàng hải điện tử hay còn gọi là ENC được viết tắt từ cụm từ tiếng Anh: Electronic 
Navigation Chart, ENC ra đời là thế hệ kế tiếp của hải đồ giấy. ENC tự động hóa quá trình tích hợp 
vị trí theo thời gian thực trên màn hình hiển thị hải đồ và cho phép sĩ quan Hàng hải liên tục đánh 
giá vị trí và sự an toàn của tàu. Hơn nữa, các bản tin hiệu chỉnh vị trí từ hệ thống GPS/DGPS 
chính xác hơn nhiều và được thực hiện thường xuyên hơn bất kỳ phương pháp xác định vị trí tàu 
nào khác. Để có được vị trí tàu tốt, sĩ quan Hàng hải phải lập kế hoạch xác định vị trí tàu ít nhất 3 
phút một lần, trong khi đó một hệ thống hải đồ điện tử có thể làm điều đó mỗi giây một lần với độ 
chính xác cao.  

Trên màn hiển thị hải đồ điện tử cũng cho phép tích hợp các dữ liệu hoạt động của con tàu 
như hướng, tốc độ của tàu, độ sâu và dữ liệu radar trên màn hình hiển thị. Hơn nữa, chúng cho 
phép tự động hóa hệ thống báo động để cảnh báo sĩ quan Hàng hải trước các tình huống nguy 
hiểm tiềm ẩn phía trước. Cuối cùng, sĩ quan hàng hải có một bức tranh tổng thể về tình hình hiện 
tại  của tàu và các nguy hiểm tiềm ẩn phía trước trong khu vực Hàng hải. Với khả năng hiển thị lớp 
tín hiệu Radar trên màn hình hiển thị, các nguy cơ va chạm với các tàu khác cũng được thể hiện 
một cách rõ ràng. Vì vậy sử dụng hải đồ điện tử đúng mức sẽ nâng cao an toàn cho tàu hành trình. 
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2. Sản xuất hải đồ điện tử tại Việt Nam  

Tổ chức Thủy đạc Quốc tế (IHO) đã phát triển chuỗi các tiêu chuẩn để các Cơ quan Thủy 
đạc các quốc gia (HO) trên toàn cầu áp dụng. Nói chung, các HO xác định riêng từng phương 
pháp phù hợp nhất với quốc gia của mình để áp dụng sản xuất hải đồ và các ấn phẩm Hàng hải, 
trong đó có ENC. 

Một số tiêu chuẩn có liên quan mật thiết nhất đến ENC: 

Tiêu chuẩn tham 
chiếu 

Miêu tả 

S-52 
Định nghĩa và quy tắc hiển thị các biểu tượng trên hệ thống hiển thị hải đồ 
điện tử và thông tin (ECDIS) 

S-57 
Định nghĩa định dạng dữ liệu ENC, bao gồm chỉ tiêu kĩ thuật xác định nội 
dung của ENC 

S-58 
Miêu tả chuỗi các mục kiểm tra chất lượng áp dụng với dữ liệu ENC để xác 
nhận dữ liệu được xây dựng một cách chính xác 

S-62 Danh mục các cơ quan sản xuất ENC đã được công nhận 

S-63 
Xác định lược đồ bảo vệ dữ liệu, bảo vệ sự toàn vẹn của ENC và kiểm soát 
giấy phép sử dụng 

S-65 
Tài liệu hướng dẫn cho các cơ quan thủy đạc để lần đầu tiên phát triển quy 
trình sản xuất ENC 

Theo Công ước an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 74), các quốc gia tham gia 
Công ước có trách nhiệm bảo đảm sự sẵn có, đầy đủ và cập nhật thường xuyên hải đồ trong vùng 
nước quốc gia của mình, bao gồm ENC. Đồng thời, phải đảm bảo ENC được sản xuất tuân theo 
tiêu chuẩn S-57 phiên bản mới nhất và chứa mã nhà sản xuất chính xác đã quy định theo tiêu 
chuẩn S-62. 

 

Hình 1. Hải đồ điện tử tuyến luồng Vũng Tàu do Hải quân Việt Nam sản xuất 

Với tư cách là một thành viên, từ năm 2007 Việt Nam đã triển khai xây dựng dữ liệu hải đồ 
điện tử các vùng nước thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán, các sản phẩm hải đồ 
điện tử do Việt Nam sản xuất được duy trì, cập nhật thường xuyên đảm bảo độ chính xác và tin 
cậy theo các tiêu chuẩn của IHO. Hiện nay, theo nhiệm vụ chức năng của các cơ quan, ở nước ta 
có các cơ quan sản xuất hải đồ điện tử như: 

- Bộ Quốc Phòng: từ năm 1955, Bộ Quốc phòng đã giao cho Quân chủng Hải quân trực tiếp 
đảm nhiệm về đo đạc đường biển và sản xuất hải đồ, sau này công tác đo đạc thành lập hải đồ 
được Nhà nước chính thức giao cho Bộ Quốc phòng (ngày 04/02/1974) và hiện nay công tác này 
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vẫn do Hải quân tiếp tục trực tiếp thực hiện. Đến nay, Hải quân Việt Nam đã sản xuất được trên 
150 cell (mảnh) hải đồ điện tử các khu vực vùng nước cảng biển, luồng hàng hải và vùng biển Việt 
Nam phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và bảo đảm an toàn hàng hải, phát triển kinh tế. Hải đồ điện tử 
do Hải quân sản xuất được cài đặt cho các hệ thống hiển thị hải đồ điện tử và thông tin trên các 
tàu ngầm, tàu mặt nước thuộc Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. 

- Bộ Giao thông Vận tải: giao trực tiếp cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền 
Bắc (VMS-N) và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-S) xây dựng và phát 
hành hải đồ vùng nước cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải phục vụ cho công tác bảo 
đảm an toàn hàng hải. VMS-N quản lý vùng biển từ Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến đèn biển Sa 
Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, với 21 tuyến luồng hàng hải. (VMS-S) quản lý vùng biển phía Nam đèn 
biển Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi vào đến hết vùng biển tỉnh Kiên Giang với  22 tuyến luồng hàng 
hải. Sản phẩm hải đồ điện tử do VMS-S, VMS-N sản xuất bao gồm 75 cell được Văn phòng Thủy 
đạc Anh (UKHO) đánh giá, kiểm định chất lượng, duy trì, cập nhật hàng tuần và phân phối trên 
toàn thế giới. 

3. Một số vấn đề trong sản xuất hải đồ điện tử ở Việt Nam 

Tại thời kì phát triển ban đầu của ENC, người ta nhận thấy khi số lượng lớn các cơ quan 
thủy đạc phát triển riêng hệ thống sản xuất ENC sẽ tạo ra thách thức khi kết hợp các cell từ những 
cơ quan sản xuất khác nhau nhằm tạo thành một cơ sở dữ liệu hải đồ nhất quán cho người dùng 
ECDIS. Vì vậy, IHO phát triển cơ sở dữ liệu hải đồ điện tử toàn cầu (WEND: World-wide ENC 
Database) nhằm thiết lập một bộ các quy tắc phối hợp để thúc đẩy sự hài hòa các tiêu chuẩn dữ 
liệu và thúc đẩy sự thống nhất chất lượng, dễ dàng cho người dùng ECDIS truy cập đến dữ liệu 
ENC. Do đó các cell nằm trong cùng mục đích sử dụng (tỷ lệ) có thể có phần chồng lấn lên nhau, 
nhưng thông tin hiển thị trên màn hình thì không được phép chồng lấn. Các mảnh ENC không 
cùng mục đích sử dụng (tỷ lệ) có thể chồng lấn cả diện tích và thông tin hiển thị. Tiêu chuẩn S-57 
không cho phép chồng phủ dữ liệu giữa các cell ENC cùng mục đích hàng hải (tỷ lệ). Việc tạo dữ 
liệu có sự chồng phủ có thể gây nên các vấn đề khi hiển thị trên ECDIS, có thể dẫn đến tiềm ẩn sai 
sót tính năng an toàn của ECDIS, ví dụ kích hoạt chức năng cảnh báo đường bình độ an toàn. 

 

Hình 2. Dữ liệu ENC bị chồng lấn giữa các cơ quan sản xuất 

Theo nhiệm vụ chức năng các cơ quan sản xuất hải đồ điện tử tại Việt Nam, có sự chồng 
lấn giữa các cell hải đồ điện tử cùng mục đích sử dụng (tỷ lệ), đặc biệt khi các cơ quan sản xuất 
ENC phân phối dữ liệu do cơ quan mình sản xuất ra ngoài thị trường sẽ dẫn đến cơ sở dữ liệu 
chồng đè lên nhau, không nhất quán trong hiển thị dữ liệu trên màn hình ECDIS. Vì vậy các cơ 
quan sản xuất ENC cần có phương pháp sản xuất, chia sẻ dữ liệu nhằm đảm bảo tính thống nhất 
trong cơ sở dữ liệu ENC. 

4. Vấn đề chồng lần sản xuất ENC và kinh nghiệm giải quyết giữa các cơ quan 

4.1. Giải quyết vấn đề chồng lấn giữa các cơ quan sản xuất 

Dưới đây là kinh nghiệm của Hoa Kỳ và Canada trong giải quyết vấn đề chồng lấn cơ sở dữ 
liệu ENC: 
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Nhằm tuân thủ các nguyên tắc quốc tế, Canada và Hoa Kỳ đã đồng ý loại bỏ sự bao phủ 
chồng chéo của các hải đồ điện tử. Khu vực đầu tiên bị ảnh hưởng bởi những thay đổi là eo biển 
Juan de Fuca, eo biển Haro và khu vực đường ranh giới giữa hai nước được thực hiện vào ngày 
15 tháng 12 năm 2011. Hoa Kỳ và Canada sẽ tiếp tục giải quyết các chồng chéo ENC ở vùng Đại 
Tây Dương và Great Lakes. Phạm vi bao phủ mới của ENC này sẽ dẫn đến việc mỗi quốc gia thay 
đổi phạm vi bao phủ, do đó khi phân chia lại khu vực ENC của một quốc gia sẽ được cung cấp cho 
quốc gia kia. 

Những nguyên tắc này bao gồm một số điều khoản: 

ENC trùng lắp nên tránh. Chỉ có một quốc gia phải có trách nhiệm phục vụ sản xuất ENC 
trong bất kỳ khu vực nhất định; 

Trách nhiệm sản xuất ENC có thể được ủy thác một phần hoặc toàn bộ bởi một quốc gia 
cho một quốc gia khác, sau đó trở thành quốc sản xuất trong khu vực được thỏa thuận; 

Khi các giới hạn sản xuất là giới hạn chính thức đối với nước vùng lãnh hải quốc gia, quyền 
thương mại sẽ thuộc về nước sản xuất ENC. 

 

Hình 3. Chồng lấn ENC giữa Hoa Kỳ và Canada 

 

Hình 4. Ranh giới khu vực sản xuất  ENC sau khi thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Canada 

Một số trường hợp khác, thỏa thuận phân chia trách nhiệm sản xuất được thực hiện trên cơ 
sở tỷ lệ. Ví dụ, một cơ quan sản xuất các cell ENC tỷ lệ nhỏ, cơ quan khác sản xuất ENC tỷ lệ lớn 
hơn trên cùng khu vực nhưng sử dụng lượng thông tin chi tiết hơn. Trong những trường hợp này, 
người dùng cần lưu ý đến các bản cập nhật cho từng tỷ lệ khác nhau vì hai cơ quan sản xuất ENC 
có thể có những phương pháp biên tập, cập nhật khác nhau. 

Tuy nhiên, vẫn tồn tại những cơ quan sản xuất ENC chưa hoàn toàn loại bỏ các phần chồng 
lấn dữ liệu. Người sử dụng có thể nhận thấy sự chồng lấn dữ liệu này trên bảng chắp hải đồ cung 
cấp bởi các cơ quan phân phối ENC. 

4.2.  Đề xuất phương pháp lựa chọn ENC ở các khu vực có dữ liệu chồng lấn 

Thông thường, ECDIS sẽ cho phép cài đặt dữ liệu chồng lấn, mỗi công ty sản xuất ECDIS 
có những tiêu chuẩn riêng để hiển thị và tận dụng dữ liệu chồng phủ. Do đó, người sử dụng cần 
nghiên cứu kĩ các tài liệu hướng dẫn sử dụng và kiểm tra cách thức hiển thị của ECDIS tại khu 



 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 51-8/2017                                         9 

vực có dữ liệu chồng lấn khi lập kế hoạch hành trình. Đặc biệt chú ý đến cách thức hiển thị của 
ECDIS khi thay đổi thiết lập đường bình độ an toàn và số độ sâu an toàn. 

Một số kinh nghiệm và đề xuất lựa chọn ENC ở các khu vực có chồng lấn:  

Có thể giảm thiểu những vấn đề hiển thị trên bằng cách chọn lựa cẩn thận trên bảng chắp 
hải đồ điện tử để đặt hàng ENC. Khi đánh giá để đặt hàng một trong hai cell có chồng phủ, cần 
dựa trên một số tiêu chí sau:  

Tỷ lệ biên tập của mỗi cell, thông thường nên chọn cell có tỷ lệ lớn hơn; 

Ngày phát hành của cell ENC, cell mới được phát hành thường chứa những thông tin cập 
nhật hơn so với cell phát hành trước đó; 

Lịch sử cập nhật của cell, trong nhiều trường hợp cơ quan sản xuất ENC chỉ đảm nhiệm cập 
nhật ENC trong vùng nước quy định của họ, ngoài khu vực này không có bất kì bản cập nhật nào. 

5. Kết luận 

Bài báo đi sâu phân tích thực trạng công tác sản xuất, cập nhật hải đồ điện tử mới tại Việt 
Nam, trong đó, những hạn chế, nhược điểm xử lý các vùng chồng lấn dữ liệu ENC được trình bày 
cụ thể, chi tiết. Thông qua quá trình sản xuất thử nghiệm và thực thế, tác giả để xuất một số giải 
pháp lựa chọn ENC ở những khu vực có dữ liệu chồng lấn khi lập kế hoạch hành trình. Đặc biệt 
chú ý đến cách thức hiển thị của ECDIS khi thay đổi thiết lập đường bình độ an toàn và số độ sâu 
an toàn 

Theo quy định mới của Công ước an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS bổ sung 
sửa đổi 2010), thời hạn bắt buộc trang bị hệ thống hiển thị hải đồ điện tử và thông tin (ECDIS) trên 
tàu đóng mới được bắt đầu từ năm 2012 và sẽ không được muộn hơn năm 2018 cho tất cả các 
loại tàu. Do đó, việc sản xuất và cung cấp hải đồ điện tử vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm của 
các quốc gia tham gia Công ước. Các cơ quan sản xuất hải đồ điện tử tại Việt Nam cần có các giải 
pháp nâng cao chất lượng sản xuất, phân phối sản phẩm, duy trì và cập nhật đáp ứng theo các 
tiêu chuẩn của IHO.  
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Tóm tắt 

Cướp biển luôn là mối đe dọa lớn của người đi biển. Trong những năm gần đây, Đông 
Nam Á, khu vực Hàng hải nhộn nhịp, là điểm nóng của cướp biển. Phòng ngừa cướp biển 
là một trong những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu cho các tàu biển khi hành trình, neo đậu tại 
khu vực này. Trong khuôn khổ bài báo, một số khuyến nghị mang tính chất thực tiễn đã 
được đưa ra cho các chủ tàu và thuyền viên nhằm ứng phó chủ động, hiệu quả với nạn 
cướp biển đang gia tăng tại khu vực Đông Nam Á. 

Từ khóa: Cướp biển, rủi ro cướp biển, an ninh tàu biển, phòng ngừa cướp biển. 
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Abstract 
Pirary is always a big threat to seafarers. In recent years, Southeast Asia, the bustling 
maritime area, is the hot spot of piracy. Preventing piracy is one of the top tasks for ships 
during sailing, anchoring in this area. Within the framework of the article, some practical 
recommendations have been made for shipowners and crew members to respond 
positively and effectively to the growing piracy in Southeast Asia. 

Keywords: Piracy, pirates risk, ship security, piracy prevention. 
 

1. Đặt vấn đề 

Cướp biển là một hiểm họa đe dọa an ninh tàu biển, từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của thủy 
thủ đoàn, đặc biệt đối với tàu có hải trình đi qua vùng được cảnh báo có nguy cơ rủi ro cướp biển 
cao. Tấn công tàu nhanh gọn bằng sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, cướp biển không 
chỉ cướp bóc tài sản, hàng hóa trên tàu mà còn bắt giữ, giam cầm con tin đòi tiền chuộc và nhiều 
trường hợp sử dụng vũ khí gây tử vong cho thuyền viên trên tàu. 

Theo báo cáo thống kê thường niên của tổ chức Hàng hải thế giới (IMO), ngược với xu 
hướng giảm của cướp biển trên toàn cầu, khu vực Đông Nam Á đang trở thành điểm “nóng” chịu 
sự hoành hành của nạn cướp biển, thách thức nỗ lực của cộng đồng quốc tế với 150 vụ năm 
2012, 195 vụ năm 2013, 124 vụ năm 2014, 178 vụ năm 2015 và 85 vụ trong năm 2016 [1]. Nếu 
trong giai đoạn 2013-2015, cướp biển Đông Nam Á tấn công chủ yếu vào các tàu chở dầu đi qua 
vùng eo biển nhộn nhịp Malacca và eo biển Singapore thì từ đầu năm 2016 đến nay, cướp biển đã 
chuyển dịch khu vực hoạt động sang các vùng biển nằm giữa Indonexia, Malaysia và Philippines - 
nơi vùng biển rộng lớn, lực lượng tuần duyên mỏng, chịu sự kiểm soát của nhiều nước nên việc 
truy đuổi cướp biển khó khăn, phức tạp. Nếu trước đây, cướp biển Đông Nam Á chỉ nhắm vào việc 
cướp hàng hóa trên tàu thì giờ đây đã dùng thủ đoạn bắt cóc người đòi tiền chuộc. 

Theo báo cáo từ Trung tâm chia sẻ thông tin của ReCAAP (Hiệp định hợp tác khu vực về 
phòng chống cướp biển và cướp có vũ trang tại Châu Á), từ tháng 3/2016 đến hết 1/2017, đã có 
11 vụ cướp biển bắt giữ thuyền viên đòi tiền chuộc xảy ra tại khu vực Đông Nam Á, với tổng số 51 
người, trong đó 35 con tin đã được thả tự do và 16 thuyền viên vẫn đang bị bắt giữ. Chỉ riêng 
tháng 1/2017 ghi nhận 6 vụ cướp biển tấn công, trong đó có hai vụ tấn công xảy ra ở phía nam 
Phillipines nhằm mục đích bắt con tin đòi tiền chuộc [2].  

Cướp biển Đông Nam Á với tính chất nguy hiểm, bất chấp mọi thủ đoạn, phương thức tấn 
công, thậm chí là sát hại thuyền viên, đang trở thành mối đe dọa lớn cho an ninh hàng hải trong 
khu vực. 

2. Đặc điểm của cướp biển khu vực Đông Nam Á 

Những vụ cướp biển ở khu vực Đông Nam Á khác nhau trong cách tiếp cận tàu nên rất khó 
dự đoán khu vực xảy ra. Tuy nhiên, con số thống kê cho thấy hành động của cướp biển xảy ra chủ 
yếu ở eo biển Malacca và Singapore, khu vực Nam biển Đông (vùng biển chồng lấn hoặc tiếp giáp 
giữa các nước), trong vùng quần đảo Indonesia, vùng biển phía nam Philipines, tại một số cảng và 
khu neo đậu.  

Loại hoạt động tội phạm xảy ra ở vùng biển Đông Nam Á chủ yếu xoay quanh mục đích 
cướp hàng và tài sản cá nhân. Tuy nhiên, gần đây, các vụ cướp biển bắt giữ thuyền viên đòi tiền 
chuộc có xu hướng gia tăng, đặc biệt xảy ra tại vùng biển phía nam Philipines. 

Đối với cướp tàu vì mục đích cướp tài sản, cướp biển lên tàu để tước đoạt các vật tư kho 
tàng cũng như tài sản cá nhân của thuyền viên. Kiểu tấn công này ảnh hưởng đến tất cả các tàu 
từ lớn đến nhỏ trong khu vực.  

Cướp tàu với mục đích cướp hàng hoá thường giới hạn đối với những tàu chở dầu loại nhỏ 
chuyên chở sản phẩm tinh chế có thể bán được ở nhiều thị trường chợ đen khác nhau. Các cuộc 
tấn công xảy ra cả bên ngoài lẫn bên trong vùng nước lãnh thổ của quốc gia. Một số vụ được cho 
là kết quả của kế hoạch tình báo của cướp biển và không loại trừ có sự tham gia của thành viên 
thủy thủ đoàn [3]. 

Nhìn chung, cướp biển thường xảy ra khi tàu hành trình ở vùng nước ven bờ vào ban đêm. 
Đặc biệt tàu dễ bị tấn công khi đang neo, đang chuyển tải hoặc khi đội ngũ buồng lái đang tập 
trung vào việc dẫn tàu ở vùng nước có mật độ giao thông đông đúc hoặc trong nhóm các hòn đảo 
gần bờ. Các cuộc tấn công tàu để cướp hàng hay xảy ra vào ban đêm và chủ yếu đối với những 
tàu dầu nhỏ có mạn khô thấp. Tàu có thể bị tấn công trong vòng vài giờ hoặc vài ngày và hàng hoá 
được chuyển sang tàu nhỏ cập bên mạn. Những vụ cướp tàu gần đây chứng tỏ rằng cướp biển có 
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những kiến thức về thông tin liên lạc, có khả năng dẫn tàu và khai thác hàng. 

Không giống những trên cướp biển ở Vịnh Aden và Tây Phi chuyên sử dụng xuồng cao tốc 
và thang dài để lên tàu. Cướp biển ở Đông Nam Á đột nhập lên tàu bằng cách giả dạng tàu đánh 
cá để tránh bị phát hiện và sử dụng hàng loạt các công cụ bao gồm sào, móc và dây để lên tàu.  

3. Đánh giá rủi ro cướp biển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vì mục đích xác định biện pháp phòng vệ phù hợp và giảm thiểu các vụ cướp, đánh giá rủi 
ro của tàu và chuyến hành trình phải được thực hiện trước khi đi vào khu vực có nguy cơ cướp 
biển, với mục đính đánh giá khả năng và hậu quả của cướp biển tấn công tàu, dựa trên những 
thông tin mới nhất sẵn có. Việc này đòi hỏi lập kế hoạch kỹ lưỡng trong đó có sử dụng tất cả thông 
tin có sẵn. Vì môi trường biển luôn thay đổi nên nguy cơ và đe doạ đối với tàu sẽ không giống 
nhau ở những lần sau đó.  

Điểm quan trọng là thuyền trưởng, sỹ quan an ninh tàu và sỹ quan an ninh công ty phải thực 
hiện đánh giá rủi ro chi tiết cho mỗi chuyến đi. Đánh giá rủi ro phải phản ánh đặc điểm thực tế của 
tàu và từng chuyến đi cụ thể. Công ty sẽ đặt ra tiêu chí là những rủi ro gì thì chấp nhận được. Kế 
hoạch an ninh của tàu phải làm giảm thiểu rủi ro càng thấp càng tốt trong chừng mực có thể. 

Đánh giá rủi ro cần bao gồm nhưng không giới hạn như sau: An toàn của thuyền viên; mối 
đe doạ, mục đích, cách thức tấn công và lên tàu, loại vũ khí sử dụng của cướp biển; các yếu tố 
chính tạo ra tình huống (tầm nhìn xa, trạng thái biển, tốc độ gió, độ cao sóng, mật độ giao 
thông,...); đặc tính của tàu, điểm yếu, khả năng vốn có để có thể chịu được mối đe doạ cướp biển 
(mạn khô, tốc độ tàu); quy trình thủ tục (diễn tập khi có sự cố, thay đổi ca trực, bảo quản định kỳ 
và hoạt động khác); quy trình và lập kế hoạch (thời điểm, thời lượng, chuyển mùa, ngày và đêm). 

Hình 1 minh họa những biện pháp cần tính đến khi đánh giá rủi ro cướp biển nhằm ngăn 
chặn hoặc trì hoãn tấn công của cướp biển cũng như giảm thiểu hậu quả xảy ra trong trường hợp 
cướp biển xâm nhập lên tàu. 

Bên cạnh đó, việc đánh giá rủi ro còn xem xét đến các yêu cầu của luật định, đặc biệt yêu 
cầu của quốc gia tàu mang cờ hoặc của Nhà nước cảng biển và các yêu cầu khác quyết định bởi 

Hình 1. Các bước đánh giá rủi ro cướp biển 
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công ty, người thuê tàu và các chính sách bảo hiểm cũng cần phải được đưa vào xem xét. Ngoài 
ra, còn có những thông tin bổ sung từ Trung tâm chia sẻ thông tin của ReCAAP. 

4. Đề xuất một số khuyến nghị phòng ngừa cướp biển khu vực Đông Nam Á 

4.1. Các biện pháp phòng ngừa cướp biển 

Các biện pháp bảo vệ tàu theo lớp được khuyến nghị để giúp ngăn chặn và trì hoãn việc lên 
tàu trái phép (hình 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trực ca và nâng cao cảnh giác: Trước khi đi vào khu vực có nguy cơ, việc chuẩn bị như 
trong đánh giá rủi ro phải được thiết lập; xem xét việc thực hiện ca trực ngắn để đảm bảo người 
trực ca tỉnh táo tối đa trong cảnh giới; mỗi ca trực đảm bảo có tối thiểu 01 sĩ quan và 02 thủy thủ 
trên buồng lái; đảm bảo việc cảnh giới được phổ biến đầy đủ và được huấn luyện; đảm bảo có đủ 
ống nhòm cho đội buồng lái; xem xét đến việc sử dụng các ống kính nhìn xuyên đêm; duy trì cảnh 
giới bằng ra-đa; theo dõi và phát hiện những tàu nhỏ tiếp cận từ sau lái; xem xét việc tăng cường 
sử dụng các công nghệ nếu có chẳng hạn màn hình kiểm soát của camera; khi hành trình, cần 
xem xét đến việc sử dụng đèn chiếu sáng xuống dưới phía sau lái. Khi tàu neo đậu, chuyển tải, 
cần đặc biệt tăng cường trực ca; bấm chuông báo động khi phát hiện có người lạ tới gần hoặc 
đang ở trên tàu; duy trì trực ca liên tục để nhận các khuyến cáo được phát trên thiết bị thu tín hiệu 
NAVTEX. Thuyền viên làm việc ngoài boong cần mang bộ đàm để khi cần có thể liên lạc được 
ngay với buồng lái. Tình trạng cảnh giác được đẩy lên cao nhất vào lúc bình minh, hoàng hôn, 
đêm trăng sáng. 

Tăng cường bảo vệ buồng lái: Sử dụng màng kính an ninh hay còn được gọi là màng kính 
chống đạn để bảo vệ các cửa sổ buồng lái; sử dụng kim loại như thép, nhôm để gia cường phần 
rìa, bên cạnh cửa sổ buồng lái và có thể gia cường vĩnh viễn hoặc gia cường nhanh để chống lại 
các cuộc tấn công. 

Kiểm soát việc xâm nhập vào buồng lái, cabin, buồng máy: Tất cả các cửa và nắp khoang 
cho phép đột nhập vào buồng lái, cabin và buồng máy phải được đóng chặt phòng tránh bị mở bởi 
cướp biển; xem xét cẩn thận đến cách và phương tiện để chẳng buộc cửa và nắp khoang để cho 
tàu khả năng phòng vệ tối đa; xem xét việc lắp đặt cửa ở cầu thang ngoài; tại nơi cửa và nắp 
khoang nằm trên tuyến đường thoát hiểm ở khu có người, thuyền viên phải mở được các cửa này 
thật nhanh chóng và dễ dàng khi đang cố gắng thoát ra ngoài; tại nơi những cửa và nắp bị khóa thì 
chìa khóa phải có sẵn ở vị trí nhìn thấy dễ dàng cạnh nắp hoặc cửa; trong trường hợp một số cửa 
được thiết kế và giới hạn sử dụng cho việc ra vào thường xuyên khi được yêu cầu thì việc sử dụng 
cửa phải được kiểm soát; nơi các cửa và nắp được yêu cầu đóng chặt để đảm bảo tính kín nước 
thì đảm bảo các chốt kẹp phải được hạ xuống ngoài việc sử dụng thêm khóa; gia cường các cửa 
từ phía trong buồng lái; lắp đặt các thanh thép lên các cửa sổ để ngăn chặn và trì hoãn sự đột 
nhập qua các cửa sổ; xem xét các cửa thoát hiểm khẩn cấp; đảm bảo các dụng cụ trên boong phải 
được cất đi và chằng buộc cẩn thận. 

Các rào cản: Dây thép gai, cửa chặn, các quả đệm hoặc kết hợp giữa chúng đã chứng tỏ có 
hiệu quả trong việc ngăn chặn, trì hoãn việc lên tàu trái phép. Tuy nhiên, cũng cần xem xét thỏa 
đáng đến an toàn của thuyền viên trong trường hợp sự cố. Dây thép gai có thể được bố trí xung 
quanh tàu từ 2 đến 3 vòng. Các vòng dây thép gai cần đặt ngoài cấu trúc của tàu nhằm gây khó 
khăn cho cướp biển khi sử dụng móc, thang vào cấu trúc tàu. Ngoài ra, phía trước cabin cần bố trí 
ít nhất là 3 lớp dây thép gai để ngăn chặn, trì hoãn các cuộc tấn công. 

Phun nước, bọt: Việc sử dụng nước, bọt phun ra với áp lực cao sẽ làm cho các thuyền cướp 
biển khó cập mạn hơn và gây khó khăn cho cướp biển khi trèo lên tàu. 

Hình 2. Bảo vệ theo lớp nhằm ngăn chặn và trì hoãn việc xâm nhập tàu trái phép 

Lớp bảo vệ chính: 
Cảnh giới tốt, cảnh giác; 
Rào thép gai; 
Điều động tàu; 
Tốc độ/mạn khô. 

Lớp bảo vệ thứ 2: 
Gia cường cửa; 
Cổng rào; 
Cảm biến chuyển 
động/CCTV. 

Lớp bảo vệ cuối cùng: 
Gia cường cửa phía bên 
trong; 
Nơi trú ẩn cuối cùng; 
Thông tin liên lạc. 
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Chuông báo động: Khi hoạt động ở những khu vực liên quan, quy trình báo động phải được 
đặt ra để đảm bảo thuyền viên ở vị trí an toàn và thuyền viên phải nhận thức được tính chất của 
sự cố. Khi cướp biển lại gần, việc liên tục kéo còi sa mù và còi tàu, sẽ làm cho cướp biển sao 
nhãng, và qua đó sẽ thông báo cho chúng biết chúng đã bị phát hiện. Điều quan trọng là cần thực 
hiện các bài tập báo động chống cướp biển trước khi đi vào khu vực có nguy cơ. 

Thực hành điều động tàu: Ở những nơi hành hải an toàn, với điều kiện không làm giảm 
đáng kể tốc độ tàu, thuyền trưởng được khuyến khích thực hành điều động tàu để thiết lập một 
loạt các khẩu lệnh lái nhằm gây mặt biển hỗn loạn làm cho tàu cướp biển khó tiếp cận tàu.  

Truyền hình mạch kín (CCTV): CCTV không thay thế được cảnh giới, tuy nhiên phải xem xét 
việc đặt màn hình ở vị trí được bảo vệ. Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm các màn hình ở vị trí tập 
trung, nơi trú ẩn cuối cùng và buồng máy. Lưu ý rằng cảnh quay được ghi chép lại có thể trở thành 
các bằng chứng có ích sau tấn công. 

Chiếu sáng: Đèn chiếu sáng cần được chuẩn bị sẵn sàng, được thử và kiểm tra trước khi 
sử dụng. Liên tục chiếu sáng boong thời tiết. Khi được yêu cầu thì đèn tìm cứu phải được sử dụng 
ngay lập tức. Cần lưu ý rằng khi cướp biển được phát hiện hoặc khi cuộc tấn công bắt đầu, trong 
lúc tàu đang chạy, việc bật đèn chiếu sáng sẽ làm cho cướp biển nhận ra rằng chúng đã bị phát 
hiện. Khi đang neo, chuyển tải, các đèn chiếu sáng mặt boong, cabin, các đèn pha cao áp cần bật 
sáng bởi vì tàu được chiếu sáng tốt sẽ có thể không bị tấn công.  

Vị trí tập trung an toàn/ nơi trú ẩn cuối cùng: Bất kỳ quyết định nào về sơ tán buồng lái trong 
vùng nước đông tàu thuyền, khi an ninh tàu bị đe doạ cũng phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Những 
vấn đề sau đây cần phải xem xét khi thiết lập các vị trí tập trung an toàn và nơi trú ẩn cuối cùng. 

- Vị trí tập trung an toàn:Vị trí tập trung an toàn phải là khu vực được thiết kế, được chọn để 
bảo vệ thuyền viên một cách tối đa, vị trí thấp được ưu tiên trong việc chọn lựa. Vị trí tập trung an 
toàn không được thiết lập trên buồng lái. Khi có sự tiếp cận khả nghi, các thuyền viên phải có mặt 
ở vị trí tập trung an toàn. Bên cạnh đó, vị trí tập trung an toàn phải được củng cố để trì hoãn sự 
xâm nhập từ bên ngoài. Ngoài ra, vị trí tập trung an toàn phải truy cập được vào hệ thống thông tin 
độc lập chẳng hạn như VHF, liên lạc vệ tinh. Lưu ý rằng vị trí tập trung an toàn phải là nơi thuyền 
viên không bị phát hiện và không dễ bị tấn công bởi cướp biển. 

- Nơi trú ẩn cuối cùng: Nơi trú ẩn cuối cùng được sử dụng như một biện pháp bổ sung vào 
các biện pháp bảo vệ tàu. Nơi trú ẩn cuối cùng phải an toàn, chắc chắn và được thông gió tốt phù 
hợp với quy định về sức khoẻ và an toàn. Việc sử dụng nơi trú ẩn cuối cùng phải được luyện tập 
để đảm bảo Thuyền trưởng có thể đưa ra các quyết định đúng đắn và kịp thời về việc có nên rút lui 
vào nơi trú ẩn cuối cùng hay không. 

Ngoài ra, các chủ tàu cân nhắc về việc mua bảo hiểm cướp biển cho tàu khi hành trình qua 
khu vực có nguy cơ cướp biển cao trong khu vực Đông Nam Á. 

4.2. Một số lưu ý đối với thuyền trưởng 

Trước khi hành trình: 

An toàn của thuyền viên là vấn đề thuyền trưởng cần quan tâm hàng đầu. Tất cả các trang 
thiết bị cứu sinh, cứu hỏa phải ở trạng thái sẵn sàng sử dụng ngay lập tức và cửa thoát hiểm phải 
được thuyền viên sử dụng. Bên cạnh đó, vị trí tập trung khi sự cố và nơi trú ẩn cuối cùng nếu 
được sử dụng phải được xác định và phải được các thuyền viên biết đến. Ngoài ra, việc thực hiện 
bảo vệ xung quanh khu vực buồng lái nơi mà đội buồng lái phải duy trì bên trong suốt quá trình tấn 
công cần được xem xét kỹ. 

Thuyền trưởng cần lưu ý rằng nếu một tàu bị tấn công thì kẻ tấn công thường cố gắng lên 
tàu ở sau lái hoặc tại điểm thấp nhất trên mặt nước, ở những nơi dễ leo lên tàu nhất. Do vậy, biện 
pháp phòng vệ bổ sung cần phải được xem xét. Chuẩn bị sẵn sàng một số vật dụng để cản trở tàu 
thuyền cướp biển, như: thùng phi rỗng, lưới để quấn chân vịt,... Sử dụng đèn pha rọi sáng nơi dễ 
tiếp cận để làm chói mắt cướp biển. 

Trong quá trình hàng hải: 

Tàu dễ bị tấn công nhất là khi dừng, trôi dạt hoặc khi đang neo hoặc khi đang chuyển tải 
hàng hoá, khi đang buộc phao, khi giảm máy để đưa đón hoa tiêu. Do đó, việc tăng tốc đến tốc độ 
an toàn tối đa khi phát hiện ra tàu khả nghi sẽ tạo nên khoảng cách tới tàu cướp biển, làm cho việc 
xâm nhập lên tàu trở nên khó khăn hơn. 

Khi đi qua khu vực có nguy cơ cao và những nơi có nhiều đảo nhỏ, việc duy trì quan sát liên 
tục bằng hai radar là rất cần thiết để sớm phát hiện ra các tàu thuyền nhỏ khả nghi. Đặc biệt cử 
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người cảnh giới khu vực lái tàu nằm trong vùng mù của radar. Bên cạnh đó, đối với Hệ thống tự 
động nhận dạng của tàu, cần tắt đi những thông tin liên quan đến mớn nước, loại tàu, cảng đến, 
dự tính thời gian tới cảng đến, số lượng thuyền viên,... nhằm hạn chế tối đa thông tin đến cướp 
biển. Thông tin liên lạc bằng email nên được ưu tiên, hạn chế sử dụng VHF. 

Thực tế cho thấy tàu nhỏ thường khó tiếp cận và lên tàu bị cướp trong điều kiện mặt biển có 
sóng từ cấp 3 trở lên. Vùng biển cướp biển hay tấn công ở khu vực Đông Nam Á có điều kiện thời 
tiết khá thuận lợi, do đó, tàu hành trình cần hết sức thận trọng. 

Trong khi tàu neo/ chuyển tải hàng:  

Thuyền trưởng cân nhắc duy trì thời gian neo là tối thiểu tại khu vực có nguy cơ và tránh lặp 
lại vị trí neo cũ. Vị trí neo được lựa chọn là yếu tố quan trọng để giảm thiểu rủi ro trong việc chống 
lại sự tấn công của cướp biển. 

Nếu có thể, thuyền trưởng nên quyết định thay đổi vị trí chuyển tải; tiến hành hoạt động 
chuyển tải hàng hoá vào ban ngày; xem xét xem biện pháp an ninh bổ sung thiết lập tại nơi chuyển 
tải. Dây thép gai có thể gây cản trở cho hoạt động chuyển tải, nên các biện pháp khác phải được 
xem xét để bảo vệ tàu. Các điểm có thể dễ dàng xâm nhập lên tàu như quả đệm, lỉn neo,... phải 
được ngăn chặn. 

Ngoài ra, thuyền trưởng cần quan tâm đến công tác báo cáo. Các tàu nên tham gia kế 
hoạch báo cáo tự nguyện khi đi vào khu vực báo cáo tự nguyện (VRA) trong Hải đồ Marsec Q6112 
và Q6113 [3]. Thuyền trưởng cần duy trì liên lạc thường xuyên với sỹ quan an ninh công ty và báo 
cáo những hoạt động nghi ngờ đến Trung tâm chia sẻ thông tin của ReCAAP, Trung tâm thông 
báo cướp biển của Cục Hàng hải quốc tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trụ sở tại Kuala 
Lumpur (Malaysia). 

5. Kết luận 

Cướp biển Đông Nam Á hoạt động ngày một manh động với các thủ đoạn khó lường, có 
tính chất phức tạp kể cả về địa lý và pháp lý. Do vậy, các tàu khi hàng hải ở khu vực có nguy cơ 
cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống ứng phó với cướp biển tấn công. Những khuyến 
nghị nói trên là những chỉ dẫn hữu ích cho chủ tàu và thuyền bộ nhằm giảm thiểu khả năng bị 
cướp biển tấn công, cũng như hậu quả rủi ro gặp phải. 
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Tóm tắt 
Sự gia tăng số lượng các chất nguy hiểm và độc hại (HNS), bao gồm nhiều loại hóa chất 
độc hại được vận chuyển trong vùng nước mà Việt Nam quản lý, nguy cơ xảy ra sự cố tràn 
HNS cũng gia tăng. Sự cố tràn HNS trên biển đang là vấn đề được sự quan tâm của toàn 
xã hội, vì nó có ảnh hưởng rất lớn và trong thời gian dài đến sức khỏe con người, môi 
trường và kinh tế - xã hội. Để góp phần làm sáng tỏ về sự cố tràn HNS trên biển, tác giả bài 
viết đã khái quát một số nét chính về HNS như khái niệm, tình hình vận chuyển và các ảnh 
hưởng của sự cố HNS và cơ sở pháp lý của Việt Nam để ứng phó với sự cố HNS. 

http://www.imo.org/
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/giao-thong/cuc-hang-hai-canh-bao-nan-cuop-bien-3545340.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/giao-thong/cuc-hang-hai-canh-bao-nan-cuop-bien-3545340.html


 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 51-8/2017                                         15 

Từ khóa: Chất nguy hiểm độc hại, vận chuyển HNS, ảnh hưởng, cơ sở pháp lý của Việt Nam. 
Abstract 

The increase in the number of hazardous and noxious substances (HNS), including many 
toxic chemicals has shipped in Vietnamese waters. The risk of HNS spills has also 
increased. Marine HNS spill incident is matter of the interest of society, because it has 
great influence and long-term on human health, environment and socio-economic. To 
help shed light on HNS spill incident at sea, the author of the article outlined some key 
features of the HNS such as the concept, transport situation and impacts of the HNS and 
the legal basis of Vietnam to respond to the HNS. 

Keywords: Hazardous and noxious substances, shipping HNS, effect, legal basis of Vietnam. 

1. Giới thiệu về HNS 

Tràn chất nguy hiểm và độc hại (HNS) xảy ra không thường xuyên như tràn dầu. Tuy nhiên, 
hậu quả của một vụ tràn chất nguy hiểm và độc hại có thể lớn hơn sự cố tràn dầu và thế giới đã 
nhận thức được các yêu cầu về an toàn và ứng cứu sự cố tràn HNS. Sự đa dạng của HNS được 
vận chuyển, với các đặc tính lý hóa khác nhau, chúng đi vào môi trường và khả năng tác động tới 
sức khỏe con người, cho nên để đáp ứng được các sự cố tràn HNS là không đơn giản. 

Nghị định thư về Chuẩn bị sẵn sàng, hợp tác và ứng phó các sự cố tràn chất nguy hiểm và 
độc hại, OPRC - HNS 2000 đã định nghĩa: HNS là bất kỳ chất khác ngoài dầu, nếu đưa vào môi 
trường biển có khả năng tạo ra các mối nguy hại đối với sức khỏe con người, gây hại cho nguồn 
tài nguyên và sinh vật biển, gây thiệt hại kinh tế. Trong khi đó, Công ước HNS 2010, được thiết kế 
để bồi thường cho các sự cố HNS, đã mô tả HNS là chất được xác định trong một hoặc nhiều 
danh sách trong các Công ước và Bộ luật của tổ chức Hàng hải quốc tế (bảng 1). Chúng bao gồm: 
dầu; các chất lỏng khác được định nghĩa là nguy hiểm hoặc độc hại; khí hóa lỏng; chất lỏng có 
điểm bắt cháy không quá 60oC; các chất nguy hiểm, nguy hại được vận chuyển ở dạng đóng gói 
hoặc container; và các chất rắn rời được quy định như hóa chất nguy hiểm. 

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 định nghĩa hóa chất nguy hiểm theo nguyên tắc phân loại 
của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất bao gồm 13 nhóm sau: “Dễ nổ; 
ôxy hóa mạnh; ăn mòn mạnh; dễ cháy; độc cấp tính; độc mãn tính; gây kích ứng với con người; 
gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung thư; gây biến đổi gen; độc đối với sinh sản; tích luỹ sinh 
học; ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ; độc hại đến môi trường” [1]. Tuy nhiên, theo “Quy chế hoạt 
động ứng phó sự cố hóa chất độc” được ban hành theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 
01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ định nghĩa: “Hóa chất độc là hóa chất có ít nhất một trong 
các đặc tính sau: Độc cấp tính; độc mãn tính; gây kích ứng với con người; gây ung thư hoặc có 
nguy cơ gây ung thư; gây biến đổi gen; độc đối với sinh sản; tích lũy sinh học; ô nhiễm hữu cơ khó 
phân hủy; độc hại đến môi trường” [2]. Và kèm theo danh mục loại hóa chất độc mới chỉ dừng lại ở 
31 loại. Có thể thấy rõ tính không thống nhất thuật ngữ về phân loại trong các văn bản luật và do 
đó gây ra các khó khăn trong ứng xử pháp luật khi xảy ra sự cố đối với hàng là hóa chất nguy 
hiểm và độc hại. 

Bảng 1. Các chất HNS theo các Công ước và Bộ luật 
 

Các chất HNS Các Công ước và Bộ luật 

Dầu chở xô Phụ lục I MARPOL 73/78 Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do dầu. 

Chất lỏng chở xô 
Chương 17 Bộ luật quốc tế về kết cấu và trang bị cho tàu chở xô hóa chất nguy 
hiểm (IBC code) và Phụ lục II MARPOL 73/78 Các quy định về kiểm soát ô nhiễm 
do chất lỏng độc chở xô. 

Gas 
Chương 19 Bộ luật quốc tế về kết cấu và trang bị tàu chở xô khí hóa lỏng (IGC 
Code). 

Chất rắn chở xô 
Phần 9 Bộ luật quốc tế về vận chuyển hàng rời rắn bằng đường biển (IMSCB code), 
có thể bao gồm Bộ luật quốc tế về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường 
biển (IMDG code) về hàng bao, kiện. 

Hàng bao kiện Bộ luật quốc tế về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường biển (IMDG code). 

Như vậy, định nghĩa về chất nguy hiểm độc hại theo Công ước HNS 2010 được xây dựng 
từ các Công ước và Bộ luật khác của IMO đã bao trùm toàn bộ các chất nguy hiểm và độc hại 
được định nghĩa trong các văn bản khác. Trong bài viết này HNS được định nghĩa theo Công ước 
HNS 2010. 



 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 51-8/2017                                         16 

2. Tình hình vận chuyển chất nguy hiểm, độc hại trên biển 

Việc vận chuyển các chất nguy hiểm và độc hại (HNS) bằng đường biển là một hoạt động 
thương mại quan trọng trong đời sống kinh tế toàn cầu. Hóa chất và các chất nguy hiểm độc hại 
khác là nền tảng cho nhiều quy trình sản xuất và Tổ chức Hàng hải quốc tế đã ban hành nhiều quy 
định để đảm bảo việc vận chuyển được an toàn. Tuy nhiên, sự cố tràn các chất nguy hiểm độc hại 
vẫn xảy ra và việc ứng cứu các sự cố này là hết sức cấp bách để đảm bảo giảm thiểu tới mức 
thấp nhất các hệ quả tiêu cực từ các sự cố này. Hiện nay có khoảng trên 2000 loại HNS được vận 
chuyển thường xuyên bằng đường biển, với hơn 200 triệu tấn hóa chất được vận chuyển hàng 
năm bằng tàu biển (hình 1). Số lượng các tàu (Container ships, LNG Tankers, Chemical Tankers, 
LNG Tankers) tham gia vận chuyển HNS trên thế giới gia đang gia tăng (hình 2) [3]. 

 
 

 

 

 Cùng với đó là sự gia tăng các sự cố tràn các chất nguy hiểm độc hại trên biển cả về số vụ 
và lượng HNS bị tràn. Điển hình là sự cố tàu Yuyo Maru No10 tại vịnh Tokyo, Nhật Bản; tàu 
Princess of the Stars tại Sibyan, Philippines, 2008; MSC Napoli ở Kênh Western, Anh, năm 
2007;sự cố tàu Ena 2 ở Hamburg, Đức năm 2004. Việt Nam là quốc gia ven biển, với chiều dài 
đường bờ biển là 3444 km, với hàng ngàn đảo và hơn 2360 con sông và kênh. Biển Việt Nam nằm 
trên tuyến hàng hải huyết mạnh của thế giới nối liền các nền kinh tế Châu Á với Trung Đông và 
Châu Âu [4]. Với chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển, nhu cầu vận chuyển HNS ra, vào 
vùng biển Việt Nam đang tăng nhanh, nguy cơ xảy ra các vụ tràn HNS trên biển Việt Nam là rất 
cao. Điển hình là sự cố tràn 300 tấn hóa chất Linear ankyl benzen Ngô Quyền, Hải Phòng năm 
2015, và hư hỏng 11 container hóa chất tại Tân Cảng Sài Gòn năm 2012. Cho nên, nâng cao năng 
lực ứng cứu sự cố tràn các chất nguy hiểm và độc hại cả trên biển và đất liền là yêu cầu cấp thiết 
đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Các nghiên cứu đáng chú ý về các sự cố ô nhiễm biển 
ở Việt Nam trong hoạt động hàng hải của Nguyễn Bá Diến [6,7], Lưu Ngọc Tố Tâm [8],Phùng Chí 
Sỹ [9],… về ô nhiễm dầu từ tàu đã có những đóng góp quan trọng về cơ sở lý luận và thực tiễn, 
đồng thời tạo ra tiền đề để phát triển các nghiên cứu mới. Tuy nhiên, vẫn chưa có nghiên cứu nào 

Hình 1. HNS được vận chuyển bằng đường biển [3] Hình 2. Số lượng các tàu tham gia vận chuyển HNS 

Hình 3. Khu vực xảy ra sự cố tràn HNS [5] 
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về ứng cứu tràn HNS trên vùng biển Việt Nam. Cho nên, nghiên cứu về HNS, tình hình vận 
chuyển, ảnh hưởng của HNS, cơ sở pháp lý để ứng cứu sự cố tràn HNS trên vùng biển Việt Nam 
là một yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay. 

3. Ảnh hưởng của sự cố tràn HNS 

Sự ảnh hưởng của một hay nhiều vụ tràn HNS phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Quan trọng nhất 
có lẽ là độc tính của hóa chất, hỗn hợp các chất bị tràn vào biển hoặc sản phẩm của các phản ứng 
lý hóa của chúng. Không phải tất cả HNS đều có độc tính như nhau. Một số chất phải có lượng lớn 
mới gây độc cho con người, một số loại chỉ cần lượng nhỏ đã gây độc. Mức độ ảnh hưởng cũng 
sẽ phụ thuộc vào số lượng và nồng độ chất độc trong nước, cũng như khoảng thời gian sinh vật 
tiếp xúc với chất độc và độ nhạy cảm của sinh vật đối với từng loại hóa chất cụ thể. Không chỉ các 
loài sinh vật khác nhau phản ứng với chất độc hại khác nhau, ngay ở một loài sinh vật cũng có các 
phản ứng khác nhau với các chất ở mỗi giai đoạn khác nhau trong vòng đời của nó và theo mùa. 
Các điều kiện khí tượng, thủy văn hiện hành tại địa phương cũng có thể tác động mạnh mẽ tới ảnh 
hưởng của sự cố HNS. Khi xảy ra sự cố cháy nổ hóa chất thường sẽ rất nghiêm trọng, từ đám 
cháy sẽ thoát ra môi trường nhiều sản phẩm cháy độc hại, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe con 
người cả trong khu vực cháy và các khu vực xung quanh đám cháy, đặc biệt là hướng cuối gió và 
dòng chảy. Nhìn chung, các sự cố về chất nguy hiểm và độc hại trong hoạt động hàng hải sẽ ảnh 
hưởng tới an toàn và sức khỏe con người, ảnh hưởng tới môi trường và gây thiệt hại lớn về kinh 
tế. 

HNS ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của con người, chất độc hại có thể xâm nhập vào 
cơ thể theo ba cách khác nhau: Qua da và niêm mạc, qua đường hô hấp (hít thở) hoặc hệ tiêu hóa 
(ăn, uống). Tác động tổng quát có thể bao gồm đau tim, hô hấp và các hệ thống thần kinh trung 
ương, trong trường hợp nhất định có thể dẫn đến tử vong. Ngược lại, khi nhiễm độc mãn tính, tức 
là các chất HNS tiếp xúc với cơ thể lặp đi lập lại, ngày qua ngày trong nhiều năm với nồng độ thấp 
của một chất hóa học sẽ gây ra những căn bệnh nguy hiểm. Điển hình là những bi kịch của căn 
bệnh Manimata ở Nhật Bản do nhiễm độc thủy ngân mãn tính do tiêu thụ cá bị ô nhiễm xảy ra tại 
Minamata, Nhật Bản năm 1953.  

HNS ảnh hưởng tới môi trường, cách các chất HNS đi và môi trường sẽ ảnh hưởng nhiều 
đến thời gian tồn tại trong môi trường. Thông thường một chất có nhiều cách thức phát tán vào 
môi trường như dạng khí: phân tán vào khí quyển; dạng nổi: lan truyền trên bề mặt, dưới tác động 
của sóng, gió và dòng chảy chúng sẽ tạo thành các bọt khí, các mảng nhỏ dần hoặc tạo thành nhũ 
tương với nước biển, có thể phân tán tự nhiên, hoặc trải qua quá trình oxy hóa khi tiếp xúc với ánh 
mặt trời (quang phân); chất lơ lửng trong nước biển: Được pha loãng với nước làm nồng độ giảm, 
làm giảm tác động của chúng, có thể bị quang phân, phân hủy sinh học cũng có thể được hấp thụ 
hữu cơ hoặc trong các khoáng chất hoặc tích lũy sinh học; các chất chìm: Ban đầu sẽ đọng trên bề 
mặt đáy, có thể bị chôn vùi theo thời gian cùng các lớp trầm tích hoặc hòa tan dần vào nước biển. 
Các tác động của HNS gây ra đối với môi trường có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp. Các tác động 
trực tiếp có thể gây ra: gây tử vong, do sự gián đoạn của một hay nhiều chức năng quan trọng của 
cá thể; giảm năng lực nhất định của các cá thể (sinh sản, hô hấp, ăn). 

HNS tác động tới kinh tế, ô nhiễm HNS có thể gây rối loạn trong thời gian ngắn hoặc dài, 
thậm chí tác động tiêu cực tới nền kinh tế. Những ảnh hưởng này có thể liên quan đến các sinh 
vật sống, các hệ sinh thái cũng như con người và các hoạt động như khai thác thủy hải sản, du 
lịch, vận tải, và các chi phí ứng phó, phục hồi môi trường và các hệ sinh thái bị hủy hoại. Chẳng 
hạn, sự cố cháy nổ trên tàu Cason, trong vùng biển Tây Ban Nha vào tháng 12/1987, khi đang chở 
1100 tấn HNS đóng gói, được xác định là độc, dễ bắt lửa và ăn mòn, sau khi để các thùng chứa 
Natri tiếp xúc với nước biển đã giết chết 23 trong số 31 thủy thủ đoàn. Các vụ nổ tiếp theo đã phá 
hủy con tàu và buộc phải sơ tán 15000 người trong bán kính 5 dặm. 

4. Cơ sở pháp lý của Việt Nam để ứng phó với các sự cố tràn HNS trên biển 

Việt Nam đã tham gia nhiều Công ước quốc tế, các Nghị định thư, các thỏa thuận trong khu 
vực và quốc tế như Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982, Công ước quốc tế về ngăn 
ngừa ô nhiễm từ tàu Marpol 73/78, IMDG Code, Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với 
thiệt hại do ô nhiễm từ dầu nhiên liệu 2001, Công ước trách nhiệm dân sự 1992, Công ước về Hệ 
thống chống hà 2001. Thỏa thuận về hợp tác xử lý sự cố tràn dầu trên biển giữa Việt Nam và 
Philippines, giữa Việt Nam - Thái Lan và Campuchia,… và thỏa thuận về cơ chế hợp tác chung 
ASEAN trong chuẩn bị và ứng phó sự cố tràn dầu 2014. Pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường 
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biển đã có những bước tiến vượt bậc trong thời gian qua. Đa phần các văn bản quy phạm pháp 
luật đều đề cập đến công tác bảo vệ môi trường. Kế hoạch quốc gia về ứng cứu sự cố tràn HNS 
trên biển được điều chỉnh theo các văn bản như: 

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007; 

- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ; 

- Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 05/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công 
tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại; 

- Thông tư số 20/TT-BCT ngày 05/8/2013 của Bộ Công Thương quy định về Kế hoạch và 
Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; 

- Công văn số 9574/BCT-HC ngày 29/9/2014 của Bộ Công Thương  về việc xây dựng Kế 
hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố cấp tỉnh; 

- Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/06/2015; 

- Luật Bảo vệ môi trường 2014; 

- Nghị định số 03/2015/NĐ-CP về Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường; 

- Luật Biển Việt Nam ngày 21/06/2012; 

- Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy 
chế ứng phó sự cố hóa chất độc; 

- Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy 
chế ứng phó sự cố tràn dầu; 

- Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg về sửa đổi và bổ sung một số điều của quyết định số 
02/2013/QĐ-TTg. 

Việt Nam có ba trung tâm ứng cứu sự cố tràn dầu quốc gia được bố trí thành sáu cơ sở 
gồm: Trung tâm ứng cứu sự cố tràn dầu miền Bắc tại Hải Phòng (và cơ sở tại Thanh Hóa), trung 
tâm ứng cứu sự cố tràn dầu miền Trung tại Đà Nẵng (và cơ sở tại Khánh Hòa), trung tâm ứng cứu 
sự cố tràn dầu miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (và cơ sở tại Vũng Tàu). Và một số cơ sở 
dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu như: cảng Hải Phòng, MCIC, Vietsovpetro, cảng PTSC, 
Haivanship, Đại Minh. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 30 tàu ứng phó sự cố tràn dầu, 21.300 mét 
phao, 34 máy hút, 12.000 lít chất phân tán, 4.500 kg chất hấp thụ và nguồn nhân lực là 516 người. 
Các trung tâm này là lực lượng nòng cốt ứng phó sự cố tràn dầu trên biển theo kế hoạch quốc gia, 
khu vực và cơ sở theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban quốc gia về tìm kiếm và cứu nạn. Tất cả 
các cảng biển và tàu biển đều có kế hoạch và thiết bị để ứng cứu sự cố tràn dầu đáp ứng các yêu 
cầu của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam đã tham gia. Tuy 
nhiên, đến nay Việt Nam mới đang nghiên cứu xây dựng lực lượng chuyên trách và trang thiết bị 
để ứng phó với các sự cố tràn chất nguy hiểm độc hại trên biển. 

Trong thời gian qua, Việt Nam đã có những bước tiến lớn về mặt pháp lý liên quan đến ứng 
phó sự các sự cố tràn HNS trên biển. Đây là điều kiện thuận lợi để chúng ta phát triển các bản kế 
hoạch chi tiết ứng cứu sự cố từ cấp cơ sở, tỉnh, vùng tới cấp quốc gia nhằm nâng cao khả năng 
ứng cứu khi sự cố tràn HNS xảy ra để giảm thiểu tới mức thấp nhất các thiệt hại. Tuy nhiên, khía 
cạnh pháp lý về vấn đề ô nhiễm do HNS ở Việt Nam vẫn còn nhiều thiếu sót trong việc bồi thường 
thiệt hại. Vì vậy, khi sự cố tràn HNS xảy ra, việc giải quyết bồi thường thiệt hại do ô nhiễm đều làm 
cho các cơ quan chức năng và người bị thiệt hại lúng túng. Một điều thuận lợi là các Công ước 
OPRC-HNS 2000 và HNS 96/2010 quy định khá đầy đủ và cụ thể. Công ước HNS 96/2010 được 
ban hành để yêu cầu người gây ra ô nhiễm phải trả bằng sự đảm bảo bồi thường cho những thiệt 
hại do vận chuyển HNS gây ra dựa trên hệ thống các Công ước quốc tế, cung cấp cho các quốc 
gia thành viên khuôn khổ áp dụng, được quản lý trực tiếp từ các quốc gia thành viên. Công ước 
HNS có lợi cho tất cả các quốc gia sản xuất, tiếp nhận và quốc gia ven biển thông qua hệ thống 
trách nhiệm nghiêm ngặt và các tiêu chí được công bố rõ ràng. Việc vận chuyển dầu, khí đốt, các 
sản phẩm dầu mỏ và các ngành công nghiệp HNS khác phải cam kết để trả tiền bồi thường, đó 
chính là thông qua một hệ thống pháp luật quốc tế: Chủ tàu chịu trách nhiệm nghiêm ngặt đến một 
giới hạn trách nhiệm tối đa đối với chi phí của một sự cố HNS; Chủ tàu được yêu cầu phải mua 
bảo hiểm được Nhà nước chứng nhận; người nhận hàng HNS rời đóng góp cho quỹ bồi thường 
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quốc tế được quản lý bởi các quốc gia thành viên, việc đóng góp dựa trên yêu cầu thực tế bồi 
thường, có thể lên đến 250 triệu đơn vị tiền tệ quốc tế (SDR). Với những lợi ích mà Công ước 
HNS 96/2010 mang lại, cần nghiên cứu, chuyển hóa các quy định Công ước quốc tế quan trọng 
này để thực thi nghiêm chỉnh và xây dựng lộ trình tham gia Công ước. 

5. Kết luận 

Sự đa dạng của các chất nguy hiểm và độc hại, xu hướng gia tăng khối lượng HNS được 
vận chuyển bằng đường biển làm tăng nguy cơ xảy ra các sự cố HNS trên biển Việt Nam. Bài viết 
đã  đưa ra cái nhìn tổng quan về chất nguy hiểm độc hại như khái niệm, tình hình vận chuyển và 
các ảnh hưởng của chúng tới sức khỏe con người, môi trường và kinh tế. Đặc biệt, để hoàn thiện 
cơ sở pháp lý của Việt Nam để ứng phó với sự cố HNS, chúng ta cần nghiên cứu, chuyển hóa và 
thực thi các quy định của Công ước HNS 96/2010 và xây dựng lộ trình tham gia sớm, bởi vì những 
lợi ích mà nó mang lại cho chúng ta là rất lớn. 
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ỨNG DỤNG LABVIEW TRONG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG GIÁM SÁT 
 NỒNG ĐỘ KHÍ  

AN APPLICATION OF LABVIEW SOFTWARE TO THE GAS 
CONCENTRATION MONITORING SYSTEM 

VƯƠNG ĐỨC PHÚC 
Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

 
Tóm tắt 

Hệ thống giám sát nồng độ khí được sử dụng rộng rãi trong thực tiễn như trong các nhà 
máy, trên tàu thủy và đặc biệt là tàu ngầm. Nó đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo sự 
sống của con người, giám sát cảnh báo nồng độ khí độc và khí cháy nổ. Trong bài báo 
này tác giả sẽ giới thiệu về việc chế tạo hệ thống này khi ứng dụng phần mềm LabVIEW. 

Từ khóa: Máy phát hiện khí, hệ thống giám sát khí, khí dễ cháy, LabVIEW. 
Abstract 

The gas concentration monitoring systems are widely used in daily life, such as in 
factories, on ships and especially on submarines. They play an important role in ensuring 
human life, it also monitors and alarms when toxic or flammable gases are overed safe 
range. In this paper the author will introduce the system based on LabVIEW software. 

Keywords: Gas detector, gas monitoring system, flammable gas, LabVIEW. 
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1. Đặt vấn đề 

Khi làm việc trong bất kỳ môi trường nào, con người cần đảm bảo nồng độ khí an toàn. 
Ngoài an toàn cho con người thì cũng cần giám sát các thông số để đảm bảo an toàn cho thiết bị, 
phòng chống cháy nổ. Việc môi trường chứa nhiều chất CO có thể gây ra ngạt, nếu nồng độ CO 
trong không khí tăng lên nó sẽ trở thành độc tố; khí H2 có tính cháy cao và sẽ cháy trong không khí 
trong khoảng nồng độ thể tích từ 4% đến 75%, khí H2 nổ với hỗn hợp clo nếu nồng độ chiếm từ 
5% đến 95% đồng thời hỗn hợp ôxy-hydro tinh khiết cháy phát ra ánh sáng tử ngoại rất nguy hiểm; 
nồng độ O2 không đủ ảnh hưởng đến sự sống của con người,... Hiện nay có dự án chế tạo tàu 
ngầm mini, hay phương tiện lặn Hoàng Sa 1 được doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa chế tạo tại Thái 
Bình. Trong đó hiện trạng của Hoàng Sa 1 là toàn bô ̣quá trình thi công, sửa đổi, cải tiến tàu được 
thực hiêṇ ngay taị khuôn viên Công ty, do cán bô,̣ công nhân của Công ty trực tiếp thi công, chưa 
qua các khâu giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng của cơ quan chức năng. Các vâṭ tư, thiết bi ̣
sử duṇg, không được kiểm tra và cấp chứng chi ̉chất lượng trước khi lắp đăṭ xuống tàu. Các hệ 
thống hầu hết được thao tác bằng tay điều khiển thông qua thiết bị giám sát cầm tay, do đó ảnh 
hưởng đến vận hành toàn bộ hệ thống và nguy hiểm đến tính mạng nếu quá trình thử gặp trục 
trặc. Nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết này, tác giả đề xuất thiết bị tự động giám sát nồng độ 
khí như CO, O2, CO2, H2,... ứng dụng phần mềm LabVIEW [1,2]. Các thông số khác như nhiêṭ đô,̣ 
áp suất, đô ̣ẩm, cũng có thể giám sát tương tự khi cần. Vấn đề nghiên cứu giám sát các thông số 
đã được nhiều nghiên cứu đề cập đến, tuy nhiên việc nghiên cứu giám sát ứng dụng phần mềm 
LabVIEW [3] đang là xu hướng thiết kế mới, linh hoạt hơn trong phần mềm và lựa chọn cấu hình 
phần cứng. 

2. Xây dựng hệ thống 

2.1. Cấu trúc phần cứng 

Hệ thống giám sát nồng độ khí được thực hiện bằng phần cứng của hãng National 
Instruments (NI) và phần mềm LabVIEW, cấu hình như ở hình 1. Hệ thống bao gồm: 

Máy tính: Dùng để giao tiếp với người sử dụng, thực hiện các chức năng điều khiển và 
giám sát các thông số. Máy tính này được kết nối với bộ thu thập và xử lý tín hiệu NI my RIO-1900 
(RIO) [1] thông qua cổng USB để thu nhận tín hiệu từ RIO sau đó so sánh, xử lý rồi đưa ra tín hiệu 
giám sát phù hợp. 

Bộ RIO: Bộ này có Vi điều khiển Xilinx Z-7010, FPGA type; Điện áp hoạt động 5VDC (chỉ 
được cấp qua cổng USB); Tần số hoạt động 667 MHz USB Ports USB 2.0 Hi-Speed; Đầu vào 
tương tự 4 kênh; Đầu ra tương tự 2 kênh; Số chân Digital I/O, PWM, I2C là 16; Có cảm biến gia 
tốc theo 3 (hình 2). RIO thu thập dữ liệu từ các cảm biến, các phần tử thực hiện để gửi đến bộ 
điều khiển. Đồng thời nhận tín hiệu điều khiển từ bộ điều khiển đưa đến điều khiển cơ cấu thực 
hiện. 

 

 

Hình 1. Cấu trúc của hệ thống điều khiển và giám sát nồng độ khí 
 

Cảm biến các thông số [4,5]: Đây là các cảm biến có nhiều chuẩn khác nhau, nếu là tín hiệu 
điện áp thì được nối trực tiếp tới RIO, nếu là dạng khác cần chuẩn hóa sang tín hiệu điện áp. Các 
tín hiệu này đóng vai trò là tín hiệu đầu vào cho hệ giám sát. 
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2.2. Thu thập tín hiệu 
để giám sát và điều 
khiển 

Các tín hiệu từ 
cảm biến, thiết bị ngoại 
vi được chuẩn hóa các 
tín hiệu. Ở đây tín hiệu 
số có mức logic là 
+5/0; tín hiệu tương tự 
là -5V-0-+5V. Tín hiệu 
từ cảm biến nồng độ 
khí được thu thập trên 
LabVIEW được thể 
hiện trên hình 3. 

Tại hình 3, tín 
hiệu nồng độ khí được 
chuẩn hóa thành điện 
áp từ 0-5VDC thu thập 
thông qua đầu vào 
tương tự. Thông qua 
bộ lọc sẽ được đưa 
qua bộ công thức 
(Formula) để tính toán 
và hiệu chỉnh thành giá 
trị thực. Do giá trị này 
thay đổi nhanh nên để 
hiển thị và điều khiển 
ổn định thì giá trị được 
lấy trung bình cộng 
của nhiều giá trị (ở đây 
chọn là 3) thông qua 
vòng lặp For. Cách thu 
thập, tính toán và hiển thị các tín hiệu khác hoàn toàn tương tự. Toàn bộ tín hiệu đầu vào này 
được đóng gói trong chương trình con Tu cam bien. Chương trình giám sát được thể hiện như ở 
hình 4. Nồng độ khí CO và O2 được vẽ chung trên một hệ trục còn nồng độ khí CO2 và H2 được vẽ 
chung trên một hệ trục để thuận tiện cho so sánh đánh giá về giá trị. 

 

 

Hình 3. Thu thập tín hiệu nồng độ khí 

 

Hình 2. Cấu trúc phần cứng của NI myRIO-1900 
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Hình 4. Chương trình giám sát trên LabVIEW 

2.3. Xây dựng giao diện giám sát trên LabVIEW 

Giao diện được thể hiện trên hình 5. Hệ thống xây dựng cho 4 thông số gồm khí CO, CO2, 
H2 và O2. Trên giao diện báo nồng độ khí hiện tại và ghi lại nhật ký theo thời gian (Màu đen là nồng 
độ khí CO2, Đỏ là nồng độ khí H2, Màu xanh lá cây là nồng độ khí CO, Xanh đậm là nồng độ khí 
O2). Nếu nồng độ khí ở phạm vi cho phép thì giám sát sẽ hiển thị thông tin Binh thuong, khi nồng 
độ tăng lên mức nguy hiểm sẽ hiện Cao và trạng thái sang màu đỏ (Khí CO ngưỡng đặt là 
500ppm, Khí CO2 là 4%, H2 là 4%, Khí O2 là dưới 20% hoặc trên 22%.) 

 
 

Hình 5. Giao diện chương trình giám sát trên LabVIEW 

3. Thực nghiệm hệ thống 

Thực nghiệm hệ thống với MQ7 là cảm biến khí CO [6], MG811 là cảm biến khí CO2) [7] 
(Gắn trên Board mạch có thể tùy chỉnh khuếch đại tín hiệu ngõ ra. Cảm biến MG-811 có độ nhạy 
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cao với khí CO2 và điện áp ra 30 - 50mV tương ứng với 350 - 10000ppm CO2, MQ8 là cảm biến 
khí H2 [8],TR250Z[9] là cảm biến khí O2(công suất tiêu thụ nhỏ; hiệu chỉnh tự động hặc bằng tay; 
đầu ra tuyến tính 2 đến 10 V hoặc 4 đến 20 mA, hoặc đầu ra RS485-MODBUS; Dải đo: 0-25% O2; 
độ nhạy: ± 20 ppm ± 1% của giá trị đo ). Sau khi ghép nối phần cứng ta nhận được kết quả như ở 
hình 6 đến 7. Trên hình 6 là kết quả giám sát nồng độ khí khi các giá trị ở mức bình thường. 

 
 

Hình 6. Kết quả giám sát khi các tín hiệu ở trạng thái bình thường 
 

Trên hình 7 là kết quả giám sát khi nồng độ khí CO và O2 cao, còn các khí ở mức nồng độ bình 
thường. Toàn bộ quá trình giám sát thông số được lưu lại dưới dạng file theo yêu cầu người sử 
dụng thông qua nút ấn save data? với các định dạng phổ dụng như Excel, NotePad, WordPad,... 
Trong quá trình dữ liệu được lưu nút này sẽ chuyển sang màu xanh và báo Saving. 

 

Hình 7. Kết quả giám sát khi có tín hiệu ở trạng thái cao 

4. Kết luận 

Bài báo giới thiệu về hệ thống tự động đo vàgiám sát các nồng độ khí được ứng dụng rộng 
rãi trong thực tế. Nghiên cứu chỉ ra giao diện người dùng vừa thân thiện, đẹp có nhiều chức năng 
như có thể lưu trữ, so sánh cũng như in ấn các dữ liệu phân tích mà các phần mềm khác rất khó 
để đạt được. Hệ thống đã được chạy thực nghiệm và cho kết quả tốt. Kết quả nghiên cứu có thể 
áp dụng trong chế tạo thiết bị đo và giám sát nồng độ khí trong thực tế. 

Sau khi chế tạo thử nghiệm, tác giả đã lắp đặt xuống tàu thực để kiểm tra đánh giá nhưng 
vẫn còn tồn tại một số vấn đề như: Kích thước của hệ thống còn tương đối cồng kềnh khó bố trí 
trong khu vực khoang điều khiển; chưa có hệ thống tự động điều chỉnh thông số mà chỉ là giám 
sát; giá thành còn cao nên khó cho việc sản xuất thương mại.  

Trong nghiên cứu tiếp theo tác giả sẽ phát triển hệ thống bằng cách: Tăng số lượng kênh để 
phù hợp với hệ thống lớn hơn; sử dụng nhiều loại cảm biến và xây dựng chương trình tự động 
điều khiển các thông số.   

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1]. Nguyễn Bá Hải, “Lập trình LabVIEW”, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, 2013. 
[2]. Gary Johnson, Richard Jennings, “LabVIEW Graphical Programming”,  McGraw-Hill, 2006. 



 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 51-8/2017                                         24 

[3]. Silviu Folea, “Practical Applications and Solutions Using LabVIEW Software”, InTech Press, 
2011. 

[4]. Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hoà, “Kĩ thuật đo lường các đại lượng vật 
lý”, NXB Giáo Dục, 2006. 

[5]. Nguyễn Tấn Phước, “Cảm biến đo lường và điều khiển”, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2006. 
[6]. Tài liệu hướng dẫn, “MQ-7 GAS SENSOR”, HANWEI ELECTRONICS CO., LTD. 
[7]. Tài liệu hướng dẫn, “MG811”. 
[8]. Tài liệu hướng dẫn, “MQ-8 GAS SENSOR”, HANWEI ELECTRONICS CO., LTD. 
[9]. Tài liệu hướng dẫn, “TR250Z”. 

Ngày nhận bài:  27/3/2017 
Ngày phản biện:  07/6/2017 
Ngày duyệt đăng:  11/6/2017 

 

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÉO GIẢN ĐỒ HƯỚNG LƯỢNG TỬ PHA 
HỆ ANTEN THẲNG 

A METHOD FOR DISTORTED ASSESSMENT OF PATTERN OF LINEAR 
ARRAY ANTENNAS WITH QUANTIZED PHASE SHIFT 

 

TRẦN XUÂN VIỆT 
Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 
Hệ anten thẳng là một trong các loại hệ anten được sử dụng phổ biến nhất trong các hệ 
thống thông tin vô tuyến. Điều khiển giản đồ hướng hệ anten thẳng thường bằng cách 
tác động trọng số có argumen có giá  trị nhất định, đó là chức năng các bộ dịch pha. Đa 
số các bộ dịch pha hiện nay là các bộ dịch pha lượng tử. Lượng tử hóa góc dịch pha là 
một yếu tố gây méo giản đồ hướng. Bài báo đưa ra các phân tích đề xuất một phương 
pháp  đánh giá méo giản đồ hướng lượng tử pha của hệ anten thẳng. 

Từ khóa: Hệ anten thẳng, giản đồ hướng, lượng tử hóa góc dịch pha 
Abstract 

The linear array antennas are typical system antennas in Radio engineering. The pattern 
of linear array may be controled by acting weight with a argumen certain value, which is 
the function of the phase shifter. The majority of the current phase shifter is the quantized 
phase shifter. Quantized phase shift is a distortion factor for pattern of linear array . This 
paper presents a proposal analyzes a distorted assessment method for pattern of linear 
array with quantized phase  shift.  

Keywords: Linear array, pattern of antennas, quantum phase 

1. Đặt vấn đề 

Trong các hệ anten thẳng, để tạo búp sóng hẹp và điều khiển quét búp sóng, người ta 
thường sử dụng sơ đồ ‘trễ và cộng’ (delay and sum), tức là trước khi tổ hợp các thành phần tín 
hiệu, thường tác động trọng số lên các nhánh với modul bằng 1 và argumen bằng một giá trị nhất 
định [1]. Đó là chức năng của các bộ dịch pha. Đa số các bộ dịch pha sẽ được sử dụng là các bộ 
dịch pha lượng tử, tức là tạo ra các giá trị góc dịch pha rời rạc.  

Cho tới nay đã có nhiều công trình nghiên cứu xung quanh vấn đề lượng tử  góc dịch pha 
trong hệ anten thẳng và có thể thấy hai xu hướng chính [2]: 

- Một là, các phương pháp xây dựng bộ dịch pha lượng tử. 

- Hai là, các phương pháp thiết lập và điều khiển giản đồ hướng với các bộ dịch pha lượng 
tử (gọi tắt là giản đồ hướng lượng tử pha). 

Nội dung bài báo này có thể xếp vào hướng nghiên cứu thứ hai, nhưng với một cách tiếp cận 
khác, đó là: có thể coi giản đồ hướng của hệ anten thẳng với các bộ dịch pha liên tục là giản đồ 
hướng mẫu, xét sự lượng tử hóa góc dịch pha như một yếu tố tạo ra sự sai lệch giản đồ hướng, và 
gọi sự sai lệch này là méo giản đồ hướng do lượng tử hóa góc dịch pha (méo giản đồ hướng lượng 
tử pha). Các phân tích dưới đây nhằm mục đích giải thích cho đề xuất phương pháp đánh giá méo 
giản đồ hướng lượng tử pha. 
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2. Mô hình số liệu 

Mô hình cấu trúc của một hệ anten thẳng như trên hình 1 [3]. Bố trí trên một trục ox N phần 

tử đánh số từ 0 đến N-1, cách nhau đều một khoảng bằng , như vậy d được coi là 

khoảng cách chuẩn hóa (với bước tính là /2), gốc tọa độ là vị trí phần tử 0. Tất cả các phần tử 

của hệ anten đều có giản đồ là đẳng hướng trong mặt phẳng chứa trục ox.  

 

 
 

Hình 1. Mô hình đường bao phức băng gốc của một hệ anten thẳng 

thu một mặt sóng đến từ hướng  

Nếu lấy phần tử 0 làm chuẩn, sai pha của tín hiệu đến phần tử thứ i là: 

 

(1) 

 Tín hiệu nhận được trên phần tử thứ i của hệ anten thẳng là: 

 

(2) 

A là một hệ số tính toán. Tín hiệu ở đầu ra hệ anten  là: 

  

(3) 

 Hàm  f ( ) được gọi là hệ số hệ anten: 

 

(4) 

Hệ số hệ anten xác định tỷ số của tín hiệu thu được tại đầu ra của hệ anten , tín hiệu 

 đo được trên phần tử gốc, nó như là hàm của hướng sóng tới DOA (direction-of-arrival). 

Bằng việc điều chỉnh giá trị trọng số, , có thể thu được cực đại của búp sóng chính của hệ số 

hệ anten theo hướng mong muốn , gọi là hướng lái tia, đó chính là một trong các chức năng của 

hệ anten được gọi là tạo dạng búp sóng (beamforming). 
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Hệ anten như mô tả trên hình 1, có hệ số hệ anten trong mặt phẳng nằm ngang  

phụ thuộc vào cấu trúc mạng và đặc biệt là phụ thuộc vào trọng số điều chỉnh, cụ thể là: 

 

(5) 

 Khi đó hệ số hệ anten là: 

 

(6) 

 Và có hàm phương hướng chuẩn hóa của hệ anten là [3]: 

1
( ). . . .(cos cos )

0

( , ) 1
( , )

max ( , )

N
j i d

i

f
F e

f N

   
 

 


 



    (7) 

3. Méo giản đồ hướng lượng tử pha hệ anten thẳng 

Mô hình xử lý tín hiệu trong hệ anten thẳng như trên, khi tác động các trọng số w i là các bộ 
dịch pha liên tục, phụ thuộc vào một hướng điều khiển lái tia . Khi đó hệ số mạng là:  

 

(8) 

Giản đồ hướng có dạng: 

 

(9) 

Ở đây góc dịch pha của phần tử thứ i so với phần tử gốc là: 

 

(10) 

Khi sử dụng các bộ dịch pha lượng tử,  không thể nhận được các giá trị liên tục như biểu 

diễn (10), mà phải nhận các giá trị rời rạc theo [4]: 

 

(11) 

Trong đó: 

  là góc dịch pha đơn vị (có k bước dịch pha trong một chu kỳ ), 

  là toán tử lấy phần dư của phép chia a cho b, 

  là toán tử làm tròn giá trị thực của phép chia c/d. 

Như vậy, ở mỗi số hạng của tổng (9) đều có một sai số góc dịch pha của trọng số wi bằng 

 (hình 2 [4]), và rõ ràng sẽ có sự sai khác giữa giản đồ hướng  tính theo 

(9) và  tính theo công thức (12): 

 

(12) 

Sai khác giữa  và  có thể là sự suy giảm biên độ, thay đổi độ rộng búp sóng 

chính, và đặc biệt là làm gia tăng mức cực đại phụ (hình 3).  
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Hình 2. Sai số góc dịch pha do lượng tử hóa (k=8) 

 
 

Hình 3. Sai khác giản đồ hướng của hệ anten thẳng với hai phương thức 
dịch pha liên tục và dịch pha lượng tử (k=8), N=10 

 

4. Phương pháp đánh giá méo giản đồ hướng lượng tử pha hệ anten thẳng 

Khảo sát điển hình một hệ anten thẳng, với số phần tử là N=10, khoảng cách giữa các phần 

tử là d=1, hướng lái tia  = 440, với hai giản đồ hướng, một ứng với phương thức dịch pha liên tục, 
một ứng với phương thức dịch pha lượng tử với k=8 (M=3).  

Theo (11) các giá trị rời rạc góc dịch pha với đơn vị góc dịch pha là , được 

ghi lại tại bảng 1 ở hàng thứ ba ( /i u ), tương ứng với chỉ số phần tử i, còn các giá trị ghi ở hàng 

thứ hai /i u ) là các giá trị tương ứng với góc dịch pha liên tục theo u, sai số (trung bình bình 

phương) góc dịch pha của các phần tử là . 
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8 4
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Bảng 1. Các giá trị rời rạc góc dịch pha trong ví dụ tương ứng với hình 2 

 

i  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  2.88 5.75 0.63 3.51 6.39 1.26 4.14 7.02 1.90 

  3 6 1 4 6 1 4 7 2 

 0.12 0.25 0.37 0.49 -0.39 -0.26 -0.14 -0.02 0.10 

Hình 3 là giản đồ hướng của khảo sát trên với hai phương thức dịch pha liên tục và dịch 
pha lượng tử có k=8. Phân tích cơ sở dữ liệu hình thành hai giản đồ hướng, trong đó giản đồ 
hướng với phương thức dịch pha liên tục có thể được gọi là giản đồ hướng mẫu, còn giản đồ 
hướng với phương thức dịch pha lượng tử gọi tắt là giản đồ hướng lượng tử pha, là kết quả 
của một chương trình tính toán bằng công cụ MATLAB, rút ra được ba sai khác chính giữa hai 
giản đồ hướng, đó là: 

- Giản đồ hướng lượng tử pha có biên độ búp sóng chính (ở hướng 440) suy giảm 0.17 dB 

so với giản đồ hướng mẫu. 

- Độ rộng búp sóng chính ở mức suy giảm -3 dB của giản đồ hướng mẫu là 14.90, so với 
14.40 của giản đồ hướng lượng tử pha (hẹp đi 0.50). 

- Mức cực đại phụ của giản đồ hướng mẫu là -13 dB, trong khi mức tương ứng của giản đồ 
hướng lượng tử pha là -9.3 dB (gia tăng 3.7 dB). 

Như vậy là có sự ảnh hưởng rõ rệt của sự lượng tử hóa góc dịch pha trong giản đồ hướng 
của các hệ anten thẳng, nhất là hiện tượng gia tăng mức cực đại phụ.  

Về lý thuyết thì bước lượng tử góc dịch pha trong hệ anten thẳng càng nhỏ, giản đồ hướng 
càng sát với giản đồ hướng có góc dịch pha liên tục.  

5. Kết luận 

Từ phân tích trên có thể thấy việc đánh giá méo giản đồ hướng lượng tử pha của hệ anten 
thẳng không cần thể hiện sự không trùng khít hai giản đồ hướng, mà quan trọng là đánh giá hai 
yếu tố sai lệch chính: 

- Sự sai lệch búp sóng chính, chủ yếu là sự suy giảm biên độ búp sóng chính và sự thay đổi 
độ rộng búp sóng chính; 

- Sự gia tăng mức cực đại phụ, dù đó là cực đại phụ thứ nhất hay các cực đại phụ  khác. 
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 MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TOÀN PHẦN  
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MODELOF FULL AUTOMATIC CONTROL SYSTEM  
FOR MARINE ELECTRICAL POWER STATION 

 
HOÀNG ĐỨC TUẤN1, ĐINH ANH TUẤN1, NGUYỄN KHẮC KHIÊM2 

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

 
Tóm tắt 

Trạm phát điện tàu thủy đảm bảo việc cung cấp năng lượng điện liên tục cho các phụ tải, 
hệ thống điện trên tàu thủy, theo từng chế độ công tác của tàu. Đặc điểm của phụ tải là 
hàm biến đổi ngẫu nhiên không theo quy luật, do đó đòi hỏi phải xây dựng hệ thống điều 
khiển tự động toàn phần trạm phát điện tàu thủy, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về 
chất lượng, tối ưu về năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế trong vận hành khai thác và 
đảm bảo an toàn cho hàng hóa, thiết bị và con người.  

Từ khóa: Trạm phát điện tàu thủy, hệ thống điều khiển tự động. 
Abstract  

Marine electrical power station supplies continuous electrical power to the electrical 
loads, electrical systems on ships, according to each of the ships working mode. 
Features of the electrical loads is a function random variable and irregular, thus requiring 
building marine electrical power station full automaticcontrol systems to meet the 
increasing requirements for quality, optimal energy, improve economic efficiency in the 
operation and ensure the safety of goods, equipment and people. 

Keywords: Marine electrical power station, automatic control system. 

1. Giới thiệu 

Trạm phát điện tàu thủy là nơi tập trung năng lượng điện, từ các máy phát điện và phân phối 
năng lượng đó đến các phụ tải. Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, 
thì hệ thống, thiết bị điện trên tàu thủy phát triển không ngừng, tăng nhanh về số lượng và đòi hỏi 
chất lượng điện năng ngày càng cao. Vì vậy, hệ thống cung cấp năng lượng điện có vai trò đặc 
biệt quan trọng đến hoạt động của con tàu, nếu việc cung cấp năng lượng điện bị gián đoạn sẽ 
làm ảnh hưởng đến hoạt động của con tàu, độ an toàn hàng hóa, thiết bị, cũng như tính mạng của 
các thuyền viên [1, 2]. Do đó, yêu cầu hệ thống cung cấp năng lượng điện luôn phải nghiên cứu để 
nâng cao khả năng cung cấp năng lượng, tin cậy và tối ưu trong từng chế độ hoạt động của con tàu.  

Bài báo đề cập đến việc xây dựng hệ thống điều khiển tự động trạm phát điện tàu thủy,nhằm 
tự động điều khiển toàn phần trạm phát điện tàu thủy, nâng cao hiệu quả kinh tế và đảm bảo cung 
cấp năng lượng điện liên tục, tăng tính an toàn cho hệ thống điện năng tàu thủy. Kết quả nghiên 
cứu được trình bày trong các phần sau. 

2. Chức năng và cấu trúc chung của hệ thống điều khiển tự động trạm phát điện tàu thủy 

2.1. Chức năng của hệ thống điều khiển tự động trạm phát điện tàu thủy 

Chức năng chính của hệ thống điều khiển tự động trạm phát điện tàu thủy như sau: 

- Tự động khởi động tổ hợp máy phát điện khi tải nặng; 

- Tự động dừng tổ hợp máy phát điện khi non tải; 

- Hòa đồng bộ tự động các máy phát điện; 

- Ổn định tần số và phân chia tải tự động; 

- Khởi động máy phát điện ưu tiên khi xảy ra mất điện toàn tàu; 

- Khống chế tải nặng; 

- Bảo vệ cho trạm phát điện tàu thủy,… 

2.2. Cấu trúc chung của hệ thống điều khiển tự động trạm phát điện tàu thủy 

Để thực hiện chức năng điều khiển tự động toàn phần trạm phát điện tàu thủy, hệ thống sẽ 
có cấu trúc phân tầng điều khiển đối với từng tổ hợp Diesel - máy phát điện và được tích hợp ở 
tầng cao hơn nhằm quản lý hoạt động của toàn trạm phát điện ứng với các chế độ hoạt động 
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tương ứng [1, 2, 3, 5]. Kết cấu của hệ thống gồm bộ điều khiển cho từng tổ hợp Diesel - máy phát 
điện và kết nối mạng giữa chúng với nhau, được trình bày trong hình 1. 
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Hình 1. Cấu trúc chung của hệ thống điều khiển tự động trạm phát điện tàu thủy 

Cấu trúc chung được đưa ra ở đây là một trạm phát điện bao gồm có ba tổ hợp Diesel - máy 
phát điện. Mỗi một tổ hợp Diesel - máy phát điện được điều khiển, giám sát bởi bộ điều khiển gồm 
“PMS I/O module” gắn bên trong các bảng điện có đầu vào, đầu ra để kết nối với động cơ diesel, 
máy phát điện, thanh cái và các aptomat. Các panel PMS điều khiển và các PMS I/O modul được 
nối với nhau bằng cáp truyền thông. Mỗi tổ hợp Diesel - máy phát điện có một màn hình hiển thị 
thân thiện với người dùng, để đọc các thông số của trạm phát điện, các nút điều khiển, cài đặt các 
thông số cho trạm phát điện và hiển thị thông số, trạng thái làm việc của tổ hợp máy phát điện. 

3. Xây dựng chương trình điều khiển, giám sát cho trạm phát điện tàu thủy 

3.1. Xây dựng thuật toán điều khiển 

a. Thuật toán tự động khởi động, tự động hòa đồng bộ [4] 

 

Hình 2. Thuật toán tự động khởi động, tự động hòa đồng bộ 
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b. Thuật toán tự động chuyển tải, tự động dừng máy phát khi non tải [4] 

 

Hình 3. Thuật toán tự động chuyển tải, tự động dừng máy phát khi non tải  

c. Thuật toán khống chế tải nặng [4] 

 

Hình 4. Thuật toán khống chế tải nặng 
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d. Thuật toán tự động khởi động máy phát điện khi xảy ra mất điện toàn tàu [4] 

 

Hình 5. Thuật toán tự động khởi động máy phát điện khi xảy ra mất điện toàn tàu 

3.2. Xây dựng chương trình điều khiển tự động, giám sát cho trạm phát điện tàu thủy 

Để xây dựng chương trình điều khiển, chọn cấu hình phần cứng dựa trên số lượng đầu vào 
ra số, tương tự. Cấu hình phần cứng được lựa chọn bao gồm CPU 216, 02 Module DI16, 02 
Module DO16, 02 Module AI, 02 Module AO của hãng Siemens. Chương trình điều khiển tự động 
cho trạm phát điện tàu thủy được lập trình trên phần mềm STEP 7. 

Giao diện giám sát, điều khiển được thiết kế trên màn hình cảm ứng hãng Delta. Được trình 
bày trên hình 6, 7, 8, 9, 10. 

 

Hình 6. Giao diện giám sát chính 

 

Hình 7. Giao diện MENU chính 

 

Hình 8. Màn hình hiển thị lịch sử báo động 

 

Hình 9. Màn hình đồ thị điện áp máy phát 
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Hình 10. Màn hình hiển thị lỗi tổ hợp Diesel - máy phát điện 

4. Kết luận 

Hệ thống điều khiển tự động toàn phần trạm phát điện tàu thủy được xây dựng theo cấu trúc 
đã đề xuất, ứng dụng công nghệ khả trình mềm hóa, dễ dàng thay đổi chương trình điều khiển mà 
không cần thay đổi phần cứng. Hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tính năng tự động điều 
khiển cho trạm phát điện tàu thủy. Thuật toán điều khiển hệ thống đã được triển khai và kiểm 
nghiệm cho trạm phát điện mô phỏng chủng loại tàu 22500 DWT. Hơn thế nữa, hệ thống được 
giám sát trên màn hình cảm ứng, máy tính đã tạo cho người vận hành khai thác theo dõi được các 
thông số, cũng như trạng thái hoạt động của hệ thống một cách tổng quan và liên tục. 
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NÂNG CAO ỔN ĐỊNH ĐỘNG CHO HỆ THỐNG ĐIỆN  
ỨNG DỤNG BỘ ỔN ĐỊNH CÔNG SUẤT MỜ 

 DYNAMIC STABILITY IMPROVEMENT OF ELECTRIC POWER SYSTEM 
BASED ON FUZZY LOGIC POWER SYSTEM STABILIZER 

 

NGUYỄN KHẮC KHIÊM1, HOÀNG ĐỨC TUẤN2, ĐINH ANH TUẤN2 
1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

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

Phụ tải điện năng của hệ thống điện có đặc điểm là biến thiên theo thời gian, biến thiên 
ngẫu nhiên và phụ thuộc vào chế độ làm việc, vùng hoạt động và các yếu tố khác. Do 
vậy, trong quá trình hoạt động của hệ thống điện, thường xuyên xảy ra sự thay đổi tải, 
làm cho hệ thống điện liên tục chuyển từ chế độ xác lập này sang chế độ xác lập khác. 
Với những sự thay đổi tải lớn, đột ngột, cũng như sự cố xảy ra thì hệ thống điện có thể 
dẫn đến mất ổn định. Để nâng cao ổn định cho hệ thống điện, sử dụng bộ ổn định công 
suất được thiết kế theo phương pháp truyền thống, tạo nên tín hiệu phụ đưa thêm vào 
điều khiển hệ thống kích từ, làm giảm sự dao động tần số thấp của vận tốc góc quay 
rotor máy phát điện. Tuy nhiên, bộ ổn định công suất này, được xây dựng theo phương 
pháp truyền thống và đối tượng được tuyến tính hóa, vì vậy bộ ổn định công suất chỉ làm 
việc tốt trong điều kiện nhất định, quanh điểm làm việc cho phép. Hệ thống điện là hệ 
thống có đặc điểm phi tuyến mạnh, tải điện năng thay đổi ngẫu nhiên, vì vậy  bộ ổn định 
công suất truyền thống sẽ làm việc không hiệu quả, khi chế độ làm việc thay đổi và điểm 
làm việc thay đổi trong phạm vi rộng. Để giải quyết vấn đề này, bài báo đề xuất xây dựng 
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bộ ổn định công suất ứng dụng logic mờ, nhằm khắc phục nhược điểm của bộ ổn định 
công suất truyền thống, cải thiện ổn định động cho hệ thống điện. 

Từ khóa: Phụ tải điện, hệ thống điện, bộ ổn định công suất mờ, ổn định động. 
Abstract  

The electric loads of the electric power system is characterized by time-varying, random 
variation, and depending on the mode of operation, area of operation, and other factors. 
Therefore, during the operation of the electric power system, the load changes frequently 
occur, causing the system to continuously move from the steady-state mode to another. 
With sudden and large load changes, as well as malfunctioning, the electric power system 
can lead to instability. In order to improve the stability of the electric power system, the 
conventional power system stabilizer used to create an auxiliary stability signal that adds to 
the control of the excitation system to reduce low frequency oscillations of angular velocity 
of rotor generators. However, this power system stabilizer, built on the traditional method 
and the object is linearized, so that the power system stabilizer works just finely under 
specific operating condition around the permitted working point. The electric power system 
is a system with strong nonlinear characteristics, randomly changing load power, so 
conventional power system stabilizer will be ineffective when the operating mode changes 
and the working point changes in wide range. To solve this problem, the paper proposes 
the construction of a fuzzy logic power system stabilizer, to overcome the disadvantages of 
conventional power system stabilizer, and to improve the dynamic stability of the electric 
power system. 

Keywords: Electric loads, electric power system, fuzzy logic powersystemstabilizer, dynamic 
stability. 

1. Giới thiệu 

Hệ thống điện đang tồn tại và phát triển không ngừng về quy mô và chất lượng. Trong quá 
trình làm việc của hệ thống, thường xuyên dẫn đến sự thay đổi điểm làm việc của hệ không theo 
quy luật, tạo nên những dao động tần số thấp, do đó có thể dẫn đến trạng thái mất đồng bộ của 
các tổ máy phát điện, thậm chí suy sụp hệ thống. Vì vậy, đòi hỏi cần phải nâng cao ổn định động 
cho hệ thống điện. 

Nhằm mục đích nâng cao ổn định động cho hệ thống điện, bộ ổn định công suất được sử 
dụng để đưa thêm tín hiệu điều khiển cấp cho hệ thống kích từ của máy phát điện, huy động 
nhanh năng lượng điện từ làm giảm dao động tần số thấp cho rotor [1, 2, 3, 5]. Bộ ổn định công 
suất này, sử dụng khá phổ biến và được thiết kế theo kỹ thuật điều khiển thông thường. Vì vậy, 
các hệ số của bộ điều khiển ổn định công suất được thiết kế, cài đặt cho điều kiện làm việc cụ thể, 
do đó, bộ điều khiển ổn định công suất sẽ làm việc kém hiệu quả và thiếu chính xác, khi điều kiện 
làm việc thay đổi  trong phạm vi rộng. 

Để giải quyết vấn đề này, thì cần ứng dụng lý thuyết điều khiển mới để tổng hợp bộ điều 
khiển ổn định công suất. Bộ điều khiển ổn định công suất mờ được đề xuất, để giải quyết vấn đề 
không rõ về mô hình toán, tính phi tuyến mạnh và dải thay đổi lớn điều kiện làm việc của hệ thống 
điện. 

Bài báo đề cập đến việc xây dựng bộ ổn định công suất ứng dụng lý thuyết điều khiển mờ, 
nhằm nâng cao ổn định động cho hệ thống điện. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong các 
phần sau. 

2. Mô hình hệ thống điện 

  

 

 

 

  

Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống điện với máy phát điện 
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Mô hình máy phát điện nối với lưới cứng hệ thống điện, bao gồm các phần tử cơ bản như 
máy phát điện đồng bộ, hệ thống kích từ, bộ điều khiển, bộ chuyển đổi điện áp và bù tải, bộ ổn 
định công suất mờ, mạch giới hạn và bảo vệ, hệ thống thanh cái, lưới điện. Sơ đồ khối của hệ 
thống được trình bày như hình 1 [2, 3, 4]. 

Cấu hình hệ thống điện, được thay thế tương đương theo định lý Thevenin [2, 3], thể hiện 
như hình 2. 

 

 

 

 

Hình 2. Sơ đồ tương đương của hệ thống điện với máy phát điện 

Mô hình toán học của máy phát điện đồng bộ [1, 2, 3] mô tả trên hệ tọa độ d-q như sau: 

Phương trình cân bằng điện áp stator ở đơn vị tương đối 

d d q r a d

q q d r a q

e p R i

e p R i

y y w

y y w

= - -

= - -
   

 

Phương trình cân bằng điện áp rotor ở đơn vị tương đối 

 
fd fd fd fde p R iy= -  

(3)
 

 1 1 10 d d dp R iy= -  
(4)

 

 
1 1 10 q q qp R iy= -   

Phương trình cân bằng từ thông stator ở đơn vị tương đối 

1 1( )d ad d ad fd ad dL L i L i L iy = - + + +
 

 

1 1 2( )q aq q aq q aq qL L i L i L iy = - + + +
          

 

Phương trình cân bằng từ thông rotor ở đơn vị tương đối 

 
1 1fd fd fd f d d ad dL i L i L iy = + -  

(7) 

 
1 11 1 2q q q aq q aq qL i L i L iy = + -  

(8)
 

Phương trình cân bằng mô men 

e d q q dT i iy y= -
 (9)

 

Phương trình chuyển động 

( )
2

b

b
m e

d

dt

d
T T

dt H

d
w w

ww

= -

= -

 

Trong đó: e, i, R, L, ψ, ω  là điện áp, dòng điện, điện trở, điện cảm, từ thông, tốc độ góc với 
chỉ số phụ d, q đại điện cho trục dọc, ngang, fd cho cuộn dây kích từ; 1 đại diện cho cuộn cản của 
máy phát điện; H là hằng số quán tính; δ là góc rotor; Tm, Te là mô men cơ và mô men điện từ. 

3. Thiết kế bộ ổn định công suất mờ 

Chức năng cơ bản của bộ ổn định công suất là làm giảm dao động rotor ở tần số thấp bằng 
cách thêm vào hệ thống kích từ một tín hiệu phụ để huy động nhanh năng lượng điện từ. 

Để xây dựng cấu trúc bộ điều khiển ổn định công suất mờ, sẽ sử dụng hai tín hiệu đầu vào 
là tín hiệu sai lệch tốc độ góc của rotor(e) và đạo hàm của nó. Đầu ra của bộ điều khiển mờ là tín 
hiệu điện áp (U) để cộng thêm vào tín hiệu điều khiển kích từ của máy phát điện được thể hiện 
trên hình 3. 

Máy 
phát 
điện 

Et Eb 

Zeq=Re + jXe 

Lưới hệ thống 

(1) 

(2)  

 

(5) 

(6)  

 

(10) 

(11)  
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Hình 3. Sơ đồ cấu trúc của bộ ổn định công suất mờ 

Mờ hóa tín hiệu đầu vào và ra 

Dải thay đổi tín hiệu đầu vào sai lệch tốc độ góc của rotor biến đổi từ [-1, 1] và đạo hàm của 
nó biến đổi từ [-3, 3]. Dải thay đổi tín hiệu đầu ra điện áp biến đổi từ [-1, 1].  

Tập mờ đầu vào, ra được chọn tương ứng là {AL, AV, AN, Z, DN, DV, DL}. Dạng hàm liên 
thuộc của tập mờ đầu vào, ra được chọn là hàm tam giác và số lượng là 7, được thể hiện trên 
hình 4, 5, 6. 

 

Hình 4.  Mờ hóa sai lệch tín hiệu đầu vào (e) 

 

Hình 5.  Mờ hóa đạo hàm sai lệch tín hiệu đầu vào (de) 

 

Hình 6.  Mờ hóa tín hiệu đầu ra (U) 
 

Xây dựng luật hợp thành cho bộ ổn định công suất mờ 

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

Bảng 1. Luật hợp thành của bộ ổn định công suất mờ 
 

Sai lệch 
tốc độ 

góc rotor 

Đạo hàm sai lệch tốc độ góc rotor 

AL AV AN Z DL DV 
DN 

 

AL DL DL DL DL DV Z Z 

AV DL DL DL DL DV Z Z 

AN DV DV DV DV Z AN AN 

Z DV DV DN Z AN AV AV 

DN DN DN Z AV AV AV AV 

DV Z Z AV AN DL DV DN 

DL AN AV AN Z DL DV DN 
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Hình 7.  Luật hợp thành cho bộ ổn định công 
suất  mờ 

 

Hình 8.  Quan hệ vào ra của bộ ổn định công 
suất  mờ 

4. Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống 

Để mô phỏng hệ thống sử dụng các thông số chính của máy phát điện đồng bộ: S=555MVA; 
U=24KV; F=50Hz; Et=1; H=4; Lad=1.66; Laq=1.61; L1q=0.7252; L1d=0.1713 ; Ra=0.003. 

Thông số của bộ ổn định công suất truyền thống: Tw=5(s); T1=0.08; T2=0.02; KST=0.001. 

Giá trị thông số ban đầu của máy phát điện đồng bộ được tính toán trong M-file và nhập vào 
mô hình mô phỏng. Mô hình nghiên cứu hệ thống với bộ ổn định công suất truyền thống và bộ ổn 
định công suất mờ được thể hiện trên hình 9.  

 
Hình 9. Mô hình hệ thống điện với bộ ổn định công suất mờ và  

bộ ổn định công suất truyền thống 

 

Sau khi mô phỏng hệ thống điện sử dụng bộ ổn định công suất truyền thống PSS và bộ ổn 
định công suất mờ FPSS, với sự thay đổi giá trị khác nhau của tải hệ thống, ta nhận được các kết 
quả như sau: 

Khi tải của hệ thống điện bằng 25% tải định mức: 
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Hình 10.  Đặc tính sai lệch tốc độ góc rotor  

1: Là đường đặc tính sử dụng bộ ổn định công suất thông thường 
2: Là đường đặc tính sử dụng bộ ổn định công suất mờ 

Khi tải của hệ thống điện bằng 75% tải định mức: 

 
 Hình 11.  Đặc tính sai lệch tốc độ góc rotor 

1: Là đường đặc tính sử dụng bộ ổn định công suất thông thường 
2: Là đường đặc tính sử dụng bộ ổn định công suất mờ 

Dựa trên đặc tính sai lệch tốc độ góc rotor thu được, ta thấy rằng khi có sự tham gia của bộ 
ổn định công suất mờ vào hệ thống điện, đã làm cho độ quá điều chỉnh và số lần dao động giảm đi 
rất nhiều, so với khi hệ thống chỉ sử dụng bộ ổn định công suất thông thường. 

5. Kết luận 

Bộ ổn định công suất mờ đã làm giảm biên độ và số lần dao động của sai lệch tốc độ góc 
quay rotor, do vậy, sẽ nhanh chóng đưa hệ thống điện về trạng thái ổn định mới, vì vậy sẽ nâng 
cao tính ổn định của hệ thống điện. Việc nghiên cứu mô hình hệ thống điện với sự tham gia của bộ 
ổn định công suất mờ, có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển nghiên cứu để chế tạo bộ điều khiển 
thực áp dụng cho hệ thống điện, nhằm mục đích nâng cao ổn định cho hệ thống. 
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THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ADAPTIVE BACKSTEPPING CHO 

TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ CÓ BÃO HÒA TỪ THÔNG 

ADAPTIVE BACKSTEPPING CONTROLLER DESIGN FOR  

SATURATED INDUCTION MOTOR DRIVES  
 

ĐINH ANH TUẤN 

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

Tóm tắt 
Trong bài báo này, tác giả đề xuất một phương pháp mới trong cấu trúc mô hình toán 
điều khiển của động cơ không đồng bộ khi xét tới hiện tượng bão hòa từ thông. Trên cơ 
sở mô hình phi tuyến này mô hình dòng stator của động cơ được tuyến tính hóa chính 
xác và tách kênh trực tiếp. Một bộ điều chỉnh dòng Adaptive Backstepping bền vững được 
thiết kế để đáp ứng chất lượng của hệ khi có thêm các nhiễu dao động phi tuyến. Các 
thuật toán được mô phỏng và tiến hành thực nghiệm đều cho kết quả rất tốt.  

Từ khóa: Bão hòa từ thông, Adaptive Backstepping, nhiễu dao động phi tuyến. 
Abstract 

In this paper, a new method of modeling stator current of an induction motor with 
saturation features of the flux is proposed. First, the nonlinear control approach using the 
full state feedback linearization will be presented. A new current controller named “direct - 
decoupling”, based on  exact linearization algorithm of the motor current model is 
proposed. Then, the report presents the adaptive backstepping controller for stable of the 
control system with nonlinear noise. Simulations and experiment results show that the 
rotor flux can be well estimated in all operating conditions and  that the new method has 
improved the drive performance under all dynamic modes.  

Keywords: Saturation features of the flux, Adaptive Backstepping, nonlinear noise. 

1. Đặt vấn đề 

Lý thuyết điều khiển phi tuyến đang đóng vai trò hết sức quan trọng để giải quyết nhiều vấn 
đề như nâng cao chất lượng điều khiển, nâng cao độ ổn định của hệ thống, tiết kiệm năng lượng 
trong các ứng dụng điều khiển phức tạp và đặc thù. Hàng loạt các công trình nghiên cứu về điều 
khiển bền vững, điều khiển thích nghi, điều khiển tối ưu hay điều khiển mờ và mạng nơron để tổng 
hợp các bộ điều khiển cho động cơ không đồng bộ (KĐB) được công bố trong những năm gần đây 
cho thấy sự quan tâm lớn của các nhà khoa học trên khắp thế giới về những vấn đề, các hướng 
nghiên cứu phát triển trong điều khiển phi tuyến truyền động KĐB [2], [4] ,[5] và [8]. Như chúng ta 
đã biết, khi xem xét đầy đủ các mối liên hệ cơ - điện - từ thì động cơ KĐB là một mô hình phi tuyến 
hết sức phức tạp nên các phương pháp thiết kế kinh điển dựa trên điều khiển tuyến tính trong 
nhiều trường hợp không đảm bảo được yêu cầu do đặc tính phi tuyến của động học đối tượng 
điều khiển. Bên cạnh đó, các yếu tố khác như đặc tuyến đầu đo hoặc cơ cấu chấp hành cũng như 
tính chất không đầy đủ, chính xác của các mô hình thay thế (động học chưa biết, nhiễu, điều kiện 
ban đầu) cũng là những ví dụ rõ nhất về tính phi tuyến trong cả hệ. Tuy nhiên, đặc tính phi tuyến 
thể hiện rõ nhất của động cơ KĐB là khi xét đến hiện tượng bão hòa từ thông trong một số ứng 
dụng đặc biệt. 

Hiện nay, hầu hết các phương án tiếp cận để thiết kế bộ điều khiển cho động cơ KĐB là coi 
động cơ không có hiện tượng bão hòa từ thông và xem đặc tính của từ trường là tuyến tính. Tuy 
nhiên, trên thực tế điều này không hoàn toàn đúng nhất là trong một số chế độ làm việc của động 
cơ xuất hiện với một vài phụ tải, cơ cấu chấp hành thuộc các lĩnh vực như: hàng hải, các băng tải 
công nghiệp,… Để tránh các tác động không tốt của hiện tượng này thì các bộ điều khiển thường 
chọn giá trị đặt của từ thông thấp và giới hạn nó bởi tốc độ quay của động cơ. Ngoài ra, nếu bỏ 
qua hiện tượng bão hòa từ thông sẽ dẫn đến làm giảm hiệu suất điều khiển trong những khoảng 
thời gian ngắn và tức thời. Do đó, các xu hướng phát triển các bộ điều khiển động cơ hiện nay là: 

- Tìm cách đưa mô hình phi tuyến thực sự của động cơ vào thiết kế điều khiển hoặc tìm 
cách đưa hiện tượng bão hòa từ thông vào trong nhiệm vụ thiết kế bộ điều khiển; 

- Tối ưu hóa và nâng cao chất lượng điều khiển động cơ KĐB trong các chế độ làm việc 
nặng nhọc của động cơ nhất là các chế độ động như khởi động, dừng; dao động thường xuyên 
của nguồn cấp cũng như phụ tải. 
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2. Mô hình toán động cơ không đồng bộ có bão hòa từ thông 

Để hình thành mô hình toán của động cơ KĐB có xét tới hiện tượng bão hòa từ thông thì 

vấn đề quan trọng đầu tiên là xét dòng điện từ hóa i . Theo [7] biểu thức của dòng điện từ hóa có 

dạng: 

 .s ri i k i             (1) 

Trong đó: . / .r r s sk k n k n . Như vậy dòng điện từ hóa i  tạo ra từ thông của động cơ bao gồm 

cả hai thành phần dòng điện stator 
si  và rotor 

ri . Đặt ,d qi i 
 là thành phần dòng điện từ hóa dọc 

theo các trục dq của dòng i  khi đó ta có:  

2 2 2. , . ,d sd rd q sq rq d qi i k i i i k i i i i             (2) 

Tính chất phi tuyến của đặc tính từ trường sẽ gây ra sự tác động qua lại giữa hai thành 
phần dọc theo hai trục của động cơ. Từ phương trình (2), công trình [2] đã đưa ra biểu thức của 

các thành phần của từ thông rotor 
rd  và rq  có các biểu thức như sau: 

 0. . . . .rd r rd r r d r rd d d dq q dl i k n l i k M i M i            (3) 

 0. . . . .rq r rq r r q r rq q q dq d ql i k n l i k M i M i          

2

.
dsd

d
d

im
M m

i i i



  

 
  
 

; .
.

d qsd
dq

q

i im
M m

i i i

 

  

 
  
 

; 2

.
sq q

q
q

im
M m

i i i



  

 
  
 

;  (4) 

Trong đó, m gọi là tham số từ trường tĩnh. Khi đó, các vector trạng thái của động cơ được 
chọn là 

rd d qi i   
 

 thay cho các vector trạng thái cũ là 
rd sd sqi i  

 
. Tuy vậy, giữa 

vector trạng thái cũ và mới có mối liên hệ với nhau và từ các giá trị đo ,sd sqi i  của vector trạng thái 

cũ hoàn toàn có thể tính ra các giá trị đo ,d qi i   của vector trạng thái mới. Từ các phương trình 

điện áp mạch rotor và stator theo [2], cuối cùng ta được. 
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     (5) 

Trong đó, các hệ số 
' ' ' ' '

1 2 2 3 1 1 2 2 3 4 5, , , , , , , , , , , ,a b b b b g g g g g g g m  đều phụ thuộc vào các biến ,d qi i   

Nhận thấy phương trình (5) có sự tương đồng với mô hình kinh điển của động cơ KĐB, chỉ 
khác ở chỗ cặp biến trạng thái cũ ,sd sqi i  đã được thay bằng cặp biến trạng thái mới ,d qi i  . Ngoài 

ra, các hệ số của phương trình (5) gần như đều phụ thuộc vào , , ,s d q dqM M M  và m mà theo [6] thì 

các tham số này đều là hàm của các biến trạng thái do đó có thể nói hệ phương trình (5) là hệ 
thống phi tuyến có các hệ số là tham số trạng thái hay còn gọi cách khác là các hàm trạng thái.  

3. Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái mô hình dòng động cơ không đồng bộ 

Khác với phương pháp tuyến tính hoá xung quanh điểm làm việc và phương pháp tuyến 
tính hoá trong một phạm vi chu kỳ trích mẫu, phương pháp tuyến tính hoá chính xác đảm bảo hệ 
tuyến tính trong toàn bộ không gian trạng thái và chỉ có thể áp dụng được với một lớp đối tượng 
phi tuyến nhất định. Theo [6] nếu một hệ phi tuyến thỏa mãn các điều kiện bao gồm điều khiển 
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được và có bậc tương đối bằng số biến trạng thái thì nó sẽ được chuyển về dạng tuyến tính chuẩn 
điều khiển bằng bộ điều khiển phản hồi trạng thái nhờ phép đổi trục toạ độ hình 1.  

 
Hình 1. Hệ tuyến tính với vector trạng thái mới 

 

Chúng ta có mô hình dòng động cơ KĐB trong hệ tọa độ từ thông rotor: 
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   (6) 

Sau khi kiểm tra thỏa mãn các điều kiện tuyến tính hóa chính xác trong [6], thì với bộ điều 
khiển phản hồi trạng thái có dạng (7): 
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    (7) 

Chúng ta đưa mô hình động cơ không đồng bộ trở thành hệ tuyến tính. Ngoài ra, với bộ điều 
khiển phản hồi trạng thái có gán điểm cực từ những điểm cực đặt trước: 
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Ta được mô hình động cơ không đồng bộ trở thành hệ tuyến tính như sau: 
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Quan sát (7), (8) và (9) chúng ta thấy hệ thống đã có cấu trúc tách kênh trực tiếp (TKTT), 
mỗi đầu ra chỉ phụ thuộc duy nhất vào một đầu vào, luật điều khiển phản hồi trạng thái chỉ yêu cầu 
biến đổi đại số không tồn tại phép tích phân hoặc vi phân. Ngoài ra, ta có thể rời rạc hoá mô hình 
này một cách dễ dàng sử dụng phương pháp Forward Euler. 

4. Tổng hợp bộ điều chỉnh dòng Adaptive Backstepping bền vững 

Nhằm nâng cao chất lượng bộ điều khiển trong các chế độ làm việc của động cơ nhất là các 
chế độ làm việc động, phụ tải nặng nhọc, thì khi thiết kế bộ điều khiển cần thiết phải xét đến các 
yếu tố gây ra dao động. Sự dao động của góc, tần số góc mạch stator, của từ thông rotor, của điện 
áp stator và của tốc độ động cơ phải được tính đến thông qua các thành phần nhiễu dao động phi 
tuyến tương ứng ' ', , , , , ,s rd rq sd squ u     được cộng thêm vào các giá trị ở chế độ xác lập như sau: 
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     (10)  

Để kể tới các dao động phi tuyến kể trên, ta áp dụng phương pháp ‘Adaptive backstepping’ 
trên cơ sở ổn định Lyapunov nhằm thiết kế bộ điều khiển bền vững với nhiễu và các sự cố nêu 
trên của động cơ. Thay các giá trị thực (10) ở trên vào bộ điều chỉnh Backstepping đã tổng hợp 

được ở [9] và chọn các sai lệch và hàm điều khiển: 
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, và chọn hàm điều khiển 

Lyapunov mới có kể đến các thành phần nhiễu dao động phi tuyến (10) như sau: 
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Đạo hàm (11), ta được: 
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Để cho thỏa mãn: 
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, ta sẽ có được các biểu thức như sau:  
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Thay (13) vào phương trình bộ điều khiển ban đầu khi có xét đến các thành phần nhiễu dao 

động phi tuyến, ta được bộ điều khiển thành phần di  và qi  bền vững như sau: 
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 (14) 

Từ (8), (9) và (14) ở trên ta có sơ đồ cấu trúc hình 2 là cấu trúc điều khiển tuyến tính trong 
đó sử dụng phương pháp tách kênh gián tiếp thông qua thiết kế bộ điều chỉnh dòng stator. 

 
Hình 2. Cấu trúc của bộ điều chỉnh dòng phi tuyến 

 

5. Mô hình mô phỏng và thực nghiệm 

Hình 3 chỉ ra các thiết bị cho mô phỏng và thực nghiệm bao gồm: (1)Induction motor 5.5KW, 
1450 rpm; (2) PC/Matlab/Simulink + Card DSPase 1103; (3) Mạch công suất: Bombuler Bus623; 
(4)Tải: Drive REFU500 + Synchronous motor 5.5KW, 1500 rpm. 

 

Hình 3. Cấu trúc cơ bản của hệ mô phỏng và thực nghiệm 

Mô phỏng và thực nghiệm trong các chế độ động bằng cách đảo chiều động cơ liên tục và 
cho phụ tải dao động lớn với nhiễu phi tuyến cho thấy trong mọi dải tốc độ thì hệ thống đều có thời 
gian đáp ứng rất ngắn 200ms, độ quá chỉnh của tốc độ nhỏ hơn 7rpm và dòng điện không vượt 
quá 5A khi đảo chiều đột ngột ở hình 4a, Trong trường hợp sử dụng bộ điều chỉnh Adaptive 
Backstepping cùng với khâu tách kênh trực tiếp có bù thích nghi trong chế độ gia tốc nhanh và 
hãm với thời gian ngắn thì hệ phản ứng tốt, đáp ứng tốc độ động cơ (màu xanh) gần như không có 
ảnh hưởng và bám tuyệt đối theo đường giá trị đặt (màu đỏ) ở hình 4b. Điều này thể hiện tính chất 
thích nghi và bền vững của thuật toán cũng như khả năng tách kênh rất tốt của phương pháp. 
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a) 

 
 

 

 

b) 

Hình 4. Đáp ứng tốc độ, từ thông rotor và dòng stator của hệ thống 

6. Kết luận 

Các mô phỏng và thực nghiệm đối với bộ điều chỉnh Adaptive Backstepping đều khẳng định 
tính bền vững của bộ điều chỉnh dòng khi tác động của nhiễu. Trong khi nhiễu tác động, hệ thống 
vẫn thực hiện cung cấp mômen để đảm bảo quá trình động học, đồng thời bộ điều khiển vẫn duy 

trì thành phần dòng isd để ổn định giá trị từ thông nhằm hỗ trợ quá trình áp đặt nhanh của mômen.   

Từ kết quả thu được bước đầu đã khẳng định một hướng đi mới trong điều khiển phi tuyến 
truyền động điện không đồng bộ đầy tiềm năng. Để hoàn thiện về mặt lý thuyết cũng như chứng 
minh khả năng áp dụng vào thực tiễn thì các vấn đề khác tiếp theo cần phải giải quyết như quan 
sát từ thông rotor bằng bộ quan sát Kalman trong mô hình mới của động cơ KĐB, điều khiển 
không dùng cảm biến tốc độ, thích nghi hằng số thời gian rotor. 
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN ĐỘ NHÁM 
BỀ MẶT KHI GIA CÔNG THÉP SUS304 BẰNG MÁY TIỆN CNC 
STUDY OF EFFECT OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS ON THE 

SURFACE ROUGHNESS WHEN MACHINING SUS304 STEEL PARTS BY 
USING CNC LATHE 

 
NGUYỄN TIẾN DŨNG 

Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
Tóm tắt 

Trong bài báo này, tác giả đã tiến hành thực nghiệm ảnh hưởng của thông số công nghệ đến độ 
nhám bề mặt chi tiết trụ bằng vật liệu SUS304 khi gia công trên máy CNC KNC-50G. Kết quả 
đưa ra mối quan hệ giữa thông số công nghệ với độ nhám bề mặt của chi tiết. 

Từ khóa: Nhám bề mặt; gia công tiện CNC; thép không gỉ; thông số công nghệ. 
Abstract 

In this article, some experiments were carried out. The research aimed at the effect of 
technological parameters on the surface roughness when produced SUS304 steel by using 
CNC-50G lathe. The results mainly indicate the relationship between the technological 
parameters and the surface roughness.  

Keywords: Surface roughness; CNC lathe; stainless Steel; technological parameters. 
 

1. Đặt vấn đề 

Thép không gỉ (thép inox) được sử dụng phổ biến và rộng rãi và có một số tính năng nổi trội, 
như khả năng chống ăn mòn trong một số môi trường độc hại, dễ dàng hàn hoặc tạo hình, chi phí 
bảo dưỡng thấp do không bị oxi hóa. Chính điều đó làm cho thép không gỉ trở thành vật liệu lý 
tưởng để sản xuất hàng loạt các sản phẩm quan trọng trong đời sống hàng ngày từ thiết bị công 
nghiệp đóng tàu, công nhiệp thực phẩm, sinh học, cấp thoát nước đến các sản phẩm đồ gia dụng, 
trang trí,… Trong đó, vật liệu Inox SUS304 là loại thép không gỉ austenite, có đặc điểm là mềm 
dẻo, khả năng chịu ăn mòn cao trong môi trường khắc nghiệt, trong phạm vi nhiệt độ khá rộng và 
không bị nhiễm từ. 

Tuy nhiên, khi gia công cắt gọt vật liệu này, gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khi thực hiện 
nguyên công mài, phoi kim loại bóc ra dính lên bề mặt đá mài làm tăng ma sát và dẫn đến hiện 
tượng làm cùn đá mài. Hiện nay việc thực hiện nguyên công mài đối với thép không gỉ đang gặp 
nhiều khó khăn, trong khi đòi hỏi chất 
lượng chế tạo các chi tiết đó phải có độ 
chính xác, độ bóng cao để đảm bảo các 
mối lắp ghép cơ khí. Vì vậy nghiên cứu 
này tập trung nghiên cứu gia công vật liệu 
SUS304 trên máy tiện CNC KNC-50G, 
thông qua đó nghiên cứu quan hệ giữa độ 
bóng bề mặt đạt được sau khi gia công 
với vận tốc cắt và bước tiến dao. 

2. Phương pháp thí nghiệm 

Quá trình tiện được thực hiện trên 
máy tiện KNC-50G (hình 1) do Nhật Bản 
chế tạo đặt tại Trung tâm TH Cơ khí, 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đây 
là các máy CNC còn mới (sản xuất năm 
2013), vẫn đảm bảo được các thông số 
thiết kế ban đầu như tốc độ vòng quay, 
độ chính xác dịch chuyển,… 

- Phương pháp tiện: Tiện trụ ngoài, 
chi tiết được gá công-xôn bằng mâm cặp 
3 chấu; 

- Làm mát: Trong quá trình cắt 
không sử dụng dung dịch làm mát; 

 

Hình 1. Máy tiện Nhật bản KNC-50G 

 

Hình 2. Mẫu sau khi gia công 
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- Vật liệu chi tiết gia công: Thép không gỉ SUS 304; 

- Hình dáng phôi: Phôi trụ tròn Ф18, dài 50 (mm); 

- Dao: Dao tiện ngoài, ký hiệu: DCGT 11 T304.  

Sau khi gia công xong, độ nhám của bề mặt gia công được thực hiện bằng máy đo độ bóng 
Mitutoyo SJ-400 tại phòng thí nghiệm cơ khí chính xác tại trường đại học Công nghiệp Hà Nội.  

Do chi tiết gia công là một chi tiết đơn giản nên việc lập trình gia công chi tiết được thực 
hiện bằng tay. Sau đó lần lượt làm các thí nghiệm với sự thay đổi các thông số của chế độ cắt 
(vận tốc cắt, lượng chạy dao) khác nhau. Chi tiết sau khi gia công (hình 2) được đánh dấu, bảo 
quản rồi được đưa đi đo đạc. 

3. Ảnh hưởng của tốc độ cắt 

3.1. Thông số thí nghiệm gia công  

Do nghiên cứu độ bóng bề mặt đạt được sau khi gia công, đảm bảo độ bóng của chi tiết 
cao, vì vậy chủ yêu nghiên cứu ở chế độ gia công tinh, nên vận tốc cắt phải cao, bước tiến dao và 
chiều sâu cắt phải nhỏ. Thông số thí nghiệm được thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 1. Thông số thí nghiệm gia công khi vận tốc thay đổi 

Thí nghiệm 
Bước tiến dao 

(mm/vòng) 
Chiều sâu cắt 

(mm) 
Vận tốc cắt (m/phút) 

Thí nghiệm 1 0,1 0,5 150 

Thí nghiệm 2 0,1 0,5 200 

Thí nghiệm 3 0,1 0,5 230 

Thí nghiệm 4 0,1 0,5 250 
 

3.2. Kết quả thí nghiệm và phân tích 

Kết quả đo độ nhám bề mặt các mẫu thí nghiệm được thể hiện trong bảng 2 và được hiển 
thị bằng đồ thị mối quan hệ giữa độ nhám và vận tốc cắt (hình1). 

Nhìn vào hình 3, có thể thấy rằng khi thay đổi vận tốc cắt từ 150m/ph lên 250m/ph thì Ra và 
Rz cũng tăng, tuy nhiên mức thay đổi không đáng kể. Trong quá trình cắt gọt, sự biến dạng dẻo 
xảy ra liên tục. Đặc biệt với quá trình cắt gọt vật liệu thép SUS304, do đặc tính điểm mềm dẻo và 
khó gia công nên ảnh hưởng của sự biến dạng dẻo đến chất lượng bề mặt gia công là rất lớn. Khi 
tốc độ cắt tăng lên thì lượng nhiệt truyền cho chi tiết cũng tăng lên. Nhưng vận tốc cắt tăng thì 
phần trăm nhiệt lượng truyền vào chi tiết càng giảm và do đó ảnh hưởng của biến dạng dẻo dần 
ổn định. 

Bảng 2. Độ nhám bề mặt khi thay đổi vận tốc cắt 

Thí nghiệm Thí nghiệm 
1 

Thí nghiệm 
2 

Thí nghiệm 
3 

Thí nghiệm 
4 

V (m/phút) 150 200 230 250 

Ra (m) 0,78 0,9 1,6 0,86 

Rz (m) 4,7 4,9 6,8 5,2 

 

Trong thí nghiệm này khi thay đổi tốc độ cắt trong phạm vi từ 150  250 m/phút thì ảnh 
hưởng của lẹo dao là không có. Trong quá trình cắt vật liệu dẻo SUS304 kèm với việc cắt với vận 
tốc cao, góc độ mài dao hợp lý chúng ta thu được phoi dây. Phoi có dạng dây dài – xoắn (mặt phoi 
tiếp xúc với mặt trước của dao nhẵn bóng, mặt còn lại gợn nứt). Do sinh ra phoi dây mà quá trình 
cắt được liên tục, dẫn đến lực cắt thay đổi rất ít, tiêu hao năng lượng giảm, cũng làm giảm rung 
động trong quá trình cắt nên chất lượng bề mặt gia công càng tốt. Càng tăng tốc độ cắt, việc hình 
thành phoi dây càng dễ. Do đó, chất lượng bề mặt gia công càng được cải thiện. 

Những nhận xét trên giải thích vì sao mà trong quá trình thí nghiệm dù thay đổi vận tốc trong 

dải từ 150  250 m/phút mà độ bóng thay đổi hầu như không đáng kể vẫn nằm trong khoảng cấp 

độ bóng xấp xỉ 7. Nhưng trong vùng V  230 (m/ph) ta nhận thấy có sự đột biến về độ bóng của bề 
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mặt chi tiết gia công. Hiện tượng này có thể được giải thích là do với vận tốc cắt lớn kèm theo vật 
liệu gia công là vật liệu có tính dẻo cao nên phoi tạo thành là phoi dây, mặt khác trong quá trình thí 
nghiệm trên máy CNC không có cơ cấu cuốn và bẻ phoi nên có thể phoi dây tạo thành cuốn vào 
chi tiết và cào xước bề mặt gia công. 

  

Hình 3. Ảnh hưởng của vận tốc đến nhám bề mặt 
 

Từ kết quả thí nghiệm và thảo luận trên có thể nhận thấy rằng khi cắt với vận tốc đã qua 
vùng lẹo dao không ảnh hưởng nhiều đến Rz, vì vậy muốn giảm Rz ta không nên tác động vào 
thông số vận tốc cắt V. Việc lựa chọn thông số vận tốc cắt V tùy thuộc vào năng suất gia công, tuổi 
bền dụng cụ (khả năng bền nhiệt), khả năng làm mát trong quá trình gia công và các thống số làm 
việc tiêu chuẩn của máy tiện CNC mà không cần xét đến giá trị Rz cần đạt được. 

4. Ảnh hưởng của lượng chạy dao 

4.1. Thông số thí nghiệm gia công 

Như đã nghiên cứu ở phần trên, với tốc độ cắt V=230m/phút thì độ nhám bề mặt là lớn nhất, 
do vậy ở thí nghiệm ảnh hưởng của lượng chạy dao đến độ nhám bề mặt gia công khi cắt ta lấy 
vận tốc cắt V=230m/phút và chiều sâu cắt t=0,5mm để tiến hành nghiên cứu. Bước tiến dao sẽ 

được thay đổi trong phạm vi 0,07  0,35mm (cắt tinh). 
 

Bảng 3. Thông số thí nghiệm gia công khi lượng chạy dao thay đổi 

Thí nghiệm 
Bước tiến dao 

(mm/vòng) 
Chiều sâu cắt 

(mm) 
Vận tốc cắt 

(m/phút) 

Thí nghiệm 5 0,07 0,5 230 

Thí nghiệm 6 0,1 0,5 230 

Thí nghiệm 7 0,15 0,5 230 

Thí nghiệm 8 0,2 0,5 230 

Thí nghiệm 9 0,25 0,5 230 

Thí nghiệm 10 0,5 0,5 230 

Thí nghiệm 11 0,35 0,5 230 

 

4.2. Kết quả thí nghiệm và phân tích 

Bảng 4. Độ nhám bề mặt khi thay đổi lượng chạy dao 

Thí 
nghiệm 

TN 5 TN 6 TN 7 TN 8 TN 9 TN 10 TN 11 

S (mm/v) 0,07 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 

Ra (m) 0,47 1,55 0,88 1,79 2,61 3,44 4,66 

Rz (m) 3,1 6,5 4,3 7,8 10,2 13,7 20,6 
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Ảnh hưởng của lượng chạy dao đến độ nhám bề mặt gia công khi cắt với vận tốc cắt và 
chiều sâu cắt khác nhau được thể hiện ở bảng 4 và hình 4. 

Có thể nhận thấy một cách rõ ràng rằng khi tăng lượng chạy dao S thì độ bóng bề mặt giảm 
(Rz, Ra tăng). Đặc biệt trong kết quả thí nghiệm với bước tiến dao S= 0,07 (mm/vg) thì đạt độ nhám 

bề mặt là bé nhất với Rz = 3,1(m), Ra = 0,47(m) tương đương với độ nhẵn bóng cấp 8. Điều này 
hoàn toàn phù hợp với lý thuyết cắt gọt kim loại và có thể giải thích dựa vào sự ảnh hưởng của 
các yếu tố hình học của dụng cụ cắt và chế độ cắt (lượng chạy dao S) đến độ nhám bề mặt. 

Mặt khác, với vật liệu có độ dẻo cao như vậy thì khi giảm bước chạy dao xuống dưới 
0,1mm/v đã bắt đầu xuất hiện sự trượt của dụng cụ cắt, mức độ tạo phoi sẽ giảm làm độ nhám 
tăng lên. Khi đó, quá trình cắt gọt sẽ gồm quá trình: Cắt tạo phoi và quá trình trượt trên bề mặt 
phôi. Do đó khi S quá nhỏ thì không còn quá trình cắt nữa mà chỉ còn quá trình trượt, cày xước và 
đẩy vật liệu chi tiết gia công sang hai bên trên đường đi của dụng cụ cắt, dẫn tới độ bóng chi tiết 
sau khi gia công không tuân theo quy luật nào cả. 

 

  

Hình 4. Ảnh hưởng của lượng chạy dao đến nhám bề mặt 
 

Như vậy bằng việc giảm S thì sẽ làm tăng độ bóng bề mặt chi tiết gia công. Nhưng việc 
giảm S cũng dẫn tới giảm năng suất của quá trình sản xuất. Vì vậy ta nên xác định độ bóng phù 
hợp để từ đó xác định giá trị S phù hợp tương ứng. Không nên giảm S tới giá trị quá nhỏ, điều này 
không những không tăng được chất lượng bề mặt mà còn làm giảm nó và giảm năng suất gia 
công. 

5. Kết luận 

Bài báo đã thực hiện một số thí nghiệm cắt vật liệu SUS304 bằng máy tiện CNC KNC-50G, 
từ đó đưa ra được sự ảnh hưởng của một số thông số công nghệ gia công đến độ nhám bề mặt 
của chi tiết. Cụ thể là đã đưa ra được mối quan hệ của vận tốc cắt và bước chạy dao với độ nhám 
Ra và Rz. Kết quả cho thấy, tốc độ cắt V ảnh hưởng không nhiều đến độ nhám bề mặt, lượng chạy 
dao S càng giảm thì sẽ làm giảm độ nhám bề mặt, do vậy khi sử dụng máy tiện CNC để gia công 

vật liệu SUS304 vẫn đảm bảo độ bóng đạt cấp 78. 
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XÁC ĐỊNH CỰC TRỊ HÀM PHI TUYẾN BẰNG MATHEMATICA, ỨNG DỤNG 

XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT TỐI ƯU TRONG GIA CÔNG THỰC NGHIỆM  

PHAY THÉP HỢP KIM  

DETERMINING THE EXTREME VALUE OF A NONLINEAR FUNCTION BY 
MATHEMATICA,THE APPLICATIONS DETERMINE OPTIMIZATION CUTTING 
CONDITIONS IN EXPERIMENTAL PROCESSING OF ALLOY STEEL MILLING 

 

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

 

Tóm tắt 
Bài báo trình bày phương pháp xác định cực trị hàm phi tuyến bằng Mathematica, ứng 
dụng xử lý số liệu thực nghiệm, xác định chế độ cắt tối ưu khi dùng dao thép gió phủ 
TiAlN phay thép 9XC. Quá trình tính toán, thiết lập hàm mục tiêu theo các biến công 
nghệ (s, v, t), xác định tối ưu (s, v, t) để hàm mục tiêu đạt cực trị được thực hiện nhanh 
chóng bằng (Math, Maple) là các phần mềm toán thông dụng, thuận tiện cho người sử 
dụng, phạm vi áp dụng rộng.    

Từ khóa: Cực trị hàm phi tuyến, tối ưu chế độ cắt, gia công thực nghiệm. 
Abstract 

This paper presents the method of determining the extreme value of a nonlinear function 
by Mathematica, application processing practical data and determines optimization 
cutting conditions when using  high speed steel wrap by TiAlN cutting tool for cutter 9XC 
steel. The calculation process, setting the objective function by the technological 
variables (s, v, t), determines the optimal (s, v, t) for the objective function to be reached 
quickly by (Math, Maple) is popular math software, convenient for the user and wide 
application range. 

Keywords: Extreme value of a nonlinear function; Optimization cutting; Experimental processing 
 

1. Đặt vấn đề 

Những nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến năng suất (Q), độ nhám bề mặt (Ra), độ 
mòn dụng cụ cắt (hs) khi gia công chi tiết trên máy CNC thường dừng ở việc thiết lập công thức 
ảnh hưởng của (s, v, t) tới năng suất, độ nhám,… Từ các mục tiêu cụ thể người ta lựa chọn độc 
lập hoặc phối hợp các thông số (s, v, t) để mục tiêu Q, Ra, hs đạt cực trị. Việc xác định cực trị hàm 
f(s, v, t) (thường là hàm phi tuyến) theo phương pháp truyền thống là phức tạp, khó khăn với 
người làm công nghệ. Với cách tiếp cận khác, qua việc thực nghiệm gia công thép 9XC bằng dụng 
cụ cắt phủ TiAlN, bài báo trình bày phương pháp thiết lập hàm mục tiêu theo các biến công nghệ 
(s, v, t), xác định tối ưu (s, v, t) để hàm mục tiêu đạt cực trị bằng các gói lệnh (Fit(data, funs, vars), 
Optimization,… của Mathematica, Maple) là các phần mềm toán mạnh, thông dụng. 

2. Xác định cực trị hàm phi tuyến 

2.1. Tuyến tính hóa một số hàm phi tuyến   

+ Hàm lũy thừa [2]: .
b

y a x , Lôgarit hai vế: ln ln lny a b x  , đặt: lnY y , 0 lna a , 1a b ,

lnX x ,  0 1Y a a X                       (1) 

 từ (1) xác định được: a0, a1,X 
Y

y e , 0a
a e , 1a b , X

x e .  

+ Hàm mũ với cơ số chưa biết [2]: .
x

y a b  

 ln ln lny a x b  , đặt: 0 lna a , 1 lna b ; lnY y , X x , 0 1Y a a X   (2) 

+ Hàm phi tuyến dạng tích [2]: 0 1 2

1 2
... n

b b bn
y a x x x  

 0 1 1 2 2ln ln ln ln ... lnn ny a b x b x b x     ,  0 1 1 2 2 ... n nY b b X b X b X              (3)  

trong công thức (3): lnY y , 00
lnb a , ln ( 1... )j jX x j n   
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+ Sau khi tuyến tính hóa hàm phi tuyến, có thể xác định cực trị các phương trình (1), (2), (3) 
bằng phương pháp đơn hình…ở đây bài toán được giải bằng Mathematica. 

Ví dụ 1 [4]: Cho f =-36x1+72x2 - 56x3 , 1 2 3 1 3

1 2

2 4 54; 4 2 36

2 28; 0, 1,3j

x x x x x

x x x j

    

   





; Xác định: xj(j=1,..3), 

f(min).  

Chương trình tính dùng Mathematica: 

Clear[x1, x2, x3, ineqs, vars] 

z[x1_, x2_, x3_] = -36*x1 + 72*x2 - 56*x3; vars = {x1, x2, x3}; 

ineqs = {2*x1 + x2 + 4*x3 <= 54, 4*x1 + 2*x3 <= 36, 2*x1 + x2 >= 28, x1 >=0, x2 >= 0, x3 >=0}; 

t = ConstrainedMin[z[x1, x2, x3], ineqs, vars]; Kết quả: fmax=396 khi x1= 9; x2= 10; x3= 0. 

Dùng phương pháp đơn hình giải bài toán, [4] cho kết quả bằng kết quả tính dùng Math. 

2.2. Xác định cực trị hàm phi tuyến có ràng buộc 

Các phương pháp thường được sử dụng: Phương pháp gradien, phương pháp các nhân tử 
Lagrange…Dưới đây trình bày cách xác định cực trị, sử dụng (Optimization - Maple). 

Ví dụ 2 [3]: Giải bài toán quy hoạch lõm: Cho  2 2

1 23 2f x x   , xác định: xj(j=1,2) , fmin.  

Điều kiện 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
6 10 2 8 42 3 0; 5 0; 0; 0, , 0x x x x x x x x x x              .  

Chương trình Maple tính cực tiểu:  

>with(Optimization); obj :=-3*x1^2-2*x2^2; 

cnsts := [-2*x1-3*x2+6<=0, x1+x2-10<=0,-x1+2*x2-8<=0,x1-x2-4<=0,0<=x1,0<=x2]; 

Minimize(obj,cnsts);Kết quả: fmin= -165, x1=7; x2=3 

Dùng thuật toán nhánh cận [3] cho kết quả bằng kết quả tính dùng Maple. 

Ví dụ 3 [4]: Cho hàm: f(x)= -4x2
1 - 5x2

2 - 40x1x2 +50x1-80x2 min  

điều kiện:  1 2 2 2 1,21 1
3 15; 2 10; 2 4 10; 0x x x x x x x       ; Xác định: xj(j=1,2) ,f(min). 

Chương trình Maple tính cực tiểu:  

>with(Optimization); 

obj :=-4*x1^2-5*x2^2-40*x1*x2+20*x1-80*x2;  

cnsts := [x1+3*x2<=15,2*x1+x2<=10,2*x1+4*x2>=8,0<=x1,0<=x2];  

Minimize(obj,cnsts); Kết quả: fmin= -856, x1=3; x2=4 

Dùng phương pháp xấp xỉ ngoài [4] cho kết quả bằng kết quả tính dùng Maple. 

Nhận xét  

Ở các ví dụ (1,…,3) việc xácđịnh cực trị hàm không theo cách thông thường, chúng được tính 
bởi: (ConstrainedMin[z[x1, x2, x3], ineqs, vars]; Optimization, LPSolve, NLPSolve) là các gói lệnh của 
Math, Maple, đây là phương pháp tiên tiến, làm cơ sở cho xử lý số liệu thực nghiệm sau đây.    

3. Thực nghiệm, thiết lập phương trình hồi quy, tối ưu hóa thông số (s, v, t) bằng Math     

3.1. Điều kiện thực nghiệm 

Thiết bị: máy phay CNC-KM100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số thông số kỹ thuật chính của máy. 

Hành trình theo trục X. mm 1000 

Hành trình theo trục Y. mm 500 

Hành trình theo trục Z. mm 530 

Kích thước bàn làm việc mm 4061370 

Tốc độ trục chính vg/ph 3600 

Công suất động cơ chính kw 3,5 

Động cơ chạy dao kw 0,91 

Khối lượng kg 2800 

Kích thước bao gói(mm) 1630x1820x2200 
 

 

Hình 1. Máy CNC - KM100 
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+ Dao: dao phay ngón 8HSS-Co TiAlN (theo LIST 6478- hãng NACHI); 

+ Phôi: thép 9XC; Dụng cụ đo: đồng hồ so MUTIMIO-0.005mm, thước đo độ cao Shanhai-
0,02mm; 

+ Dung dịch trơn nguội: dung dịch 10% Emunxi kèm theo máy, tưới trực tiếp. 

3.2. Chuẩn bị, tiến hành thực nghiệm 

+ Chi tiết thực nghiệm (hình 2) 

 

 

 

 

 

 

Mòn dụng cụ cắt ảnh hưởng trực tiếp tới kích thước rãnh (8+0,015). Thực nghiệm nhằm xác 
định ảnh hưởng của (s, v, t) tới mòn dụng cụ cắt (hs) khi phay rãnh.  

+ Phương trình hồi quy: Dùng quy hoạch hợp BOX-WILSON, số yếu tố ảnh hưởng k=3.  

Số thí nghiệm: n=2k-p +2k+1= 23+2×3+1=15.  

Hàm hồi quy dạng bậc 2 đầy đủ như sau [1]: 2
0

1 1 1

k k
y a a a ax x x xj j ij i j jj j

j i j k j
     
    

(4)  

trong đó : 1 3, 3i j k    ; 

Hay y =a0+a1*x1+ a2*x2+ a3*x3+ a12*x1*x2+ a13*x1* x3+ a23*x2*x3+ a11*x1
2+ a22*x2

2+ a33*x3
2   (5)  

ở đây: y = ln(hs); x1 = ln(t); x2 = ln(s); x3 = ln(v); 

Chế độ cắt: chọn có quan tâm tới sức bền thân dao. 

Bảng 1. Các mức, cận trên dưới của (s, v, t) 

Biến thực Giới hạn (-) Mức dưới (-1) Mức (0) Mức trên (+1) Giới hạn (+) 

t (mm) 0,53 0,6 0,9 1,2 1,26 

s (mm/vg) 0,08 0,1 0,18 0,26 0,277 

v (m/ph) 12.85 15 25 35 37.15 

Bảng 2. Các thông số thực nghiệm, kết quả đo mòn hs 

tt t (mm) s (mm/vg) v (m/ph) hs(mm) x1.= (lnt) x2.=(lns) x3 =.(lnv) Y= ln(hs) 

1 1,2 0,26 35 0,02 0.18232 -1.3470 3.55534 -3.9120 

2 0,6 0,26 35 0,01 -0.5108 -1.3470 3.55534 -4.6051 

3 1,2 0,1 35 0,02 0.18232 -2.3025 3.55534 -3.9120 

4 0,6 0,1 35 0.02 -0.5108 -2.3025 3.55534 -3.9120 

5 1,2 0,26 15 0,03 0.18232 -1.3470 2.70805 -3.5065 

6 0,6 0,26 15 0,02 -0.5108 -1.3470 2.70805 -3.9120 

7 1,2 0,1 15 0,01 0.18232 -2.3025 2.70805 -4.6051 

8 0,6 0,1 15 0,015 -0.5108 -2.3025 2.70805 -4.1997 

9 0,9 0,18 25 0,01 -0.1053 -1.7147 3.21887 -4.6051 

10 1,26 0,18 25 0,03 0.23111 -1.7147 3.21887 -3.5065 

11 0,53 0,18 25 0,01 -0.6348 -1.7147 3.21887 -4.6051 

12 0,9 0,28 25 0,02 -0.1053 -1.2729 3.21887 -3.9120 

13 0,9 0,08 25 0,01 -0.1053 -2.5257 3.21887 -4.6051 

14 0,9 0,18 37,15 0,02 -0.1053 -1.7147 3.61496 -3.9120 

15 0,9 0,18 12,85 0,01 -0.1053 -1.7147 2.55334 -4.6051 

 
  

Hình 2. Chi tiết gia công thực nghiệm 
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3.3. Thiết lập phương trình hồi quy 

Dùng: Fit(data,funs,vars) của Mathematica [5], ở đây data: ma trận số liệu, funs: dạng hàm 
xấp xỉ, vars: các biến số. Chương trình tính dùng Mathematica:  

sl={{0.18232,-1.3470,3.55534,-3.9120},{-0.5108,-1.347,3.5553,-4.6051}, 

{0.18232,-2.3025,3.55534, -3.9120},{-0.5108, -2.3025, 3.55534, -3.9120}, 

{0.18232, -1.3470, 2.70805, -3.5065},{-0.5108,-1.3470, 2.70805,-3.9120}, 

{0.18232, -2.3025, 2.70805, -4.6051},{-0.5108, -2.3025 , 2.70805, -4.1997}, 

{-0.1053, -1.7147, 3.21887, -4.6051},{ 0.23111, -1.7147, 3.21887,-3.5065}, 

{-0.6348, -1.7147, 3.21887, -4.6051},{-0.1053, -1.2729, 3.21887, -3.9120},  

{-0.1053, -2.5257, 3.21887, -4.6051},{-0.1053, -1.7147, 3.61496, -3.9120}, 

{-0.1053, -1.7147, 2.55334, -4.6051}}  

 h=Fit[sl,{1, x1, x2, x3, x1*x2, x1*x3, x2*x3, x1^2,x2^2, x3^2}, { x1, x2, x3}] 

Chop[%] 

Kết quả phương trình hồi quy:  

y =6.74455+0.9840*x1+1.9484*x1
^2+5.3663*x2+1.3252*x2*x1 

+0.3692*x2
^2-3.9557*x3+0.8247*x1*x3-1.1153*x2*x3+0.3572*x3

^2                                          (6) 

3.4. Xác định cực tiểu phương trình hồi quy hs, xác định thông số (s, v, t) tối ưu 

y =ln(hs)hs=e(6.74455+0.9840*x1+1.9484*x1^2+5.3663*x2+1.3252*x2*x1+0.3692*x2^2-3.9557*x3+0.8247*x1*x3-1.1153*x2*x3 

0.3572*x3^2) 

Chương trình Maple tính cực tiểu:  

>with(Optimization); 

obj:=exp(6.74455+0.9840*x1+1.9484*x1^2+5.3663*x2+1.3252*x2*x1+0.3692*x2^2-
3.9557*x3+0.8247 *x1*x3 -1.1153*x2*x3+0.3572*x3^2); 

cnsts:=[-0.5108<=x1, x1<= 0.23, -2.5257<= x2,x2 <= -1.2729,3.21887<=x3, x3<= 3.61496]; 

NLPSolve(obj,cnsts); 

Kết quả: hs= 0,0096; x1= -0.5108; x2= -1.2728; x3= 3.6149. Từ x1=ln(t)t = ex1= e-0.5108 = 
0,6mm; 

x2=ln(s) s = ex2 = e-1.2728= 0,28mm/vg; x3 = ln(v) v = ex3 = e3.6148 = 37,14m/ph. 

Trong phương trình (6), thường người ta cố định một thông số, sau đó thực nghiệm, kiểm tra  

ảnh hưởng của các thông số còn lại tới lượng mòn hs.  

Đồ thị (hình 3, 4, 5) lần lượt vẽ với (ln(t) = -0.5108, ln(s)= -1.2728, ln(v)=3.6149) là các giá trị để  

hs cực tiểu. Đồ thị (hình 6) vẽ với (t tự chọn: ln(t)=0.23111), kết quả hs>hsmin . 
  

Hình 3. Đồ thị tối ưu mòn hs với s,v (t tối ưu) Hình 5. Đồ thị tối ưu mòn hs với s,t (v tối ưu) 
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3.5. Nhận xét  

Hình dáng đồ thị (hình 3, 4, 5) khác nhau nghĩa là ảnh hưởng khác nhau của các nhân tố tới 
hs, tuy nhiên do chọn (s, v, t) tại giá trị để hs.min nên cả ba đồ thị đều có cùng giá trị tọa độ điểm cực 
tiểu hsmin. Đồ thị (hình 6), do chọn (ln(t)=0.23111, khác ln(t)=-0.5108) để hs cực tiểu nên hs>hsmin. 
Như vậy khi gia công chọn bộ thông số (s, v, t) tại giá trị để hs min, khi đó ta có lượng mòn hs tối ưu. 

3.6. Kết quả 

Rãnh (8+0,015) sau gia công đạt độ chính xác cao về biên dạng, kích thước rãnh, độ bóng bề mặt. 

Phương trình (6) - phương trình bậc 2 đầy đủ về ảnh hưởng của (s, v, t) tới mòn hs phản 
ánh đúng thực tế mòn dụng cụ cắt khi gia công. 

Phương trình hồi quy (6) có tính tương đồng cao với các nghiên cứu của các tác giả trước.  

4. Kết luận 

Bài báo đã trình bày phương pháp thiết lập phương trình hồi quy (theo quy hoạch hợp BOX-
WILSON) chỉ ra ảnh hưởng của ba thông số (s, v, t) tới lượng mòn dao hs.  

Việc xác định cực trị hs từ phương trình hồi quy cho phép xác định chính xác các giá trị (s, v, 
t) để hs min, đây là điểm tích cực nhất của bài báo.   

Việc thiết lập phương trình hồi quy, tìm cực trị hàm bằng các gói lệnh (Fit(data, funs, vars), 
Optimization,… của Mathematica, Maple) là phương pháp tiếp cận tiên tiến, thuận tiện khi sử 
dụng, phạm vi ứng dụng rộng, phù hợp với các cơ sở công nghệ sản xuất trên máy CNC.   
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Hình 6. Đồ thị mòn hs với s,v (lnt=0.23111) 

 

 

 

 

Hình 4. Đồ thị tối ưu mòn hs với v,t (s tối ưu) 
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ẢNH HƯỞNG CÁC YẾU TỐ TỚI THÀNH PHẦN KHÍ HYDRO TRONG QUÁ 
TRÌNH THẤM CACBON 

INFLUENCE OF FACTORS ON THE COMPOSITION OF HYDROGEN IN 
THE CARBURIZING PROCESS 

 
NGUYỄN DƯƠNG NAM1, TRẦN THỊ XUÂN2 

1Viện Cơ Khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
2Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

 
Tóm tắt 

Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới thành phần khí 
hydro trong môi trường thấm cacbon. Các kết quả nghiên cứu cho thấy: khi tăng tỷ lệ 
CO2/gas thì lượng H2 ở trong lò sẽ giảm; tăng thời gian lưu thì lượng H2 thay đổi không 
đáng kể còn nếu thay đổi nhiệt độ không ảnh hưởng đến lượng H2.Tỉ lệ CO2/gas ở xung 
quanh khoảng 2,5 và 3 trong điều kiện: Tthấm =9200C , p = 0,1MPa, N2 =70%*Qtổng cố định 
cho kết quả tốt nhất về thế thấm. 

Từ khóa: Thành phần khí hidro, CO2 /gas, thể thấm, thời gian lưu. 
Abstract 

This paper presents the results of the influence of factors on the composition of hydrogen in the 
carburizing process. The results show: while increasing the proportion of CO2/gas in the 
furnace, the amount of H2 will decrease; increase retention time, the amount of H2 is changed 
very small; change temperature, the amount of H2 is not changed. The propportion of CO2/gas 
around "buttons" 2.5 and 3 in the following conditions: Ttham = 920oC, p = 0,1MPa, N2 = 70%; 
Qtong is fixed for the best results about the infiltration. 

Keywords: Composition of hydrogen; CO2/gas; infiltration; retention time. 

1. Giới thiệu 

Thấm cacbon là phương pháp hóa nhiệt luyện phổ biến, được ứng dụng nhiều trên thế giới 
và ở Việt Nam hiện nay. Thấm cacbon có tác dụng làm tăng độ cứng bề mặt và do đó làm tăng 
khả năng chống mài mòn cho chi tiết khi làm việc trong khi đó lõi vẫn giữ được sự dẻo dai cần 
thiết. Hiệu quả của quá trình thấm chỉ có thể đạt được nếu điều chỉnh được chính xác lưu lượng 
khí cấp vào lò thấm. 

Để điều khiển quá trình thấm cacbon thể khí phải điều chỉnh thế cacbon của môi trường. 
Đây là thông số công nghệ chính của quá trình thấm. Thực chất thế cacbon của môi trường thấm 
là nồng độ cacbon lớn nhất mà một lá thép mỏng 1010 (theo tiêu chuẩn AISI của Hoa Kỳ) có thể 
hấp thụ được sau một thời gian đủ dài [1]. Tuy nhiên, thế cacbon của môi trường thấm là thông số 
công nghệ được phản ánh bởi hoạt độ cacbon trong môi trường thấm. Hoạt độ cacbon trong môi 
trường thấm (ac) là đại lượng đặc trưng cho khả năng cung cấp cacbon của môi trường thấm cho 
thép khi thấm [2]. 

(𝑎𝑐) = 𝐾 ∗ √
𝑃𝐶𝑂
2 𝑃𝐻2

𝑃𝐶𝑂2𝑃𝐻2𝑂
                                               (1) 

Như vậy để xác định được hoạt độ cacbon trong môi trường thấm, phải xác định được hàm 
lượng các khí trong môi trường thấm: CO, H2, CO2, H2O. Thành phần khí H2 trong môi trường 
chiếm tỷ lệ cao khoảng 30%. Do đó việc xác định hoạt độ cacbon của môi trường thấm dựa vào H2 
của môi trường thấm sẽ có độ tin cậy cao. Hydro ảnh hưởng tới hệ số truyền cacbon thể hiện theo 
hai quan điểm: 

Theo quan điểm dòng truyền chất:  

Đặc điểm chính của sự truyền cacbon theo cách này là sự tồn tại của dòng truyền chất j từ 
môi trường vào bề mặt thép. Động lực của quá trình này là do tại bề mặt phân cách khí-rắn tồn tại 
một lớp biên mà tại đó nồng độ cacbon trong môi trường giảm dần tới bề mặt thép [3]. Hệ số 
truyền cacbon β phụ thuộc chủ yếu vào thành phần khí thấm: 
  



 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 51-8/2017                                         55 

Bảng 1.  Hệ số truyền cacbon với các hỗn hợp khí thấm khác nhau [4] 

Khí thấm Tỷ lệ CO:H2 β [cm/s.10-7] 

CO+CO2 99/0 0,54 

Methanol+CH4 (<4,1%) 33/64 235-280 

Methanol+H2 20/78 220 

Nhìn vào bảng 1 ta thấy, khí H2 là khí ảnh hưởng đến hệ số truyền cacbon. Khi dùng khí 
methanol + H2 thì hệ số truyền cacbon lớn gấp hơn 220 lần so với khi thấm dùng khí CO + CO2. 
Nguyên nhân là do H2 trực tiếp tham gia vào phản ứng tạo ra [C]hoạt tính  được hấp thụ lên bề mặt: 

3CO + H2  → 2 (Choat tinh)  + CO2 + H2O                    (2) 

Theo quan điểm của dòng truyền chất thì tốc độ của quá trình thấm sẽ phụ thuộc vào hai 
quá trình động là hấp phụ và khuếch tán, do vậy việc tính toán các thông số của quá trình thấm rất 
phức tạp. 

Theo quan điểm phản ứng hóa học:  

Theo quan điểm này, quá trình truyền cacbon vào thép chủ yếu do các phản ứng hóa học 
trên bề mặt thép quyết định. Do phản ứng phân hủy CO xảy ra rất mạnh nên có thể coi hàm lượng 
cacbon trên bề mặt thép đạt tới trạng thái gần cân bằng được coi như là tức thời. Hệ số truyền 
cacbon được tính theo công thức: 

  β = (ac)/<ac>                                                                            (3) 

Trong đó:  (ac) là hoạt độ cacbon trong môi trường thấm. 

 <ac> là hoạt độ cacbon trong thép. 

Như vậy theo cả hai quan điểm thì hệ số truyền chất phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt độ và 
thành phần khí thấm. Ở một nhiệt độ thấm xác định, hệ số truyền cacbon phụ thuộc hoàn toàn vào 
thành phần khí thấm. Đặc biệt là hệ số truyền cacbon phụ thuộc rất nhiều vào thành phần H2 trong 
khí thấm cũng như trong môi trường thấm. Do vậy, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới thành 
phần khí hydro trong môi trường thấm C thể khí là một vấn đề có tính thời sự. 

2. Thực nghiệm 

Thành phần mác thép nghiên cứu như bảng sau: 

Mác thép %C %Si %Mn %Cr %Mo %Ni %Fe 

1010 0,114 0,115 0,433 0,019 - 0,014 99,305 

Thành phần hỗn hợp khí thấm bao gồm: khí gas Việt Nam (Propan (C3H8) và Butan (C4H10) 
với tỷ lệ khoảng 50% mỗi loại); khí CO2 và khí độn là khí N2. Tỷ lệ khí tính toán trong bài là theo 
phần trăm thể tích khí. 

Mẫu được thấm trong lò có công suất 5kW; thể tích lò 10,8 lít. Kiểm soát lưu lượng khí thấm 
bằng van từ điều chỉnh khí của Sierra Intrusments. Sử dụng cảm biến hydro để xác định thành 
phần khí hydro có ở trong lò. Sử dụng thiết bị phân tích CO2 và CO bằng hồng ngoại GASBOARD. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ CO2/gas đến thành phần khí H2 trong môi trường thấm 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ khí CO2/gas đến thành phần khí trong môi trường 
thấm, với chế độ thấm: nhiệt độ thấm là 9200C, thời gian lưu khí trong lò là 18 phút, tỷ lệ CO2/gas 
thay đổi từ 2,5 đến 3,5 và tỷ lệ N2 pha loãng là 70% được thể hiện ở bảng 2. 

 

Bảng 2. Thành phần khí trong môi trường thấm thay đổi theo tỷ lệ khí CO2/gas 
 

Tỷ lệ 
CO2/gas 

%H2 %CO %CO2 

2,5 30,46 30,5 0,24 

3 28,12 31,92 0,37 

3,5 23,44 32,97 0,55 
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Hình 1. Ảnh hưởng của tỷ lệ CO2/gas đến thành phần các khí trong môi trường thấm 

Nhìn vào kết quả ta thấy, khi tăng tỷ lệ CO2/gas thì hàm lượng khí H2 giảm, nguyên nhân do 
khi tăng tỷ lệ CO2/gas thì lượng khí gas đưa vào lò ít đi nên lượng H2 trong môi trường thấm sẽ 
giảm. Đồng thời CO lại có xu hướng tăng, nguyên nhân là do trong lò thấm xảy ra phản ứng: 

                                     C3,5H9 + 3,5CO2 → 7CO + 4,5H2                                       (4) 

Để phản ứng (4) xảy ra hoàn toàn, thì tỷ lệ CO2/gas phải lớn hơn hoặc bằng 3,5. Trong thực 
tế, các thí nghiệm đưa ra đều thấp hơn tỷ lệ này, nên khi tăng lượng khí CO2 đưa vào lò thì lượng 
khí CO có xu hướng tăng lên. Điều này được giải thích dựa và phương trình; 

                                     H2 + CO2 → CO + H2O                                           (5) 

3.2. Ảnh hưởng của thời gian lưu đến thành phần khí H2 trong môi trường thấm 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian lưu đến thành phần khí trong môi trường thấm 
được thực hiện với chế độ thấm: nhiệt độ thấm là 9200C, tỷ lệ khí CO2/gas là 2,5 với tỷ lệ khí N2 là 
70%. được trình bày ởbảng 3. 

Bảng 3. Thành phần khí trong môi trường thấm thay đổi theo thời gian lưu 

Thời gian lưu [phút] %H2 %CO %CO2 

15 30,47 29,67 0,19 

18 30,46 30,5 0,24 

21 31,875 29 0,26 

24 27,66 31,15 0,55 

 
Hình 2. Ảnh hưởng của thời gian lưu tới thành phần các khí trong môi trường thấm 

Thực tế nếu lượng khí gas cấp vào lò là không đổi thì hàm lượng H2 trong môi trường thấm 
cũng không đổi. Nhưng kết quả lại cho thấy khi tăng thời gian lưu thì hàm lượng H2 có xu hướng 
tăng nhẹ. Tại thời điểm 21 phút thì thành phần khí H2 bắt đầu giảm và thành phần CO tăng lên do 
có đủ thời gian để tạo ra phản ứng (5). 

3.3. Ảnh hưởng nhiệt độ đến thành phần khí H2 trong môi trường thấm 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ thấm đến sự hình thành môi trường thấm được 
thực hiện với chế độ thấm: thời gian lưu khí trong lò là 18phút, tỷ lệ CO2/gas là 2,5 và tỷ lệ N2 pha 
loãng là 70% được thể hiện ở bảng 4.  

Bảng 4. Thành phần khí trong môi trường thấm thay đổi theo nhiệt độ thấm 
 

Nhiệt độ thấm [0C] %H2 %CO %CO2 

900 31,39 29,76 0,3 

920 30,46 30,5 0,24 

940 29,52 30,7 0,18 
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Hình 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ thấm đến thành phần các khí trong môi trường thấm 

Từ kết quả thu được ta nhận thấy: khi nhiệt độ thấm tăng thì lượng CO tăng lên; lượng CO2 
và H2 lại giảm đi. Điều này có thể giải thích là do: tăng nhiệt độ thấm cân bang dịch chuyển theo 
hướng tạo ra CO (phản ứng 4) song song với quá trình đó trong quá trình thấm xảy ra phản ứng 
(5) do vậy lượng H2 và CO2 giảm đi lượng CO tăng lên. 

3.4. Ảnh hưởng của thành phần khí H2 đến hoạt độ cacbon (ac) trong môi trường thấm 

Do khí gas phân hủy gần như hoàn toàn, nên hàm lượng H2 đo được trong quá trình thấm 
phản ánh trực tiếp lượng khí gas cấp vào lò. Do đó, khi thay đổi tỷ lệ khí CO2/gas thì lượng H2 đo 
được trong môi trường thấm cũng thay đổi: 

Bảng 5. Hoạt độ cacbon trong môi trường thấm thay đổi theo thành phần H2 

Tỷ lệ CO2/gas %H2 %CO %CO2 (ac) 

2,5 30,46 30,5 0,24 0,8348 

3 28,12 31,92 0,37 0,6704 

3,5 23,44 32,97 0,55 0,5270 

Nhìn vào kết quả thu được ta thấy: nếu tăng tỷ lệ CO2/gas đồng nghĩa với việc giảm hàm 
lượng H2 trong môi trường thấm thì hoạt độ cacbon trong môi trường thấm sẽ giảm. 

4. Kết luận  

- Khi tăng tỷ lệ CO2/gas thì lượng khí gas đưa vào lò ít đi nên lượng H2 trong môi trường 
thấm sẽ giảm, ở cùng nhiệt độ thấm và thời gian lưu xác định; 

- Khi tăng thời gian lưu thì hàm lượng H2 tăng có xu hướng tăng đến 21 phút sau đó hàm 
lượng này giảm; 

- Khi thay đổi nhiệt độ thấm thì thành phần khí H2 thay đổi không đáng kể. Như vậy hàm 
lượng hydro gián tiếp phản ánh lượng khí gas đưa vào lò. Điều này càng khẳng định khả năng sử 
dụng cảm biến hydro để điều khiển quá trình thấm; 

- Nếu tăng tỷ lệ CO2/gas đồng nghĩa với việc giảm hàm lượng H2 trong môi trường thấm thì 
hoạt độ cacbon và thế cacbon của môi trường thấm sẽ giảm; 

- Tại tỷ lệ CO2/gas = 2,5 là thế cacbon đạt cao nhất. Do đó, ta chỉ nên xét hỗn hợp khí cấp 
ban đầu có tỉ lệ CO2/gas ở xung quanh khoảng 2,5 và 3 trong điều kiện: Tthấm =9200C, p = 0,1MPa, 
N2 =70%*Qtổng. 
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CHẾ TẠO VỎ ĐỘNG CƠ PHÓNG TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG TẦM THẤP 
BẰNG THÉP HỢP KIM ĐẶC BIỆT 

FABRICATION OF OUTER SHELL OF ROCKET ENGINE FROM SPECIAL 
ALLOY STEEL USED IN LOW-RANGE SURFACE-TO-AIR MISSILES 

 

NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG1, LÊ ANH QUANG1,  
NGUYỄN TIẾN TÀI2, TRẦN NHƯ BIÊN2, PHÙNG TUẤN ANH3 

1Viện Công nghệ, Tổng cục CNQP, Bộ Quốc phòng 
2Viện Công nghệ, Bộ Công thương 

3Khoa Cơ khí, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng 
Tóm tắt 

Bài báo trình bày kết quả chế tạo chi tiết vỏ động cơ phóng tên lửa phòng không tầm thấp 
từ thép hợp kim mác 28X3CHMBФA theo tiêu chuẩn Nga (28Cr3SiNiMoWVA) do Viện 
Công nghệ/Bộ Công thương kết hợp Viện Công nghệ/TCCNQP chế tạo. Chi tiết được gia 

công biến dạng qua hai bước dập vuốt nguội tạo phôi cốc từ phôi đĩa Ø1543,5mm,độ 
cứng phôi đĩa ≤241HB, sau gia công biến dạng được ủ khử biến cứng ở nhiệt độ (720±10) 
oC. Chế độ xử lý nhiệt trước khi gia công cơ khí gồm nung  tôi ở nhiệt độ (920±10) oC, giữ 

nhiệt 2h và nguội không khí hoặc dầu, ram ở nhiệt độ (280360) oC, nguội không khí, chi 
tiết đạt độ cứng ≥45,5 HRC, giới hạn bền đạt ≥ 1570 MPa, độ dãn dài ≥ 6 %. Sản phẩm gia 
công hoàn chỉnh được nghiệm thu theo điều kiện kỹ thuật của sản phẩm bao gồm thử bền 
với áp suất thủy lực (205±5) MPa trong 30 giây không bị rò rỉ chất lỏng và thử phá hủy với 
áp suất thủy lực 230 MPa trong 30 giây. Chi tiết không bị phá hủy trong quá trình thử 
nghiệm. Các kết quả đạt được chứng minh sản phẩm chế tạo từ vật liệu được nghiên cứu 
chế tạo trong nước có thể thay thế vật liệu nhập ngoại. 

Từ khóa: Thép 28X3CHMBФA, vỏ động cơ phóng, dập vuốt nguội, xử lý nhiệt, hóa bền tiết pha 
phân tán. 
Abstract 

In this paper, the results in manufacturing outer shell of rocket engine of low-range surface-
to-air missiles from steel 28Cr3SiNiMoWVA (28X3CHMBФA), which made by Institue of 
Technology/Ministry of National Defence and Research Institute of Technology for 
Machinery/ Ministry of Industry and Trade are reported. The cup-like blanks were formed 

by two-step cold deep drawing from disk-like blanks with dimension of Ø1543.5 mm and 
hardness less than 241 HB. After deformation, the blanks were recrystallization annealed 
at (720±10) oC. Before mechanical machining, the blanks were heat treated at (920±10) oC 

for 2 hours, cooled by quenching in oil or air cooled, then tempered at (280360) oC for 2 
hours, air cooled. The blanks are reached the minimum hardness of 45.5 HRC, tensile 
strength of 1570 MPa, elongation of 6 %. After mechanical finishing process, the products 
were accepted with the following acceptance test procedure: strength testing with hydraulic 
pressure of 205±5 MPa for 30 seconds, products were not seeped liquid and fracture 
testing with hydraulic pressure of 230 MPa for 30 seconds, products were not fractured 
during test. The results demonstrated that products which made from indigenous material 
could replace imported material. 

Keywords: Steel 28Cr3SiNiMoWVA, outer shell of rocket engine, cold deep drawing, heat 
treatment, precipitation hardening. 

1. Đặt vấn đề 

Thép kết cấu hợp kim độ bền cao 28Х3СНМВФА theo tiêu chuẩn Nga thuộc nhóm thép 
mactenxit. Chúng thường được sử dụng với độ tin cậy cao trong điều kiện làm việc chịu tải trọng 
tĩnh chu kỳ. Đây là một trong những mác thép kết cấu chất lượng tốt. Thép này được dùng để chế 
tạo các chi tiết máy làm việc với các loại tải trọng khác nhau ở nhiệt độ cao. Trong quá trình xử lý 
nhiệt hóa già, trong thép hình thành các pha liên kim trên cơ sở Ni, Mo, V,... nhỏ mịn, phân tán đều 
trên nền kim loại tạo nên hiệu ứng hóa bền phân tán [1,4].  

Ứng dụng của thép hợp kim 28Х3СНМВФА dùng để tăng tuổi thọ cho các chi tiết, tiết kiệm 
kim loại, tăng năng suất, làm đơn giản sự thiết kế dẫn đến việc giải quyết các vấn đề về giá trị 
trong tiến bộ kỹ thuật. Thép kết cấu hợp kim 28Х3СНМВФА có độ bền cao nhưng vẫn giữ được độ 
dẻo và độ dai tốt. Chúng có tính chống biến dạng dẻo nhỏ tốt, kết hợp với tính chịu lạnh, tính chịu 
nhiệt tính chống gỉ và tính ổn định kích thước. Nhờ những tính chất này mà thép 28Х3СНМВФА 
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được sử dụng nhiều để chế tạo các chi tiết sử dụng trong các lĩnh vực như chế tạo máy, công 
nghiệp hàng không vũ trụ, thiết bị kỹ thuật đông lạnh và công nghiệp công cụ,… [2].  

Chi tiết vỏ động cơ phóng (hình 1)được chế tạo từ thép 28Х3СНМВФА vừa có vai trò là 
buồng đốt cho động cơ phóng vừa là phần thân chịu tải của khoang động cơ phóng. Một đầu của 
thân động cơ phóng được lắp với cụm loa phụt động cơ phóng, một đầu được gắn với cụm cánh 
ổn định của tên lửa. Trong động cơ phóng có chứa thuốc phóng rắn, khi khởi động, thuốc phóng 
cháy, đẩy toàn bộ quả tên lửa ra khỏi ống phóng. Khi thuốc phóng cháy, nhiệt độ trong buồng đốt 

lên đến (17002000)oC và áp suất lên đến (140170) at. Chính vì vậy, vật liệu làm vỏ động cơ 
phóng phải đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu làm việc trong điều kiện khắc nghiệt [1,2]. 

 

Hình 1. Vỏ động cơ phóng [1,2] 

Phương án công nghệ được lựa chọn sử dụng để chế tạo chi tiết vỏ động cơ phóng tên lửa 
PKTT là dập vuốt biến mỏng thành từ phôi đĩa. Đây là phương án vừa đảm bảo tính liên tục của 
vật liệu, vừa biến được mỏng thành của chi tiết, độ bền vỏ động cơ phóng tăng mạnh, và do đó sẽ 
làm tăng khả năng chịu được áp suất cao khi thuốc phóng cháy. 

2. Thực nghiệm 

Hợp kim 28Х3СНМВФА theo tiêu chuẩn Nga ТУ 14-1-109-71 có thành phần hóa học được 
chỉ ra trong bảng 1.  

Bảng 1. Thành phần hóa học hợp kim 28X3CHMBФА (TY 14-1-109-71). 

Mác thép 
Thành phần hóa học các nguyên tố, % 

C Mn Si Cr Ni Mo W V P, S≤ 

28X3CHMBФA 
0,26- 

0,31 

0,50- 

0,80 

0,90- 

1,20 

2,8- 

3,2 

0,90- 

1,20 

0,35- 

0,50 

0,80- 

1,20 

0,05- 

0,15 
0,015 

Quy trình công nghệ chế tạo vỏ động cơ phóng từ phôi đĩa gồm các bước sau: 

1. Chuẩn bị phôi, trang bị công nghệ (chày, cối), thiết bị: 

- Kiểm tra kích thước và chất lượng bề mặt phôi đĩa.  

- Kiểm tra độ cứng phôi. 

- Thực hiện ăn mòn nhẹ và phốt phát hóa bề mặt, rửa sạch bán thành phẩm.  

Thiết bị sử dụng gồm máy dập 250T, chày, cối dập vuốt bước 1, 2. 

2. Dập bước 1 

- Gá lắp khuôn, cối vào máy dập, căn chỉnh đảm bảo đồng tâm giữa khuôn và chày. Tiến 
hành dập vuốt chi tiết.  

3. Nhiệt luyện: Ủ bán thành phẩm không chậm hơn 8 h sau nguyên công dập bước 1.  

Chế độ ủ khử ứng suất sau gia công biến dạng: 

Nhiệt độ ủ: 720 oC, giữ nhiệt: 1 h, nguội cùng lò đến 150 oC cho ra nguội không khí. 
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4. Dập bước 2 

Trang bị công nghệ gồm chày, khuôn dập bước 2 và các đồ gá. Chuẩn bị khuôn, cối dập, 
căn chỉnh bằng dưỡng chuyên dụng đảm bảo độ đồng tâm giữa giữa chày và cối đạt theo yêu cầu. 

5. Nhiệt luyện 

Chế tạo 02 mẫu đối chứng, tiến hành nhiệt luyện cùng với lô sản phẩm. 

Công nghệ nhiệt luyện bao gồm tôi và ram các bán thành phẩm (không chậm hơn 8 h sau 
nguyên công dập bước 2) trong lò điện có khí bảo vệ. Chế độ nhiệt luyện cụ thể như sau: 

- Tôi: (930950)oC làm nguội trong trong dầu (hoặc không khí). 

- Ram: (280360)oC làm nguội trong không khí. 

6. Gia công cơ khí đạt theo kích thước thiết kế. 

7. Kiểm tra kích thước, thử bền và thử phá hủy, bao gói sản phẩm. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Dập vuốt 

Mẫu phôi đĩa trước khi dập vuốt được gia công thành phôi đường kính đường kính 154 mm, 
dày 3,5 mm đã được tiện vát mép 1×45o, gia công bề mặt tới độ nhám Ra2,5. Dập vuốt bước 1 tạo 
phôi cốc từ phôi đĩa có đường kính Ø150 mm thành phôi cốc có đường kính Ø89 mm, chiều cao 
từ (60-62) mm (hình 2). Do mức độ biến dạng nguội khá lớn nên độ cứng ban đầu của phôi có ý 
nghĩa quan trọng đối với chất lượng dập bước 1. Độ cứng phôi trước khi dập vuốt yêu cầu nhỏ 
hơn 240 HB để đảm bảo cho phôi không bị nứt vỡ trong quá trình dập [1]. 

 

(a) 

 

(b) 

Hình 2. Phôi đĩa chế tạo vỏ động cơ phóng (a) và sau khi dập vuốt bước 1 (b). 
 

Sau dập vuốt bước 1, phôi bị biến cứng, 
để đảm bảo độ dẻo cần thiết cho nguyên công 
dập vuốt bước 2, phôi cần phải được ủ khử ứng 
suất do biến cứng. Nhiệt độ ủ lựa chọn trong 
khoảng (720±10)oC với thời gian ủ 2 h. Sau khi 
ủ, kiểm tra độ cứng của phôi và đảm bảo độ 
cứng của các phôi không lớn hơn 240 HB. Phân 
tích tổ chức kim tương phôi sau khi ủ cho thấy 
các hạt nhỏ min đa cạnh, cấp hạt đạt cấp 7, vẫn 
còn dấu vết của hướng cán của trạng thái phôi 
ban đầu (hình 3).Nguyên công dập bước 2 thực 
hiện như dập bước 1, đường kính phôi thay đổi 
từ đường kính Ø82 mm xuống còn Ø70,5mm. 
Chiều cao phôi cốc từ (60-62) mm thành (75-78) 
mm. Sau dập bước 2, phôi được ủ khử ứng 
suất biến cứng với chế độ như sau nguyên công 
dập bước 1. Độ cứng các phôi sau dập bước 1 
và bước 2 được cho trong bảng 2. 

 

Hình 3. Tổ chức tế vi của phôi sau ủ khử ứng 
suất ở (720±10) oC trong 2 h, x200. 
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Bảng 2. Độ cứng HB của phôi (qua ủ) sau dập bước 1 và bước 2 

Mẫu Sau dập bước 1 Sau dập bước 2 

01 220 218 

02 222 220 

03 221 219 

04 223 220 

Kết quả thực nghiệm cho thấy chế độ ủ khử ứng suất do biến cứng sau dập vuốt bước 1 và 
bước 2 đảm bảo cho phôi khử hoàn toàn ứng suất dư xuất hiện do biến cứng, khi chuyển sang 
nguyên công gia công cơ khí phôi không bị biến dạng, nứt, cong vênh.  

3.2. Nhiệt luyện hóa bền 

Phôi sau dập vuốt được gia công cơ khí sơ bộ, sau đó nhiệt luyện hóa bền đạt độ cứng theo 
điều kiện kỹ thuật của sản phẩm ≥ 45,5 HRC, độ bền kéo ≥ 1570 MPa, độ dãn dài ≥ 6 %. Lựa chọn 
các chế độ nhiệt luyện hóa bền để khảo sát như sau: 

Nhiệt độ tôi: (920±10)oC, giữ nhiệt 2h, nguội không khí hoặc dầu. 

Nhiệt độ ram: 250oC, 280oC, 320oC, 360oC, 400oC, giữ nhiệt 2h, nguội cùng lò đến 150oC 
trong 30 phút, sau đó đưa sản phẩm ra nguội không khí đến nhiệt độ thường.Cơ tính phôi sau 
nhiệt luyện hóa bền được cho trong bảng 3. 

Bảng 3. Cơ tính phôi sau nhiệt luyện hóa bền 

Nhiệt độ ram, oC Độ cứng HRC σb, MPa 5, % 

250 53 1680 5,5 

280 51 1658 6,1 

320 48 1625 6,5 

360 47 1597 6,7 

400 44 1550 7,5 

Kết quả khảo sát cơ tính các mẫu đối chứng ở các chế độ ram khác nhau cho thấy, trong 

khoảng nhiệt độ ram (280360)oC, phôi đạt cơ tính theo điều kiện kỹ thuật của vỏ động cơ phóng. 
Khi ram ở nhiệt độ dưới 280oC, độ cứng của phôi cao nhưng độ bền và độ dãn dài không đảm 
bảo. Còn ở nhiệt độ ram trên 360oC, độ cứng và độ bền giảm so với yêu cầu. Các phôi vỏ động cơ 
phóng được nhiệt luyện theo chế độ nhiệt như sau: nhiệt độ tôi: (920±10)oC, giữ nhiệt 2h, nguội 

không khí hoặc dầu; nhiệt độ ram: (280360)oC, giữ nhiệt 2h, nguội cùng lò đến 150oC trong 30 
phút, sau đó đưa sản phẩm ra nguội không khí đến nhiệt độ thường. 

Theo điều kiện nghiệm thu sản phẩm, vỏ động cơ phóng phải được thử bền và thử phá hủy: 
thử bền với áp suất thủy lực (205±5) MPa trong 30 giây, vỏ động cơ phóng không bị rò rỉ chất lỏng; 
thử phá hủy với áp suất thủy lực 230 MPa trong 30 giây. Kết quả thử bền và thử phá hủy vỏ động 
cơ phóng sau gia công hoàn chỉnh được cho trong bảng 4. Trong suốt quá trình thử nghiệm, chi 
tiết không bị phá hủy. 

Bảng 4. Điều kiện thử nghiệm và kết quả thử nghiệm bền và thử phá hủy vỏ động cơ phóng 

TT 
Số hiệu  

sản phẩm 

Điều kiện thử nghiệm 
Kết quả 

thử 
nghiệm 

Áp suất thử 
(at) 

Thời gian giữ 
áp (giây) 

Yêu cầu 

I Thử bền     

1 01 207 33 

không rò rỉ dầu, tụt áp trong thời 
gian thử nghiệm 

Đạt 

2 02 207 35 Đạt 

3 03 207 35 Đạt 

4 04 207 38 Đạt 

5 05 207 40 Đạt 

II Thử phá hủy     

1 01 230 30 
Không bị nứt, rách sau thử nghiệm 

Đạt 

2 02 230 30 Đạt 

4. Kết luận 

Thông qua kết quả thực nghiệm cho thấy, vỏ động cơ phóng được chế tạo từ thép hợp kim 
28Х3СНМВФА qua chế độ xử lý nhiệt hợp lý có độ dẻo, độ bền rất tốt. Chế độ ủ khử ứng suất 
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thực hiện ở nhiệt độ (720±10)oC. Vỏ động cơ phóng được nhiệt luyện hóa bền như sau: tôi ở nhiệt 

độ (920±10)oC, giữ nhiệt 2h, nguội không khí hoặc dầu; ram ở nhiệt độ (280360)oC, giữ nhiệt 2h, 
nguội cùng lò đến 150oC trong 30 phút, sau đó đưa sản phẩm ra nguội ngoài không khí đến nhiệt 
độ thường. Qua kiểm tra đánh giá cơ tính và kết quả thử bền, thử phá hủy sản phẩm cho thấy, sản 
phẩm vỏ động cơ phóng hoàn toàn đáp ứng được điều kiện kỹ thuật nghiệm thu của sản phẩm, và 
tương đương sản phẩm của Nga. Kết quả này là cơ sở cho việc làm chủ công nghệ chế tạo vật 
liệu và chế tạo sản phẩm ứng dụng trong kỹ thuật hàng không, chế tạo tên lửa. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Nguyễn Tài Minh. Báo cáo tổng kết đề tài: “Nghiên cứu công nghệ nấu luyện một số mác thép 
hợp kim đặc biệt và chế tạo vỏ, cánh tên lửa PKTT”. 2010. 

[2]. Nguyễn Tiến Tài, Nguyễn Xuân Phương. Báo cáo tổng kết đề tài: “Nghiên cứu công nghệ chế 
tạo một số mác thép hợp kim đặc biệt sử dụng trong kỹ thuật hàng không”. 2016. 

[3]. И.Г. Сизов. Б.Д Дыгденов. Материаловедение и термическая обработка металлов. 
Уран-идэ ВСГТУ, 2006 г. 

[4]. М.И. Гольдштейн, С.В. Грачев, Ю.Г. Векслер.Специальные стали. М.: Металлургия, 1985 г. 

Ngày nhận bài: 20/02/2017 

Ngày phản biện: 18/6/2017 

Ngày duyệt đăng: 23/6/2017 
 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ĐIỆN KẾT HỢP SỬ DỤNG NĂNG 
LƯỢNG MẶT TRỜI VỚI ĐIỆN LƯỚI TRÊN TÀU BIỂN 

STUDY APPLYCATION OF ELECTRIC SYSTEM COMBINED BETWEEN SOLAR 
ENERGY AND GRID ON THE VESSELS 

 
TRẦN HỒNG HÀ 

Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
Tóm tắt 

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu sử dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời như một 
năng lượng tái tạo được sử dụng trên tàu thủy. Hệ thống điện kết hợp sử dụng năng 
lượng mặt trời với điện lưới trên tàu thủy có thể giảm chi phí nhiên liệu, đồng thời bảo vệ 
môi trường bằng cách giảm đáng kể lượng khí thải carbon dioxide. Bài báo phân tích tính 
khả thi khi lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời lên tàu và cũng tính toán thời gian hoàn 
vốn từ đầu tư thông qua lượng điện được sinh ra hàng năm.Thời gian hoàn vốn đầu tư 
phụ thuộc rất lớn vào giá nhiên liệu. 

Từ khóa: Năng lượng gió, khí thải các bon. 
Abstract 

This paper presents the results of research using systems such as solar cells that is a 
renewable energy used on the ships. Electrical system that combines solar energy with 
energy of electricity grid on the ships that can reduce fuel costs, while protecting the 
environment by significantly reducing carbon dioxide emissions. The article analyzes the 
feasibility of installing solar panels on board and also calculates the payback period on 
investment through electricity generated annually. Investment payback period depends 
largely on fuel prices.  

Keywords: Solar energy, carbon dioxide emissions. 

1. Đặt vấn đề 

Năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng tái tạo đóng một vai trò rất quan 
trọng khi yêu cầu về năng lượng mới ngày càng tăng và đồng thời phải tiết kiệm nguồn năng 
lượng hóa thạch. Trong ngành vận tải biển, các qui định của IMO về giảm thiểu các chất ô nhiễm 
trong khí xả như SO2, NOx và muội và CO2 vào trong khí quyển đã có hiệu lực và ngày càng khắt 
khe [1]. Biện pháp đầu tiên là thiết lập các chỉ số giới hạn về nồng độ CO2 đối với các tàu đóng 
mới EEDI (chỉ số thiết kế năng lượng hiệu quả). Biện pháp thứ hai theo tập trung vào các tàu đang 
lưu hành để thực hiện giảm ô nhiễm do CO2 chỉ số EEOI (chỉ số khai thác năng lượng hiệu quả) 
[1].  Kế hoạch này cần được chấp nhận và liên quan tới các giải pháp kinh tế và kỹ thuật. Biện 
pháp thứ ba lập ra các đề án giảm phát thải với mục đích giảm ô nhiễm môi trường. Mục đích 
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chính của việc sử dụng năng lượng tái tạo trên các tàu biển là giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ và 
một vài lựa chọn thay thế để đạt được mục đích giảm ô nhiễm như sử dụng buồm, diều, năng 
lượng điện trong cảng, sử dụng nhiên liệu sinh học thay thế nhiên liệu truyền thống, tua bin gió, 
các tấm pin năng lượng mặt trời và pin nhiên liệu hydro.  

Các công trình khác [2] đã nghiên cứu việc lắp hệ thống pin mặt trời trên các tàu biển 
thương mại là các cuộc cải cách không chỉ là lợi ích mà hệ thống năng lượng mặt trời còn phụ 
thuộc vào hình dáng hình học không bình thường và không liên tục của con tàu. Khi phân tích về 
giá và lợi ích liên quan đến việc lắp đặt hệ thống trên tàu biển phụ thuộc vào mức tăng trung bình 
hằng năm của nhiên liệu (giá nhiên liệu càng tăng thì thời gian hoàn vốn đầu tư càng giảm). 
Nghiên cứu cho thấy trái với tỷ lệ tăng giá của nhiên liệu hàng năm, thời gian hoàn vốn giảm tới 
mức tối thiểu là 10 năm. Bài báo đề cập đến vấn đề định hướng vào việc phát triển và thực hiện 
sử dụng năng lượng mặt trời như một năng lượng tái tạo cho ngành vận tải biển.   

2. Tính toán thiết kế hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời trên tàu thủy 

2.1. Cơ sở thiết kế 

Hệ thống điện trên tàu sử dụng là hệ thống điện xoay chiều ba pha, 440V, 60 Hz, tổng công 
suất các thiết bị trên tàu 1100 kW, dùng thường xuyên 450 kW gồm có 02 máy phát điện, mỗi một 
máy phát có công suất 600 KW.  

Hệ thống pin mặt trời được lắp tận dụng tối đa mặt bằng trên boong của tàu. Các tấm pin 
mặt trời được đấu nói phù hợp tạo ra một dàn tấm hấp thụ năng lượng mặt trời. Hệ thống sử dụng 
năng lượng mặt trời được thiết kế cho tàu chở hàng rời có điện tích mặt bằng trên các nắp hầm 
hàng khi tàu chạỵ biển khoảng 850 m2 như trong hình 1. 

 

 
 
 

Hình 1. Sơ đồ lắp các tấm pin năng lượng mặt trời trên tàu biển 
 

Năng lượng bức xạ mặt trời được đo trong các tháng từ tháng 1-12 tại vùng biển Việt Nam 
như trong bảng 1. 

 
 

Bảng 1. Bức xạ mặt trời đối trung bình trong ngày (Wh/m2) [4] 
 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Lượng 
bức xạ 

2,687 2,741 2,871 3,979 6,067 6,198 6,299 5,720 5,532 4,887 4,017 3,492 
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2.2. Thiết kế hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời 
 

 
 

Hình 2. Sơ đồ hệ thống giám sát và kết nối pin năng lượng mặt trời 
 

- Công suất danh định toàn hệ thống: 95.4 kW 

- Công suất đỉnh hệ pin năng lượng mặt trời: 95.4 kW 

- Cấu hình hệ thống bao gồm 360 tấm pin năng lượng mặt trời: 265  W 

- 3 Bộ Inverter hòa lưới: 30 kW 

- Diện tích lắp đặt: 850 m² 

Hệ thống gồm các tấm thu được chia thành các String để đấu nối với 3 thiết bị hòa lưới công 
suất, sau đó đấu nối tiếp vào tủ điện điều khiển điện trực tiếp cho hệ thống điện lưới của tàu. Tất 
cả đấu nối được bảo vệ thông qua tủ điện điều khiển trung tâm của hệ thống để đảm bảo mức cao 
nhất theo các yêu cầu kỹ thuật. Hệ thống pin mặt trời được tích hợp phần mềm giám sát 
Phonexpert để giám sát các thông số như điện áp, dòng điện, công suất vào, công suất ra, điện 
năng phát tổng cộng, lượng khí CO2 giảm thải của hệ thống,… theo thời gian thực qua mạng 3G 
như trong hình 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 3. Hệ thống điều khiển bằng phần mềm giám sát Phonexpert 
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3.  Phân tích vốn đầu tư và sản lượng điện hàng năm 

Chi phí đầu tư ban đầu cho dự án 
Bảng 2. Chi phí đầu tư ban đầu 

 
Giá trị hiện tại thuần được tính theo công thức sau [3]: 
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    (1.1) 

Trong đó: C: giá đầu tư; Fk: Tiền chi phí đầu tư hàng năm k; k số năm thực hiện dự án; N: 
Tổng thời gian đầu tư; r: tốc độ hoàn vốn; SVN: giá trị trung bình dòng thu hằng năm của dự án N 
của dự án. 
 

Bảng 3. Phân tích thời gian hoàn vốn 

Hệ số đầu vào 

Suất đầu tư  22,661,426  VND/kW 
Mức sinh lời mong 
muốn 

8% 

Đơn giá điện 1,800  VND/kWh Mức tăng giá điện 7% 

Khấu hao  0,8 %/năm Tỷ suất vay 0% 

Hệ số đầu ra 

Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ IRR (internal rate of return) 14.16% 

Giá trị hiện tại thuần NPV VND 

Thời gian hoàn vốn không có khấu hao 8.5 năm 

Thời gian hoàn vốn có khấu hao 12.5 năm 

Giảm phát thải khí CO2 hàng năm 71.38  
Tấn CO2/ 
năm 

 

 
 

 
Hình 2. Đồ thị dòng tiền lũy kế 
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4. Kết luận  

Hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch, tận dụng nguồn tài 
nguyên vô tận của thiên nhiên góp phần giảm một lượng lớn khí thải CO2 ra môi trường, đồng thời 
tiết kiệm sử dụng nhiên liệu trên tàu.  

Hệ thống được vận hành tự động theo cài đặt, dễ dàng nâng cấp mở rộng quy mô theo yêu 
cầu sử dụng. Do trong hệ thống không sử dụng ắc qui dự phòng vì vậy không cần thường xuyên 
bảo trì, thay thế nên tối ưu về hiệu quả thực tế về đầu tư. 
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XÁC ĐỊNH GẦN ĐÚNG VẬN TỐC GIÓ FLUTTER TỚI HẠN CỦA DẦM CHỦ 
CẦU DÂY VĂNG NHỊP LỚN BẰNG CÔNG THỨC CỦA SELBERG 

APPROXIMATE DETERMINATION OF CRITICAL FLUTTER WIND SPEED 
OF LONG-SPAN CABLE-STAYED BRIDGES USING THE SELBERG FORMULA 

 

TRẦN NGỌC AN 
Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

 

Tóm tắt 
Trong bài báo này, tác giả trình bày việc xác định gần đúng vận tốc gió flutter tới hạn của 
dầm chủ cầu dây văng nhịp lớn bằng công thức Selberg.  

Từ khóa: Vận tốc gió flutter tới hạn, cầu dây văng nhịp lớn, công thức Selberg. 
Abstract 

In this paper, the author present the Selberg formula to approximately determine critical 
flutter wind speed of long-span cable-stayed bridges. 

Keywords: Critical flutter wind speed, long-span cable-stayed bridges, the Selberg formula. 
1. Đặt vấn đề 

Đối với cầu dây văng nhịp lớn, việc xác định vận tốc gió flutter tới hạn là rất quan trọng do 
kết cấu cầu dây văng có dạng thanh mảnh, phức tạp, rất nhạy cảm với tác dụng của gió, bão. Hiện 
tượng flutter trong lĩnh vực cầu có thể được hiểu là sự dao động uốn-xoắn kết hợp của dầm chủ 
cầu dưới tác dụng của các lực tự kích khí động học. Khi luồng gió thổi qua cầu, dầm cầu sẽ có hai 
chuyển vị là chuyển vị uốn theo phương đứng h và chuyển vị xoắn α, các chuyển vị này lại tương 
tác ngược trở lại luồng gió thổi đến và gây ra các lực khí động bất thường bổ sung. Do đó, các 
thành phần lực khí động này được gọi là các lực tự kích khí động học, bao gồm 2 thành phần: Lực 
đẩy Lh và momen xoắn Mα. Phương trình biểu diễn các lực này đã được tác giả Scanlan biểu diễn 
dưới dạng giải tích theo các tham số khí động Ai

*, Hi
* được xác định từ thực nghiệm [1, 6]. 

Để xác định vận tốc flutter tới hạn của dầm chủ cầu treo, thông thường các kỹ sư thiết kế sẽ 
tiến hành đo đạc thực nghiệm trong hầm gió (có thể là mô hình mặt cắt hoặc mô hình toàn cầu). 
Tuy nhiên, trong giai đoạn thiết kế sơ bộ, khi chưa có điều kiện để tiến hành quá trình thực nghiệm 
này, việc sử dụng công thức Selberg có thể giúp cho kỹ sư thiết kế đưa ra đánh giá sơ bộ ban đầu 
về vận tốc gió flutter tới hạn. Trong bài báo này, tác giả trình bày việc sử dụng công thức Selberg 
để xác định gần đúng vận tốc gió flutter tới hạn. 
2. Công thức Selberg 
2.1. Hiện tượng mất ổn định xoắn [1, 6] 

Khi luồng gió thổi tới dầm chủ cầu, dưới tác dụng của momen xoắn, góc xoắn sẽ tăng lên và 
như vậy sẽ dẫn tới momen xoắn lớn hơn. Đến một lúc nào đó, góc xoắn quá lớn, kết cấu sẽ mất 
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ổn định. Mô hình nghiên cứu mất ổn định xoắn có thể đưa ra như trên hình 1 với mặt cắt dầm chủ 
cầu có độ cứng chống xoắn kα. 

 

  

 

 
 

 
 

Hình 1. Mô hình mặt cắt dầm chủ cầu khi nghiên cứu mất ổn định xoắn 

Hiện tượng mất ổn định xoắn là hiện tượng mất ổn định tĩnh. Dựa trên phương trình cân 
bằng giữa momen xoắn khí động và momen xoắn hồi phục kαα, ta sẽ xác định được vận tốc mất 
ổn định xoắn như sau: 

  2

02 / 'd MU k B C   (1) 

Trong đó: 

ρ: khối lượng riêng không khí (ρ = 1,25 kg/m3), B là bề rộng dầm cầu, C’M0 là đạo hàm bậc 
nhất của hệ số momen xoắn khí động tại α = 0. 

Trong trường hợp cánh mỏng, ta có 0' / 2MC   và thay 
2k I   vào công thức (1), ta được 

công thức xác điṇh vâṇ tốc mất ổn điṇh xoắn cho trường hợp cánh mỏng 

    2 /dU B I    (2) 

với I là momen quán tính khốitrên một đơn vị dài. 

2.2. Hiêṇ tượng flutter 

Đối với cầu dây văng, nhìn chung các kỹ sư thiết kế cầu ít quan tâm đến vận tốc mất ổn định 
xoắn Ud so với vận tốc flutter tới hạn Uf(vận tốc gây ra mất ổn định uốn xoắn tự kích khí động học 
flutter). Nguyên nhân là vận tốc Ufthường nhỏ hơn Ud. 

Tác giả Frandsen [2] chỉ ra rằng, trong trường hợp cánh mỏng, vận tốc flutter tới hạn được 
xác định thông qua vận tốc mất ổn định xoắn như sau: 

  
2

1 /f d hU U     (3) 

với ωhvà ωα là tần số dao động riêng uốn và tần số dao động riêng xoắn. 

Từ công thức trên, có thể nhận thấy rằng vận tốc flutter là nhỏ khi các tần số riêng của các 
mode dao động uốn và xoắn tiến gần đến nhau. Do đó, trong thực tế thiết kế cầu, tần số dao động 
xoắn fα phải lớn hơn hai lần tần số dao động uốn theo phương đứng fh. 

Tác giả Selberg bổ sung thêm hệ số kinh nghiệm 
240,52 /mb I , biểu thức cho vâṇ tốc 

flutter Uf có dạng [5]: 

  
2

0,52 1 / /f d hU U b m I   
 

 (4) 

Với m là khối lượng trên một đơn vị dài, b là một nửa bề rộng dầm cầu, b = B/2. 

Một số các công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng công thức Selberg cho kết quả phù hợp tốt 
khi dầm cầu có mặt cắt rộng, mảnh và thoát gió. Trong quá trình thiết kế cầu Little Belt tại Đan 
Mạch, các kết quả thực nghiệm trong hầm gió chỉ ra rằng với mặt có dạng hộp thoát gió sẽ cho 
vận gió tới hạn tiến sát tới vận tốc gió lý thuyết, trong khi đó dầm cầu có mặt cắt dạng cản gió hoặc 
khung giàn sẽ có sự khác biệt lớn giữa vận tốc gió tới hạn đo trong hầm gió và vận tốc flutter lý 
thuyết [3]. 

 

 

 

 

U 
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Hình 2. Bốn mô hình dầm cầu được thực nghiêṃ trong quá trình thiết kế cầu Little Belt [3] 

2.3. Các công thức gần đúng xác điṇh các tần số riêng cơ bản của cầu dây văng [4] 

Giả sử đô ̣võng của dầm cầu có daṇg hình sin, với: 

  0 sin /w w x L  (5) 

Theo công thức Rayleigh, ta có công thức xác điṇh đô ̣cứng chống uốn: 

 
4

20

2

0

sin 2

L

w S
h SL

S

p wdx
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k EI
L a L

w dx

  
    

   






  (6) 

Để xác điṇh đô ̣cứng chống xoắn, ta phân ra hai trường hợp là thiết diêṇ có chu tuyến hở và 
thiết diêṇ có chu tuyến kín (hình 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 3. Mô hình cầu dây văng 

 

 

 

 

 

           a. Thiết diêṇ có chu tuyến hở                            b. Thiết diêṇ có chu tuyến kín 

Hình 4. Mặt cắt dầm cầu có dạng chu tuyến hở và kín 

Thiết diêṇ có chu tuyến hở: 

 
2

hk k e  (7) 

Thiết diêṇ có chu tuyến kín: 

  
2

/ Tk L GI   (8) 

với L là chiều dài nhịp chính của cầu; G là modul đàn hồi trượt; IT là momen tiết diện xoắn 
của dầm cầu. 

 a

/ 0.43cr fU U 

/ 0.62cr fU U 

/ 0.91cr fU U 

/ 0.77cr fU U 

 b

 c

 d

0e 

BB

ee



 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 51-8/2017                                         69 

Từ độ cứng chống uốn, độ cứng chống xoắn và xác định thêm khối lượng m, momen quán 
tính khối I trên một đơn vị chiều dài cầu, ta sẽ xác định được các tần số dao động riêng của dầm 
cầu: 

    / / 2 ; / / 2h hf k I f k m      (9) 

3. Ví dụ tính toán 

Trong mục này, tác giả trình bày việc xác định vận tốc flutter tới hạn cho cầu Normandie tại 
Pháp và một số cầu dây văng được xây dựng tại Việt Nam theo công thức Selberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 5. Cầu Normandie - Pháp (nguồn: internet)    Hình 6. Cầu Trần Thị Lý - Việt Nam (nguồn: internet) 

3.1. Cầu Normandie - Pháp 

Các thông số của dầm chủ cầu Normandie [4, 7]: B = 23,8m/s, Iz = 1,05m4; Iy = 33,1m4; Ip = 

34,1m4; IT = 4,0m4; m = 9,83t/m; I = 378tm2/m; E = 210000MN/m2; G = 81000MN/m2. Các tham số 

của tru ̣cầu: Iz = 108,5m4; EC = 40000MN/m2. Các tham số của dây: AS = 90cm2; αS = 220; Ew = 

147200MN/m2. 

Từ các công thức đã nêu ở trên, ta sẽ xác định được: 

+ Tần số dao động uốn fh = 0,239Hz; 

+ Tần số dao đôṇg xoắn fα = 0,54Hz; 

+ Vận tốc mất ổn định xoắn Ud = 84,9m/s; 

+ Vận tốc flutter tới hạn xác định theo công thức Selberg Uf = 54,84m/s. 

3.2. Xác định gần đúng vận tốc flutter tới hạn theo công thức Selberg cho một số cầu dây 

văng được xây dựng tại Việt Nam 
 

Bảng 1. Thông số dầm chủ và vận tốc flutter tới hạn tính theo công thức Selberg 
của một số cầu dây văng xây dựng tại Việt Nam [8] 

Tên cầu B (m) m (t/m) I (tm2/m) fh (Hz) fα (Hz) Ud (m/s) Uf (m/s) 

Trần Thị Lý 34,5 67,35 5145 0,3981 1,2488 520,52 360,41 

Nhật Tân 35,6 42,04 5355,1 0,197 0,662 272,81 170,08 

Cao Lãnh 27,5 52,039 3968,53 0,296 0,620 284,74 163,25 

Vàm Cống 25,8 27,67 1905 0,2359 0,5067 171,85 98,61 

Rạch Miễu 15,7 36,2 1116,6 0,3302 0,8613 367,51 209,84 

4. Kết luận 

Trong bài báo này, tác giả đã trình bày cách xác định gần đúng vận tốc flutter tới hạn theo 

công thức của Selberg cũng như xác định gần đúng các tần số riêng cơ bản của cầu dây văng dựa 

trên các tài liệu chuyên ngành về động lực học cầu dây văng và khí động học cầu treo. Việc sử 

dụng công thức Selberg sẽ giúp cho người kỹ sư thiết kế cầu có thể đưa ra đánh giá sơ bộ ban 

đầu về ổn định khí động của dây văng dưới tác dụng của gió khi chưa có điều kiện tiến hành thực 

nghiệm trong hầm gió. Đối với một số cầu dây văng được xây dựng tại Việt Nam (trong bảng 1), 

các hồ sơ thiết kế kháng gió [8] đều không nêu rõ giá trị cụ thể của vận tốc gió tới hạn mà chỉ đưa 
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ra kết luận rằng qua thí nghiệm hầm gió cho thấy cầu có vận tốc gió tới hạn lớn hơn vận tốc gió 

thiết kế. Các kết quả tính trong bảng 1 đưa ra các đánh giá gần đúng về vận tốc gió tới hạn của 

các cây cầu trên.  
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PHÂN TÍCH MÔ HÌNH SỐ ĐỂ XÁC ĐỊNH ỨNG XỬ CỦA THÙNG BÊ TÔNG 
THÀNH MỎNG CỐT THANH FRP 

NUMERICAL ANALYSIS FOR DETERMINATION OF BEHAVIOR OF THIN 
CONCRETE BLOCK REINFORCED BY FRP 

TRẦN LONG GIANG 
Viện Nghiên cứu Phát triển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

 
Tóm tắt 

Trong bài báo này, tác giả phân tích các cơ chế phá hủy của thùng bê tông thành mỏng  
phần mềm SAP2000. Tác giả cũng so sánh kết quả mô hình tính toán bằng phần mềm 
SAP2000 với kết quả thí nghiệm dùng để kiểm chứng kết quả tính toán trong bài báo. 

Từ khóa: Thùng bê tông thành mỏng cốt thanh FRP, bản thành, bản đáy, mô hình số. 
Abstract  

In this paper, the author has studied effects of anchored method on internal force 
distribution of element of construction by SAP2000. The author also makes the comparison 
between the results of SAP2000 with results of the physical model to validate conclusion of 
this paper. 

Keywords: Thin concrete block reinforced by FRP, vertical shell, bottom shell, numerical model. 

1. Đặt vấn đề 

Hiện nay ở Việt Nam ý tưởng sử dụng vật liệu FRP thay cho cốt thép trong thi công các 
thùng bê tông cốt thép truyền thống để xây dựng kè bờ, đê chắn sóng và cầu phao và công trình 
bến đã được áp dụng tại một số công trình có quy mô nhỏ, đồng thời ứng dụng này cũng đang thu 
hút được sự quan tâm rất lớn của các nhà nghiên cứu và các đơn vị thi công xây dựng công trình.   

Các nguyên tắc chung tính toán kết cấu bê tông sử dụng thanh FRP thay thế cho cốt thép 
đã được xây dựng và công bố năm 2015, [1], [2], tuy vậy việc phân tích kỹ ứng xử của các bộ 
phận bản thành, bản đáy khi chịu tải trọng tác động chưa được nghiên cứu hoàn chỉnh, đa phần 
các nghiên cứu mới dừng lại ở mức nêu hiện tượng nhưng việc phân tích nguyên nhân của hiện 
tượng chưa được đề cập đến.  

Việc mô phỏng số là một cơ sở quan trọng để tìm hiểu rõ cơ chế làm việc của kết cấu từ đó 
giải thích được ứng xử của kết cấu một cách chính xác. Chính vì vậy, trong bài báo này tác giả sử 
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dụng phần mềm SAP2000 để lập mô hình số đi sâu phân tích ứng xử của bản thành, bản đáy của 
kết cấu thùng bê tông thành mỏng cốt thanh FRP dưới tác dụng của lực gây phá hoại. 

2. Xây dựng mô hình tính toán của thùng bê tông thành mỏng cốt thanh FRP bằng phần 
mềm SAP2000 

Nguyên tắc mô hình hóa thùng bê tông thành mỏng cốt thanh FRP trong SAP2000 cũng 
tương tự như mô hình thùng bê tông cốt thép truyền thống, tức là yêu cầu đầu vào phải có tải 
trọng, các thông số hình học của kết cấu, các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu làm kết cấu công trình. Sau 
đó ta phải khai báo các điều kiện ràng buộc của kết cấu, sau khi mô hình hóa kết cấu, ta chọn các 
tổ hợp tải trọng và tiến hành tính toán để xác định nội lực và chuyển vị,…[3]. 

2.1. Số liệu đầu vào 

Để phân tích ứng xử của thùng bê tông thành mỏng cốt thanh FRP, trong bài báo này, tác 
giả lựa chọn mô hình kết cấu thùng bê tông thành mỏng có kích thước LxBxH=6mx2,4mx1,4m đã 
được sản xuất và bán trên thị trường của Công ty Cổ phần Xây dựng và tư vấn đầu tư Hoàng Lê 
được trình bày trong hình 1. 

Kết cấu thùng được mô hình dưới dạng khối không gian bao gồm phần tử thanh (dầm dọc 
và dầm ngang), phần tử tấm (bản thành và bản đáy).  

Mô hình hóa các thông số của vật liệu như sau: 

- Bê tông: khối lượng riêng  = 2,45T/m3; E = 36.106N/m3; Hệ số poát xông µ = 0,20.  

- Thanh FRP có đường kính D10mm, có Mô đun đàn hồi khi kéo, E = 75000 MPa, Hệ số 
poát xông µ = 0,30. Chi tiết chỉ tiêu cơ lý xem trong [1] và [5]. 

Mô hình hóa các mặt cắt hình học tiết diện dầm như sau: 

- Dầm dọc trên DD1: 275x275x6000mm: chiều cao h = 275mm, chiều rộng b = 275mm, 
chiều dài dầm l = 6000mm.  

- Dầm ngang trên DN1: 275x275x2400mm: chiều cao h = 275mm, chiều rộng b = 275mm, 
chiều dài dầm l = 2400mm.  

- Dầm dọc dưới DD2: 275x275x6000mm: chiều cao h = 275mm, chiều rộng b = 275mm, 
chiều dài dầm l = 6000mm.  

- Dầm ngang dưới DN2: 275x275x2400mm: chiều cao h = 275mm, chiều rộng b = 275mm, 
chiều dài dầm l = 2400mm.  

-Sườn gia cường bản thành S1 có mặt cắt ngang trên: 80x50mm, mặt cắt ngang dưới 
230x50mm. 

- Phía dưới thùng được gia cố bằng các dầm dọc DD3 và dầm ngang DN3 chia lưới ô cờ 
với khoảng cách 500mm, có kích thước mặt cắt ngang 50x230mm. 

 

 

Hình 1. Kết thùng bê tông thành mỏng cốt thanh FRP thực và mô hình trong SAP2000 

Số liệu tải trọng đầu vào để phân tích kết cấu thùng bê tông thành mỏng cốt thanh FRP 

được lựa chọn trên cở sở các giá trị tải trọng được dùng để thí nghiệm mẫu đến phá hủy trình bày 

cụ thể như trong bảng 1, vị trí các điểm đặt lực giống như trong thí nghiệm mẫu phá hủy được 

trình bày trong các hình 2, 3 và 4. 
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Bảng 1. Số liệu tải trọng dùng trong tính toán bằng SAP2000 

STT Tải trọng kích Đơn vị Giá trị 

1 TH1. Tải trọng tác dụng lên bản thành từ trong ra T 3,5 

2 TH2. Tải trọng tác dụng lên bản thành từ ngoài vào T 8,0 

3 TH3. Tải trọng tác dụng lên bản đáy T 30 

 

Hình 2. Mẫu thí nghiệm bản thành tải trọng từ 

trong ra 

 

Hình 3. Mẫu thí nghiệm bản thành tải trọng từ 

ngoài vào 

 

Hình 4. Mẫu thí nghiệm bản đáy 

2.2. Tính toán chuyển vị kết cấu thùng bê tông thành mỏng thanh FRP bằng SAP2000 

2.2.1. Trường hợp 1 (TH1). Tải trọng tác dụng lên bản thành từ ngoài vào 

Kết quả tính toán chuyển vị tại vị trí sườn số 4 (S4) và số 10 (S10) nơi đặt tải trọng tập trung 
của thùng bê tông thành mỏng cốt thanh FRP (TH1: tải trọng tác dụng từ ngoài vào trong như hình 
2) được trình bày như sau:  

- Chuyển vị lớn nhất trong S4. um =17,396, mm; 

- Chuyển vị lớn nhất trong S10. um =17,396 mm; 

- Mmax =130T.m (Chi tiết phân bố mô men trên hình 5). 
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Hình 5. Phân bố mô men trường hợp tải trọng lên bản thành từ ngoài vào 

2.2.2. Trường hợp 2 (TH2). Tải trọng tác dụng lên bản thành từ trong ra 

Kết quả tính toán nội lực tại vị trí sườn S4 và S10 trong TH2 được trình bày như sau:  

- Chuyển vị lớn nhất trong S4. um =7,56mm; 

- Chuyển vị lớn nhất trong S10. um = 7,56mm; 

- Mmax =34,45T.m (Chi tiết phân bố mô men trên hình 6). 

 

Hình 6. Phân bố mô men trường hợp tải trọng lên bản thành từ trong ra 

2.2.3.Trường hợp 3 (TH3). Tải trọng tác dụng lên bản đáy 

Kết quả tính toán nội lực tại vị trí sườn S4 và S10 của thùng bê tông thành mỏng cốt thanh 

FRP (hình 4) được trình bày như sau:  

- Chuyển vị lớn nhất trong S4. um =4,52mm; 

- Chuyển vị lớn nhất trong S10. um = 4,52mm; 

- Mmax=100T.m (Chi tiết phân bố mô men trên hình 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7. Phân bố mô men trường hợp tải trọng lên bản đáy 
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3. So sánh kiểm chứng kết quả mô hình số trong SAP2000 với kết quả thí nghiệm 

Việc tiến hành thí nghiệm thùng bê tông thành mỏng đã được thực hiện bởi Viện khoa học 
công nghệ xây dựng - Bộ xây dựng - Số 81, Trần Cung, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội theo 
hợp đồng ký kết giữa Viện khoa học công nghệ xây dựng và Công ty cổ phẩn tư vấn xây dựng 
Hoàng Lê. Công tác thí nghiệm được thực hiện trực tiếp ngoài hiện trường tại bãi sản xuất thùng 
bê tông thành mỏng cốt thanh polyme của Công ty cổ phẩn tư vấn xây dựng Hoàng Lê - Địa chỉ: 
138 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng. Sơ đồ bố trí đồng hồ đo chuyển vị trong thí nghiệm mẫu phá 
hủy được thể hiện trên hình 8. Kết quả đo chuyển vị trong thí nghiệm mẫu đến phá hủy ngoài hiện 
trường được tổng hợp như sau: 

Trường hợp 1. Tải trọng tác dụng lên bản thành từ ngoài vào: 

- Chuyển vị lớn nhất trong S4. ut =18,3 mm; (Tại vị trí đặt lực); 

- Chuyển vị lớn nhất trong S10. ut =18,57mm; (Tại vị trí đặt lực). 

Trường hợp 2. Tải trọng tác dụng lên thành từ trong ra: 

- Chuyển vị lớn nhất trong S4. ut =9,2mm; 

- Chuyển vị lớn nhất trong S10. ut = 9,37mm. 

Trường hợp 3. Tải trọng tác dụng lên bản đáy 

- Chuyển vị lớn nhất trong S4. ut =4,2mm; 

- Chuyển vị lớn nhất trong S10. ut =4,8mm. 

  

Hình 8. Sơ đồ bố tri đồng hồ đo chuyển vị 

Để kiểm chứng kết quả của mô hình số trong SAP2000, tác giả so sánh kết quả của ứng 

suất và chuyển vị của sườn đứng gia cường của mô hình số trong SAP2000 và kết quả đo trong 

thí nghiệm tại vị trí sườn S4 và  S10 (vị trí tải trọng tác dụng). 

Bảng 2.  So sánh kết quả ứng suất và chuyển vị ứng với 03 trường hợp tải trọng 

Trường hợp TH1(S4) TH2 (S4) TH3 (S4) TH1(S10) TH2 (S10) TH3 (S10) 

Sai số chuyển vị  5,0% 18,0% 8,0% 6,3% 19,3% 5,8% 

4

1 2

3
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Từ kết quả so sánh ở bảng 2 ta nhận thấy sai số của chuyển vị đều tương đối lớn (đều trên 
5%), tuy nhiên tất cả sai số này đều không vượt quá 20%. Trường hợp 2, khi tải trọng từ trong ra 
ngoài thì sai số giữa mô hình số và kết quả thí nghiệm là lớn 18% (tại S4) và 19,3% (tại S10). 

4. Kết luận 

Thông qua các kết quả tính toán bằng phần mềm SAP2000, ta có thể rút ra một số kết luận 
sau: 

- Bản thành khi chịu lực ngang từ trong ra ngoài kém hơn chịu lực ngang từ ngoài vào trong. 

- Phân bố nội lực và chuyển vị rất lớn tại vị trị các sườn có điểm đặt lực tập trung; 
- Thông qua mô hình vật lý ta thấy sự xuất hiện của các vết nứt là rất nhanh và nhiều tại 

sườn số 4 và 10 khi lực ngang từ trong ra ngoài, điều này dẫn đến sự khác nhau khá lớn về kết 

quả giữa mô hình số và thực nghiệm; 

- Kết quả của mô hình số trong SAP2000 được kiểm chứng bằng kết quả thí nghiệm trong 

mô hình vật lý bằng cách so sánh chuyển vị theo phương ngang của sườn S4 và S10. Sự khác 

biệt là không lớn vì vậy việc dùng phần mềm SAP2000 để phân tích ứng xử của bản thành, bản 

đáy của kết cầu thùng bê tông thành mỏng cốt thanh FRP là hoàn toàn tin cậy; 

- Thông qua phân tích nội lực và chuyển vị bằng mô hình SAP2000 tác giả kiến nghị cần 

tăng cường số lượng vách ngăn và sườn gia cường của thùng bê tông thành mỏng cốt thanh FRP. 
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ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO VỆ TRỤ CẦU TRÁNH VA CHẠM VỚI 
PHƯƠNG TIỆN THỦY 

PROPOSALS OF BRIDGE PIERS’ PROTECTION AGAINST VESSEL 
COLLISION 

 
TRẦN ĐỨC PHÚ 

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

Trong thời gian qua, số vụ tai nạn giữa phương tiện nổi và cầu có chiều hướng ngày càng 
gia tăng. Những vụ va chạm giữa phương tiện nổi và cầu không chỉ gây ra những thiệt hại 
to lớn đến kinh tế, xã hội mà còn để lại những tác hại xấu cho môi trường. Chính vì thế, 
các biện pháp đảm bảo an toàn cho các cây cầu trước các vụ tai nạn gây ra bởi các 
phương tiện thủy là rất cần thiết. Bài báo này giới thiệu các biện pháp bảo vệ trụ cầu, khu 
vực dễ xảy ra các vụ va chạm với phương tiện thủy, dựa trên tổng hợp các biện pháp bảo 
vệ cầu đã được sử dụng trên thế giới. 

Từ khóa: Phương tiện thủy, cầu, va chạm, an toàn hàng hải. 
Abstract 

Recently, the number of accidents between vessels and bridges has increased 
significantly. Such accidents not only have serious social and economic consequences but 
also include serious damage to the environment. Hence, protection of bridge piers against 
vessel collision has become essential. This article outlines the development of pier 
protection against vessel collision based collection from structural protection of bridges all 
over the world. 

Keywords: Vessel, bridge, collision, maritime safety. 
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1. Giới thiệu chung 

Trong thời gian vừa qua, đã có khá nhiều vụ va chạm giữa cầu với các phương tiện thủy 
xảy ra. Theo thống kê, từ năm 1960 đến 2007, trên thế giới đã có 34 vụ sập cầu và 346 nạn nhân 
được gây ra bởi va chạm với phương tiện nổi [1]. Từ năm 2010 đến nay, Việt Nam đã xảy ra một 
số vụ tai nạn giữa cầu và phương tiện nổi gây thiệt hại hết sức to lớn về kinh tế, xã hội. Tiêu biểu 
như tháng 7 năm 2010, do ảnh hưởng của bão, ba chiếc tàu biển trọng tải lớn đang neo đậu ở các 
đà đóng mới, sửa chữa tại Tổng Công ty công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng (Hải Phòng) bị trôi và va 
đập mạnh vào cầu Bính. Tháng 11 năm 2015, sà lan chở theo hơn 1.000 tấn đá xây dựng theo 
hướng từ hạ nguồn lên thượng nguồn sông Sài Gòn bất ngờ cabin va chạm vào nhịp cầu số 4 cầu 
Bình Lợi. Tháng 3 năm 2016, một tàu thủy trọng tải 3000 tấn khi di chuyển theo hướng thượng lưu 
về hạ lưu (xuôi từ Hải Phòng về Hải Dương) đã đâm vào trụ cầu An Thái - chiếc cầu nối huyện 
Kim Thành với huyện Kinh Môn (Hải Dương),... Trước những thiệt hại to lớn gây ra bởi va chạm 
giữa phương tiện thủy với cầu, cần thiết phải nghiên cứu các biện pháp bảo vệ cầu trước nguy cơ 
va chạm với phương tiện thủy [2]. Tuy nhiên, những nghiên cứu về các biện pháp phòng tránh va 
chạm tàu tại Việt Nam hiện nay còn rất hạn chế. Từ đó, tác giả đề xuất nghiên cứu về biện pháp 
bảo vệ cầu trước va chạm với phương tiện thủy. 

Các yếu tố quan trọng nhất của bất cứ nghiên cứu nào trong lĩnh vực va chạm giữa tàu và 
cầu là xác định lực va và thiết kế kết cấu bảo vệ khỏi lực va này. Trong phần tiếp theo, tác giả đưa 
ra một số biện pháp bảo vệ trụ cầu khỏi va chạm với phương tiện thủy được đúc rút từ những 
nghiên cứu của tác giả trong lĩnh vực này. 

  
Hình 1. Thí nghiệm va chạm của Woisin Hình 2. Lực va chạm theo thời gian đề xuất bởi Woisin 

2. Lực va chạm 

Nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực va chạm tàu được thực hiện bởi Minorsky dựa trên kết 
quả thực nghiệm của 26 vụ va chạm trực tiếp giữa hai tàu thủy vào năm 1958 [3]. 

Đối với bảo vệ trụ cầu, va chạm trực diện của tàu với tường cứng dựa trên kết quả nghiên 
cứu của Woisin [4] đã được đưa ra. Theo đó, Woisin phát triển mối quan hệ động lực học giữa lực 
va chạm theo thời gian như hình 1 và 2 với lực lớn nhất trong khoảng 0,1 đến 0,2 giây từ lúc bắt 
đầu va chạm gấp khoảng hai lần lực va trung bình sau vài giây. 

Từ kết quả thí nghiệm của Woisin, tác giả kết luận rằng lực va tĩnh của một tàu lớn với 
tường cứng tỉ lệ với căn bậc hai của tấn trọng tải (DWT) của tàu, xem hình 3. Tuy nhiên, trong 
quan hệ này một khoảng phân bố rộng của lực va cho các tàu có cùng DWT dựa theo các dạng 
kết cấu vỏ tàu và vận tốc va chạm. Từ đó, Svensson [5] đề xuất công thức tính lực va với độ phân 
tán ±50%. 

                              0,88 DW 50%P T  , với P  là lực va trung bình theo MN. (1) 
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Hình 3. Lực va tĩnh theo kích thước tàu Hình 4. Hàm mật độ xác suất của lực va tàu 

 Công thức này được Svensson đưa ra vào năm 1981 và được nghiên cứu và đề xuất trong 
tài liệu hướng dẫn thiết kế cầu về va chạm tàu của AASHTO [6]. Theo đó, quan hệ giữa phân bố 
của lực va trong nghiên cứu của Woisin kết hợp với đề xuất ±50% của Svensson được đưa ra 
trong hình 3. Giản lược phân bố rộng của lực va tính toán của Woisin bằng cách sử dụng đường 
phân chia 70% giá trị trung bình của lực va tàu để tính lực phản hồi của cầu và ước tính các thành 
phần để chống lại lực va chạm, xem hình 4. Đường 70% này dẫn đến sự tăng hệ số phân tính của 
đề xuất ±50% của Svensson từ 0.88 lên 0.98. Bên cạnh đó, Woisin cũng đề xuất thêm vào một hệ 

số / 8v  ứng với các vận tốc khác nhau. 

1,11 0,88 DW 0,122 DW
8

v
F T T v       (2) 

với F  là bình quân lực va theo MN và v  là tốc độ của tàu va theo m/s. 

 
 

 
Hình 5. Quan hệ lực va - vận tốc tàu 

theo AASHTO 
Hình 6. So sánh lực va lên tường cứng và cọc đàn hồi  

ứng với các phương pháp khác nhau 

 Tuy nhiên, lực va tối đa, ước tính gấp đôi lực trung bình, như trong hình 3, không được đề 
xuất trong chỉ dẫn kĩ thuật của AASHTO vì nó được xem xét trong khoảng thời gian quá ngắn từ 
lúc bắt đầu va chạm để có thể gây ra những vấn đề lớn cho hầu hết các kết cấu. Lực va trung bình 
theo thời gian tăng lên tới 70% mức phân tách để đảm bảo chắc chắn khi phân tích. 

Theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocode 1 [7], lực va chạm thiết kế được tính theo công thức: 

F Km v  , với K  là độ cứng tương ứng, m là khối lượng va chạm và v là vận tốc. 

Theo công thức của tiêu chuẩn châu Âu này, kết quả đưa ra cao hơn một lượng nhất định 
so với giá trị đưa ra bởi tiêu chuẩn AASHTO. Ngoài ra, còn có một số phương pháp để xác định 
lực va chạm, ví dụ như phương pháp của Pedersen và phương pháp của đại học Tongji. 

3. Kết cấu bảo vệ 

3.1. Một số dạng kết cấu bảo vệ trụ cầu 

Để bảo vệ cầu và các kết cấu khác trước va chạm của phương tiện thủy, có thể sử dụng 
một số cách sau: 

Thời gian (giây) 

L
ự

c
 v

a
 

(M
N

) 

E
UROCOD

E 

A
ASHTO 

T
ường 
cứng 

C
ọc đàn hồi 
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- Tránh va bằng cách đặt toàn bộ kết cấu cầu trên bờ; 

- Làm chệch hướng tàu bằng đảo nhân tạo hoặc kết cấu dẫn hướng; 

- Thiết kế trụ cầu đủ vững để chịu được va chạm trực tiếp. 

3.2. Đặt kết cấu trên bờ 

  

Hình 7. Cầu Tjörn cũ sau va chạm Hình 8. Thiết kế cầu Tjörn - Thụy Điển cũ và mới 

Cách an toàn nhất để bảo vệ trụ cầu khỏi va chạm tàu là đặt chúng lên trên bờ. Bằng cách 
này chi phí phụ trội do việc tăng chiều dài nhịp cầu có thể được tính vào phần chi phí tiết kiệm từ 
việc không phải dùng đến chi phí xây dựng công trình bảo vệ. Trong trường hợp cầu dạng vòm, 
phần vòm của cầu cần phải tránh ra vùng có thể bị tác động. Điển hình như việc xây dựng cầu 
Tjörn ở Thụy Điển. Sau khi xảy ra va chạm dẫn đến sập cầu, xem hình 7, kết cấu cầu mới được 
đưa ra như hình 8. Theo thiết kế mới, cầu được xây dựng có nhịp chính 366m, tăng từ cầu vòm 
ban đồ có nhịp 217m. Đồng thời, khoảng tĩnh cho toàn bộ chiều dài của nhịp chính là 45,3m. 

Bên cạnh cầu Tjörn, trên thế giới có rất nhiều cầu cũng áp dụng cách này để hạn chế va 
chạm với phương tiện thủy, ví dụ như cầu Yang Pu ở Thượng Hải, Trung Quốc, cầu Stonecutter ở 
Hồng Kông,... 

3.3. Đảo nhân tạo 

 

 

 

Hình 9. Cầu qua kênh Houston, TX, Mỹ Hình 10. Cầu qua kênh Neckar, Kirchheim, Đức 

 Với những vùng nước quá rộng để cầu có thể bắc qua mà không sử dụng trụ cầu trên kênh 
hành hải, nên sử dụng loại đảo nhân tạo này. Ưu điểm của phương pháp này là nó cho độ an toàn 
cao và cho phép dừng phương tiện thủy một cách từ từ, do đó hạn chế được gia tăng thiệt hại đối 
với vỏ tàu. Để bảo vệ khỏi ăn mòn, loại đảo này thực sự không yêu cầu duy tu mà chỉ đòi hỏi bồi 
đắp bổ sung thêm một lượng nhỏ sau va chạm. Việc sử dụng loại này thường bị hạn chế để nó 
không làm giảm mặt cắt ướt của dòng chảy dẫn tới tốc độ dòng chảy tăng lên một cách nguy hiểm. 

Cầu qua kênh Houston, TX, Mỹ (hình 9) và cầu Kap Shui Mun ở Hồng Kông là hai công trình 
tiêu biểu sử dụng đảo nhân tạo để bảo vệ trụ cầu. Hai cây cầu này được thiết kế với một trụ cầu 
được đặt trên bờ, đảo nhân tạo được xây dựng phục vụ cho trụ còn lại được đặt ở vị trí nước 
nông. 

3.4. Kết cấu dẫn hướng 

Kết cấu dẫn được thiết kế để đưa tàu ra xa khỏi trụ cầu hoặc thân cầu. Chúng thường 
không được thiết kế để chịu va chạm trực tiếp nhưng cho phép phương tiện thủy có kích thước 
vừa và nhỏ trượt qua. 

Kết cấu dẫn hướng đã được sử dụng để bảo vệ trụ cầu vượt sông Neckar gần Kirchheim, 
Đức, xem hình 10. Thành phần gia cường cho các tấm chắn bảo vệ là các ống thép chứa sỏi và 

Cầu mới 
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được khoan vào lớp đá phía dưới. Động năng sinh ra do va chạm trượt qua bị hấp thụ thông qua 
biến dạng dẻo của các ống thép. Phần chịu biến dạng chính của kết cấu dẫn hượng được tính sao 
cho nó nằm cách xa phần trụ cầu 10m. Dẫn tới, nó làm giảm phần luồng hàng hải đi 20 đến 40m. 
Vì lý do này, cầu này đã được xây dựng lại bằng cách sử dụng các trụ cầu cố định được thiết kế 
có khả năng chịu được lực va chạm của phương tiện thủy lên nó. 

3.5. Công trình bảo vệ độc lập 
 

 
 

 
Hình 11. Hệ thống bảo vệ nổi của cầu 

Zárate Brazo-Largo, Argentina 
Hình 12. Hệ thống bảo vệ trụ cầu Sunshine Skyway, Mỹ 

 Với một số cầu được xây dựng tại những khu vực có độ sâu lớn và những cầu này đã 
được xây dựng lâu đời nên phần trụ cầu không được thiết kế để chịu tải trọng do va chạm tàu, 
việc thiết kế một hệ thống bảo vệ trở nên cần thiết để giảm thiểu những thiệt hại đối với những cây 
cầu này. Cầu Zárate Brazo-Largo ở Argentina là một công trình tiêu biểu sử dụng kết cấu bảo vệ 
độc lập để tránh va chạm cho tàu có trọng tải lên tới 25000 DWT. Do cầu được xây dựng tại vùng 
nước có độ sâu lớn, thời gian xây dựng đã từ khá lâu nên các trụ cầu thiết kế không có khả năng 
chịu các tải trọng do va chạm tàu. Chính vì vậy, một trụ bê tông tròn độc lập được đề xuất xây 
dựng sử dụng cọc dài 70m có sàn dạng tam giác có thể chịu được va chạm tàu hoặc dẫn hướng 
cho tàu tránh khỏi trụ cầu. Tuy nhiên dựa trên chi phí xây dựng, chủ đầu tư đã lựa chọn sử dụng 
hệ thống bảo vệ nổi [8], hình 11. Nguy cơ rủi ro lớn nhất cho dạng công trình bảo vệ nổi này là nó 
có thể bị nhấn chìm xuống nước và để tàu vượt qua khi va chạm với một số loại mũi tàu có dạng 
thẳng hoặc dạng xà lan. 

Ngoài ra, công trình bảo vệ độc lập còn được sử dụng cho nhiều cầu khác trên thế giới, ví 
dụ như cầu Sunshine Skyway ở Tampa, FL, Mỹ (hình 12) và cầu Rosario-Victoria ở Argentina đã 
sử dụng các kết cấu trụ bảo vệ khác nhau để bảo vệ cầu khỏi va chạm với phương tiện thủy. 

3.6. Trụ cứng 

Một cách khác để bảo vệ trụ cầu khỏi va chạm tàu ở các vùng nước có độ sâu lớn là thiết kế 
các trụ cầu chịu được tải trọng gây ra do va chạm. Tải trọng theo phương đứng lên mố trụ cầu sẽ 
góp phần đáng kể trong việc chống lại tải trọng theo phương ngang. Đối với các mố trụ cầu xây 
dựng trên nền đá tại những vị trí không giá sâu, loại kết cấu này đem lại hiệu quả kinh tế hơn đáng 
kể so với sử dụng các kết cấu bảo vệ độc lập. Do các mố trụ cầu này có độ cứng lớn nên thế năng 
của tàu sẽ bị hấp thu chủ yếu bởi vỏ tàu, dẫn đến phần lớn hư hỏng sẽ xuất hiện ở vỏ tàu. Tuy 
nhiên, mức độ hư hỏng của tàu cũng lớn hơn so với việc sử dụng các kết cấu bảo vệ độc lập có 
mức độ đàn hồi tốt hơn. 

4. Đề xuất phương án bảo vệ trụ cầu phù hợp với điều kiện Việt Nam 

Đặc điểm mưa nhiều ở Việt Nam đã tạo ra một số lượng sông suối rất lớn. Do các sông bắt 
nguồn từ các núi cao nên sông ở thượng lưu rất dốc, dẫn đến vào mùa mưa sông chảy xiết, khi 
chảy về đồng bằng, sông uốn khúc quanh co. Chính các yếu tố này đã dẫn đến việc cần thiết phải 
xây dựng các kết cấu bảo vệ cầu khỏi các va chạm với phương tiện thủy. Với các cầu xây mới, tùy 
thuộc kinh phí xây dựng cũng như các yếu tố khác như bề rộng lòng sông, điều kiện địa chất, địa 
hình và mật độ giao thông đường thủy, có thể lựa chọn biện pháp bảo vệ trụ cầu phù hợp như sử 
dụng trụ cứng có khả năng chịu được tải trọng do va chạm, xây dựng trên các đảo nhân tạo với 
các sông có bề rộng lớn hoặc đặt trụ cầu trên bờ với các sông có bề rộng hẹp.  
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Hình 15. Trụ cứng bảo vệ cầu Mỹ Thuận 

 
 

Hình 14. Kết cấu trụ cầu Mỹ Thuận 

Ví dụ như cầu dây văng Mỹ Thuận được xây dựng bắc qua sông Tiền sử dụng các cọc dài 
lên tới 100m. Do hiện tượng xói lở, độ sâu nước dao động từ 16 đến 25m [5]. Chính vì vậy, mố trụ 
cầu theo hướng xuôi dòng phải được thiết kế theo AASHTO [6] để chịu được tải trọng va chạm lên 
tới 32MN. Trong trường hợp xảy ra va chạm, theo thiết kế này, phần thế năng của tàu sẽ bị hấp 
thu bởi biến dạng của vỏ tàu và chuyển vị của đầu cọc. Phần năng lượng còn lại của va chạm sẽ 
bị đàn hồi lại bởi các cọc. Để tránh những va chạm có thể xảy ra trong tương lai bởi các phương 
tiện thủy lớn hơn, mố trụ cầu đã được thiết kế để chịu tải trọng theo hướng xuôi dòng lên tới 
39MN. 

Ngoài ra, với các cầu đã xây dựng từ trước, có thể xem xét việc hạn chế thiệt hại gây ra bởi 
va chạm với phương tiện thủy bằng cách lựa chọn biện pháp sử dụng các kết cấu bảo vệ trụ cầu 
độc lập hoặc kết cấu dẫn hướng để bảo vệ trụ cầu. 

5. Kết luận 

Cùng với sự phát triển không ngừng của phương tiện thủy và công nghệ xây dựng các công 
trình giao thông, đặc biệt là xây dựng cầu, yêu cầu cấp thiết cần phải có các biện pháp bảo vệ cầu 
khỏi các vụ va chạm với phương tiện thủy. Đúc rút từ quá trình nghiên cứu va chạm giữa cầu và 
phương tiện thủy, tác giả đã đề xuất một số biện pháp bảo vệ trụ cầu, khu vực dễ xảy ra các vụ va 
chạm với phương tiện thủy. 
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ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THIẾT BỊ ĐO VÀ PHÂN TÍCH ÂM THANH 
VMU-SLM. 01 

EVALUATING THE ACCURACY OF SOUND LEVEL METER VMU-SLM01 

ĐỖ ĐỨC LƯU, VƯƠNG ĐỨC PHÚC 
Viện Nghiên cứu Phát triển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 
Thiết bị đo phân tích âm thanh VMU-SLM01 đã được chế tạo lần đầu tiên tại Đại học 
Hàng hải Việt Nam. Bài báo đánh giá độ chính xác của thiết bị VMU-SLM. 01.Các tác giả 
đã thực nghiệm đo và xử lý số liệu âm thanh tại Phòng thí nghiệm Viện NCPT, Phòng thí 
nghiệm động lực - Trung tâm thực hành Khoa Máy tàu biển và trên tàu Sao Biển. Kết quả 
đo thu được của thiết bị trong các nghiên cứu có độ chính xác cao, sai số không quá 
4.5% so với thiết bị chuẩn SVAN 954A của hãng SVANTEK.  

Từ khóa: Thiết bị đo âm thanh, bộ lọc âm thanh, phân tích âm thanh, SVAN 954A. 
Abstract 

The sound level meter, called by VMU-SLM01 was firstly built in Vietnam Maritime 
University.The article refers to the evaluation of the accuracy of the equipment VMU-
SLM01. The authors carry out series sound experiments and the measured data 
processing at the following diesel working spaces: the dynamic laboratory of IRD - VMU; 
the diesel propulsion plant laboratory of Training center of The Marintime enginneering 
falcult; and the engine room of the SAOBIEN training ship. The obtained results of the 
data analysis on the sound propeties, measured by VMU-SLM01 and by the standard 
equipment SVAN 954A of SVANTEK company show that the differents of the studied 
features of the two parralell-obtained sound signals on the same working place are 
smaller than 4.5%. The research result proves that the made VMU-SLM01 of the 
authourds has the permit exactness.   

Keywords: Sound Level Meter, octave, noise analysis, SVAN 954A. 

1. Đặt vấn đề 

Các tác giả của công trình [1, 2] đã phân tích việc chế tạo thiết bị đo và phân tích âm thanh 
theo công nghệ tích hợp bộ thu thập dữ liệu DAQ-NI (hãng National Instruments, Hoa Kỳ) và phần 
mềm lập tình trên LabView cũng của công ty này. Thiết bị đo và phân tích âm thanh đã được xây 
dựng lần đầu tiên tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, có tên là VMU-SLM01 (Sound Level 
Meter-VMU, phiên bản 01). Sau khi hoàn thiện thiết bị cần phải được hiệu chỉnh và đo thực 
nghiệm tại nhiều môi trường khác nhau để kiểm tra và đánh giá kết quả. Để hiệu chuẩn thiết bị đo 
tại phòng thí nghiệm nhóm tác giả sử dụng đồng thời thiết bị đo âm thanh SVAN 945 [3] của hãng 
SVANTEK có đầy đủ các chức năng (tuy nhiên chỉ có 1 kênh) và thiết bị phát âm thanh chuẩn luôn 
phát ra nguồn âm thanh có độ lớn 114dB (dùng để hiệu chuẩn). Thao tác đo được thực hiện lần 
lượt khi thay đổi các tham số trên giao diện người sử dụng (hình 1) dưới đây: Thay đổi trọng số A, 
C (Weighting); bộ lọc (1/3 Octave); chế độ đo (Mode); khu vực đo (Area).  

Trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, đo, hiệu chuẩn: 

a. Vị trí thí nghiệm đo âm thanh khi các hệ động lực máy diesel hoạt động 

- Tại phòng làm việc của Viện Nghiên cứu Phát triển; 

- Tại phòng thí nghiệm động lực thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển: diesel - máy phát điện, 
thay đổi tải bằng bể thủy lực (phòng thí nghiệm 1); 

- Tại phòng thí nghiệm hệ động lực thuộc Trung tâm huấn luyện thực hành - Khoa Máy Tàu 
biển: động cơ diesel lai phanh thủy lực (phòng thí nghiệm 2). 

- Tại buồng máy tàu SAO BIỂN thuộc trung tâm Huấn luyện thuyền viên.  

b. Trang thiết bị đo âm thanh 

- Thiết bị đo âm thanh chuẩn: SVAN 954A của hãng SVANTEK. 

- Thiết bị đo âm thanhVMU-SLM01 gồm: DAQ - NI (hai kênh), CPU và bộ microphone. Kênh 
1 của thiết bị sử dụng Micro DM-1300 hãng TOA [4], kênh 2 - Micro loại G.R.A.S. Type 40PP [5]. 
Các micro này được lắp đặt trên giá đỡ, có thể thay đổi độ cao Boom Mic Stand [6] (hình 2). Khi đo 
Micro của thiết bị đo và thiết bị chuẩn được hướng đặt ở cùng vị trí để đảm bảo cùng độ lớn về 
tiếng ồn trong môi trường.  
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Hình 1. Giao diện thiết bị đo 

 

Hình 2. Bố trí thiết bị khi đo thực nghiệm trên tàu Sao Biển 

Sau khi hoàn thành việc hiệu chuẩn, thiết bị được sử dụng để đo âm thanh tại các không 
gian có nguồn gây âm thanh nêu trên. Kết quả được phân tích, đánh giá và đưa ra sai số của thiết 
bị này tại các môi trường khác nhau theo công thức: 

%100
0

0

X

XX
X i         

Trong đó: X  là sai số; iX  là giá trị đo được tại kênh thứ i (i=1 hoặc 2) của thiết bị đo; 0X  là 

giá trị đo được của SVAN 945. 

2. Kết quả đo âm thanh 

Trong phạm vi bài báo, chúng tôi trích dẫn một số kết quả đo và xử lý âm thanh từ cơ sở dữ 
liệu nghiên cứu khá công phu mà nhóm tác giả đã thực hiện. 

2.1. Tại phòng làm việc của VNCPT 

Nhóm tác giá đo tại phòng làm việc của Viện nghiên cứu Phát triển, khi phát ra các nguồn 
âm có độ lớn khác nhau. Kết quả được thể hiện tại bảng 1.  
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Bảng 1. Phân tích kết quả đo trong phòng thí nghiệm, Viện NCPT (dB) 

STT 1  2  3  4  5  6  7  8  

SVAN 954A 58.0 64.0 71.0 85.0 96.0 114.0 119.0 125.0 

VMU-SLM01 kênh 1 56.5 63.0 70.0 84.0 95.0 114.0 118.0 122.0 

Sai số (%) 2.59 1.56 1.41 1.18 1.04 0.00 0.84 2.40 

VMU-SLM01 kênh 2 58.0 64.0 72.0 86.2 97.0 114.0 120.0 126.0 

Sai số (%) 0.00 0.00 1.41 1.41 1.04 0.00 0.84 0.80 

Sai số lớn nhất (%) 2.59   1.41     

Qua bảng 1 ta nhận thấy kết quả nhận được từ kênh 1 (sử dụng micro TOA và bộ khuếch 
đại) có độ chính xác kém hơn (sai số lớn nhất là 2.59%) so với kết quả từ kênh 2 (sử dụng micro 
chuyên dụng G.R.A.S (sai số lớn nhất là 1.41%).  

2.2. Tại phòng thí nghiệm số 2 (Khoa Máy tàu biển) 

 Tương tự như đo tại phòng làm việc, kết quả đo được thể hiện trên bảng 2. 

Bảng 2. Phân tích kết quả đo tại phòng thực hành Khoa Máy tàu biển (dB) 

STT 1  2  3  4  5  6  7  8  

SVAN 954A 54.2 60.2 67.2 81.2 92.2 110.2 115.2 121.2 

VMU-SLM01 kênh 1 52.6 59.6 66.6 80.6 91.6 110.6 114.6 118.6 

Sai số (%) 2.95 1.00 0.89 0.74 0.65 0.36 0.52 2.15 

VMU-SLM01 kênh 2 54.4 60.4 68.4 82.1 93.4 110.4 116.4 122.4 

Sai số (%) 0.37 0.33 1.79 1.1 1.30 0.18 1.04 0.99 

Sai số lớn nhất (%) 2.95    1.3    

2.3. Trên tàu huấn luyện Sao Biển 

 Khi đo độ ồn trên tàu Sao Biển nhóm tác giả đo tại các khu vực có độ ồn khác nhau theo 
yêu cầu của đăng kiểm [6] như: Buồng máy, buồng điều khiển, buồng lái, buồng ở,… Kết quả 
được thể hiện trên bảng 3. 

Bảng 3. Phân tích kết quả đo trên tàu Sao Biển (dB) 

STT 1  2  3  4  5  6  7  8  

SVAN 954A 53.4 59.4 66.4 76.4 80.6 88.7 91.0 93.6 

VMU-SLM01 kênh 1 51.8 58.8 65.8 79.8 83.1 86.3 92.2 93.0 

Sai số (%) 3.0 1.0 0.9 4.5 3.1 2.7 1.3 0.6 

VMU-SLM01 kênh 2 53.1 58.9 67.2 76.1 81.0 89.2 91.4 93.8 

Sai số (%) 0.6 0.8 1.2 0.4 0.5 0.6 0.4 0.2 

Sai số lớn nhất (%)   1.2 4.5     

 
3. Xử lý kết quả và đánh giá 
3.1. Đánh giá kết quả 

Thông qua kết quả nhận được từ bảng 1 đến bảng 3, ta nhận thấy sai số lớn nhất của thiết 
bị khi sử dụng micro DM-1300 là 4.5%, còn sai số khi sử dụng Micro loại G.R.A.S chỉ là 1.41%. Kết 
quả này là hoàn toàn chấp nhận được khi đo tại các môi trường phức tạp khác nhau. Trong quá 
trình đo các thông tin được hiển thi trên giao diện như: Giá trị, phổ tần, khu vực đo, các thông tin 
cảnh báo. Hình 3, hình 4 khi đo thực nghiệm trên tàu Sao Biển. Hình 3 khi đo tại buồng điều khiển 
trung tâm (ECR), độ ồn nhận được là 91.35 dB. Giá trị này vượt quá quy định cho phép nên đèn 
cảnh báo Over range sáng đỏ. Hình 4 là kết quả khi đo tại buồng máy (ER), giá trị độ ồn là 
96.74dB nằm trong giá trị cho phép nên (đèn sáng màu xanh và hiển thị Normal). Việc chọn bộ lọc 
Full octave cho phép quan sát chi tiết hơn phổ tần của độ ồn (đây là thông tin qua trọng trong xác 
định nguồn gây ra độ ồn). 



 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 51-8/2017                                         84 

 

Hình 3. Kết quả thực nghiệm khi chọn khu vực đo là ECR, trọng số A 

 

Hình 4. Kết quả thực nghiệm khi chọn khu vực đo là ER, trọng số C 

3.2. Lưu trữ in ấn dữ liệu tín hiệu độ ồn 

Trên giao diện người dùng có thể lưu thông tin thông qua nút ấn “Save data”. Trong quá 
trình đo nếu ấn vào nút này, các thông số được tự động lưu lại kèm theo thông tin về thời gian, các 
kênh đo lường. Các file thông tin được mở bằng các phần mềm phổ biến và đơn giản như Office, 
Notepad, Wordpad. Từ file thông tin ta dễ dàng đối chiếu, so sánh cũng như khôi phục toàn bộ dữ 
liệu trong quá trình đo. 

4. Kết luận 

Thiết bị VMU-SLM01 đo thử nghiệm và hiệu chỉnh nhiều lần tại: Khoa Máy tàu biển, Viện 
Nghiên cứu phát triển và tàu SAO BIỂN.   

Thiết bị đã tự động nhận dạng phần cứng tích hợp trong thiết bị và xử lý tín hiệu âm thanh 
đầu vào nhận được từ Microphone trên phần mềm LabVIEW. Phần mềm xây dựng có giao diện 
thuận tiện cho người dùng, có các chức năng như lưu trữ, in ấn, phân tích dữ liệu, hiển thị kết quả 
mức độ âm thanh cũng như phổ tần của tín hiệu tương tứng với các chế độ lựa chọn (trong số A, 



 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 51-8/2017                                         85 

B hoặc C). Kết quả nhận được có độ chính xác cao so với thiết bị chuẩn châu Âu đang được sử 
dụng trọng thực tế. 
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ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG TAY MÁY ĐÔI 
 ROBUST ADAPTIVE CONTROL OF DUAL-ARM MANIPULATORS 

 
LÊ ANH TUẤN, ĐỖ ĐỨC LƯU 

Viện Nghiên cứu Phát triển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
 

Tóm tắt 
Chúng tôi đề xuất một bộ điều khiển thích nghi bền vững cho rô bốt kiểu tay đôi dựa trên 
cấu trúc của điều khiển trượt bậc 2 (SOSMC). Kỹ thuật thích nghi tham chiếu mô hình 
(MRAC) được sử dụng để xây dựng một cơ cấu thích nghi từ đó ước lượng các tham số 
chưa biết của rô bốt. Như thế, bộ điều khiển không cần nhiều thông tin về các tham số 
của hệ động lực. Chất lượng của bộ điều khiển được kiểm chứng thông qua mô phỏng 
một tay máy đôi 4 bậc tự do. Kết quả cho thấy hệ thống điều khiển đề xuất bền vững với 
nhiễu và sự biến đổi tham số. 

Từ khóa: Tay máy đôi, điều khiển thích nghi tham chiếu mô hình, ước lượng tham số, điều khiển 
bền vững. 
Abstract 

We propose a robust adaptive controller for dual-arm robots based on the frame of 
second-order sliding mode control (SOSMC). The model-reference adaptive control 
(MRAC) is utilized for constituting an adaptation mechanism to estimate the unknown 
robot parameters. By doing so, the controller does not require the knowledge of many 
robot parameters. The control system is robust with disturbances and parametric 
uncertainties. The quality of proposed controller is investigated through a 4 DOFs dual-
arm manipulator. 

Keywords: Dual-arm manipulator, model-reference adaptive control, parameter estimation, 
robust control. 

1. Giới thiệu chung 
Tay máy đôi (hình 1) hay còn gọi rô bốt hai tay 

(dual-arm robots) được xếp vào nhóm rô bốt giống 
người (humanoid robot). Ngày nay, loại rô bốt này 
được sử dụng phổ biến không những trong công 
nghiệp mà còn phục vụ trong các hoạt động thường 
ngày của con người. Khác với tay máy đơn, tương tác 
động lực ở tay máy đôi phức tạp hơn nhiều do có 
chuỗi động lực mạch kín. Tương tác giữa cánh tay thứ 
nhất - vật thể - cánh tay thứ hai khá phức tạp, dễ xung 
đột chuyển động nếu không có chiến lược điều khiển 
tốt.  

 
 

Hình 1. Tay máy đôi YuMi II của hãng ABB 
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Cho đến nay, nhiều kỹ thuật điều khiển, từ kinh điển đến hiện đại, đã được dùng trong thiết 
kế hệ thống điều khiển rô bốt tay đôi. Liu [1] đã phân tích một bộ điều khiển thích nghi cho tay máy 
đôi có kể đến yếu tố đàn trễ của tín hiệu ra. Kỹ thuật mạng nơ ron với hàm hướng kính cơ sở 
(RBFN) được sử dụng để thiết kế luật thích nghi sao cho các phần phi tuyến chưa biết của động 
lực học rô bốt có thể được xấp xỉ. Hacioglu [2] đã nghiên cứu chuyển động tương tác của tay máy 
đôi 4 bậc tự do sử dụng kỹ thuật điều khiển trượt truyền thống (SMC) kết hợp với logic mờ. Kỹ 
thuật logic mờ được áp dụng để điều chỉnh các tham số của bộ điều khiển. Ở đó, các hàm thành 
viên kiểu tam giác (triangular membership functions) được sử dụng để mờ hóa sai số tín hiệu vào 
và đạo hàm của nó. Jiang [3] đã xây dựng một bộ điều khiển thích nghi mờ cho tay máy đôi trong 
trường hợp có kể đến yếu tố phi tuyến của vùng chết (dead-zone) ở các cơ cấu chấp hành. Kỹ 
thuật logic mờ cũng được sử dụng để xấp xỉ động lực học rô bốt. 

Mở rộng các nghiên cứu [1, 2], bài báo này phát triển một bộ điều khiển thích nghi bền vững 
MRAC-SOSMC cho phối hợp chuyển động của tay máy đôi. Công trình này có những điểm cải tiến 
sau:  

Nghiên cứu [1] tập trung giải quyết tính thích nghi của hệ thống điều khiển rô bốt. Khác với 
nghiên cứu này, chúng tôi thiết kế một bộ điều khiển thích nghi bền vững dựa trên kỹ thuật 
SOSMC tích hợp MRAC. Trong khi SOSMC đảm bảo tính bền vững của hệ thống, thì MRAC dùng 
để xấp xỉ các tham số chưa biết của rô bốt. Phối hợp giữa SOSMC và MRAC dẫn tới một hệ thống 
điều khiển có được cả tính thích nghi và tính bền vững.  

Trong khi công trình [2] đề xuất luật điều khiển mờ trượt (fuzzy SMC) giới hạn cho trường 
hợp rô bốt tay đôi bốn 4 tự do, chúng tôi mở rộng bài toán điều khiển cho trường hợp tổng quát với 
rô bốt tay đôi 2n bậc tự do. Thay vì sử kỹ thuật logic mờ như công trình [2], kỹ thuật MRAC được 
sử dụng và tích hợp vào bộ điều khiển trượt cải tiến (non-chattering SMC) để thiết kế bộ ước 
lượng tham số.  

Cấu trúc của bài báo gồm: Mục 2 mô tả mô hình động lực cho tay máy đôi trong trường hợp 
tổng quát với hệ 2n bậc tự do. Tính chất động lực của tay máy đôi cũng được trình bày trong mục 
này. Mục 3 áp dụng phương pháp MRAC để thiết kế một cơ cấu thích nghi dùng trong xấp xỉ các 
tham số chưa biết của hệ động lực, sau đó tích hợp vào bộ điều khiển SOSMC. Ứng dụng của bộ 
điều khiển vừa thiết kế vào rô bốt tay đôi 4 bậc tự do được trình bày trong mục 4. Kết luận và 
hướng nghiên cứu tiếp theo sẽ được thảo luận trong mục 5. 

2. Mô hình toán  

2.1. Phương trình vi phân chuyển động 

Mô hình toán tay máy đôi 2n bậc tự do (hình 2) đã được thiết lập trong [3] gồm 2n phương 
trình vi phân cấp 2 phi tuyến, được viết gọn lại dưới dạng ma trận như sau: 

         , , ,T+ + = + +M q q C q q q G q J q F q q q U W  (1) 

với   2

1 2

T n

n= q q Rq  là véc tơ tọa độ suy rộng, cũng chính là tín hiệu ra của hệ, 
2nRU  là 

mô men quay các khớp,   2 2n nR M q  là ma trận xác định dương chỉ các thành phần khối lượng, 

  2 2, n nR C q q là ma trận Coriolis,   2nRG q  là thành phần chỉ các yếu tố ảnh hưởng bởi trường 

trọng lực,   2 2n nR qJ  là ma trận Jacobi,   2, , nRq q qF   là lực tương tác giữa hai cánh tay rô bốt 

và vật thể, 
2nRW  là nhiễu tác dụng lên các khâu. 

2.2. Động học ngược 

Vị trí của tải trong không gian Đề-các 
được xác định  

   1 2, , ,
T

m m m m ix y z l d d r h q  (2) 

với 
3Rh  là các hàm số thực, 1 2i r  . 

Góc quay yêu cầu của các khớp suy ra từ 
động học ngược  

 1 2, , , ,d m id d lq g r q  (3) 
 

Hình 2. Mô hình vật lý rô bốt tay đôi 2n bậc tự do[1] 
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với 2nRg  là véc tơ chỉ các hàm lượng giác.  

2.2. Tính chất của hệ động lực  

Là hệ động lực được thiết lập dựa trên cơ học Lagrange, động lực học tay máy đôi có một 
số tính chất sau:  

Ma trận khối lượng    Tq qM M  nằm trong biên xác định là ma trận đối xứng, xác định 

dương với mọi 2nRq , vì vậy: 

  2T nR  q q q qM  (4) 

Ma trận    2 ,M q C q q  là bán xác định dương, vì vậy: 

       2 , 2 ,
T

     M q C q q M q C q q  (5) 

và thỏa mãn biểu thức: 

    = 02 ,T   q qM q C q q 2nR q  (6) 

Là hệ có tham số biến đổi chậm, động lực học rô bốt có thể tham số hóa một cách tuyến 
tính như sau: 

           , , , , ,T+ + =M q q C q q q G q J q F q q q Y q q q η  (7) 

với mRη  là véc tơ tham số chưa biết và   2, , n mR Y q q q  là ma trận nội suy mong muốn. Như 

sẽ thấy sau này, tính chất này được sử dụng trong thiết kế cơ cấu thích nghi dùng để ước lượng 
tham số hệ thống và phần không thể mô hình của động lực học rô bốt.  

3. Điều khiển SOSMC tích hợp MRAC 

3.1. Luật điều khiển 

Sử dụng kỹ thuật điều khiển SOSMC, ta thiết kế được luật điều khiển bền vững có dạng 

         2 , , sgnT

d d d
         q q q q q q f q q qU M W K s    (8) 

với  diag 2 2

1 2, , n n

nK K R  K  là ma trận đường chéo các hệ số điều khiển dương. Luật điều 

khiển (8) chỉ sử dụng hiệu quả khi biết rõ các tham số của rô bốt. Trong thực tế, rô bốt nâng các 
vật có khối lượng và thể tích khác nhau. Sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm của môi trường làm việc tạo 
ra nhiều yếu tố biến đổi trong hệ thống rô bốt, ví dụ: ma sát hay cản trong các khớp của rô bốt thay 
đổi theo nhiệt độ của môi trường. Chúng tôi phát triển một hệ thống điều khiển thích nghi bền vững 

cho tay máy đôi khi đối mặt với hai nhóm tham số biến đổi: khối lượng m của vật nâng và các hệ 

số cản nhớt ib  ( 1 2i n  ) trong các khớp của rô bốt. Sự thay đổi các tham số này dẫn tới sự thay 

đổi các thành phần trong mô hình toán rô bốt. Ta xét véc tơ tham số sau: 

  2 1T nm R  η b  (9) 

với 

 1 2

T

nb bb  (10) 

là véc tơ của hệ số cản. Yếu tố biến đổi 
1 2
ˆ ˆˆ ˆ

T

nm b b 
 

η  làm các thành phần  , ,F q q q  và 

 ,C q q  của hệ động lực thay đổi theo các tham số (9)&(10). Bộ điều khiển SOSMC (8) bây giờ 

được chuyển sang dạng thích nghi như sau: 

         ˆ2 , , , sgnT

d d d
        
 

q q q q q q f q q q ηU M W K s     (11) 

với: 

           1ˆ ˆ ˆˆ ˆ, , , , , , ,T

im b    
 

f q q q η M q J q q q q C q q q G qF   (12) 

là phần động lực chưa biết của tay máy đôi,  ˆ ˆ, ,mq q qF   và  ˆ ˆ, , ibC q q  chỉ các mô đun có thể tham 

số hóa theo η̂  như sau: 

   ˆ ˆ ˆ, , ,m mq q q q q qF F   (13) 
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   ˆ ˆ ˆ, , ,i ib bC q q C q q  (14) 

Ở đây,   2, nRq q qF   và   2 2, n nR C q q  là những ma trận và véc tơ độc lập với các tham 

số ˆˆ ˆ
T

m 
 

η b . Chú ý rằng  ˆ ˆ, , ibC q q  là ma trận cản ly tâm có cản hệ số cản ˆ
ib  ( 1 2i n  ) nằm 

trên đường chéo chính. 

3.2. Cấu trúc thích nghi 

Bộ điều khiển thích nghi (11) được thiết kế cho trường hợp không có thông tin về khối lượng 

vật gắp m̂  và các hệ số cản b̂  trong các khớp của rô bốt. Nói cách khác, thành phần phi tuyến 

 ˆ ˆ, , ,f q q qη  (12) của hệ động lực hoàn toàn không biết. Ta xây dựng một cơ cấu thích nghi để xấp 

xỉ phần động lực (12). Dựa trên phương pháp ổn định Lyapunov, một cấu trúc thích nghi: 

   1
ˆ ,

T
Tm     J q q q q sF 

 

(15) 

được đề xuất để ước lượng khối lượng vật nâng, và cấu trúc thích nghi khác: 

ˆ
i j i ib q s   (16) 

dùng để nhận dạng các hệ số cản. Ở đây, 1 2i n   và  2 2 1j n   , 
j  là những hằng dương 

chỉ các hệ số thích nghi. Như vậy, cơ cấu thích nghi (15)&(16) gián tiếp xấp xỉ phần động lực 

 , , ,f q q q η  của mô hình toán rô bốt (1) thông qua trực tiếp ước lượng các tham số η . 

3.3. Phân tích ổn định 

Chúng ta phân tích tính ổn định của rô bốttay đôi mô tả bằng mô hình (1) dẫn động bởi bộ 
điều khiển thích nghi bền vững MRAC-SOSMC (11) có cơ cấu thích nghi (15)&(16) đặt trên đường 
hồi tiếp để ước lượng phần động lực chưa biết của rô bốt. Xét hàm Lyapunov có dạng   

  11

2

T TV  η Ψ ηs M q s

 

(17) 

Ở đây,  1 2 1diag , , , ,j n  


Ψ  là ma trận đường chéo dương gồm các hằng số thích 

nghi, ˆ
T

m     η η η b là một véc tơ gồm các sai số tham số ước lượng, ˆm m m   và 

ˆ b b b  lần lượt chỉ sai số khối lượng và sai số cản.  

Đạo hàm của hàm Lyapunov (17) theo thời gian, ta được: 

    11
ˆ

2

T T TV   η Ψ ηs M q s s M q s  (18) 

Thay luật điều khiển (11) vào mô hình động lực của rô bốt (1), phương trình mặt trượt được 
khai triển thành: 

     1, , , sgn=   λs f q q qη qs M K s  (19) 

với              1ˆ ˆ, , , , , , , , , , , ,T

im b     
 

f q q q η f q q q η f q q q M q J q q q q C q q qF   là sai số của phần 

động lực cần ước lượng.    , , ,m mq q q q q qF F   và    1 2, diag , , , ,i nb b bq qC  cho biết sai 

số mô hình.  

Thay biểu thức (19) vào (18) dẫn đến 

          11
ˆsgn , , ,

2

T T T T TV      λs f q q q η η Ψ ηs M q s K s s M q s M q s  (20) 

Lưu ý tính chất    2 ,  0M q C q q , phương trình (26) tương đương với

      

      1

, sgn

ˆ,

T T

T T T

i

V

m b 

     

   
 

λ q s

J q q q q C q η Ψ η

s M q C q s K s

s F 
 

(21) 
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Thay bộ ước lượng tham số (15)&(16) vào phương trình (21) dẫn đến 

   
2

1

,
n

T

i i

i

V K s


      λ q ss M q C q  (22) 

Chú ý rằng    ,  λ qM q C q  là xác định dương với mọi ma trận tham số điều khiển 

dương λ 0 . Điều này dẫn tới 0V   hay  0V V . Nói cách khác, s  và η  ở trong biên xác 

định. Ứng dụng bổ đề Barbalat [4], ta có thể chỉ ra rằng lim
t

s 0  . Vậy, ổn định tiệm cận mặt trượt 

dẫn đến ổn định số mũ tín hiệu ra: dq q  as t  .  

Bảng 1. Thông số rô bốt tay đôi 4 bậc tự do 

Mô hình toán [2] Điều kiện đầu, điều kiện biên [2] 

1 2 3 4 1.5m m m m     (kg) 

1 2 3 4 0.18I I I I     (kgm2) 

1 2 3 4 1.2l l l l     (m) 

1 2 3 4 0.48k k k k     (m) 

0.35;  2m   (kg); 

1 0.25d   (m); 2 1.2d   (m) 

1 2 3 4 110b b b b     (Nm/s) 

   1 1 2 2, , , 0.76,0.6, 0.76,0.6i i i ix y x y    

   1 1 2 2, , , 0.275,1.4, 0.525,1.4f f f fx y x y     

   , 0,1.4 ;o ox y  0.4mr  ;    , ,0i f    ; 

       1 2 3 40 0; 0 5 / 6; 0 ; 0 5 / 6;q q q q        

       1 2 3 40 0 0 0 0;q q q q     

Cấu trúc điều khiển MRAC-SOSMC 

 diag 6,5.5,5.5,5.5λ ;  diag 50,50,50,50K ; 

 diag 0.062,0.4,0.4,0.4,0.4Ψ

         1 2 3 4
ˆ ˆ ˆ ˆˆ 0 0 0 0 0 0m b b b b      

4. Ví dụ mô phỏng - Tay đôi 4 bậc tự do 

Tiến hành mô phỏng mô hình toán (1) ứng 
với tay đôi 4 bậc tự do [2] được dẫn động bởi các 
bộ điều khiển SOSMC (8), MRAC-SOSMC (11) 
tích hợp bộ ước lượng tham số (15)&(16) với 
cùng điều kiện là cả hai bộ điều khiển đều không 
được cung cấp thông tin 5 tham số của rô bốt 
gồm khối lượng vật gắp và 4 hệ số cản, các bộ 
điều khiển cũng không được cung cấp thông tin 
về nhiễu. Lúc này cấu trúc của luật điều khiển 
SOSMC (8) được rút gọn thành: 

         2 , , sgnT

d d d
         q q q q q q f q q qU M W K s    (23) 

Các thông số dùng để mô phỏng cho trên bảng 1. Các điểm cuối của hai tay gắp sẽ chuyển 
động từ vị trí đầu   1 1 2 2, , ,i i i ix y x y  theo quỹ đạo: 

   
210t

m f i fx t x x x e    (24) 

   
210t

m f i fy t y y y e    (25) 

đến vị trí cuối  1 1 2 2, , ,f f f fx y x y  trong 2 giây đầu. Tiếp theo, rô bốt gắp và vận chuyển vật theo cung 

tròn: 

   cosm o mx t x r t   (26) 

   sinm o my t y r t   (27) 

để tránh vật cản. Ở đây,   chỉ góc cực,  ,o ox y  là tọa độ vật cản, mr  là bán kính cung tròn tâm 

 ,o ox y . Nhiễu ngoài (hình 4) đưa vào hệ để kiểm chứng tính bền vững và khả năng khử nhiễu 

của hệ thống điều khiển. 

 
Hình 4. Nhiễu ngoài tác động lên hệ 
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Hình 5. Góc quay khâu 1                                          Hình 6. Góc quay khâu 2 

 
Hình 7. Góc quay khâu 3                                           Hình 8. Góc quay khâu 4 

 

Chuyển động quay của các khớp thể hiện trên các hình 5-8. Các tay đều quay đến các góc 
yêu cầu một cách tiệm cận. Đáp ứng MRAC-SOSMC hội tụ nhanh hơn đáp ứng SOSMC. Điều này 
là do MRAC-SOSMC có khả năng nhận dạng các tham số của hệ trong khi SOSMC không có khả 
năng này. Ứng dụng thực tế của MRAC-SOSMC cũng cao hơn SOSMC do việc cung cấp đầy đủ 
thông tin mô hình toán của hệ là không thể trong các hệ thực. 

Tương ứng với đáp ứng chuyển động  quay của các khâu, quỹ đạo chuyển động của vật 
gắp (hình 9) được suy ra từ bài toán động học thuận. Các quỹ đạo này thỏa mãn bài toán tránh vật 
cản và đến đích yêu cầu.   

5. Kết luận  

Một bộ điều khiển thích nghi bền vững vừa được phát triển cho tay máy đôi 2n bậc tự do. Bộ 
điều khiển hoạt động tốt, bền vững với nhiễu. Điểm nổi trội của hệ thống điều khiển này là không 
cần cung cấp đầy đủ thông tin các tham số biến đổi của hệ. Bản thân hệ tự ước lượng được các 
tham số này thông qua cấu trúc thích nghi. Tích hợp mạng nơ ron để ước lượng mô hình toán hệ 
động lực sẽ được khảo sát trong các nghiên cứu tiếp theo. 

Ghi nhận tài trợ: 

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia 
(NAFOSTED) trong đề tài mã số 107.01-2016.16. 
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Hình 9. Quỹ đạo chuyển động của điểm cuối hai tay rô bốt 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ ĐỘNG TÀU DỊCH VỤ DƯỚI 
TÁC ĐỘNG KHÔNG MONG MUỐN VỚI GIẢI THUẬT FUZZY TAKAGI-SUGENO 

ENHANCING QUALITY OF THE DYNAMIC POSITIONING SYSTEM FOR 
SUPPLY VESSEL UNDER UNEXPECTED IMPACT BASED ON FUZZY TAKAGI-

SUGENO ALGORITHM 

ĐỖ VIỆT DŨNG1,2, ĐẶNG XUÂN KIÊN1, HỒ LÊ ANH HOÀNG3 
1Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh 

2Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An 
3Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân 

Tóm tắt 
Nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chuyển động cân bằng tàu xuất phát từ những yếu tố 
biến đổi trong cấu trúc động học hay ảnh hưởng môi trường hoạt động như sóng, gió và 
dòng chảy. Bài báo phân tích những tác động không mong muốn đến hệ thống định vị 
động tàu dịch vụ dựa trên bộ điều khiển Fuzzy Takagi-Sugeno. Với các thành phần phi 
tuyến làm thay đổi thông số mô hình có thể quan sát và xấp xỉ hóa trong cấu trúc mờ, từ 
đó nâng cao chất lượng tín hiệu điều khiển giúp hệ thống định vị động nhanh tiến tới 
miền ổn định. 

Từ khóa: Định vị động, Fuzzy Takagi-Sugeno, tàu dịch vụ. 
Abstract 

The causes of ship imbalance motion come from variable factors in kinetic structure or 
environmental influences act as wave, wind and current. This paper analyzes unexpected 
effects on the dynamic positioning system for supply vessel based on the Fuzzy Takagi-
Sugeno controller. Nonlinear components make the object parameter change, which can 
be observed and approximated by fuzzy structure, thereby improving the quality of control 
signal that help the dynamic positioning system fast-forward to a stability domain. 

Keywords: Dynamic positioning, Fuzzy Takagi-Sugeno,supply vessel. 

1. Đặt vấn đề 

 Mục tiêu điều khiển hệ thống định vị động (DP) là tự động duy trì vị trí và hướng tàu ổn định 
mà không cần đến neo dưới ảnh hưởng các tác động bên ngoài hay sai số cấu trúc động học tàu, 
những ngoại lực không mong muốn này làm giảm chính xác cũng như tính ổn định trong bài toán 
điều khiển hệ thống định vị động. Phương pháp điều khiển cấu trúc mô hình tiểu não (CMAC) trên 
nền tảng giải thuật PID [1] nhằm xấp xỉ hóa thành phần phi tuyến do ảnh hưởng môi trường và kết 
quả đạt được cho thấy khả năng thích nghi tốt, tuy nhiên đáp ứng đầu ra chưa ổn định khi xét 
trong miền thời gian lớn. Một nghiên cứu khác W.Jer Chang sử dụng giải thuật Fuzzy [2] điều 
khiển hệ thống DP với kết quả đạt được khá hứa hẹn, giới hạn nghiên cứu không bao hàm đến tác 
động yếu tố ngoại vi. Để giải quyết tồn tại trên trong một công trình nghiên cứu gần đây Steinar 
Saelid đề xuất phương pháp điều khiển tối ưu kết hợp bộ lọc Kalman [3] quan sát để loại trừ ảnh 
hưởng ngoại lực, kết quả mô phỏng chứng tỏ giải pháp đưa ra rất hiệu quả. Nhưng hạn chế công 
trình chỉ mới khảo sát đến ảnh hưởng dòng chảy và gió chưa đề cập đến sai số cấu trúc đối tượng 
bởi thành phần sóng tần số cao gây ra. Bài báo này khảo sát hệ thống định vị động tàu dịch vụ với 
giải thuật Fuzzy Takagi-Sugeno (TS) dưới những tác động không mong muốn, với các thành phần 
ảnh hưởng được phân tích, mô hình hóa chi tiết và đầy đủ. Từ đó giúp tham số phi tuyến được 
ước lượng chính xác và có độ tin cậy cao hơn, đồng thời cải thiện chất lượng bộ điều khiển giúp 
hệ thống định vị động nhanh tiến tới miền ổn định. 

2. Mô hình toán hệ thống DP 

2.1. Mô hình động học hệ thống DP 

Để mô tả chuyển động của tàu trên biển trong hai hệ trục tọa độ được minh họa trong hình 1 
gồm hệ trục tọa độ gắn với tàu 𝑂 − 𝑋𝑌𝑍 và hệ trục tọa độ cố định tương ứng trái đất 𝑂𝐸 − 𝑋𝐸𝑌𝐸𝑍𝐸 
trong mô hình động học 6 bậc tự do. Trong đó hệ thống DP thường sử dụng 3 bậc tự do gồm trượt 
dọc, trượt ngang và quay trở. Mô hình biểu diễn hệ thống DP với 3 bậc tự do và ngoại lực tác 
động [4] được thể hiện trong các phương trình (1), (2) như sau: 

�̇� = 𝐽(𝜓)𝑣         (1) 

𝑀�̇� + 𝐷𝑣 = 𝜏 + 𝜏𝑒𝑛𝑣𝑖 + 𝜏ℎ (2) 
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Trong đó: 𝜂 = (𝑥, 𝑦, 𝜓)𝑇 thể hiện vị trí (𝑥, 𝑦) và hướng (𝜓) của tọa độ tàu trong hệ trục tọa độ cố 
định gắn với trái đất. 𝑣 = (𝑢, 𝑣, 𝑟)𝑇 biểu diễn tốc độ trục dọc, trục ngang và quay quanh trục thẳng đứng. 
Ma trận quay𝐽(𝜓), ma trận quán tính𝑀 và ma trận giảm chấn 𝐷 được cho bởi: 

𝐽(𝜓) = [
cos(𝜓) − sin(𝜓) 0

sin(𝜓) cos(𝜓) 0
0 0 1

]  ; 𝑀 = [

𝑚 − 𝑋�̇� 0 0
0 𝑚 − 𝑌�̇� 𝑚𝑥𝐺 − 𝑌�̇�
0 𝑚𝑥𝐺 − 𝑁�̇� 𝐼𝑧 − 𝑁�̇�

]  ;  

𝐷 = [

−𝑋𝑢 0 0
0 −𝑌𝑣 𝑚𝑢0 − 𝑌𝑟
0 −𝑁𝑣 𝑚𝑥𝐺𝑢0 − 𝑁𝑟

] 

(3) 

Với 𝑚 là khối lượng tàu, 𝐼𝑧 là mô men của tàu quanh trục thẳng đứng, 𝑂𝑧, 𝑋�̇�, 𝑌�̇�, 𝑌�̇� , 𝑁�̇�, 𝑁�̇�là các 
lực và mô men quán tính, 𝑋𝑢 , 𝑌𝑣, 𝑌𝑟 , 𝑁𝑣, 𝑁𝑟 là các lực và mô men tắt dần, 𝑢0 là tốc độ tính toán ứng 
với phương trục dọc tàu và 𝑥𝐺 là khoảng cách từ gốc 𝑂 của hệ trục tọa độ tàu tới trọng tâm tàu. Véctơ 
điều khiển đầu vào 𝜏 của lực và mô men điều khiển cung cấp bởi cơ cấu chấp hành, véctơ𝜏𝑒𝑛𝑣𝑖biểu 
thị cho lực mô men của các yếu tố môi trường bao gồm sóng, gió, dòng chảy và véctơ𝜏ℎ là thành phần 
sóng tần số cao tác động lên tàu trong phương trình (4) sau: 

𝜏 = [𝜏𝑥 , 𝜏𝑦 , 𝜏𝜓]
𝑇

 ;    𝜏𝑒𝑛𝑣𝑖 = 𝜏𝑤𝑎𝑣𝑒 + 𝜏𝑤𝑖𝑛𝑑 + 𝜏𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡  ;    𝜏ℎ = ℎ(𝑠) (4) 

 
Hình 1. Hệ tọa độ tham chiếu cố định trái đất và tàu (Fossen, 2011) 

2.2. Những tác động không mong muốn lên hệ thống DP 

Các yếu tố không mong muốn tác động vào thân tàu gồm nhiều thành phần, trong đó ảnh 
hưởng của sóng, gió và dòng chảy là lớn nhất [4,5]. Bên cạnh đó sai số đầu ra do sóng bậc nhất 
tần số cao gây ra cũng được xét đến trong nhiều công trình nhằm nâng cao chất lượng điều khiển. 

Mô hình sóng: Độ cao bề mặt tổng thể của tất các các thành phần sóng tại tọa độ điểm 
(𝑥, 𝑦)và thời gian 𝑡 cho tần số 𝑁 và hướng 𝑀 được mô tả bởi phương trình sau: 

𝜏𝑤𝑎𝑣𝑒 = 𝜁(𝑥, 𝑦, 𝑡) = ∑∑√2𝑆(𝜔𝑞 , 𝜓𝑟)∆𝜔∆𝜓𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑞𝑡 + 𝜙𝑞𝑟 − 𝑘𝑞(𝑥𝑐𝑜𝑠𝜓𝑟 + 𝑦𝑠𝑖𝑛𝜓𝑟))

𝑀

𝑟=1

𝑁

𝑞=1

 (5) 

Với các thành phần: ∆𝜔 và ∆𝜓 biểu thị biên độ sóng hài, 𝜓𝑟 , 𝜔𝑞 và  𝜙𝑞𝑟 đại diện cho hướng đổ, 

tần số và góc sóng, 𝑘𝑞 là số lượng sóng trên dải, 𝑆 là năng lượng sóng. 

Mô hình gió tần số thấp: 𝑉𝑤 và  𝛽𝑤 là vận tốc và hướng gió. Lực tác động của gió trong 
chuyển động tiến, dạt và quay trở là các đại lượng biến đổi chậm được mô tả dưới dạng phương trình 
sau: 

𝜏𝑤𝑖𝑛𝑑 = [𝑋𝑤𝑖𝑛𝑑 , 𝑌𝑤𝑖𝑛𝑑 , 𝑁𝑤𝑖𝑛𝑑]
𝑇 ; 

𝑋𝑤𝑖𝑛𝑑 = 0.5𝐶𝑋𝑔𝑅𝜌𝑤𝑉𝑅
2𝐴𝑇; 

𝑌𝑤𝑖𝑛𝑑  = 0.5𝐶𝑌𝑔𝑅𝜌𝑤𝑉𝑅
2𝐴𝑇; 

𝑁𝑤𝑖𝑛𝑑 = 0.5𝐶𝑁𝑔𝑅𝜌𝑤𝑉𝑅
2𝐴𝐿𝐿 ; 

𝑉𝑅 = 𝑉𝑤(6) 

𝑔𝑅 = 𝛽𝑤 − 𝜓𝐿 − 𝜓𝐻 

Trong đó: 𝐶𝑋, 𝐶𝑌 và 𝐶𝑁là các hệ số lực kéo và mô men,𝜌𝑤 là mật độ không khí, 𝐴𝑇 và 𝐴𝐿 là diện 
tích hình chiếu ngang và hình chiếu cạnh, 𝐿 là chiều dài của tàu, 𝑉𝑅 là tốc độ gió và 𝑔𝑅 là hướng gió. 

Mô hình dòng chảy: Giả thiết dòng chảy là hằng số cả về hướng và biên độ sao cho tốc độ 
dòng chảy 𝑉𝑐 và hướng 𝛽𝑐 có thể được mô hình hóa là các thông số biến đổi chậm trong hệ trục 
trái đất. Tốc độ dòng chảy theo hệ trục thân tàu đạt được thông số qua phép đổi hệ trục. 
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𝑢𝑐 = 𝑉𝑐𝑐𝑜𝑠(𝛽𝑐 − 𝜓𝐿 −𝜓𝐻) 

𝑣𝑐 = 𝑉𝑐𝑠𝑖𝑛(𝛽𝑐 − 𝜓𝐿 − 𝜓𝐻) 

𝜏𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 = [𝑢𝑐 , 𝑣𝑐 , 0]
𝑇 

(7) 

Trong đó: 𝜓𝐿, 𝜓𝐻 là các thành phần góc chịu tác động của tần số thấp và tần số cao của góc 
quay, thêm vào 𝑢𝑐, 𝑣𝑐 là các thành phần vận tốc của dòng chảy. 

Mô hình sóng tần số cao: Phương trình xấp xỉ tuyến tính phổ sóng nhiễu tần số cao được 
cho bởi công thức sau: 

𝜏ℎ = ℎ(𝑠) =
𝐾𝑤𝑠

𝑠2 + 2𝜆𝜔0𝑠 + 𝜔0
2 (8) 

Với 𝐾𝑤 là hệ số trạng thái và phụ thuộc vào trạng thái biển, ta có: 𝐾𝑤 = 2𝑧𝑤𝑆𝑤;𝑆𝑤 là hệ số mô 
tả mật độ sóng; 𝑧 là hệ số tắt dần tương đối; 𝑤 là tần số sóng trôi. Hệ số tắt dần tương đối 𝑧 có thể 
được chọn ngẫu nhiên và 𝑧 < 10, 𝜔0 là tần số nhiễu tác động [5]. 

3. Phương pháp điều khiển Fuzzy-TS 

Để giải quyết các đặc tính phi tuyến trong hệ thống DP tàu dịch vụ do những tác động không 
mong muốn phát sinh được đề cập trong mục 2.2. Nhóm nghiên cứu đề xuất bộ điều khiển Fuzzy-
TS cho tàu dịch vụ với cấu trúc được thể hiện trong hình 4, có hai ngõ vào: 𝑒𝜂 là sai số vị trí và 

𝑑𝑒𝜂/𝑑𝑡 là vận tốc sai số, ngõ ra  𝜏 là lực điều khiển có các hàm thành viên mô tả như sau: 

𝑒𝜂 ∶  {𝑁𝐸 𝑁𝑆 𝑍𝐸𝑃𝑆 𝑃𝑂} 

𝑑𝑒𝜂/𝑑𝑡 ∶  {𝑁𝑆 𝑍𝐸 𝑃𝑆} 

𝜏 ∶  {𝑁𝐸 𝑁𝑆𝑆 𝑁𝑆𝑍𝐸 𝑃𝑆     𝑃𝑆𝑆 𝑃𝑂} 

Trongthực tế, thành phần dao động tần số cao thường gây sai lệch tín hiệuđiều khiểndo đặc 
tính động học đối tượng biến đổi liên tục. Bộ điều khiển không bao hàm yếu tố này thì độ tin cậy 
không cao. Với giải thuật Fuzzy-TS có giá trị thay đổi linh động và trong phạm vi rộng tương ứng 
sai số đầu vào. Qua đó giảm sai lệch tín hiệu cũng như duy trì mục tiêu điều khiển. Các hàm liên 
thuộc mô tả đặc tính đầu vào/ra của chuyển động tịnh tiến tàu được trình bày chi tiết như trên hình 

2. 

 

Hình 2. Hàm liên thuộc đầu vào sai số 𝒆(𝒕), vận tốc sai số 𝒅𝒆/𝒅𝒕 và lực tác động 𝝉 

Cấu trúc bộ điều khiểnFuzzy được đặc trưng bởi một tập ngôn ngữ dựa trên sự hiểu biết đặc 
tính động học mô hình. Kiến thức am hiểu đối tượng thường diễn đạt thông qua các luật "if-then". Quy 
tắc bộ điều khiển Fuzzy có dạng hàm điều kiện liên kết với các biến trạng thái tiền tố và các biến điều 
khiển quá trình. Luật hợp thành và cơ chế suy luận với thành phần được thể hiện trong bảng 1. 

Bảng 1. Tổng hợp luật hợp thành 

 
𝒅𝒆/𝒅𝒕 
𝜏𝑥/𝝉𝒚/𝝉𝝍 

𝒆(𝒕) 

 NS ZE PS 

NE 𝑁𝐸𝑋/ 𝑁𝐸𝑌/𝑁𝐸𝜓 𝑁𝑆𝑆𝑋/ 𝑁𝑆𝑆𝑌/𝑁𝑆𝑆𝜓 𝑁𝑆𝑋/ 𝑁𝑆𝑌/𝑁𝑆𝜓 

NS 𝑁𝑆𝑆𝑋/ 𝑁𝑆𝑆𝑌/𝑁𝑆𝑆𝜓 𝑁𝑆𝑋/ 𝑁𝑆𝑌/𝑁𝑆𝜓 𝑍𝐸𝑋/ 𝑍𝐸𝑌/𝑍𝐸𝜓 

ZE 𝑁𝑆𝑋/ 𝑁𝑆𝑌/𝑁𝑆𝜓 𝑍𝐸𝑋/ 𝑍𝐸𝑌/𝑍𝐸𝜓 𝑃𝑆𝑋/ 𝑃𝑆𝑌/𝑃𝑆𝜓 

PS 𝑍𝐸𝑋/ 𝑍𝐸𝑌/𝑍𝐸𝜓 𝑃𝑆𝑋/ 𝑃𝑆𝑌/𝑃𝑆𝜓 𝑃𝑆𝑆𝑋/ 𝑃𝑆𝑆𝑌/𝑃𝑆𝑆𝜓 

P
O 

𝑃𝑆𝑋/ 𝑃𝑆𝑌/𝑃𝑆𝜓 𝑃𝑆𝑆𝑋/ 𝑃𝑆𝑆𝑌/𝑃𝑆𝑆𝜓 𝑃𝑂𝑋/ 𝑃𝑂𝑌/𝑃𝑂𝜓 
  

Hình 3. Đồ thị mặt phẳng biểu diễn 
đầu vào/ra của bộ điều khiển Fuzzy 
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Bằng các nghiên cứu thực nghiệm, nhóm tác giả tìm ra bộ điều khiển Fuzzy tối ưu tương 
ứng với bề mặt điều khiển được minh họa trong hình 3. 

 

Hình 4. Cấu trúc bộ điều khiển Fuzzy Takagi-Sugeno cho hệ thống DP tàu dịch vụ 

4. Mô phỏng và đánh giá 

So sánh với bộ điều khiển PID: Tham số bộ điều khiển PID thể hiện trong phương trình (9) 
được xây dựng cơ sở với phương pháp Ziegler-Nichols. So sánh với hệ số trong công trình nghiên 
cứu của T.I. Fossen [5] từ đó hiệu chỉnh hệ số điều khiển tối ưu với cấu trúc động học tàu dịch vụ. 

𝜏𝑃𝐼𝐷 = 𝐾𝑝𝑧1(𝑡) + 𝐾𝑖∫ 𝑧1

𝑡

0

(𝜏𝑡)𝑑𝜏𝑡 + 𝐾𝑑 �̇�1(𝑡) 
(9) 

Trong đó: 𝑲𝒑, 𝑲𝒊 và 𝑲𝒅 là các độ lợi bộ điều khiển với 𝑲𝒑 = 𝒅𝒊𝒂𝒈(𝟔𝒆
𝟓, 𝟔𝒆𝟓, 𝟔𝒆𝟗), 𝑲𝒊 =

𝒅𝒊𝒂𝒈(𝟏𝟎, 𝟏𝟎, 𝟏𝟓𝟎) và𝑲𝒅 = 𝒅𝒊𝒂𝒈(𝟗𝒆
𝟔, 𝟗𝒆𝟔, 𝟗𝒆𝟗). Kết quả mô phỏng được thể hiện chi tiết trong hình 5 

và hình 6. 

Tham số mô phỏng: Thông số mô phỏng [6] cho đối tượng hệ thống định vị động được chọn 

trên tàu Mariner Class tỉ lệ 1:70 có chiều dài 𝑳 = 𝟕𝟔. 𝟐𝒎, chiều rộng 𝑩 = 𝟏𝟖𝒎 và mớn nước thiết kế 
𝑻 = 𝟒. 𝟔𝒎. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả mô phỏng thực nghiệm những ảnh hưởng không 

mong muốn với thông số chi tiết cho từng thành phần như sau: mô hình sóng có 𝑯𝒔 = 𝟎. 𝟖𝒎,𝝎𝒑 =

𝟎𝒓𝒂𝒅/𝒔, 𝝍𝟎 = −𝟑𝟎
𝟎, 𝒔 = 𝟐, 𝑵 = 𝟐𝟎, 𝑴 = 𝟏𝟎, 𝝃 = 𝟑, 𝒌 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 và𝝍𝒍𝒊𝒎 = 𝟎 ; mô hình tác động gió 

tương ứng 𝑨𝑳 = 𝟐. 𝟒, 𝑨𝑻 = 𝟗. 𝟑𝟒, 𝑽𝝎 = 𝟐𝒎/𝒔 và 𝜷𝝎 = 𝟐𝟎
𝟎; ảnh hưởng bởi dòng chảy có 𝑽𝑪 =

𝟐𝒎/𝒔, 𝝍𝑳 = 𝝍𝑯 = 𝟎 và 𝜷𝑪 = 𝟑𝟎
𝟎; yếu tố nhiễu sóng tần số cao được cho bởi 𝒘𝟎 = 𝟎. 𝟖𝟗𝟕𝟔𝒓𝒂𝒅/

𝒔, 𝝀 = 𝟎. 𝟏 và 𝝈 = √𝟐. 

𝑀 = [
5.0242𝑒4 0 0

0 2.7229𝑒5 −4.3933𝑒6
0 −4.3933𝑒6 4.1894𝑒8

]  ; 𝐷 = [
5.3122𝑒6 0 0

0 8.2831𝑒6 0
0 0 3.7454𝑒9

] (10) 

Kết quả mô phỏng: 
 

Hình 5.  Kết quả mô phỏng với 𝜼𝒓𝒆𝒇(𝟓, 𝟐𝟓, 𝟐𝟎) Hình 6.  Kết quả mô phỏng với 𝜼𝒓𝒆𝒇(𝟑, 𝟐𝟎, 𝟏𝟓) 



 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 51-8/2017                                         96 

Từ những kết quả đạt được cho thấy giải thuật Fuzzy-TS có hiệu suất cao trong điều khiển hệ 
thống định động so với phương pháp thông thường khác như PID. Biên độ trượt ngang, trượt dọc cũng 
như quay trở dao động thấp và ổn định ngay cả khi đối tượng hoạt động dưới ảnh hưởng môi trường 
như sóng, gió và dòng chảy hay thành phần sóng bậc cao tác động đầu ra đối tượng. 

5. Kết luâṇ 

Yếu tố môi trường ảnh hưởng rất lớn đến cân bằng thân tàu, nếu bộ điều khiển hệ thống DP 
tàu dịch vụ không bao hàm những tác động không tích cực trên thì mục tiêu điều khiển rất khó 
thực hiện. Phương pháp đề xuất Fuzzy-TS đã ước lượng tương đối chính xác và triệt tiêu những 
ảnh hưởng không mong muốn này, từ đó nâng cao chất lượng điều khiển giúp đối tượng tàu duy 
trì vị trí và hướng mong muốn theo thời gian. Tuy nhiên vấn đề cần được xem xét ở phạm vi, mức 
độ ảnh hưởng rộng hơn của nhiều thành phần, có thể sử dụng giải thuật di truyền để hoàn thiện 
việc ước lượng chính xác biên độ nhiễu, qua đó tối ưu hóa chất lượng điều khiển là hướng mở 
trong tương lai. 
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XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÔ PHỎNG 3D ĐỘNG HỌC TÀU THỦY 
BUIDING 3D SIMULATION SYSTEM OF THE DYNAMICS OF A MARINE SHIP 

 

ĐOÀN HỮU KHÁNH, PHẠM MINH THẢO, NGUYỄN VĂN HÙNG,  
ĐÀO XUÂN TÙNG, NGUYỄN CAO SƠN 

Khoa Điện - Điện Tử, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
Tóm tắt 

Bài báo này trình bày một phương pháp mô phỏng 3D động học đối tượng tàu thủy. 
Chuyển động của một con tàu khi hành trình trên biển phụ thuộc vào sự tương tác giữa 
các lực và mômen do sóng, gió và hải lưu cũng như các lực và mômen liên quan đến 
điều động tàu. Trên cơ sở đó, các phương pháp mô hình hóa chuyển động của tàu với 
sóng, gió, hải lưu, dưới tác động của bánh lái và thiết bị đẩy được phân tích trong hệ trục 
6 bậc tự do. Khi được kiểm nghiệm bằng phần mềm Unity3D thì hệ thống hoạt động tốt, 
đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. 

Từ khóa: Mô phỏng, tàu thủy, mô hình hóa. 
Abstract 

This paper presents an effective method of building modelling and 3D simulation of the 
dynamics of a marine ship. The motion that a ship undergoes at sea is dependent on the 
interaction between the forces and moments due to waves, wind and currents as well as 
the forces and moments related to ship manoeuvring. On that basis, the methods for 
modelling of ships motion in waves, wind and currents with rudder movement, propulsion 
is analysed in 6 DOF (degrees of freedom). When the research results were tested with 
Unity3D software, the system performed well, meeting the requirements earlier. 

Keywords: Simulation, marine ship, modelling. 
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1. Đặt vấn đề 

Việt Nam là đất nước có đường bờ biển dài nên các hoạt động giao thông đường thủy 
chiếm một tỉ trọng khá lớn. Hiện nay, ở nước ta các công ty vận tải biển ngày càng phát triển về 
chất lượng dịch vụ, số lượng đội tàu cũng như đội ngũ thuyền viên. Vì vậy, việc nghiên cứu các 
phương pháp để tiếp cận và vận hành tốt con tàu là một nhiệm vụ rất quan trọng với những người 
đào tạo nguồn nhân lực lao động cho lĩnh vực này. Bên cạnh việc đào tạo thuyền viên bằng các 
thiết bị thật rất tốn kém về kinh tế và khó tạo ra các tình huống thực tập như thực tế thì một xu 
hướng rất phổ biến là sử dụng các công nghệ thực tế ảo, giả lập các tình huống trong thực tế,... để 
huấn luyện cho học viên trước khi học viên thực tập trên các con tàu thực.  

Trên thế giới có khá nhiều hãng nghiên cứu, chế tạo các hệ thống mô phỏng động học tàu 
thủy, mô phỏng buồng máy, bảng điện chính tàu thủy,... như các hãng: Kongsberg Marine, 
Transas, Taiyo, ARI,... Tuy nhiên, khi sử dụng các sản phẩm mô phỏng của các hãng trên đây 
chúng ta luôn gặp một số các hạn chế như: Dữ liệu bản đồ địa hình, địa vật của luồng lạch, 
cảng,... không được cập nhật thường xuyên và xây dựng không giống như địa hình, địa vật thực ở 
trong nước; giao diện mô hình 3D được sử dụng thường không sát với yêu cầu và không tùy biến 
với một con tàu cụ thể nào. Mặt khác các hệ thống của nước ngoài thường độc lập, dữ liệu không 
mở và không hỗ trợ việc trao đổi thông tin giữa các phòng mô phỏng với nhau để tạo ra một hệ 
thống hoàn chỉnh như con tàu. Bên cạnh đó, giá thành của các sản phẩm do nước ngoài sản xuất 
thường rất cao, vấn đề bảo hành, bảo trì cũng gây tốn kém, mất nhiều thời gian do khoảng cách 
địa lý cũng là những khó khăn cho người sử dụng trong nước. Vì vậy, để chủ động về mặt công 
nghệ và ứng dụng được lý thuyết vào thực tiễn, ta cần nghiên cứu xây dựng hệ thống mô phỏng, 
mô hình hóa 3D động học tày thủy nhằm giảm bớt những hạn chế đã nêu ở trên là một hướng tiếp 
cận rất thiết thực. 

2. Phương trình động học và các lực tác động lên con tàu 

Để thực hiện mô phỏng 3D quá trình động học của con tàu giống với thực tế thì trước tiên 
đòi hỏi nhà thiết kế phải có đầy đủ các phương trình toán mô hình hóa đối tượng con tàu. Theo tài 
liệu [2, 3] với cách chọn tọa độ như hình 1 và chọn tọa độ trọng tâm C thích hợp ta có hệ phương 
trình 6 bậc tự do mô tả động học của con tàu như (1) sau đây: 

X0

p (lắc ngang)

C

Z0
Y0

r (quay trở)q (lắc dọc) X

Z

Y

O
r c

Cố định trên 

trái đất

u (trượt dọc)

w (trượt đứng)v (trượt ngang)

 

Hình 1. Các hệ tọa độ của 1 con tàu 

     2 2

G G Gm u vr wq x q r y pq r z pr q X         
 

 

     2 2

G G Gm v wp ur y r p z qr p x qp r Y         
 

 

     2 2

G G Gm w uq vp x p q x rp q y rq p Z         
 

     x z y G GI p I I qr m y w uq vp z v wp ur K          

     y x z G GI q I I rp m z u vr wq x w uq vp M          
 

     z y x G GI r I I pq m x v wp ur y u vr wq N          
(1) 

Trong đó: , ,x y z  là tọa độ của chuyển động dọc theo các trục , ,X Y Z ; , ,    là góc Euler 

của chuyển động quay quanh các trục , ,X Y Z ; , ,u v w  là vận tốc dài dọc theo các trục 
0X  (trượt 

dọc - surge), 
0Y  (trượt ngang - sway), 

0Z  (trượt đứng - heave); , ,p q r  là vận tốc góc quay quanh 

các trục
0X  (lắc ngang - roll), 

0Y  (lắc dọc - pitch), 
0Z  (quay trở - yaw). Bằng cách tách các lực và 

mômem , , , , ,X Y Z K M N  của (1) thành hai phần, một phần là các ảnh hưởng của các yếu tố 
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nhiễu bên ngoài và một phần là tín hiệu điều khiển là lực đẩy do các thiết bị đẩy tạo ra, khi đó theo 
[1] phương trình (1) có thể được viết lại như sau: 

𝑀𝑅𝐵�̇�+𝐶𝑅𝐵(𝑣)𝑣 = 𝜏𝑅𝐵;  
2

J  
         (2) 

Phương trình thứ nhất của (2) có thể viết lại như sau: 

𝑀�̇� + 𝐶(𝑣)𝑣 + 𝐷(𝑣)𝑣 + 𝑔(𝜂) = 𝑔0 +𝑤 + 𝜏        (3)
 

Với 𝑀 = 𝑀𝑅𝐵 +𝑀𝐴 là ma trận quán tính, 𝐶(𝑣)  = 𝐶𝑅𝐵(𝑣) + 𝐶𝐴(𝑣) là ma trận Coriolis, 𝐷(𝑣) là 
ma trận tắt dần, 𝑔(𝜂) là ma trận lực và mô men do trọng lực tàu gây ra. Để có được (3) ta tiến 
hành phân tích các thành phần lực tác động lên con tàu trong (2) bao gồm: 

𝜏𝑅𝐵 = 𝜏𝑅 + 𝜏𝐷 + 𝑤 + 𝜏           (4) 

Trong đó, thành phần: 𝜏𝑅 = −𝑀𝐴�̇�−𝐶𝐴(𝑣)𝑣⏟        
𝑇𝑟ọ𝑛𝑔 𝑙ự𝑐

− 𝐷𝑃(𝑣)𝑣⏟    
𝑡ℎà𝑛ℎ 𝑝ℎầ𝑛 𝑡ắ𝑡 𝑑ầ𝑛

− 𝑔(𝜂) + 𝑔0⏟      
𝐿ự𝑐 𝑝ℎụ𝑐 ℎồ𝑖

   (5) 

Gọi là thành phần lực và mô men gây ra cho tàu do hiệu ứng bức xạ, trong (5) gồm ba yếu 
tố: thành phần khối lượng thêm vào do quán tính của chất lỏng bao quanh tàu; thành phần tắt dần 
sinh ra từ năng lượng sóng bề mặt; thành phần lực Archimedes từ trọng lực và lực nổi. 

 Thành phần lực và mô men tắt dần 𝜏𝐷 cũng gồm ba yêu tố như (6) dưới đây: 

𝜏𝐷 = − 𝐷𝑆(𝑣)𝑣⏟    
𝑡ℎà𝑛ℎ 𝑝ℎầ𝑛 𝑚𝑎 𝑠á𝑡

− 𝐷𝑤(𝑣)𝑣⏟    
𝑇ℎà𝑛ℎ 𝑝ℎầ𝑛 𝑠ó𝑛𝑔 𝑏ề 𝑚ặ𝑡

− 𝐷𝑀(𝑣)𝑣⏟    
𝑡ℎà𝑛ℎ 𝑝ℎầ𝑛 𝑑ò𝑛𝑔 𝑥𝑜á𝑦

     (6) 

Nếu ta định nghĩa tổng của tất cả các thành phần thủy động học tắt dần là 𝐷(𝑣) khi đó ta có: 
𝐷(𝑣) = 𝐷𝑃(𝑣) + 𝐷𝑆(𝑣) + 𝐷𝑤(𝑣) + 𝐷𝑀(𝑣). Ngoài ra, để thuận tiện cho việc lập trình mô phỏng, ta viết 

ma trận tắt dần thành tổng của hai thành phần ma trận tắt dần tiềm năng do bức xạ  PD   và ma 

trận tắt dần nhớt        V S W MD D D D      . Do đó, chúng ta có thể viết:      P VD D D     

đồng thời coi rằng lực và mô men thủy động học 𝜏𝐻 là tổng của 𝜏𝑅 và 𝜏𝐷, khi đó ta có: 

 𝜏𝐻  = −𝑀𝐴�̇�−𝐶𝐴(𝑣)𝑣 − 𝐷(𝑣)𝑣 − 𝑔(𝜂) + 𝑔0 và 𝜏𝑅𝐵 = 𝜏𝐻 + 𝑤 + 𝜏    (7) 

3. Các lực và mômen của nhiễu môi trường 𝒘 

Trong phần này chúng ta sẽ nhìn xa hơn vào chi tiết diện mạo mô hình toán của nhiễu môi 
trường [4]. Đối với tàu thủy, những loại nhiễu sau đây cần được xem xét gồm sóng (do gió tạo 
nên), gió và dòng hải lưu như mô tả trong phương trình (8). 

𝑤 = 𝜏𝑠ó𝑛𝑔 + 𝜏𝑔𝑖ó + 𝜏𝑑ò𝑛𝑔 ℎả𝑖 𝑙ư𝑢        (8) 

Các nhiễu này là nhiễu cộng và nhiễu nhân phương trình động học của chuyển động. Tuy 
nhiên, trong phần này chúng ta giả thiết rằng áp dụng nguyên tắc xếp chồng. Đây là một phép xấp 
xỉ khá tốt với đại đa số các ứng dụng điều khiển hàng hải.  

Thành phần dòng hải lưu đặc trưng bởi vector vận tốc chất lỏng:  , ,w ,0,0,0
T

c c c cv u v trong 

đó ba thành phần cuối cùng bằng không. Vì vậy ta có thể viết được như phương trình sau: 

current FK c A c P c V c

viscous forcesFroude Kriloff diffration forces

M M N N    



   

      (9)

 

Trong đó 
FKM  có thể được giải thích như là ma trận quán tính Froude Kriloff, 

 , ,
T

B B B Br x y z  là tọa độ trọng tâm vật nổi, Diffration forces thành phần lực do nhiễu xạ và viscous 

forces là thành phần lực do độ nhớt. 

Sau cùng sóng biển bắt đầu được tạo ra với sự xuất hiện các con sóng nhỏ gợn lăn tăn trên 
bề mặt. Điều này làm các lực kéo tăng lên và cho phép các sóng ngắn lớn dần. Các sóng ngắn 
được lớn dần một cách liên tục cho đến khi bị gãy và hết năng lượng. Sóng tạo ra bởi gió được 
biểu diễn bởi nhiều phần sóng. Biên độ Aicủa thành phần sóng thứ i có mối quan hệ với mật độ 

phủ sóng ( )iS   theo biểu thức sau [3]: 2 2 ( )i iA S    .  

Với i  là tần số góc của sóng thứ i,   là sự sai khác giữa các tần số kế tiếp nhau. Độ cao 

của sóng được thể hiện như biểu thức dưới đây [3]: 
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           (10) 

Phổ của sóng chuẩn được thể hiện với biểu thức [3]: 

     6 2 2 2 22S C exp g V m s                   (11) 

4. Mô phỏng 3D động học tàu thủy 

4.1. Phần mềm mô phỏng Unity3D 

Unity3D là phần mềm 3D game engine đa nền tảng và trực tiếp theo thời gian thực. 
Người lập trình có thể thiết kế giao diện đồ họa từ một phần mềm thứ hai như các phần mềm thiết 
kế đồ họa chuyên nghiệp 3Dsmax, Blender, Maya,… sau đó chỉ việc import nó vào trong Unity với 
định dạng của tập tin phù hợp. Ngoài ra, Unity cũng tận dụng chức năng của những thư viện khác 
vào chức năng của nó như Engine mô phỏng vật lý PhysicX của Nvidia, OpenGL và DirectX cho 
kết xuất hình ảnh 3D, OpenAL cho âm thanh. Bên cạnh đó, Unity có thể chạy demo game trong khi 
thiết kế, có hỗ trợ hai chế độ là Scene và Game nên rất thuận tiện cho việc test thử các module 
phần mềm, sau khi thiết kế xong một game thì có thể xuất ra một file.exe và chạy được trên PC 
khác. Chính vì những lý do trên mà Unity là một lựa chọn phù hợp cho thiết kế mô phỏng 3D của 
bài báo này. 

Để tiến hành lập trình mô phỏng động học con tàu từ các phương trình ở các mục 2 và 3 ta phải 
chọn đối tượng con tàu hàng 3D như hình 2 với các thông số tải trọng 6500 tấn, chiều dài 103m, chiều 
rộng 17m, mớn nước 7m, công suất máy chính 3300Hp, góc bẻ bánh lái +/-350. Ngoài ra, ta có thể tiến 
hành thiết kế địa hình địa vật quanh khu vực hành trình của tàu. Sau khi hoàn thiện xong các xây dựng 
đồ họa, thì đối tượng con tàu là tĩnh và chưa có một tương tác vật lý nào với trọng lực, với lực đẩy 
Archimedes, với sóng, gió,… công việc tiếp theo là đưa mã chương trình (script) vào trong đối tượng. 
Trong phần mềm Unity, các cài đặt ban đầu được đặt trong hàm start(), các hàm mô phỏng thời gian 
thực đặt trong hàm update() và được gọi tuần hoàn với chu kỳ 20ms. 

 

Hình 2. Đối tượng đồ họa 3D sử dụng cho mô phỏng tàu chính (owner ship) 

4.2. Giao diện phần cứng 

Trong thiết kế mô phỏng điều động tàu ta cần đưa tín hiệu tốc độ máy chính RPM và góc bẻ 
bánh lái từ thiết bị phần cứng bên ngoài để điều khiển tốc độ tàu và hướng mũi tàu. Các tín hiệu 
này tạo ra từ các thiết bị encoder tuyệt đối được truyền động bởi vô lăng và tay trang như hình 3. 
Tiếp theo, ta sử dụng 1 PLC làm bộ điều khiển trung tâm, PLC sẽ nhận tín hiệu điều khiển từ các 
encoder và truyền dữ liệu về máy tính mô phỏng. 

Giao diện giữa PLC và PC thực hiện bằng giao thức Modbus TCP, dữ liệu trao đổi giữa 
chúng bao gồm thông số tốc độ máy chính, góc bẻ lái, tốc độ và hướng mũi tàu, tọa độ của tàu. 

 

Hình 3. Mô hình điều khiển 

 

Hình 4. Mô phỏng sóng biển 
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4.3. Mô phỏng động học tàu 

Để thực hiện mô phỏng 3D động học của tàu thì toàn bộ các phương trình trong mục 2 và 3 
phải được lập trình để tạo ra chuyển động của tàu trong không gian 3D. Các phương trình (10) và 
(11) được sử dụng để lập trình cho một mặt nước bằng đối lượng Plane. Trong đó, sóng trong mặt 
phẳng nước được tạo ra bởi 03 module chương trình: 

- WaveType.cs: để tạo ra kiểu sóng (sinenus, FFT - fast Fourier transform algorithm,…); 

- EndlessWaterSquare.cs: để tạo ra một đại dương vô tận; 

- WaterSquare.cs: để tạo ra một vuông sóng. 

Sau khi đã có mặt biển thì tương tác giữa tàu và mặt biển là một vấn đề hết sức phức tạp 
mà ta cần giải quyết để tạo ra lực nổi của tàu chính xác từ phương trình (5) khi có sự thay đổi của 
cấp sóng. Khi cấp sóng thay đổi thì mặt nước biến đổi theo và như vậy phần thể tích của tàu chìm 
trong nước cũng thay đổi. Để thực hiện các yêu cầu trên thì các phương trình (3), (4), (5), (6) và 
(7) được sử dụng trong 05 module chương trình sau:  

- BoatPhysics.cs: để mô phỏng động học trong phương trình (3); 

- BoatPhysicsMath.cs: để thực hiện tính toán các thành phần lực trong (5) và (6); 

- ModifyBoatMesh.cs: để tổng hợp các lực trong phương trình (4) sau khi đã có dữ liệu từ 
module chương trình TriangleData.cs; 

- SlammingForceData.cs: để bổ sung các thành phần lực khác; 

- TriangleData.cs: để chia phần thể tích thân tàu nằm trong nước thành những phần tử tam 
giác. 

Thành phần lực đẩy τ do thiết bị đẩy là chân vịt chính tạo ra và góc bẻ bánh lái được thực 
hiện trong 02 module chương trình sau: 

- BoatEngine.cs: để thực hiện mô phỏng lực đẩy tàu là máy chính 3300Hp; 

- BoatController.cs: để mô phỏng máy lái bẻ bánh lái và đo lường các thông số của tàu.  

  

Hình 5. Hình ảnh mô phỏng 3D động học của tàu theo cấp sóng 

4.4. Mô phỏng các yếu tố ngoại cảnh khác 

a. Tạo ngày và đêm 

Ngày và đêm trong vùng biển tàu hành trình được tạo ra bằng cách xây dựng hai đối tượng 
là mặt trời và mặt trăng. Bằng cách lập trình để điều chỉnh góc quay của hai đối tượng này ta sẽ 
tạo ra được một thời điểm bất kỳ trong ngày. Để thuận tiện cho việc cài đặt thời gian, nhóm tác giả 
thiết kế một “Input Filed” để nhập giờ và một “Textbox” để hiển thị giờ. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng 
tạo ra các vì sao hiển thị vào ban đêm và hệ thống mây chuyển động như hình 6 để bầu trời nhìn 
thực tế hơn. 

b. Tạo mưa và tuyết rơi 

Mưa là một hình thái thời tiết phổ biến nên tác giả tạo nên một hệ thống 3 cấp độ mưa khác 
nhau là: Level 1 - Level 2 - Level 3. Ứng với mỗi cấp mưa, sẽ có ba file âm thanh mưa và âm 
thanh gió tương ứng để giúp cho việc mô phỏng trở nên thực tế hơn. Hình thái thời tiết có tuyết rơi 
cũng được tạo ra để tạo nên sự phong phú. 
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Hình 6. Hình ảnh bầu trời và cảnh vật khi cài đặt thời gian là 19h và mưa 

c. Tạo cài đặt cấp sóng và chỉ báo hành trình của tàu 

Khi con tàu hành trình trên biển sẽ gặp sóng có cường độ thay đổi liên tục. Bằng cách sử 
dụng một “Dropdown” trong thư viện UI và lập trình một module để điều khiển mặt nước đã được 
tạo ta bởi WaveType.cs ở trên. Tác giả đã xây dựng được 12 cấp sóng khác nhau có cường độ 
tăng dần từ level 1 đến level 12. Khi đó, con tàu chính (owner ship) và các đối tượng khác (target 
ship) sẽ chịu ảnh hưởng của sóng và nghiêng lắc mạnh hay nhẹ tùy theo từng cấp. Trong quá 
trình vận hành con tàu, có nhiều thông số phải giám sát, trong đó bốn thông số rất quan trọng là: 
hướng đi (Current Heading); góc bẻ bánh lái (Current Rudder), tốc độ tàu (Ship Speed) và tọa độ 
tàu (Current Position). Ta sử dụng các Textbox để hiển thị bốn thông số trên, mỗi text được lập 
trình riêng bởi một script để đọc và xử lý tín hiệu lấy từ module BoatController.cs. 

5. Kết luận 

Bài báo đã trình bày nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng 3D động học tàu thủy trên cơ sở 
các phương trình toán 6 bậc tự do và ứng dụng phần mềm Unity3D kết hợp với bộ điều khiển khả 
trình PLC. Hệ thống mô phỏng đã cho kết quả hoạt động tốt, đã ghép nối tín hiệu từ mô hình phần 
cứng với phần mềm để thực hiện điều động tàu. Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng mở rộng kết 
nối với Radar, hải đồ điện tử ECDIS để điều động tàu hành trình theo quỹ đạo đặt trước. Tuy 
nhiên, hệ thống mô phỏng cần hoàn thiện chất lượng hình ảnh và độ trung thực tốt hơn nữa đặc 
biệt là khi tàu hành trình trong luồng thì cần phải xây dựng được các đồ họa địa hình như trên thực 
tế. 
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VỀ MỘT SỐ THUẬT NGỮ TRONG ĐÓNG TÀU VÀ HÀNG HẢI 

ON SOME TECHNICAL TERMS IN SHIPBUILDING AND MARINE 
 

PHAN VĂN KHÔI 

Nguyên NCV cao cấp Cục Đăng kiểm Việt Nam 

Tóm tắt 
Việc sử dụng chưa nhất quán các cụm từ “trọng tải”, “tải trọng”, “khối lượng” và “trọng 
lượng” ở một số văn bản, tài liệu trong lĩnh vực đóng tàu, hàng hải có thể gây ra sự hiểu 
không thống nhất giữa những người thiết kế, chế tạo, chủ tàu, đăng kiểm viên, doanh 
nghiệp vận tải và cơ quan quản lí. Bài báo này phân tích làm rõ ý nghĩa các cụm từ đó, 
dựa trên cơ sở pháp lí và khoa học, từ đó đưa ra các khuyến nghị thay đổi cách sử dụng 
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chúng cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cũng như để cập nhật các tiến bộ 
khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. 

Từ khóa: Trọng tải, tải trọng, khối lượng, trọng lượng, đóng tàu, hàng hải. 
Abstract 

The incorrect use of technical terms such as deadweight, lightweight, load, mass and 
weight in shipbuilding and marine may cause different understanding among designers, 
shipbuilders, shipowners, surveyors, shipping companies and management agencies. 
Based on domestic and international regulations, this paper discusses the issue and then 
recommends necessary changes in the terms used for consistency and to meet legal 
requirements, as well as to update on science-technological progress and international 
integration.  

Keywords: Deadweight, load, mass, weight, shipbuilding, marine. 

1. Đặt vấn đề  

Hiện nay trong lĩnh vực Đóng tàu, Hàng hải, Kinh tế vận tải, cũng như trong rất nhiều văn 
bản, sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu đã sử dụng đúng các cụm từ trọng tải, tải trọng, khối 
lượng và trọng lượng của tàu thủy. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp do sử dụng chưa đúng các 
cụm từ nêu trên trong các tài liệu giảng dạy, học tập, trong các văn bản nhà nước, cũng như khi 
trao đổi chuyên môn, nên thực tế đã xảy ra sự hiểu không thống nhất giữa các bên liên quan và 
thậm chí gây tranh cãi. Việc sao chép hay viện dẫn lẫn nhau giữa các văn bản khiến cho tình trạng 
hiểu mơ hồ các từ ngữ này ngày một lan rộng trong cộng đồng, kể cả trong giới kĩ thuật, các 
trường đào tạo, văn phòng luật sư cho đến các phương tiện truyền thông. 

Có thể từ lâu các từ ngữ đó đã dùng trong các tiêu chuẩn ngành lỗi thời và trở thành thói 
quen, trong khi các tiêu chuẩn quy định mới chưa được phổ biến rộng rãi. Vì vậy, để phù hợp với 
các quy định pháp luật hiện hành, cập nhật các tiến bộ khoa học và hội nhập quốc tế, việc thay đổi 
sao cho hiểu thống nhất các từ ngữ này trong lĩnh vực đóng tàu và hàng hải là một đòi hỏi thực tế. 

Do khuôn khổ có hạn của bài báo, các quy định trong các tài liệu lấy làm căn cứ không được 
dẫn ra tỉ mỉ, chúng được liệt kê ở mục tài liệu tham khảo mà phần lớn có thể tìm thấy từ các trang 
mạng. Sau đây chỉ xin nêu tóm tắt những đề xuất thay đổi cụ thể.  

2. Trọng tải 

Chúng ta thường sử dụng cụm từ trọng tải trong ngành Đóng tàu và Hàng hải. Người ta 
thường nói, chẳng hạn “Tàu hàng trọng tải 164 000 tấn cập cảng Sơn Dương”, “Huyndai Vinashin 
đang đóng bốn tàu dầu, trọng tải mỗi chiếc 50 000 tấn”, “Tổng công ty Sông Thu vừa hạ thủy tàu 
cảnh sát biển có trọng tải 2400 tấn”,… 

Trong Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 Điều19 viết: “… tàu biển không có động cơ, nhưng 
có trọng tải từ 100 tấn trở lên phải đăng kí vào Sổ Đăng kí tàu biển quốc gia...”. 

Công văn số 5383/BGTVT-VT [1] còn giải thích: 

“Trong thực tiễn ngành Hàng hải, từ ngữ nguyên bản tiếng Anh “Deadweight” (viết tắt là DW 
hay DWT, có thứ nguyên là tấn) thường được dùng trong tiếng Việt là “trọng tải” hay ‘‘trọng tải toàn 
phần” và có nghĩa như nhau là sức chở lớn nhất được phép của tàu tính bằng tấn. Từ ngữ “trọng 
tải” được đưa vào Điều 15 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005”. 

Dùng từ trọng tải đo bằng tấn (khối lượng) như ở các văn bản trên là hoàn toàn phù hợp với 
giải nghĩa trong Từ điển tiếng Việt Hoàng Phê của Viện Ngôn ngữ học cũng như trong các công 
ước quốc tế, chẳng hạn các Công ước SOLAS 74 [2] và MARPOL, trong đó định nghĩa trọng tải 
như sau: 

“Deadweight (DW) means the difference in metric tons between the displacement of a 
ship in water of a specific gravity of 1.025 at the load waterline corresponding to the assigned 
summer freeboard and lightweight of the ship”.  

(Về bản tiếng Việt của đoạn văn này sẽ được thảo luận ở mục 3 dưới đây). 

Như vậy, trọng tải của con tàu, hay của một phương tiện vận tải nói chung, là một đại lượng 
chỉ khối lượng lớn nhất có thể chở được tính bằng tấn. 

Tuy nhiên, những cụm từ giải thích thêm vào có thể làm sai lệch ý nghĩa của trọng tải, ví dụ 
trong đoạn dẫn nêu trên ở Công văn 5383/BGTVT-VT: 

- Dùng cụm từ “thứ nguyên là tấn” như vậy là chưa đúng, bởi tấn không phải là thứ nguyên 
mà là đơn vị đo, nên cần sửa thành “đơn vị đo là tấn”. Khi nói thứ nguyên là nói thứ nguyên của 
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một đại lượng, vì trọng tải là khối lượng nên thứ nguyên của đại lượng khối lượng này được kí 
hiệu là M và đơn vị đo của nó là gam, kilôgam, tấn, vv. [8]; 

- Dùng cụm từ “sức chở lớn nhất được phép” là thừa, bởi sức chở đã có nghĩa là khả năng 
chở (carrying capacity); nó là một con số cố định không đổi ấn định từ đầu bởi nhà thiết kế, nên 
không có “lớn nhất” hay “nhỏ nhất”, do đó chỉ nên viết “sức chở” hoặc sửa thành“khối lượng lớn 
nhất có thể chở được”; 

- Dùng cụm từ “trọng tải toàn phần” là không cần thiết, vì định nghĩa “trọng tải” luôn gắn với 
đường nước chở hàng ứng với mạn khô mùa hè đã ấn định, cũng là đường nước toàn tải. Vì chỉ có 
một đường nước toàn tải, một trọng tải không đổi, nên không có trọng tải toàn phần hay một phần, 
chỉ cần trọng tải là đủ. 

Ở một số văn bản, tài liệu khác, nhiều khi từ trọng tải lại được dùng để nói đến khối lượng 
hàng đang chở trên một con tàu. Cần thay từ này để người đọc không bị nhầm lẫn, bởi đó không 
phải là trọng tải, mà là khối lượng chở thực tế, có thể đầy vơi nặng nhẹ khác nhau tùy theo mỗi 
chuyến hàng trên một hành trình cụ thể của tàu. 

Có nơi khối lượng chở này lại được gọi là tải trọng. Dùng từ tải trọng ở đây là chưa đúng, 
bởi tải trọng không phải là đại lượng khối lượng, không đo bằng tấn (t), mà là một khái niệm chung 
chỉ tập hợp lực tác dụng vào vật thể đang xét; đó có thể là lực tập trung (N), mômen lực (Nm), áp 
suất (N/m2, Pa), vv., xem thêm mục 4. 

3. Trọng tải là trọng lượng hay khối lượng?  

Ngay trong các quy chuẩn kĩ thuật và các văn bản tiếng Việt nói trên, khi đã viết tính bằng 
tấn là đã rõ ràng trọng tải là khối lượng; tuy nhiên nhiều khi nó bị hiểu nhầm thành trọng lượng, và 
do đó tấn bị hiểu thành tấn lực, thậm chí có người còn cho rằng đó là tấn Anh (long ton)!  

Để rõ hơn, ta trở lại định nghĩa nguyên văn bằng tiếng Anh nói trên của các Công ước quốc 
tế. Câu trả lời nằm ngay trong đó, ở cụm từ in metric tons, tính bằng tấn.  

Theo phụ lục 3 Nghị định số 86/2012/NĐ-CP hiện hành [4], tấn (t) là đơn vị đo của đại lượng 
khối lượng, 1 t = 1000 kg. Tuy đơn vị này không thuộc Hệ đơn vị quốc tế (SI), nhưng được chấp 
nhận sử dụng cùng SI và là một đơn vị pháp định của nước ta. Trong phiên bản tiếng Anh cuốn Hệ 
đơn vị quốc tế của Viện Cân đo quốc tế [5], tên đơn vị này được gọi là tonne, kèm theo chú thích: 
Ở các nước nói tiếng Anh, đơn vị này được gọi là metric ton. 

Như vậy, theo quy định của tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia và theo luật 
pháp về đo lường nước ta, giờ đây khi tiếng Việt gọi là tấn, tiếng Anh gọi là tonne hay metric ton, 
kí hiệu t, thì đó là đơn vị đo khối lượng. Điều đó nói lên rằng deadweight, displacement, lightweight 
trong nguyên văn Công ước SOLAS 74 đều là khối lượng.  

Trong khi đó, bản tiếng Việt của hai Công ước đã phiên chuyển đoạn định nghĩa tiếng Anh 
nói trên thành: 

“Trọng tải là hiệu số tính bằng tấn giữa lượng chiếm nước của tàu trong nước có tỉ trọng 
1,025, theo đường nước chở hàng tương ứng với mạn khô mùa hè ấn định và trọng lượng tàu 
không”.  

“Trọng lượng tàu không là trọng lượng tính bằng tấn của tàu, không có hàng, dầu đốt, dầu 
bôi trơn, nước dằn, nước ngọt, hành khách, thuyền viên,...”. 

Cụm từ “trọng lượng tàu không” trong hai câu tiếng Việt trên là chưa đúng với ý nghĩa 
nguyên gốc, bởi: 

- Thứ nhất, trọng lượng hay lực không đo bằng tấn mà đo bằng niutơn (N, kN,... đơn vị pháp 
định) hoặc đo bằng tấn lực (tf, đơn vị ngoài pháp định), và theo Luật Đo lường [3] không được 
dùng đơn vị ngoài pháp định tấn lực trong văn bản do cơ quan nhà nước ban hành; 

- Thứ hai, nếu gọi lightweight là trọng lượng tàu không thì trọng tải (deadweight) và lượng 
chiếm nước (displacement) cũng phải là trọng lượng, bởi cùng là trọng lượng chúng mới có thể trừ 
cho nhau được, mà như vậy thì trái với in metric tons, đo bằng tấn (khối lượng). 

Có thể người dịch cho rằng, do có các từ weight (trong deadweight, lightweight) và gravity 
nên hiểu là trọng lượng, tương tự như trên bao bì hàng hóa, “Net Weight 50 kg” thường bị chuyển 
thành “Trọng lượng tịnh 50 kg”, mà đúng ra phải là “Khối lượng tịnh 50 kg” [6]. Nhiều người cũng 
hiểu như vậy, đó là thói quen trong đời sống ngôn ngữ thường ngày. Nhưng với tư cách một thuật 
ngữ khoa học, từ weight còn có nghĩa là khối lượng. 

Từ gravity, trong các từ điển thông thường, có nghĩa lực hút của Trái Đất hay trọng lượng, 
nên dễ khiến người ta hiểu specific gravity thành tỉ trọng, và hầu hết từ điển tiếng Việt giải nghĩa tỉ 
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trọng đồng nghĩa với trọng lượng riêng, có thứ nguyên là trọng lượng trên thể tích hoặc giải nghĩa 
là tỉ số giữa hai trọng lượng riêng, không thứ nguyên. 

Thực ra, specific gravity trong bản gốc cần được hiểu theo định nghĩa sau:  

“Specific gravity is a measure of the density of a material. It is dimentionless, equal to the 
density of the material divided by the density of water”. 

Tức là, trong định nghĩa này, specific gravity là một đại lượng không thứ nguyên, bằng mật 
độ của vật thể đang xét chia cho mật độ của nước. Mật độ cũng chính là khối lượng riêng, không 
liên quan đến trọng lượng, xem phụ lục 1 Nghị định 86 [4]; cụ thể ở đây là mật độ của nước biển 
chia cho mật độ của nước bằng 1,025 ở điều kiện tiêu chuẩn. Do đó, cần thay tỉ trọng bằng tỉ khối 
hoặc mật độ tương đối, và đoạn văn trên cần được sửa thành:  

“Trọng tải là hiệu số tính bằng tấn giữa lượng chiếm nước của tàu trong nước có mật độ 
tương đối 1,025, theo đường nước chở hàng tương ứng với mạn khô mùa hè ấn định và khối 
lượng tàu không”.  

“Khối lượng tàu không là khối lượng tính bằng tấn của tàu khi không có hàng, dầu đốt, dầu 
bôi trơn, nước dằn, nước ngọt, hành khách, thuyền viên,...”. 

Tương tự, thường gặp trong các Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia (QCVN) về tàu biển, đại lượng 
ρ, tuy đã được viết là đo bằng khối lượng trên thể tích (t/m3), nhưng lại được gọi là tỉ trọng. Vậy 
cũng cần thay nó bằng khối lượng riêng hoặc mật độ.  

Đáng tiếc rằng, đoạn văn dịch nói trên đã được trích dẫn trong nhiều tài liệu quan trọng khác 
như trong các QCVN, giáo trình ở trường đại học, luận án, luận văn, văn bản của các cơ quan 
quản lí, cả trên các phương tiện truyền thông, làm lan rộng tình trạng nhiễu rối, hiểu mơ hồ các 
thuật ngữ đó. 

Nếu trọng tải, lượng chiếm nước và khối lượng tàu không được tính bằng tấn khối lượng, ta 
có thể yên tâm rằng, những người tính toán cơ học tàu sau đó sẽ không gặp bất cứ một trở ngại 
nào khi họ tính trọng lượng và từ đó tính lực đẩy nổi Archimedes, trọng tâm, tâm nổi, tâm nghiêng, 
ổn định, sức bền kết cấu thân tàu, vv. Thật vậy, trọng lượng (P) bằng khối lượng (m) nhân với gia 
tốc trọng trường (g = 9,81 m/s2): P = mg, trong đó nếu khối lượng m là A tấn thì trọng lượng P của 
nó bằng 9,81A kN (kilôniutơn, đơn vị pháp định). Ngoài ra nếu muốn tính trọng lượng bằng tấn lực 
(tf, đơn vị ngoài pháp định) thì tàu có khối lượng bao nhiêu tấn (t) sẽ có trọng lượng bằng bấy 
nhiêu tấn lực (tf). Chú ý rằng theo Nghị định 86 hiện hành, các đơn vị kilôgam lực và tấn lực phải 
viết và đọc đầy đủ là kilôgam lực và tấn lực, kí hiệu tương ứng là kgf và tf. Các kí hiệu cũ kG và T 
ở nước ta nay không còn được sử dụng, bởi nó không phải là kí hiệu quốc tế, cũng không phải là 
pháp định; kí hiệu T lại trùng với một đơn vị khác, tesla đo mật độ từ thông, và trùng với kí hiệu bội 
số tera (1012). 

4. Tải trọng là lực, không phải là khối lượng 

Từ tải trọng cũng được dùng nhiều trong lĩnh vực đóng tàu, nhất là khi nói về sức bền kết 
cấu thân tàu, ví dụ trong Phần 2A-B của QCVN 21:2010/BGTVT (được thay thế bằng QCVN 
21:2015/BGTVT từ tháng 6/2016). Trong QCVN này, tải trọng đã được dùng chính xác để chỉ tập 
hợp lực tác dụng lên một vật thể, với các đơn vị đo pháp định niutơn (N), kilôniutơn (kN),... như 
xưa nay vẫn được sử dụng nhất quán trong lĩnh vực Cơ học. 

Tuy nhiên, ta còn gặp trường hợp, trong cùng một văn bản tài liệu, có chỗ viết đường nước 
chở hàng, nhưng nhiều chỗ cũng viết đường nước tải trọng. Dùng tải trọng lúc này là không phù 
hợp, bởi ở đây không liên quan tới lực mà liên quan tới khối lượng hàng được chở. Tải (load) ở 
đây là chở, không phải là tải trọng. Công ước quốc tế về mạn khô, Load line 66, cũng thường 
được gọi là Công ước về đường nước chở hàng. Dùng từ thuần Việt như vậy vừa chính xác vừa 
làm người đọc dễ hình dung hơn nhiều. 

5. Kết luận 

Dựa trên cơ sở pháp lí, bài báo đã đưa ra những phân tích có thể góp phần làm rõ ý nghĩa 
của các thuật ngữ trọng tải, tải trọng, khối lượng, trọng lượng và một số thuật ngữ liên quan 
thường gặp trong đóng tàu và hàng hải, đồng thời nêu những đề xuất thay đổi cụ thể cách dùng 
chúng. 
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TỔNG HỢP THÔNG TIN THỜI TIẾT ĐỂ DỰ ĐOÁN SỰ TRÔI DẠT CỦA 
VẬT THỂ TRONG TÌM KIẾM CỨU NẠN 

SUMMARY OF WEATHER INFORMATION FOR FORECASTING OBJECT 
DRIFT AT SEA IN THE SEARCH AND RESCURE OPERATION 

 

PHẠM NGỌC HÀ1, NGUYỄN MINH ĐỨC2 
1Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh 

2Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
Tóm tắt 

Việc dự đoán quỹ đạo trôi dạt của vật thể bị nạn trên biển là hết sức quan trọng, có ý nghĩa rất 
lớn quyết định thành công của công tác tìm kiếm cứu nạn. Độ chính xác của công tác dự đoán 
quỹ đạo trôi dạt phụ thuộc nhiều vào thông tin dự báo thời tiết trên biển. Báo cáo này trình bày 
việc tổng hợp và đánh giá, đề xuất nguồn thông tin thời tiết mô hình mô phỏng Monte-Carlo sử 
dụng cho việc dự đoán sự trôi dạt của vật thể trên vùng biển phía Nam Việt Nam. 

Từ khóa: Thông tin thời tiết biển, mô phỏng Monte-Carlo, trôi dạt của vật thể.   
Abstract 

Drift estimation for objects in distress at sea is of great importance as it is the deciding factor of 
success search and rescue operation. The motion of a drifting object on the sea surface is 
dependent on the forcasted weather information. In this paper, the author focus on the collecting, 
classifying, evaluating and proposing the weather information source and Monte-Carlo simulation 
model for forecasting the drift of objects on the southern Part of Vietnamese sea. 

Keyworks: Ocean weather information, Drift of object, Monte-Carlo Simulation. 

1. Đặt vấn đề 

Tất cả các khâu trong 
công tác tìm kiếm cứu nạn trên 
biển đều được tiến hành hết 
sức khẩn trương, việc xây dựng 
kế hoạch tìm kiếm và kế hoạch 
cứu nạn diễn ra trong thời gian 
rất ngắn. Dựa vào các thông tin 
thời tiết hiện tại và thông tin dự 
báo thời tiết trên biển để dự 
đoán quỹ đạo trôi dạt của 
người, phao bè hay các 
phương tiện bị nạn. Việc dự 
đoán chính xác quỹ đạo trôi dạt 
của vật thể là hết sức quan 
trọng trong hoạt động tìm kiếm 
cứu nạn trên biển, có ý nghĩa 

 
Hình 1. Gió quan trắc tháng tại trạm hải văn DK I-7 
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rất lớn quyết định thành công của việc cứu người, con tàu và hàng hoá và giúp giảm thiểu rủi ro, 
chi phí cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Nhiều nghiên cứu khác nhau đã được thực hiện nhằm 
nâng cao độ chính xác dự đoán vị trí và được đưa thành các khuyến cáo chính thức [1][2][3], tuy 
nhiên, để áp dụng hiệu quả trong một vùng biển nhất định, cụ thể là vùng biển Nam Việt Nam, việc 
tổng hợp đánh giá chính xác mức độ tin cậy của thông tin thời tiết cho khu vực này có ý nghĩa hết 
sức quan trọng. Bài báo này trình bày việc tổng hợp, đánh giá và đề xuất nguồn thông tin thời tiết 
có thể được sử dụng trong dự đoán sự trôi dạt của vật thể trên vùng biển phía Nam Việt Nam. 

2. Các nguồn thông tin thời tiết 

2.1. Thông tin thời tiết của Việt Nam  

Thông tin dự báo thời tiết biển của Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia gồm: tình trạng mưa, 
tầm nhìn xa và thông tin gió với tần suất hai ngày một lần. Thông tin gió không chi tiết chỉ dự báo trên 8 
hướng chính và tốc độ gió là cấp gió Beaufort. 

Hiện nay, nước ta có 23 trạm khí tượng hải văn được bố trí trên các đảo, dàn khoan để 
quan trắc các yếu tố hí tượng (gió, khí áp, nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, bức xạ, tầm nhìn xa, 
sương mù,...) và các yếu tố Hải văn (mực nước, nhiệt độ, độ mặn nước biển tầng mặt, sóng biển). 
Thông tin gió được quan trắc với tần suất 4 lần/ngày: 01h00 (18h00 UTC); 07h00 (00h00 UTC); 
13h00 (06h00 UTC) và 19h00 (12h00 UTC).  

2.2. Thông tin thời tiết dịch vụ 

Một số hoạt động đặc thù cần thông tin dự báo thời tiết chi tiết và với độ chính xác cao (ví 
dụ ngành dầu khí) có sử dụng các dịch vụ quan trắc và dự báo thời tiết của Trung tâm khí tượng 
thuỷ văn quốc gia hoặc của các công ty cung cấp dịch vụ thời tiết của nước ngoài cho một vị trí cụ 
thể (ví dụ dàn khoan). Thông tin dự báo này rất chi tiết (hướng và tốc độ gió, tình trạng biển, 
hướng và độ cao sóng lừng,….) và có độ chính xác cao với tần suất dự báo 3 giờ hoặc 6 giờ. 

 
Hình 2. Thông tin thời tiết dịch vụ lúc 0700 LT ngày 06 /03/ 2016 cho toạ độ 07035’N, 102057’E 

2.3. Thông tin thời tiết được chia sẻ phục 
vụ mục đích khoa học 

Hiện nay, các Trung tâm khí tượng thực 
hiện việc dự báo thời tiết bằng phương pháp 
số tri.̣ Đối với phương pháp này thì độ chính 
xác của số liệu đầu vào là rất quan troṇg. Nếu 
số liệu đầu vào tốt thì sẽ cho kết quả dự báo 
tốt và ngược laị. Để cải thiện độ chính xác của 
số liệu đầu vào người ta dùng các ky ̃ thuật 
đồng hóa số liệu (data assimilation). Trong quá 
trình đó, các số liệu thu thập từ quan trắc và 
các số liệu có được từ kết quả dự báo ngắn 
trước đó bằng mô hình sẽ được kết hợp laị với 
nhau để tìm ra kết quả tốt nhất làm điều kiện  

Hình 3. Thông tin gió lúc 0300 UTC ngày 03/6/2017 
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ban đầu cho một dự báo mới. Ky ̃ thuật đồng hóa tiên tiến và phức tap̣ nhất hiện nay là ky ̃ thuật 
đồng hóa biến phân bốn chiều, viết tắt là 4D-Var (Four Dimensional VARiational data assimilation). 
Tuy nhiên, để áp duṇg 4D-Var trong thực tế thì các cơ quan khí tượng cần có hệ thống máy tính rất 
maṇh. Vì vậy, hiện taị chi ̉có một số trung tâm phát triển maṇh về dự báo số tri ̣trên thế giới như 
Trung tâm dự báo haṇ vừa của Châu Âu (ECMWF - European Centre for Medium- range Weather 
Forecasts), Cơ quan Khí tượng của Nhật, Cơ quan Khí tượng của Pháp (Météo- France), cơ quan 
khí tượng Mỹ [5],... mới có đủ khả năng sử duṇg 4D-Var cho mô hình toàn cầu. Dữ liệu dự báo 
của một số cơ quan có thể tiếp cận và các cơ quan này cung cấp các dữ liệu thời tiết toàn cầu 
được mã hoá dạng Grib File. Tác giả tiếp cận được thông tin thời tiết dạng Grib File của Trung tâm 
Thông tin Môi trường Quốc gia Mỹ và Trung tâm dự báo haṇ vừa của Châu Âu có kết quả mô 
phỏng thời tiết như hình 3. 

Để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, 
Viện nghiên cứu phát triển bền vững khí quyển nhân 
loại (Research institute for sustainable humanoshere 
- RISH) thuộc đại học Kyoto, Nhật Bản [6] xây dựng 
và cập nhật, duy trì một hệ thống cơ sở dữ liệu về 
dự báo và phân tích thời tiết bao gồm nhiều loại dự 
báo khác nhau và được lưu theo định dạng Grib2. 
Các dữ liệu thời tiết này do Cơ quan khí tượng Nhật 
Bản (JMA) dự báo và cung cấp. Theo quy định của 
Viện này cùng các cơ quan hợp tác JMA, các dữ 
liệu này được cung cấp miễn phí cho mục đích hợp 
tác nghiên cứu khoa học. Nếu sử dụng cho mục 
đích thương mại, cần có thỏa thuận riêng và phải 
nộp phí. Trong các loại bản tin dự báo do Viện này 
cung cấp, có thể sử dụng bản tin dự báo gió với các 
thời điểm dự báo cách nhau 3 giờ để dự báo trôi dạt 
trên biển. 

3. Sử dụng thông tin thời tiết của JMA dự đoán 
sự trôi dạt vật thể trên biển 

3.1. Thông tin thời tiết Mã hóa dạng Grib File 

GRIB (GRIdded Binary hoặc General Regularly-distributed Information in Binary form) là định 
dạng số liệu chính xác thường được sử dụng trong khí tượng để lưu trữ dữ liệu về thời tiết quá khứ 
cũng như dữ liệu dự báo thời tiết. Định dạng Grib đã được tổ chức khí tượng thế giới WMO (world 
meteorology organization) tiêu chuẩn hóa theo quy định về mã hóa số 306 (WMO Manual on Codes 
No. 306). Phiên bản định dạng Grib 2 là phiên bản đang được sử dụng bởi hầu hết các trung tâm khí 
tượng thủy văn trên toàn thế giới để lưu 
trữ và trao đổi, chia sẻ hoặc phát hành 
thông tin dự báo khí tượng thu được từ 
các mô hình dự báo số NWP (Numerical 
Weather Prediction).  

Từ các đặc trưng của Grib 2 và 
mức độ phổ biển trong việc sử dụng 
Grib 2 của các cơ quan dự báo khí 
tượng, ta thấy việc hiểu rõ và giải mã 
được định dạng này sẽ giúp ta tiếp cận 
được các thông tin thời tiết đầy đủ, với 
độ phân giải theo không gian và thời 
gian hợp lý, làm cơ sở cho các dự đoán 
trôi dạt của vật thể. Để có thể sử dụng 
các thông tin thời tiết thu được dưới 
dạng Gib file, tác giả đã viết chương 
trình giải mã file có định dạng Grib bằng 
ngôn ngữ lập trình VB 2010. Thông tin 
gió sau khi đã giải mã từ Grib file, được 
thể hiện cho vùng biển Việt Nam như 
hình 5. 

 
 

Hình 5. Thông tin phân tích gió,lúc 12:00 UTC  
ngày 01 /01/ 2016 

 

Hình 4. Thông tin phân tích gió, lúc 15:00 
UTC ngày 03/05/ 2017 
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3.2. So sánh thông tin thời tiết từ Grib file và thông tin thời tiết quan trắc 

Kết quản so sánh thông tin thời tiết từ bản tin thời tiết Grib file của Trường Đại học Kyoto - 
Nhật Bản (JMA dự báo, cung cấp) và kết quả quan trắc thời tiết của Trung tâm khí tượng thuỷ văn 
Quốc gia với hai thông số là tốc độ gió và hướng gió như hình 6. Trên khu vực biển phía Nam Việt 
Nam có 05 trạm quan trắc: Trạm Côn Đảo (08040'51"N - 106036'33"E), trạm Vũng Tàu (10020'21"N 
- 107004'15"E), trạm DKI-7 (08001'03"N - 110037'14"E), trạm Phú Quốc (10013'02"N - 103057'23"E), 
trạm Thổ Chu (09017'07"N - 103029'06"E). Tác giả tiến hành tính toán độ lệch chuẩn của số liệu 
thời tiết Grib File với số liệu quan trắc thời tiết của 05 trạm quan trắc này trong năm 2016. Độ lệch 

chuẩn được tính theo công thức sau: 𝜎 =  √
1

𝑁
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)

2𝑁
𝑖=1 ) 

- 𝑥𝑖: giá trị thời tiết bản tin Grib file tại thời điểm I; 

- �̅�: giá trị thời tiết quan trắc ở thời điểm tương ứng. 

Kết quả tính toán giá trị độ lệch chuẩn hướng gió và tốc độ gió chung cho cả 05 trạm trên 
trong 365 ngày của năm 2016 như sau: 

- Hướng gió = 27,50; 

- Tốc độ gió = 1,48 kts. 

Vậy số liệu gió thu được từ Grib file dao động quanh số liệu quan trắc với độ lệch chuẩn 
như trên. 

  
Hình 6. So sánh thông tin gió Grib file và gió quan trắc 

3.3. Sử dụng Monte Carlo mô phỏng trôi dạt của vật thể 

Hai thành phần tác động làm vật thể trôi dạt trên biển là gió và dòng chảy. Độ trôi dạt (Drift) 
được xác định theo phương pháp cộng vectơ từ độ dạt gió (Leeway) và tổng hợp dòng chảy (Total 
water current-TWC). Lực của gió tác động vào bề ngoài của vật thể làm vật thể chuyển động trôi 
dạt trên mặt nước về phía dưới gió (downwind). Hình dáng phần nổi của phương tiện tiếp xúc với 
gió sẽ ảnh hưởng đến tốc độ dạt gió và là nguyên nhân khiến hướng dạt sẽ lệch về bên trái hoặc 
bên phải so với hướng gió. Allen [4] công bố kết quả các thử nghiệm trên thực địa để xác định các 
thành phần thành phần dạt xuôi gió (DWL) và thành phần dạt ngang gió (CWL) của một số loại 
phương tiện (tàu cá, phao bè,…). 

Để tính toán được vị trí trôi dạt của vật thể, cần phải tính toán tốc độ và phương hướng trôi 
dạt. Từ thông tin gió (hướng và tốc độ) và thông tin dòng chảy (hướng và tốc độ) sẽ tính được 
hướng (K) và quãng đường trôi dạt (S) sau một thời gian nhất định. 

 
Hình 7. Độ trôi dạt (Drift) từ tổng hợp dòng chảy (TWC) và độ dạt gió (Leeway) 
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Vị trí dự đoán trôi dạt của vật thể: B (B, B) sau một khoảng thời gian nhất định được tính từ 

vị trí phát hiện cuối cùng (Last Known Position-LKP): A (A, A) theo hệ công thức: {
𝜑𝐵  =  𝜑𝐴 +  𝐻𝜑
𝜆𝐵  = 𝜆𝐴  +  𝐻𝜆

 

Trong đó:  H là hiệu vĩ độ giữa hai điểm A và B; 

  H là hiệu kinh độ giữa hai điểm A và B. 

H và H được tính thông qua giá trị hướng trôi dạt K và quãng đường S theo công thức 
sau: 

H =  S cos K 

  H = W sec tb  Trong đó: W là Cự ly đông tây:   W =  S sin K 

tb là Vĩ độ trung bình:φtb =
φA+φB

2
 

Toạ độ điểm B được tính toán từ thông tin gió thu được từ Grib file và thông tin dòng chảy 
từ dữ liệu phân tích dòng chảy bề mặt đại dương theo thời gian thực (Ocean Surface Current 
Analyses Real-time - OSCAR). Dòng chảy bề mặt trên biển Đông phụ thuộc rất lớn vào chế độ gió 
mùa (gió Đông Bắc và gió Tây Nam).  

Tác giả tiến hành tính toán mô phỏng trôi dạt với 4 tháng mà dòng chảy trên biển phía Nam 
Việt Nam đặc trưng nhất (tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10). Sử dụng phương pháp mô phỏng 
Monte Carlo mô phỏng độ trôi dạt của tàu cá sau 03 giờ (LKP là: 10000'N - 110000'E). Tính toán 
với 10.000 mẫu thử là 10.000 giá trị ngẫu nhiên của hướng gió, tốc độ gió dao động quanh thông 
tin gió thu được từ Grib file với biên độ dao động là giá trị độ lệch chuẩn tính ở phần 3.2. Kết quả 
thu được 10.000 vị trí điểm B (vị trí trôi dạt sau 3 giờ) được mô phỏng như sau: 

 
Mô phỏng tháng 1/2016 

 
Mô phỏng tháng 4/2016 

 

Mô phỏng tháng 7/2016 

 

Mô phỏng tháng 10/2016 

Hình 8. Mô phỏng Monte Carlo trôi dạt tàu cá sau 3 giờ ở vùng biển Việt Nam 

6. Kết luận  

Có thể sử dụng được bản tin thời tiết Grib file của Trường Đại học Kyoto - Nhật Bản cho 
mục đích dự báo sự trôi dạt của vật thể trên biển sau khi tính toán độ đánh giá độ lệch chuẩn; 

Để việc dự đoán trôi dạt vật thể trên biển chính xác thì ngoài thông tin gió tin cậy cần thông 
tin dòng chảy chính xác. Việc lựa chọn, tính toán, đánh giá nguồn thông tin dòng chảy phục vụ cho 
công tác tìm kiếm cứu nạn sẽ được nhóm tác giả tập trung nghiên cứu bổ sung trong thời gian tới. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BÁO HIỆU HÀNG HẢI  ẢO TRONG LĨNH VỰC BẢO 
ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI Ở VIỆT NAM 

APPLICATION OF VIRTUAL AID TO NAVIGATION TECHNOLOGY FOR THE 
MARITIME SAFETY IN VIETNAM 

LÊ QUỐC TIẾN 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 
Báo hiệu Hàng hải ảo là công nghệ mới, bước đầu đã được ứng dụng trong lĩnh vực bảo 
đảm an toàn Hàng hải ở Việt Nam, đặc biệt phát huy được tính năng báo hiệu trong các 
điều kiện tầm nhìn hạn chế (sương mù,…), các vị trí không đảm bảo độ sâu hoặc điều 
kiện địa chất yếu không thể bố trí phao hoặc báo hiệu cố định, hoặc yêu cầu thiết lập báo 
hiệu để định vị và cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp trong một khoảng thời gian ngắn 
(như chướng ngại vật hàng hải mới phát hiện, các vị trí công trình cần cảnh báo khi mật 
độ giao thông Hàng hải tăng đột biến do một sự kiện nào đó). 

Từ khóa: Báo hiệu Hàng hải  ảo, báo hiệu Hàng hải . 
Abtracts 

Virtual aid to navigation is a new technology, initially applied in maritime safety in 
Vietnam, especially promoted the signaling features in the limited vision conditions 
(fog,…), Inadequate depth or weak geological conditions can not accommodate buoys or 
fixed aid to navigation, or requirement of the aid to navigation to locate and warn in an 
emergency for short periods of time (as newly discovered maritime obstacles, marine 
structures need to be alerted when the traffic density of a maritime transport spikes due to 
an event).  

Keywords: Virtual aid to navigation, Aid to navigation. 

1. Đặt vấn đề 

Báo hiệu Hàng hải  thực - báo hiệu Hàng hải truyền thống không phát huy được tính năng 
báo hiệu trong các điều kiện tầm nhìn hạn chế (sương mù,…), các vị trí không đảm bảo độ sâu 
hoặc điều kiện địa chất yếu không thể bố trí phao hoặc báo hiệu cố định, hoặc yêu cầu thiết lập 
báo hiệu để định vị và cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp trong một khoảng thời gian ngắn (như 
chướng ngại vật hàng hải mới phát hiện, các vị trí công trình cần cảnh báo khi mật độ giao thông 
hàng hải tăng đột biến do một sự kiện nào đó). Khắc phục nhược điểm này, công nghệ báo hiệu 
Hàng hải  ảo ra đời với ưu điểm tiết kiệm về kinh phí lắp đặt (do không phải bố trí báo hiệu thực và 
thiết bị báo hiệu đi kèm), và đặc biệt phát huy tính năng tác dụng trong cảnh báo đâm va trong các 
điều kiện tầm nhìn hạn chế hoặc thiết lập khẩn cấp báo hiệu tại các vị trí nguy hiểm mới phát hiện [1]. 

2. Công nghệ báo hiệu Hàng hải ảo 

2.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Báo hiệu Hàng hải ảo, hay còn gọi là báo hiệu AIS ảo được định nghĩa và qui định theo báo 
hiệu Hàng hải AIS (các qui định kỹ thuật khác liên quan đến vị trí, tính năng tác dụng,… áp dụng 
như báo hiệu Hàng hải thông thường) [4], cụ thể như sau: 

https://www.ncdc.noaa.gov/cdo-web/
http://database.rish.kyoto-u.ac.jp/arch/jmadata/data/gpv/original/
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a, Tác dụng: Báo hiệu luồng hàng hải, vùng nước, phân luồng giao thông; Báo hiệu công 
trình trên biển; Cung cấp thông tin nhận dạng một báo hiệu Hàng hải  đang tồn tại vàcác thông tin 
về khí tượng, thủy văn khu vực đặt báo hiệu; Truyền phát thông tin giám sát vị trí của báo hiệu nổi. 

b, Vị trí bố trí: Báo hiệu Hàng hải AIS ảo: Được lắp đặt tại một vị trí nào đó để truyền phát 
thông tin về một báo hiệu Hàng hải  tại một vị trí nhất định mà tại đó không lắp đặt báo hiệu. 

c, Phương thức hoạt động: Báo hiệu Hàng hải AIS ảo truyền phát dữ liệu đồng thời trên hai 
kênh VHF 161.975 MHz (87B) và 162.025 MHz (88B). 

d, Chế độ hoạt động: Khi hoạt động, báo hiệu Hàng hải AIS ảo sẽ phát liên tục và tự động 
các bức điện đã được định dạng trước. Khoảng thời gian giữa các bức điện được điều chỉnh tùy 
thuộc vào tình hình giao thông Hàng hải trong khu vực hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý. 

e, Thời gian hoạt động: Thời gian hoạt động của báo hiệu Hàng hải AIS ảo là 24 giờ/ngày. 

d, Thông tin truyền phát: 

Nội dung định dạng cho các thông tin truyền phát sử dụng cho báo hiệu Hàng hải AIS ảo 
gồm có 4 loại bức điện sau đây: 

- Bức điện số 21: Điện báo các thông tin về báo hiệu Hàng hải  cho các tàu nằm trong tầm 
hiệu lực của báo hiệu Hàng hải.  

Nội dung chính của bức điện này gồm: Loại báo hiệu Hàng hải; Tên báo hiệu Hàng hải; Vị trí 
của báo hiệu Hàng hải; Độ chính xác vị trí báo hiệu Hàng hải; Kích thước của báo hiệu Hàng hải  
và các vị trí liên quan; Một số thông tin khác của cơ quan quản lý báo hiệu như tình trạng kỹ thuật 
của báo hiệu Hàng hải;  

- Bức điện số 12: Dành riêng cho các cơ quan quản lý báo hiệu sử dụng để phát các thông 
tin liên quan đến an toàn Hàng hải cho các tàu nằm trong tầm hiệu lực của báo hiệu Hàng hải.  

- Bức điện số 8: Được sử dụng để gửi các thông tin khí tượng và thủy văn ở khu vực bố trí 
báo hiệu Hàng hải  cho các tàu nằm trong tầm hiệu lực của báo hiệu Hàng hải. 

- Bức điện số 6: Được sử dụng để gửi thông tin về tình trạng hoạt động của báo hiệu Hàng 
hải. 

2.2. Sơ đồ hệ thống 

 Các thành phần của một hệ thống báo hiệu Hàng hải  ảo thể hiện qua sơ đồ sau [2]: 

 

Hình 1. Sơ đồ hệ thống báo hiệu Hàng hải ảo 
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Báo hiệu ảo (báo hiệu AIS ảo) được thiết lập tại Trung tâm điều khiển AIS chính thông qua 
phần mềm và thiết bị chuyên dụng. Dữ liệu về thông tin báo hiệu ảo được truyền phát qua đường 
truyền internet tới các dịch vụ khai thác AIS trực tuyến (lớp sử dụng 1), hoặc phát trực tiếp qua 
sóng vô tuyến VHF tới các tàu thuyền trong khu vực (lớp sử dụng 2). 

Ví dụ minh họa thiết bị sử dụng để thiết lập báo hiệu AIS ảo mã hiệu VAB-1252 của hãng 
Lambda Marine (UAE - Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất): 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.Thiết bị thiết lập báo hiệu AIS ảo mã hiệu VAB-1252 của hãng Lambda Marine 
 

2.3. Đặc tính công nghệ 

- Tính năng, tác dụng: Báo hiệu Hàng hải  ảo có thể cảnh báo từ xa bằng tín hiệu vô tuyến 
đối với các chướng ngại vật hoặc các đối tượng cần cảnh báo như bến cảng, đường ống dẫn dưới 
biển, cầu vượt biển, cầu cảng, bãi đá ngầm, phao, thiết bị sonar kéo theo tàu, luồng hàng hải, khu 
neo, cồn cát,… Các tín hiệu cảnh báo được trực quan hóa bằng các biểu tượng dưới dạng các 
báo hiệu “ảo” trên giao diện của các hệ thống ECDIS, hải đồ điện tử và các thánh phần khác của 
hệ thống AIS. Các báo hiệu ảo này có tác dụng phòng tránh đâm va và các tai nạn Hàng hải khác. 

- Các đơn vị khai thác, sử dụng: Các cảng vụ, các công ty bảo đảm an toàn Hàng hải, các 
công ty khai thác và dịch vụ dầu khí,… 

- Hiệu quả kinh tế và kỹ thuật: Nâng cao độ tin cậy về báo hiệu Hàng hải, cho phép ra thông 
báo Hàng hải một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm tối đa chi phí. 

- Ưu điểm nổi trội của công nghệ:  

+ Một bộ thiết bị phát có thể thiết lập được nhiều báo hiệu ảo (có thể tới 65 báo hiệu ảo); 

+ Sau khi báo hiệu ảo được thiết lập, các hệ thống hỗ trợ điều động trên tàu như radar, 
ECDIS,… sẽ tự động nhận dạng báo hiệu và đưa ra tín hiệu cảnh báo cho người điều khiển khi tàu 
có nguy cơ tiếp cận vùng nguy hiểm theo chỉ giới của báo hiệu; 

+ Mặc dù là đối tượng ảo nhưng có thể chỉ giới những chướng ngại vật hiện hữu mà con 
người không nhìn được bằng mắt thường.  

3. Một số tiêu chuẩn kỹ thuật, văn bản pháp lý trong nước và quốc tế liên quan đến việc 
ứng dụng và triển khai công nghệ báo hiệu Hàng hải ảo 

a. Một số qui chuẩn kỹ thuật quốc gia tiêu biểu và văn bản luật liên quan đến báo hiệu Hàng 
hải ảo 

- Quyết định số 53/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về Báo hiệu 
Hàng hải ; 

- Thông tư số 75/2015/TT-BGTVT ngày 24/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu Hàng hải QCVN20:2015/BGTVT; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Báo hiệu Hàng hải QCVN20:2015/BGTVT (National 
technical regulation on aids to navigation) của Bộ Giao thông vận tải năm 2015; 

- Thông tư số 24/2014/TT-BGTVT ngày 30/6/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu 
QCVN72:2014/BGTVT; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu 
QCVN72:2014/BGTVT (National Technical Regulation on Classification and Building of Single 
Point Moorings and Floating Light Buoys) của Bộ Giao thông vận tải năm 2015. 
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b. Một số tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế tiêu biểu liên quan đến báo hiệu Hàng hải ảo 

- Khuyến cáo số O-143 của Hiệp hội đèn biển quốc tế IALA về báo hiệu Hàng hải ảo “IALA 
Recommendation on Virtual Aids to Navigation (Recommendation O - 143)”, tháng 5/2013. 

- Chỉ dẫn kỹ thuật số 1081 (ấn bản 1.0) của Hiệp hội đèn biển quốc tế IALA về báo hiệu 
Hàng hải ảo “IALA Guideline No.1081 on Virtual Aids to Navigation, Edition 1”, tháng 3/2010. 

- Chỉ dẫn kỹ thuật số 1062 (ấn bản 1.0) của Hiệp hội đèn biển quốc tế IALA về thiết lập báo 
hiệu Hàng hải AIS “IALA Guideline No.1062 on The establishment of AIS as an Aid to Navigation”, 
tháng 9/2008.  

- Khuyến cáo số A-126 (ấn bản 1.5) của Hiệp hội đèn biển quốc tế IALA về Sử dụng hệ 
thống tự động nhận dạng trong các dịch vụ báo hiệu Hàng hải “IALA Recommendation A-126 on 
The Use of the Automatic Identification System (AIS) in Marine Aids to Navigation Services, Edition 
1.5”, tháng 6/2011. 

4. Ứng dụng về công nghệ báo hiệu Hàng hải ảo ở Việt Nam 

a. Ứng dụng tính năng hiển thị và nhận biết của báo hiệu Hàng hải ảo 

Trong các tính năng của báo hiệu Hàng hải ảo, tính năng quan trọng nhất tương tác thường 
xuyên với người hành hải đó là tính năng hiển thị và tính năng nhận biết. 

Đối với hải đồ điện tử, Tổ chức thủy đạc quốc tế (IHO) qui định chi tiết ký hiệu để phân biệt 
giữa báo hiệu Hàng hải thực với báo hiệu Hàng hải ảo như sau: 

 

Hình 3. Qui định về ký hiệu phân biệt giữa báo hiệu Hàng hải thực với báo hiệu Hàng hải ảo 

Ví dụ về tính năng hiển thị và nhận biết của báo hiệu Hàng hải ảo trên hải đồ điện tử thể 
hiện qua các hình minh họa sau: 

 

Hình 4. Tính năng hiển thị vị trí của các báo hiệu Hàng hải ảo trên hải đồ điện tử (ghi chú “kích thước 
thật: 0mx0m” có nghĩa báo hiệu này không tồn tại trên thực địa - tính năng ảo) 
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Hình 5. Tính năng nhận biết của báo hiệu Hàng hải ảo trên màn hình ra đa   

b. Một số ứng dụng thí điểm đã triển khai ở Việt Nam 

Tính đến thời điểm hiện tại, công nghệ báo hiệu Hàng hải ảo đã được ứng dụng trong một 
số hoạt động phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải ở Việt Nam, tiêu biểu như: 

(1) Thiết lập báo hiệu Hàng hải ảo để khống chế các khu vực tàu đắm và chướng ngại vật 
hàng hải mới phát hiện. 

(2) Thiết lập báo hiệu Hàng hải ảo để khống chế các khu vực đổ đất nạo vét. 

(3) Thiết lập báo hiệu Hàng hải ảo để khống chế các khu vực đón trả hoa tiêu. 

(4) Và một số ứng dụng khác. 

c. Ví dụ về một số ứng dụng thí điểm đã triển khai ở Việt Nam 

(1) Thiết lập mới báo hiệu Hàng hải AIS ảo khống chế khu vực tàu Phú Sơn 26 đắm ngoài 
phao số 0 đoạn luồng Lạch Huyện (năm 2014, nguồn trích dẫn: Tổng công ty BĐATHH Miền Bắc): 

Thông báo hàng hải: HPG-21-2014 

Vùng biển: Hải Phòng 

Tên luồng: Hải Phòng 

Tên báo hiệu: Wreck PHU SON 26 

 - Vị trí: tại vị trí tàu Phú Sơn 26 bị đắm, cách phao số 0 đoạn luồng Lạch Huyện khoảng 
1,8km theo hướng Tây Nam; 

- Tọa độ địa lý (Hệ tọa độ WGS-84): 

Vĩ độ: 20°40'23.0" N 

Kinh độ: 106°59'16.3" E 

- Tác dụng: Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập; 

- Dải tần hoạt động: 156 - 162.5 MHz; 

- Số nhận dạng (MMSI): 995740092; 

- Tần suất phát thông tin: Liên tục. 

(2) Thiết lập mới báo hiệu Hàng hải AIS ảo khống chế khu vực đổ đất nạo vét duy tu luồng 
Hải Phòng (năm 2012, nguồn trích dẫn: Tổng công ty BĐATHH miền Bắc): 

Thông báo hàng hải: HPG-23-2012 

Vùng biển: Hải Phòng 

Tên luồng: Hải Phòng 

- Vị trí: tại vị trí đổ đất nạo vét duy tu luồng Hải Phòng năm 2012, cách phao số 0 đoạn luồng 
Lạch Huyện khoảng 6 hải lý về phía Đông Nam, được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau: 
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Tên điểm 
Hệ WGS-84 Số nhận dạng 

(MMSI) Vĩ độ (N) Kinh độ (E) 

A 20°38'34.0" 107°01'09.5" 995740098 

B 20°38'34.0" 107°01'44.0" 995740097 

C 20°38'01.4" 107°01'44.0" 995740096 

D 20°38'01.4" 107°01'09.5" 995740095 

Đặc điểm báo hiệu: 

- Tác dụng: Khống chế khu vực đổ đất nạo vét duy tu luồng Hải Phòng năm 2012; 

- Dải tần hoạt động: 156 - 162.5 MHz; 

- Tần suất phát thông tin: Liên tục. 

(3) Thiết lập mới thí điểm báo hiệu Hàng hải AIS ảo khống chế khu vực đổ đất nạo vét ngoài 
khơi Vũng Tàu - Khu A (năm 2015, nguồn trích dẫn: Tổng công ty BĐATHH miền Nam): 

Thông báo Hàng hải: VTU - 68 - 2015 

Vùng biển:            Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Đặc điểm báo hiệu: 

- Tác dụng: Khống chế khu vực đón trả hoa tiêu ngoài khơi Vịnh Gành Rái; 

- Dải tần hoạt động: 156-162.5 MHz; 

- Tần số phát thông tin: Liên tục. 

(4) Giao diện khai thác dịch vụ AIS trực tuyến tại các luồng tàu, cảng và vùng biển Việt Nam 
và quốc tế, trong đó có hệ thống báo hiệu Hàng hải AIS (website: www.marinetraffic.com). 

  

Hình 6. Dịch vụ khai thác báo hiệu Hàng hải AIS trực tuyến khu vực luồng Sài Gòn - Vũng Tàu 
 (hình bên trái) và luồng Hải Phòng (hình bên phải) (Nguồn: www.marinetraffic.com) 

5. Kết luận và Kiến nghị 

a. Kết luận 

Báo hiệu Hàng hải ảo là công nghệ mới, bước đầu đã được ứng dụng ở mức độ đơn giản 
và mang tính thử nghiệm trong lĩnh vực bảo đảm an toàn Hàng hải ở Việt Nam, đặc biệt phát huy 
được tính năng báo hiệu trong các điều kiện tầm nhìn hạn chế (sương mù,…), các vị trí không 
đảm bảo độ sâu hoặc điều kiện địa chất yếu không thể bố trí phao hoặc báo hiệu cố định, hoặc 
yêu cầu thiết lập báo hiệu để định vị và cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp trong một khoảng 
thời gian ngắn (như chướng ngại vật hàng hải mới phát hiện, các vị trí công trình cần cảnh báo khi 
mật độ giao thông Hàng hải tăng đột biến do một sự kiện nào đó). Nội dung bài báo là những lý 
thuyết khái quát ở mức độ tiếp cận cơ bản về công nghệ báo hiệu Hàng hải  ảo bao gồm phạm vi 
ứng dụng, thiết bị, tính năng tác dụng, các tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước và nước ngoài, khả 
năng ứng dụng và một số ứng dụng đã triển khai ở Việt Nam. Bài báo là tài liệu tham khảo hữu ích 
cho các chuyên gia, giảng viên và sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật an toàn Hàng hải và các 
chuyên ngành khác liên quanđến khoa học Hàng hải. 
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b. Kiến nghị 

Các nghiên cứu, ứng dụng công nghệ báo hiệu Hàng hải  ảo ở Việt Nam còn ở mức độ đơn 
giản, số lượng báo hiệu ảo được thiết lập chưa nhiều, các văn bản pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật 
liên quan còn khá ít và thiếu chi tiết. Trong khi đó, đây là công nghệ đã được ứng dụng khá phổ 
biến ở các nước phát triển. Vì vậy, tác giả kiến nghị: 

- Cần triển khai các nghiên cứu ứng dụng phục vụ công tác bảo đảm an toàn trong cả lĩnh 
vực giao thông Hàng hải và khai thác dầu khí; 

- Cần nghiên cứu, bổ sung và biên soạn chi tiết hơn các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến 
công nghệ báo hiệu Hàng hải ảo. 
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ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ 
AN TOÀN GIAO THÔNG THỦY TẠI VỊNH GÀNH RÁI - VŨNG TÀU 

PROPOSE ON RESEARCHING AND ESTABLISHING METHODS A 
WATERWAY SAFETY ASSESSMENT MODEL FOR GANH RAI - VUNG TAU 

WATER AREA  
 

LÊ VĂN THỨC1,2, NGUYỄN VĂN THƯ1 
1Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh 

2Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu 
 

Tóm tắt 
Việc hành hải an toàn của tàu thuyền, đặc biệt trong các luồng Hàng hải hẹp là mối quan 
tâm hàng đầu của chính quyền Hàng hải cũng như của các cá nhân, tổ chức liên quan. 
Trên thế giới có nhiều mô hình đánh giá rủi ro Hàng hải trên luồng hoặc vùng nước hạn 
chế đã được nghiên cứu, áp dụng như Mô hình IWRAP, PAWSA của IALA, mô hình ES 
của Giáo sư Kinzo INOUE và các cộng sự, tuy nhiên các mô hình này không hoàn toàn 
thích hợp để áp dụng tại vùng nước cảng biển Vũng Tàu. Trong bài báo này, chúng tôi 
thực hiện đánh giá tổng quan và đề xuất giải pháp nghiên cứu, xây dựng mô hình đánh 
giá an toàn phù hợp cho khu vực cảng biển Vũng tàu. 

Từ khóa: Đánh giá rủi ro định lượng, mô hình đánh giá áp lực môi trường, công cụ đánh giá của 
IALA, Đánh giá an toàn chính thức. 
Abstract 

Safety of navigation, especially within a narrow channel, is always a top concern of 
maritime authorities as well as of individuals and organizations concern. There are many 
risk assessment models for navigation in a channel or a restricted area were studied and 
applied world-wide such as IWRAP, PAWSA of the IALA, ES model of Prof. Kinzo Inoue 
et al, however these models are not suitable to apply for Vung Tau port water area. In 
this paper, we conduct an overview assessment and propose a solution for researching 
and establishing a relevant safety assessment model for Vung Tau port water area. 

Keywords: Quantitative risk assessment, environmental stress model, IALA assessment tool, 
formal safety assessment. 
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1. Đặt vấn đề 

Theo “Quy hoac̣h phát triển hê ̣thống cảng biển Viêṭ Nam đến năm 2020, điṇh hướng đến 
năm 2030” đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyêṭ taị Quyết điṇh 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014, 
Cảng biển Vũng Tàu có chức năng là cửa ngõ quốc tế kết hợp trung chuyển container quốc tế 
(Loại IA). Tại cảng biển Vũng Tàu, Vịnh Gành Rái là cửa khẩu hàng hải quan trọng cho các tàu 
thuyền hành trình, ra vào, neo đậu, đón trả hoa tiêu, thực hiện các dịch vụ hàng hải,... để đến, rời 
các cảng thuộc địa phận các tỉnh: Bà rịa vũng tàu, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng 
Tháp, Mỹ Tho và quá cảnh Campuchia. Theo thống kê, hàng năm bình quân có trên 30.000 lượt 
tàu biển và gần 60.000 lượt tàu cá, tàu cao tốc cánh ngầm, phương tiện thủy nội địa hành trình 
qua Vịnh Gành Rái nên mật độ phương tiện là qua Vịnh là rất lớn [1]. 

  
Hình 1. Vết di chuyển của các phương tiện thủy tại Vịnh Gành Rái tại thời điểm 08h42 ngày 30/6/2016 

Cùng với mật độ phương tiện lớn là sự đa dạng về chủng loại của phương tiện qua Vịnh: 
tàu biển; giàn khoan dầu khí; tàu quân sự; tàu công vụ; tàu khách cánh ngầm; tàu sông; tàu cá; tàu 
đưa đón hoa tiêu; tàu thực hiện dịch vụ cung ứng nhiện liệu, thực phẩm v.v.Tính chất về tuyến hải 
trình của mỗi loại tàu thuyền cũng phức tạp, cụ thể: ngoài các tuyến hành trình chuẩn tắc trên 
luồng hàng hải: Vũng Tàu - Thị Vải, Sài Gòn - Vũng Tàu, sông Dinh còn có tuyến hành trình truyền 
thống của các tàu khách như: Cầu Quan (Vũng Tàu) - Cần Giờ/ Đồng Hòa (TP. HCM), Cầu Quan 
(Vũng Tàu) - Vàm Láng (Tiền Giang), tàu cao tốc Vũng Tàu - Bạch Đằng (TP.HCM); tuyến cho tàu 
sông, tàu SB, tàu biển hoạt động nội địa từ  sông Thị Vải - Cái Mép đi TP. Hồ Chí Minh và các 
tuyến hành trình tự phát của tàu cá, tàu hoạt động cung ứng, dịch vụ,... nên hàng ngày đều phát 
sinh những tình huống nguy cơ tai nạn Hàng hải tại các khu vực giao nhau giữa các tuyến luồng, 
vùng đón trả hoa tiêu, Phao số “0”, các vị trí giao cắt tự phát của tàu cá, tàu thủy nội địa, tàu khách 
cánh ngầm,... và thực tế từ năm 2011 đến nay, đã có 07 vụ tai nạn đâm va tại khu vực Vịnh Gành 
Rái [2]. Vì vậy, việc xác định một công cụ phù hợp để đánh giá định lượng rủi ro hàng hải tại Vịnh 
Gành Rái nhằm đưa ra các giải pháp hạn chế, giảm thiểu rủi ro, tăng cường biện pháp bảo đảm an 
toàn đối với tàu thuyền qua Vịnh Gành Rái là yêu cầu bức thiết và rất quan trọng. 

2.Tổng hợp ý kiến đánh giá định tính của Hoa tiêu, Thuyền trưởng có nhiều kinh nghiệm 
dẫn tàu qua Vịnh Gành Rái về các đối tượng, yếu tố gây nguy cơ mất an toàn  

Trên cơ sở lấy ý kiến khảo sát (thời gian thực hiện từ tháng 02/2017 - 03/2017) của 94 Hoa 
tiêu, Thuyền trưởng người Việt Nam và nước ngoài có kinh nghiệm dẫn tàu hành trình qua Vịnh 
Gành Rái nhằm đánh giá định tính các đối tượng, yếu tố gây mất an toàn hay có khả năng gây mất 
an toàn (đánh giá loại tàu thuyền, tình huống, mức độ gây nguy cơ; phân đoạn luồng có khả năng 
gây nguy cơ; Ảnh hưởng của gió, dòng chảy,…) [3], kết quả cụ thể được tổng hợp tại các bảng 
sau: 

Bảng 1. Tổng hợp ý kiến đánh giá về các đối tượng gây nguy cơ mất an toàn 
 

 
 

Đối tượng 

Đơn  
vị 

 tính 

Ý kiến đánh giá theo mức độ nguy cơ 
Tổng  

ý  
kiến 
đánh 
giá 

Tỷ lệ % 

Rất 
nguy 
hiểm 

 

Nguy 
hiểm 

 

Ít 
nguy 
hiểm 

Nguy hiểm 
nhưng 
không 

xác định 
mức độ 

An 
toàn 

Đánh 
giá 

nguy 
hiểm 

Đánh 
giá 
an 

toàn 

Tàu cá Ý kiến 29 12 02 32 04 79/94 95 5 

Đoàn lai kéo  Ý kiến 07 18 04 14 14 57/94 75 15 

Tàu sông Ý kiến 07 18 03 16 10 54/94 81 19 

Sà lan chở bùn đất Ý kiến 05 17 02 05 08 37/94 78 22 

Tàu khách cao tốc Ý kiến 02 02 03 10 10 27/94 63 37 

Tàu khác Ý kiến 0 0 0 0 0 0   
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Bảng 2. Tổng hợp ý kiến đánh giá các tình huống gây nguy cơ gây mất an toàn 

 
 

Tình huống gây 
nguy cơ 

Đơn  
vị 

 tính 

Ý kiến đánh giá theo mức độ nguy cơ 
Tổng  

ý  
kiến 
đánh 
giá 

Tỷ lệ % 

Rất 
nguy 
hiểm 

 

Nguy 
hiểm 

 

Ít 
nguy 
hiểm 

Nguy hiểm 
nhưng không 
xác định mức 

độ 

An 
toàn 

Đánh 
giá 

nguy 
hiểm 

Đánh 
giá 
an 

toàn 

Cắt hướng Ý kiến 20 11 0 42 02 75/94 97 03 

Đối hướng  Ý kiến 01 05 07 10 13 36/94 64 36 

Vượt Ý kiến 0 09 08 13 12 42/94 71 29 

Chạy quá tốc độ Ý kiến 02 07 10 06 08 33/94 78 22 

Tình huống khác Ý kiến 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Hình 2. Tỷ lệ % đối tượng gây nguy cơ theo kết quả khảo sát 

Kết quả tổng hợp trên hình 2 cho thấy các Thuyền trưởng và Hoa tiêu xác định đối tượng gây nguy cơ 
mất an toàn cao nhất là tàu cá và tình huống gây mất an toàn cao nhất là chạy cắt hướng. Mặt khác, trên cơ 
sở xác định tác động cụ thể của gió, dòng và các đối tượng, tình huống gây nguy cơ, các Thuyền trưởng, 
Hoa tiêu đều đánh giá đoạn luồng điều động khó khăn, có nguy cơ tai nạn cao là khu vực ngoài Phao số 0 
Vũng Tàu khoảng 01 đến 02 hải lý; Phân đoạn luồng từ phao số 0 đến phao số 3 và phao số 7 đến phao số 
11 Luồng Vũng Tàu - Thị Vải. 

3. Tổng quan về một số mô hình đánh giá an toàn giao thông thủy hiện nay [4] và đánh giá sự phù 
hợp khi áp dụng tại Vũng Tàu  

Mô hình đánh giá 
rủi ro 

Đặc trưng mô hình 
Đánh giá sự phù hợp khi 

áp dụng tại Vũng Tàu 

IWRAP (IALA 
Waterway Risk 
Assessment 
Programma - 
Chương trình đánh 
giá rủi ro đường thủy 
của IALA) - chương 
trình được áp dụng 
rộng rãi tại Châu Âu 

- Chương trình chạy các kịch bản thông qua việc nhập dữ 
liệu hành trình của tàu; mật độ lưu thông; điều kiện hàng 
hải; yếu tố, đối tượng trợ giúp hHng hải .. để tính toán, 
đánh giá khả năng va chạm, mắc cạn. 

- Ưu điểm: có thể nhanh chóng đưa ra định lượng được 
tần suất đâm va/ mắc cạn của một vùng nước dựa trên 
phân bố giao thông của vùng nước đó. 

- Hạn chế : mô hình này cho kết quả không chính xác ở 
các vùng nước có các tuyến giao thông phức tạp hoặc nơi 
có những loại phương tiện thủy không chuẩn như tàu cá, 
phương tiện thủy nội địa, tàu pha sông biển v.v. như ở 
Vũng Tàu do quy luật phân bố giao thông của các phương 
tiện này ít tuân theo các hàm phân bố chuẩn, bên cạnh đó 
hệ số xảy ra tai nạn của các phương tiện này không được 
xem xét chi tiết trong mô hình IWRAP. Phương pháp này 
đã được áp dụng [5], kết quả như trên hình 3. 

Trên cơ sở hạn chế của 
Mô hình IWRAP, kết quả 
sử dụng chương trình 
IWRAP MK2 trong một 
nghiên cứu Đánh giá định 
lượng an toàn hàng hải tại 
cảng biển Vũng Tàu [5] và 
tổng hợp ý kiến đánh giá 
của các Thuyền trưởng, 
Hoa tiêu đã đề cập ở trên, 
cho thấy: Mô hình IWRAP 
không phù hợp để áp dụng 
tại Vịnh Gành Rái, nơi có 
mật độ tàu thuyền cao, 
tuyến Hàng hải phức tạp 
và nhiều phương tiện đặc 
thù: tàu cá … 

PAWSA (Port And 
Waterway Safety 
Assessment Model - 
Mô hình đánh giá an 
toàn cảng và đường 
thủy của IALA) - mô 

- Mô hình là một cách tiếp cận có kỹ luật thông qua triệu 
tập lựa chọn một nhóm người có kinh nghiệm quản lý, sử 
dụng đường thủy để tiến hành hội thảo nhằm đánh giá 
chủ quan xác suất của 6 nhóm rủi ro (cấu thành 24 yếu tố 
nguy cơ tương ứng) nhằm xác định mối nguy hiểm an 
toànđường thủy chính, ước lượng mức độ rủi ro, đánh giá 

Trên cơ sở hạn chế của 
Mô hình Pawsa và các 
khuyến cáo của IMO, 
IALA, chỉ nên vận dụng 
phương pháp, quy trình 
của Mô hình Pawsa như là 

tàu cá
37%

tàu sông
22%

Đoàn lai
21%

khách cao 
tốc
6%

tàu khác
14%
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hình được áp dụng 
rộng rãi tại Mỹ 

các biện pháp giảm thiểu tác động tiềm năng, và thiết lập 
các giai đoạn cho việc thực hiện các biện pháp lựa chọn 
để giảm thiểu rủi ro.  

- Ưu điểm: các yếu tố liên quan đến rủi ro được khảo sát 
và đánh giá có tính thực tiễn, độ chính xác do dựa vào ý 
kiến của những người quản lý, thực thi điều động tàu,… 
trong vùng nước khảo sát. 

- Hạn chế: mỗi khi tiến hành đánh giá an toàn cho một 
phương án giao thông thủy ở một vùng nước nào đó cần 
phải tập trung các chuyên gia có kinh nghiệp điều khiển, 
quản lý khu vực đó và kết quả đánh giá phụ thuộc nhiều 
vào kinh nghiệm, ý kiến chủ quan của thành viên thuộc 
nhóm đánh giá. Chính vì hạn chế này, Thông tư số 296 
ngày 07/12/2010 của Uỷ ban An toàn Hàng hải IMO [6] và 
hướng dẫn của IALA đã khuyến cáo mô hình PAWSA nên 
được sử dụng như mô hình đánh giá định tính để từ đó sử 
dụng các đánh giá định lượng như IWRAP,… nhằm phân 
tích chi tiết hơn các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro. 

tiền đề xác định đối tượng, 
tình huống, yếu tố, xác 
suất liên quan đến rủi ro 
hàng hải khu vực nghiên 
cứu (Vịnh Gành Rái) và 
sau đó sử dụng mô hình 
đánh giá rủi ro định lượng 
phù hợp để nghiên cứu, 
phân tích chi tiết nhằm xác 
định kiểm soát rủi rolựa 
chọn. 

 

Mô hình ES 
(Environmental 
Stress Model - Mô 
hình áp lực môi 
trường) do Giáo sư 
Kinzo INOUE và các 
cộng sự nghiên cứu 
và công bố tại Hội 
nghị Quốc tế PIANC 
lần thứ 30, tổ chức 
năm 2002 tại 
SYSNEY [7]. 

- Mô hình tính toán những khó khăn trong việc điều động 
tàu bị tác động bởi môi trường xung quanh (điều kiện địa 
hình; điều kiện hàng hải; yếu tố ngoại cảnh) qua đó tổng 
hợp, đánh giá và tính toán giá trị áp lực mà người điều 
khiển phải chịu đựng khi dẫn tàu đi qua vùng nước đó để 
chỉ ra hạn chế về địa hình, tình huống giao thông,… và 
đưa ra giải pháp giảm thiểu áp lực đến mức độ chấp nhận 
được, bảo đảm an toàn. 

- Ưu điểm: nhanh chóng cho được kết quả áp lực mà 
người điều khiển tàu phải chịu đựng khi dẫn tàu qua khu 
vực, qua đó đánh giá được mức độ an toàn của vùng 
nước. 

- Hạn chế: Có nhân tố chủ quan của việc nhấn mạnh trọng 
tâm vào người hành hải được định lượng. Mặt khác, mô 
hình được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá của nhóm 
người tham gia thử nghiệm mang tính đặc thù (cảng biển 
của Nhật Bản và Thuyền trưởng, Hoa tiêu người Nhật) vì 
vậy các công thức hồi quy dựa trên kết quả khảo sát này 
có thể không đúng với những vùng nước cảng biển nước 
khác và mô hình cũng không tính đến yếu tố nhận thức về 
rủi ro của người hành hải của nước khác (Ví dụ: Việt Nam, 
Singapore,...).  

Mô hình ES sẽ cho kết 
quả đánh giá không chính 
xác khi áp dụng cho vùng 
nước cảng biển Vũng Tàu, 
nơi có nhiều đặc điểm giao 
thông và con người khác 
với Nhật Bản. 

 

 

Theo một số nghiên cứu gần đây [5], khi sử dụng chương trình IWRAP Mk2 để định lượng 
về an toàn Hàng hải tại Vịnh Gành Rái Vũng tàu thông qua việc cập nhật dữ liệu AIS của tàu biển 
hoạt động trong khu vực nghiên cứu trong 20 ngày (kể từ ngày 10/9 đến ngày 30/92012)..., cho ra 
kết quả thể hiện như hình dưới đây: 

 
Hình 3. Kết quả đánh giá định lượng an toàn giao thông  

tại Vịnh Gành Rái sử dụng mô hình IWRAP MK2 [5]  
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Phân tích kết quả nghiên cứu và khu vực được thể hiện tại Hình 3 ở trên, nhận thấy: 

- Gió, dòng chảy và mưa/sương mù có một tác động tiêu cực đáng kể đến điều động các tàu 
lớn; 

- Trong khu vực Vịnh Gành Rái, vùng nước cửa Sông Dinh từ Phao số 8-9 đển Phao số 1-2 
có nguy cơ đâm va cao nhất. Từ Phao số 0 đến Phao số 8-9 luồng Vũng Tàu - Thị Vải và từ Phao 
số 6-9 đến Phao số 8-9A ở luồng Sài Gòn - Vũng Tàu có nguy cơ đâm va cao hơn các khu vực 
còn lại; 

- Khu vực A và vùng nước ven bờ từ Gành Hào đến Sao Mai có nguy cơ mắc cạn cao nhất; 

- Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự phụ thuộc vào dữ liệu AIS đã không thể đánh giá 
được đầy đủ tính chất đặc thù hoạt động của các tàu thuyền không được trang bị AIS trong khu 
vực như tàu cá, tàu sông,… 

Như vậy ngoài áp dụng chương trình IWRAP MK2 [5], hiện tại trong nước và nước ngoài 
chưa thấy công trình khoa học nào liên quan đến giải pháp nghiên cứu chuyên sâu, tổng thể về 
đánh giá rủi ro hàng hải tại Vịnh Gành Rái Vũng Tàu nói riêng hay tại cảng biển Vũng Tàu nói 
chung. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất giải pháp nghiên cứu, xây dựng mô hình đánh giá an toàn 
giao thông hàng hải phù hợp tại Vũng Tàu ở phần tiếp theo. 

4. Đề xuất giải pháp nghiên cứu, xây dựng mô hình đánh giá an toàn giao thông thủy phù 
hợp tại Vịnh Gành Rái - Vũng Tàu 

Trên cơ sở kết quả tổng hợp ý kiến đánh giá của Thuyền trưởng, Hoa tiêu có kinh nghiệm 
hoạt động tại Vũng Tàu và hạn chế của các mô hình đánh giá rủi ro thông dụng hiện nay, chúng tôi 
đề xuất giải pháp nghiên cứu, xây dựng mô hình đánh giá an toàn giao thông thủy phù hợp tại 
Vịnh Gành Rái nói riêng và tại cảng biển Vũng Tàu nói chung theo quy trình như sau: 

Bước 1. Xây dựng phương pháp đánh giá định lượng ảnh hưởng của từng yếu tố đến rủi ro 
đâm va của tàu biển khi hành hải qua khu vực cảng biển Vũng Tàu. Từ đó xây dựng hàm đánh giá 
tổng hợp (hàm liên thuộc) của tất cả các yếu tố. 

- Áp dụng phương pháp của mô hình PAWSA (mở rộng theo hướng Logic Mờ) để tổng hợp 
ý kiến đánh giá rủi ro của nhà quản lý, Hoa tiêu, Thuyền trưởng điều khiển tàu biển qua khu vực; 

- Thống kê chọn ra các yếu tố chính & phổ biến, loại bỏ các yếu tố đặc biệt, đột biến; 

- Tham khảo phương pháp xây dựng mô hình ES để xây dựng thang đánh giá để đưa vào 
phiếu khảo sát ý kiến của các nhà quản lý, Hoa tiêu, Thuyền trưởng điều khiển tàu biển qua khu 
vực dựa trên các quyết định từ bảng luật Mờ; 

- Tiến hành khảo sát trên nhóm đối tượng là những người điều khiển tàu qua khu vực; 

- Thống kê kết quả khảo sát và xây dựng hàm đánh giá ảnh hưởng tổng hợp của tất cả các yếu 
tố. 

Bước 2. Xây dựng chương trình đánh giá nhanh để đánh giá rủi ro đâm va cho các mô hình giao 
thông. 

Bước 3. Sử dụng chương trình đánh giá nhanh, xây dựng các giải pháp hạn chế, giảm thiểu rủi ro. 

Bước 4. Sử dụng chương trình Mô phỏng buồng lái để đánh giá kết quả, xác lập mô hình phù 
hợp. 

5. Kết luận 

Việc nghiên cứu, xây dựng mô hình đánh giá an toàn giao thông thủy phù hợp tại vùng 
nước cảng biển Vũng Tàu nhằm chủ động đánh giá, xác định đối tượng, yếu tố gây hoặc có khả 
năng gây mất an toàn hàng hải để có giải pháp hạn chế, giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ cho công tác 
nghiên cứu cải tạo, nâng cấp/ phân luồng hàng hải trong khu vực, đáp ứng các yêu cầu phát triển, 
khai thác bền vững hệ thống cảng biển Vũng Tàu là yêu cầu bức thiết và rất quan trọng. Nhận thấy 
các mô hình hiện có chưa thể áp dụng hoàn toàn cho việc đánh giá an toàn giao thông thủy tại 
Vũng Tàu và cần có một mô hình phù hợp hơn với đặc trưng cho khu vực này. Các bước nghiên 
cứu tiếp theo sẽ được trình bày tại các báo cáo sau của tác giả. 
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CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 

LOGISTICS TREND UNDER THE IMPACT OF INDUSTRY REVOLUTION 4.0 
 

BÙI BÁ KHIÊM  
Phòng Đào tạo,Trường Đại học Hải Phòng 

Tóm tắt 
Trong thời gian gần đây, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được nhắc đến khá nhiều và 
nó đang tác động đến nhiều lĩnh vực từ hệ thống sản xuất, quản lý, quản trị doanh nghiệp 
đến toàn bộ nền kinh tế quốc gia, thị trường lao động,… Nó như một làn gió mang lại 
nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức cho mọi quốc gia trên thế giới trong tương lai. 
Trong khuôn khổ bài báo, bên cạnh những đặc điểm ngành logistics bị tác động bởi cách 
mạng CN 4.0 tác giả đề xuất một vài biện pháp để ngành logistics thích nghi với cách 
mạng CN 4.0. 

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, logistics, tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. 
Abstract 

Recently, the industrial revolution 4.0 has been mentioned frequently and it has been 
impacting much on many fields from systems of production, management, business 
administration to the whole economy of the country, labour market,… It is like a new wind 
bringing a lot of opportunities and also many challenges for every country in the world. In 
this article, beside the logistics characteristics impacted by industry revolution 4.0, author 
proposes some measures for the logistics to adapt to industry revolution 4.0. 

Keywords: Industry revolution 4.0, logistics; impact of industry revolution 4.0. 

1. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến thế giới 

1.1. Cách mạng Công nghiệp 4.0 - khái niệm và nhận diện 

Quay ngược lại dòng lịch sử phát triển của loài người, nhiều cuộc cách mạng công nghiệp đã 
diễn ra, giúp cho nhân loại có những bước tiến lớn. Có thể nhìn thấy nhân loại đã trải qua 3 cuộc 
cách mạng công nghiệp và hiện nay đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng thứ 4. Cụ thể là: [3] 

- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 1 bắt đầu từ cuối thế kỷ XVIII, đánh dấu bằng sự ra đời 
của động cơ hơi nước, động cơ đốt trong, mở ra kỷ nguyên sản xuất cơ khí và phát triển giao thương: 

- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2 bắt đầu từ đầu thế kỷ XX, nó mang lại phát minh 
về máy phát điện, động cơ điện, mở ra kỷ nghuyên sản xuất hàng loạt sử dụng điện năng; 

- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 bắt đầu từ những thập niên 1960 - 1990, cuộc 
cách mạng này sáng tạo ra chất bán dẫn, các thiết bị điện tử, việc sáng chế ra máy tính và 
Internet, cung cấp khả năng truyền thông, giám sát và điều chỉnh quy trình sản xuất. Chính sự phát 
triển mạnh mẽ và toàn diện của công nghệ số, đặc biệt hệ thống mạng Internet đã làm biến đổi sâu 
sắc đời sống kinh tế - xã hội trên toàn cầu. Chính cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 này trở 
thành nền tảng cho cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4; 

- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng CN 4.0) là số hóa chuỗi giá trị từ nhà 
máy đến khách hàng, nó kết hợp các hoạt động logistics, sản xuất, công nghệ thông tin, kỹ 
thuật,… để số hóa các hoạt động kinh doanh. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 này có sự 
khác biệt rất lớn và toàn diện so với các cuộc cách mạng đã xảy ra trước đây. Đó là xu hướng kết 
hợp giữa các hệ thống ảo và thực thể, Internet kết nối vạn vật (Internet of Things - IoT) và Internet 
kết nối các hệ thống (Internet of Systems - IoS). 

Đặc trưng của cách mạng CN 4.0 này là Hệ thống sản xuất thực - ảo (Cyber Physical Systems 
- CPS), các “sản phẩm thông minh” gắn đầy cảm biến báo cho các máy móc biết chúng cần được xử 
lý như thế nào; các quy trình sẽ có quyền tự trị trong một hệ thống mô đun phân cấp. Các thiết bị 
nhúng thông minh làm việc với nhau qua mạng không dây hoặc thông qua “đám mây”. Có thể hiểu 
cách mạng CN 4.0 sẽ tạo ra những nhà máy thông minh có máy móc được kết nối với Internet và 
liên kết với nhau qua một hệ thống có thể tự hình dung toàn bộ quy trình sản xuất rồi đưa ra quyết 
định cuối cùng. 
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Cách mạng CN 4.0 là nơi để phát triển cho những công nghệ mới như công nghệ na-nô, in 
3D, công nghệ sinh học phân tử, công nghệ di truyền, trí tuệ nhân tạo,… Những công nghệ này sẽ 
kết nối tất cả con người trên thế giới, tăng hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức,… 

1.2. Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến thế giới  

Cách mạng CN 4.0 đã xóa bỏ mọi ranh giới giữa vật lý, sinh học, kỹ thuật số thông qua kết 
hợp giữa hệ thống ảo và thực thể. Nó tạo ra sự tác động đến mọi lĩnh vực từ hệ thống sản xuất, 
quản lý, quản trị doanh nghiệp đến toàn bộ nền kinh tế quốc gia, thị trường lao động,… Có thể 
điểm lại những tác động chính là: [3] 

- Thứ nhất, mọi khâu của quá trình sản xuất được kết nối tự động. Nó được thể hiện qua: 
(1) Kết hợp công nghệ cảm biến, phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và kết nối internet vạn 
vật (2) Công nghệ in 3D hỗ trợ việc sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, nó in ra sản phẩm mà không 
cần khâu sản xuất trung gian. (3) Vật liệu mới kết hợp với công nghệ na-nô đã tạo ra sản phẩm có 
ứng dụng rộng rãi. (4) Trí tuệ nhân tạo đã tạo bước phát triển vượt bậc,… 

- Thứ hai, công nghệ mới sẽ tác động tới mọi nền kinh tế và thách thức vai trò của con người. 
Công nghệ mới sẽ gây ra những mối nguy hại về an ninh mạng, tác động trực tiếp đến toàn cầu; 

- Thứ ba, cách mạng CN 4.0 tạo ra sự bất lợi cho người lao động có trình độ thấp và từ đó 
sẽ kéo dãn khoảng cách giàu nghèo, gây lên những bất bình đẳng trong xã hội. Trong cách mạng 
CN 4.0, tài năng, tri thức sẽ là yếu tố quan trọng nhất của quá trình sản xuất. Điều này sẽ ngày 
càng làm phân hóa thị trường lao động theo trình độ; 

- Thứ tư, cách mạng CN 4.0 sẽ tăng quyền tham gia của người dân vào điều hành quốc gia 
thông qua việc nói lên chính kiến của mình. Chính vì vậy, Chính phủ dù được công nghệ mới hỗ 
trợ trong việc kiểm soát công chúng, nhưng cũng phải đối mặt với áp lực thay đổi để hoạch định và 
thực hiện chính sách. Xã hội ngày càng công khai, minh bạch và dân chủ hơn. 

 

Hình 1. Internet kết nối vạn vật - IoT 

* Có thể nhìn sơ bộ cách mạng CN 4.0 tác động đến Việt Nam 

Có thể nói, cách mạng CN 4.0 đang mang đến cho các nước phát triển nói chung và Việt 
Nam nói riêng cả những cơ hội vàng và thách thức cực lớn [2]. 

- Cơ hội vàng 

Trong xu thế hiện nay, cách mạng CN 4.0 đang ở giai đoạn đầu, các nước gần như “bình 
đẳng” về cơ hội khi bắt đầu tiếp cận cuộc cách mạng này. Chính vì vậy, Việt Nam có thể tận dụng 
cơ hội này để rút ngắn khoảng cách với các quốc gia phát triển khác. Để thực hiện được điều này, 
Việt Nam sẽ phải đi thẳng vào nghiên cứu, ứng dụng hoặc thu hút đầu tư công nghệ mới do các 
công nghệ mới này không phụ thuộc vào công nghệ cũ. 

- Thách thức lớn 

Cách mạng CN 4.0 đã đặt cho Việt Nam đứng trước một thách thức lớn: nguồn lao động dồi 
dào, giá rẻ không còn là yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt 
Nam.  
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Với công nghệ hiện đại, cách mạng CN 4.0 sẽ sử dụng máy móc thay thế con người trong 
toàn bộ quá trình sản xuất. Vì vậy, Việt Nam từ lợi thế nhân công giá rẻ sẽ chuyển thành “nỗi ám 
ảnh” thiếu việc làm, tỷ lệ thất nghiệp cao, bất ổn xã hội ngày càng gia tăng. 

2. Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến logistics [4, 5, 6] 

Có nhiều khái niệm về logistics, mỗi một tổ chức có một quan điểm về logistics khác nhau. 
Tuy nhiên, phổ biến nhất là theo Ủy ban quản trị logistics quốc tế đưa ra định nghĩa:  

“Logistics là quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện và quản lý hiệu quả dòng chảy của vốn 
nhằm kiểm soát quá trình lưu chuyển và dự trữ hàng hóa từ khâu bảo quản nguyên liệu thô đến 
khâu hoàn thiện sản phẩm cuối cùng để thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng”. [7] 

Như vậy, có thể hình dung logistics là chuỗi các hoạt động liên tục từ sản xuất đến tiêu 
dùng, có tác động qua lại với nhau, quan hệ mật thiết với nhau. Điều này được thể hiện qua sơ đồ: 

 

 
 

 

 

Hình 2. Chuỗi hoạt động của logistics 

Như chúng ta đã biết, với công nghệ hiện nay, hệ thống quản lý kho thông minh, việc áp 
dụng công nghệ trong việc sử dụng container, hệ thống vận tải không người lái, sự liên kết giữa 
các bước trong logistics ngày càng hoàn chỉnh hơn. Tuy nhiên, yếu tố này phát triển một cách 
riêng rẽ, không có sự liên hoàn. Chính vì vậy, khi cách mạng CN 4.0 phát triển, nó liên kết tất cả 
các khâu trong, tự động hóa toàn bộ chuỗi cung ứng. Vì vậy, cách mạng CN 4.0 tác động vào 
chuỗi hoạt động liên tục từ sản xuất đến tiêu dùng của logistics là điều đương nhiên. 

Cách mạng CN 4.0 được xem là làn sóng mới, tác động đến logistics và sẽ tạo ra trong 
tương lai: 

* Logistics thông minh 

Hệ thống máy tính tự động kiểm soát toàn bộ quá trình làm việc. Đồng thời hệ thống máy tính 
có thể hoạt động độc lập nên nó có thể quản lý mọi quá trình một cách độc lập. Với công nghệ web 
hiện đại, sẽ cho phép tương tác trực tiếp giữa những người liên quan nên việc lưu trữ, phân phối, 
vận chuyển, hàng hóa sẽ thay đổi so với cách thức hiện nay. Việc quản lý dịch vụ thông qua công 
nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ thông qua mạng Internet sẽ tạo ra các mô hình kinh doanh mới, 
các kênh phân phối mới và phá vỡ thiết kế logistics hiện tại. 

* Nhà máy thông minh 

Công nghệ mới tạo ra những nhà máy thông minh với tính năng nổi bật là các thành phần 
của các module sản xuất độc lập và có khả năng giao tiếp với nhau với sự trợ giúp của hệ thống 
thông tin. Con người lúc này đóng vai trò của hỗ trợ, điều hành quá trình sản xuất. Hoạt động của 
nhà máy thông minh thể hiện ở cả 3 giai đoạn: nhà cung cấp, quá trình sản xuất và khách hàng. 
Trong khi Nhà cung cấp yêu cầu phải minh bạch ở mạng lưới cung cấp thông minh thì nhà máy 
phải sản xuất đáp ứng nhu cầu của Khách hàng. Riêng quá trình sản xuất, đòi hỏi rất nhiều yếu tố, 
nhưng ít nhất là phải có hệ thống sản xuất tự động thực hiện các quyết định thông minh với việc 
lưu trữ, xử lý dữ liệu trên đám mây và đảm bảo an ninh mạng tốt. 

Như vậy, điều này sẽ tác động đến việc bố trí nhà máy hiện tại, thay đổi phương thức thiết 
kế sản phẩm, chiến lược marketing và cả hệ thống phân phối của doanh nghiệp. 
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Hình 3. Nhà máy thông minh trong thời đại cách mạng CN 4.0 

* Liên kết dữ liệu và logistics vận tải 

Dưới tác động của cách mạng CN 4.0, nhất là là sự tác động của IoT đã tối ưu hóa các 
phương tiện giao thông thông minh trong điều kiện cơ sở hạ tầng có sẵn. Ngoài ra, các thông tin 
dữ liệu được liên kết trong đám mây về năng lực vận chuyển, thời tiết, giao thông và phương tiện 
được chia sẻ đã tạo ra các luồng vận chuyển từ khâu nguyên vật liệu sản xuất cho đến vận 
chuyển sản phẩm đến tay người tiêu dùng trở lên hiệu quả hơn. Không chỉ là dây chuyền sản xuất 
hoặc các nhà máy, hệ thống dữ liệu lớn và các phân tích dự báo được sử dụng linh hoạt trong cả 
quá trình sản xuất kinh doanh - điều này sẽ gây thêm nhiều áp lực lên các tổ chức để có thể sử 
dụng các dữ liệu này một cách tối đa và hiệu quả. 

* Hệ thống vận chuyển thông minh trong kho hàng 

Hệ thống kho hàng được quản lý bởi các xe nâng hạ hàng tự động. Các xe này tự cảm nhận 
môi trường xung quanh một cách độc lập bằng máy laser, cảm biến, các con chip và điều hướng 
các điểm đến tương ứng. Hệ thống này không có điều khiển trung tâm, mà các thiết bị xử lý các 
đơn hàng vận chuyển, thiết lập quy tắc điều chỉnh đường đi và chia sẻ dữ liệu về vị trí trong kho 
của từng xe. 

* Nguồn nhân lực chất lượng cao 

Sự gia tăng của các nhà máy thông minh trong tương lai khiến năng lực (chứ không phải nguồn 
vốn), sẽ trở thành nhân tố cốt lõi của nền sản xuất. Điều này khiến nhu cầu sử dụng lao động có chất 
lượng tăng cao, đòi hỏi các nhà quản lý chuỗi cung ứng phải cải thiện kỹ năng và năng lực. 

* Một số đề xuất trong quản lý logistics để thích nghi với cách mạng CN 4.0 

- Để thích nghi, tồn tại và phát triển trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang đi vào cách 
mạng CN 4.0, các nhà quản lý logistics phải chú trọng ba điểm cơ bản sau: 

+ Một là, quản lý và xử lý tốt các thông tin:cách mạng CN 4.0 tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ, 
lượng dữ liệu này sẽ là tài nguyên vô giá nếu khai thác tốt nó, ngược lại sẽ bị rối loạn hệ thống 
thông tin và không điều hành hiệu quả được hệ thống. Chính điều này sẽ biếnIoT vừa là chìa khóa 
nhưng cũng chính là thách thức cần phải vượt qua của ngành logistics; 

+ Hai là, phát triển hệ thống hỗ trợ dịch vụ tối ưu hóa: các nhà quản lý phải tạo ra mạng lưới 
kinh doanh triệt để giúp khách hàng tiếp xúc trực tiếp với người sản xuất thông qua hệ thống 
mạng. Khách hàng có thể đặt hàng có sự tùy chỉnh trực tiếp qua hệ thống internet. Đồng thời hệ 
thống kho hàng cũng được tự động ưu hóa việc quản lý hàng hóa và hàng tồn kho; 

+ Ba là, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao: Để đảm bảo nguồn nhân lực dồi dào, chất 
lượng, các doanh nghiệp đặt hàng nhân sự với các cơ sở đào tạo. Đồng thời, tiến hành phải phối 
hợp cùng đào tạo để có được nguồn nhân lực đúng với nhu cầu.  
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- Mặt khác, để logistics thích nghi tốt với cách mạng CN 4.0, Chính phủ mỗi quốc gia phải có 
những biện pháp hỗ trợ, cụ thể là: 

+ Cải thiện cơ sở hạ tầng vật chất và kỹ thuật số với đầu tư và ra quyết định chiến lược, ví 
dụ như mạng lưới đường bộ và sân bay; 

+ Giảm chi phí kinh doanh bằng cách giảm thuế doanh nghiệp; 

+ Tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang phát triển và sáng tạo. 

* Đối với Việt Nam, logistics dù mới chỉ là một lĩnh vực còn non trẻ so với thế giới, nhưng 
đã phát triển rộng trong nền kinh tế. Được sự quan tâm, chú trọng của các doanh nghiệp, logistics 
đang có chỗ đứng khá quan trọng trong doanh nghiệp vận tải. Tuy nhiên, cũng cần phải khẳng 
định rằng, ngành logistics non trẻ ở Việt Nam chưa đảm bảo đúng toàn bộ hệ thống logistics mà 
chỉ tập trung ở lĩnh vực vận tải. Cũng giống như thế giới, logistics ở Việt Nam cũng chịu sự tác 
động ở nhiều mặt, tuy nhiên, nhờ cách mạng CN 4.0 sẽ rút ngắn khoảng cách quản lý logistics ở 
Việt Nam so với quản lý logistics ở nước ngoài. Với việc tận dụng thời cơ này, hy vọng trong 
tương lai, Việt Nam sẽ có hệ thống logistics phát triển thông qua nhà máy thông minh hay liên kết 
tốt giữa các dữ liệu trong hệ thống lớn,… Mặc dù vậy, cách mạng CN 4.0 sẽ tác động đến việc 
quản lý logistics ở Việt Nam với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là việc tác động tới lợi thế nhân 
công giá rẻ. Để vượt qua những thách thức đó, các nhà quản lý logistics ở Việt Nam cần có những 
biện pháp như thiết kế mạng lưới cung ứng tốt, rõ ràng, minh bạch; hoạch định nhu cầu đáp ứng 
yêu cầu kinh doanh,… 

3. Kết luận 

Xu hướng cách mạng CN 4.0 là xu hướng tất yếu của cả thế giới ngày nay, nó tác động đến 
mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, không nằm ngoài quy luật này, logistics cũng bị tác 
động ở nhiều mặt một cách sâu sắc, từ việc tạo ra nhà máy thông minh, quản lý kho hàng thông 
qua hệ thống tự động cho đến liên kết hệ thống dữ liệu logistics khổng lồ và đảm bảo nguồn nhân 
lực chất lượng cao. Bài báo cũng đề cập đến việc để hệ thống logistics hoạt động hiệu quả trong 
sự tác động của cách mạng CN 4.0, các nhà quản lý trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói 
riêng cần phải có những biện pháp ứng phó hiệu quả. 
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MỘT SỐ TIÊU CHÍ CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN LOGISTICS XANH  

TẠI CÁC CÔNG TY LOGISTICS Ở VIỆT NAM 

SUGGESTIONS OF SEVERAL INDICATORS ON GREEN LOGISTICS  

DEVELOPMENT ASSESSMENT FOR LOGISTICS ENTERPRISES IN VIETNAM 
 

VƯƠNG THU GIANG 

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 
Logistics xanh là các hoạt động logistics được quan tâm cả ở khía cạnh kinh tế, xã hội 
và môi trường, cũng là nằm trong mục tiêu phát triển bền vững của thế giới nói chung 
và Việt Nam nói riêng. Chính vì vậy để nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như đáp 
ứng nhu cầu khách hàng, các doanh nghiệp logistics cần có lộ trình cụ thể trong việc 
xanh hóa các hoạt động trong dịch vụ của mình. Bài báo này đưa ra và phân tích một 
số tiêu chí cơ bản đánh giá phát triển logistics xanh tại các công ty logistics ở Việt Nam. 

Từ khóa: Logistics xanh, tiêu chí logistics xanh, doanh nghiệp logistics, Việt Nam. 
Abstract 

Green logistics is a logistics model which concerns about economical, social and 
environmental aspects,  matches the sustainable development goal of all over the 
world. Reasons why logistics enterprises need the detailed programme of going green 
to have a competitive advantage and meet the customers’ demands. This paper 
introduces and analyzes several indicators for a green logistics model of logistics 
enterprises in Vietnam. 

Keywords: Green logistics, indicators for green logistics, logistics enterprises, Vietnam. 

1. Đặt vấn đề 

Từ hơn một thế kỷ trước, ngày càng nhiều các tổ chức kinh tế văn hóa giáo dục ra đời, sự 
hội nhập giữa các quốc gia ngày một sâu rộng trên mọi lĩnh vực, lưu lượng hàng hóa ngày một 
tăng xuyên suốt các quốc gia trên thế 
giới và thực trạng này đã gây ra 
những vấn đề không thể kiểm soát 
được về môi trường. Từng bước, các 
nhà khoa học cũng như các nhà chức 
trách đã hiểu được môi trường là trụ 
cột không thể thiếu được trong hành 
trình tiến tới phát triển bền vững. Kể 
từ đó, tất cả các hoạt động về kinh tế 
đều được nghiên cứu gắn với yêu 
cầu “xanh”. 

Ngành logistics cũng không 
nằm ngoài quy luật khi đóng một vai 
trò vô cùng quan trọng trong quá trình 
sản xuất, lưu thông, phân phối từ khâu nguyên, vật liệu, phụ kiện,... tới sản phẩm cuối cùng đến 
tay khách hàng sử dụng. Như vậy, logistics là thành tố không thể thiếu trong hệ thống giao thông 
hiện đại, không chỉ ở cấp độ quốc gia mà trên toàn thế giới. Vì thế, xanh hóa ngành logistics là sự 
“tiến hóa” tất yếu trong lộ trình tiến tới phát triển bền vững của một quốc gia nói chung và Việt Nam 
nói riêng. 

Trong những năm gần đây, nhiều nhà khoa học trên thế giới đã và đang nghiên cứu, đưa ra 
các chỉ tiêu đánh giá phát triển logistics xanh. 

Theo quan điểm của Goel, 2010, phát triển logistics xanh là “xanh” hóa một số chỉ tiêu: chất 
thải carbon, sử dụng năng lượng, chi phí và các thiệt hại [1]. Tối ưu hóa vị trí của các trung tâm 
phân phối để tính toán chi phí vận chuyển và lượng chất thải từ việc chuyên chở và quá trình sản 
xuất lại là quan điểm về phát triển logistics xanh của Feng, et al., 2008 [2]. Còn theo Mallidis, 
Dekker & Vlachos, 2012, logistics xanh là tối ưu hóa các loại chi phí (bao gồm cả chi phí xử lý chất 
thải) bằng cách lựa chọn các đầu vào, các trung tâm phân phối và các phương thức vận tải phù 
hợp [3]. Còn ở Việt Nam, thì chưa có một công trình nghiên cứu nào viết về các tiêu chí đánh giá 
phát triển logistics xanh. Tác giả nhận thấy, các tiêu chí của các nhà nghiên cứu nước ngoài đưa 

 
Hình 1. Ba trụ cột của phát triển bền vững 

(Nguồn: Hội nghị thượng đỉnh về Môi trường và Phát triển 
của Liên hợp quốc, 1992) 
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ra ở trên có thể phù hợp với một quốc gia cụ thể nhưng chưa có bộ tiêu chí nào phù hợp với điều 
kiện kinh tế, xã hội, môi trường ở Việt Nam. Vì thế, trong phạm vi bài báo này, tác giả xin được đề 
xuất một số tiêu chí cơ bản đánh giá phát triển logistics xanh tại các doanh nghiệp logistics ở Việt 
Nam. 

2. Một số tiêu chí cơ bản đánh giá phát triển logistics xanh tại các doanh nghiệp logistics ở 
Việt Nam 

Sau khi nghiên cứu các quan điểm về logistics xanh của các nhà khoa học trong và ngoài 
nước, tác giả xin phân tích và đưa ra một số tiêu chí cơ bản đánh giá phát triển logistics xanh tại 
các doanh nghiệp logistics ở Việt Nam như sau: 

2.1. Phát triển đảm bảo tính tiết 
kiệm và hiệu quả 

 Tiết kiệm và hiệu quả trong 
hoạt động vận tải 

Việc phát triển logistics xanh 
dưới áp lực của chi phí chính là thách 
thức đối với các doanh nghiệp. Để 
làm được điều đó, trước hết các 
doanh nghiệp cần từng bước thay thế 
nhiên liệu hóa thạch bằng các dạng 
nhiên liệu xanh. Theo thống kê của 
Bộ Khoa học công nghệ năm 2016, 
hơn 66% điện năng trên toàn thế giới 
và 95% nguồn năng lượng chúng ta 
sử dụng được khai thác từ việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch. Khi được đốt cháy, các nguyên tử 
cacbon kết hợp với oxy để tạo ra carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur oxide, và 
hydrocarbon - các chất gây ô nhiễm và có hại cho sức khỏe con người. Vì thế, các chuyên gia 
quản trị chuỗi cung ứng nói chung ngày càng quan tâm đến việc thay thế việc sử dụng nhiên liệu 
hóa thạch bằng các dạng nhiên liêu xanh, phổ biến nhất hiện nay là khí thiên nhiên hóa lỏng 
(Liquefied Natural Gas - LNG) và khí thiên nhiên nén (Compressed Natural Gas - CNG). Những 
phương tiện vận tải sử dụng khí thiên nhiên sẽ thải ra ít hơn 24% CO2 và 61% NOx so với các 
phương tiện vận tải sử dụng xăng (lợi ích về khí hậu), và không thải ra những hạt bụi lơ lửng (lợi 
ích về chất lượng không khí) (Greenpeace 2016). 

Quản lý lộ trình vận tải của các phương tiện cũng là một yếu tố quan trọng trong mục tiêu 
tiết kiệm đi đôi với hiệu quả. Trước khi bắt đầu thực hiện hợp đồng, các doanh nghiệp tiến hành 
lập lộ trình vận tải cho các phương tiện dễ dàng tìm thấy tuyến đường hợp lý nhất, từ đó giúp tiết 
kiệm thời gian và nhiên liệu, đưa hàng hóa đến đích với phương án tối ưu nhất. Hiện nay, hệ 
thống quản lý vận tải (Transport Management System - TMS) đang là công cụ hỗ trợ đắc lực cho 
việc quản lý lộ trình các phương tiện của các doanh nghiệp. Hệ thống này sẽ quản lý đơn hàng, 
lập kế hoạch và lịch trình vận tải, kiểm soát cũng như tối ưu hóa mạng lưới vận tải và hoạt động 
logistics.  

 Tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động kho vận 

Để phát triển logistics xanh, các doanh nghiệp phải cẩn trọng trong thiết kế và xây dựng kho 
bãi bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng năng lượng trong kho. Không chỉ vậy mà vị trí đặt 
kho hàng cũng phải gần các đầu mối giao thông và các khu công nghiệp để tiết kiệm thời gian và 
chi phí vận chuyển.  

 Tiết kiệm và hiệu quả trong phát triển cơ sở hạ tầng logistics 

Cơ sở hạ tầng logistics quyết định một phần độ thông suốt trong quá trình cung ứng từ mắt 
xích này tới mắt xích khác và độ chính xác về thời gian chuyển thành quả sản phẩm từ khâu này 
sang những khâu sản xuất, phân phối sau [6]. Cơ sở hạ tầng logistics bao gồm cơ sở hạ tầng giao 
thông vận tải và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, trong đó, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải là 
yếu tố khách quan đối với các doanh nghiệp. Khi cơ sở hạ tầng giao thông vận tải phát triển sẽ làm 
tăng tốc độ vận chuyển của hoạt động logistics, từ đó giảm được chi phí vận chuyển. Còn đối với 
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, doanh nghiệp có thể chủ động áp dụng những tiến bộ to lớn 

 
 

Hình 2. Các tiêu chí đánh giá phát triển logitics xanh tại 
các doanh nghiệp logistics ở Việt Nam theo quan điểm 

của tác giả 
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của công nghệ tạo điều kiện tốt để nâng cao hiệu quả chung bởi công nghệ quyết định sự nhanh 
hay chậm của hoạt động logistics, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về thời gian và độ chính xác. 

2.2. Phát triển đảm bảo quy mô và chất lượng 

Mặc dù cả thế giới đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành logistics trong 
thời gian qua nhưng vẫn là giai đoạn đầu của sự phát triển, mạnh về số lượng nhưng yếu về thị 
phần. Phần lớn các doanh nghiệp logistics ở Việt Nam hiện nay là doanh nghiệp nhỏ, vốn chưa 
nhiều và thiếu cơ sở vật chất. Vì vậy, để phát triển logistics theo hướng “xanh” cũng như để nâng 
cao năng lực cạnh tranh của ngành, đầu tiên phải mở rộng quy mô của các doanh nghiệp nhưng 
phải đảm bảo chất lượng dịch vụ, thể hiện trên 4 mặt: độ an toàn, thời gian, chi phí và độ tin cậy 
trong cung cấp dịch vụ. 

 Độ an toàn 
Trước hết, để đảm bảo chất lượng dịch vụ, doanh nghiệp cần ưu tiên đảm bảo tính an toàn, 

an toàn về con người và hàng hoá, dịch vụ trong quá trình sản xuất, lưu thông và phân phối. Trong 
hoạt động logistics, khâu quan trọng nhất và chiếm phần lớn tỷ trọng đó là vận tải hàng hóa. 
Phương tiện vận tải tham gia vào vận chuyển hàng hoá phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về kĩ 
thuật và được kiểm tra, bảo dưỡng định kì, đồng thời doanh nghiệp cần đảm bảo sự chuyên dụng 
của các phương tiện. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần đổi mới hoặc thay thế các phương tiện vận 
tải lỗi thời, năng suất thấp. Phương tiện và con người là hai yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ với 
nhau. Trước khi tham gia vận hành các phương tiện vận tải, đội ngũ công nhân viên phải được cử 
đi học các lớp đào tạo về chuyên môn, an toàn lao động, an toàn giao thông và được cấp chứng 
chỉ. Ngoài hai yếu tố trên, để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp cần 
lựa chọn các loại hình vận tải phù hợp. Một lựa chọn thông minh đối với các doanh nghiệp là sử 
dụng vận tải đa phương thức - một loại hình vận tải được lên kế hoạch điều phối cụ thể giúp tiết 
kiệm thời gian và chi phí cũng như giảm nguy cơ thiệt hại về hàng hoá tại các điểm trung chuyển. 

Bên cạnh vận tải, kho bãi là một bộ phận không kém phần quan trọng trong các hoạt động 
logistics. Để hệ thống kho bãi hoạt động an toàn trên các khía cạnh, khi xây dựng và thiết kế kho 
bãi, doanh nghiệp phải chú ý tới mức độ năng lượng được sử dụng trong kho và sự chuyên môn 
hoá về chức năng, nghĩa là các khu vực lưu trữ hàng hoá  khác nhau nên được phân tách cụ thể 
khác nhau. Ngoài ra, các thiết bị làm hàng trong kho cần đảm bảo hợp lý về số lượng và vị trí để 
sự di chuyển của chúng không gây nguy hiểm cho con người và hàng hóa. Doanh nghiệp cũng 
cần đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ trong quản lí đơn hàng và dò tìm vị trí hàng hoá như sử 
dụng các phần mềm tính toán, thiết bị đọc mã vạch. Ứng dụng này sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác 
quản lí kho, giúp hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, dễ tìm kiếm, tránh được việc đổ vỡ do thiếu 
khoa học trong xếp hàng. 

Cán bộ, công nhân viên làm việc trong kho, bãi phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của 
doanh nghiệp, được trang bị kiến thức về an toàn lao động để đảm bảo an toàn cho bản thân và 
hàng hoá. 

 Thời gian ngắn nhất 

Dịch vụ door-to-door kết hợp với chiến lược JIT (Just in time) ra đời tiết kiệm được đáng kể 
thời gian và sức lực của khách hàng. 

Vận chuyển door to door là một hình thức không phải mới nhất trong ngành chuyển phát 
nhanh nhưng nó được mọi người ưa chuộng bởi nhiều sự phù hợp với người tiêu dùng cũng như 
các doanh nghiệp ở Việt Nam. 

Chiến lược JIT (Just in time) là sản xuất “đúng sản phẩm với đúng số lượng tại đúng nơi vào 
đúng thời điểm” nhằm mục tiêu “tồn kho bằng không, thời gian chờ đợi bằng không, chi phí phát 
sinh bằng không” (Viện Logistics Việt Nam). 

 Chi phí nhỏ nhất 

Các doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí trên nhiều phương diện như: cải thiện đóng gói, 
bao bì, tái chế rác/chất thải. Hay để tiết kiệm chi phí vâṇ chuyển, cấu trúc Hub-and-spoke (“truc̣ 
bánh xe và nan hoa”) đã và đang được áp dụng rộng rãi tại các quốc gia trên thế giới, chủ yếu là 
vận chuyển đường hàng không và hàng hải. Theo mô hình, các thành phố lớn có nhiều tuyến vận 
tải hướng đến sẽ được coi là trục, các thành phố nhỏ có ít tuyến đến sẽ được nối với nhau như 
các nan hoa. Các chuyến trên những phương tiện nhỏ từ những thành phố ít tuyến hay còn gọi là 
“nan hoa” sẽ nối hàng hóa vào với “trục bánh xe” của những thành phố lớn và vận chuyển họ tới 
điểm cuối cùng. Hệ thống “trục bánh xe và nan hoa” giúp các doanh nghiệp có thể đạt được trọng 
tải cao, thậm chí còn có thể tận dụng được sức mạnh thị trường từ các “trục bánh xe”. 
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Mô hình được sử dụng nhằm tối đa hóa lợi nhuận, giảm chi phí và có thể tái cấu trúc nguồn 
lực cho các doanh nghiệp.  

 Độ tin cậy 

Khi làm tốt các yếu tố về độ an toàn, thời gian và chi phí trong các hoạt động logistics tức là 
các doanh nghiệp logistics đã và đang tạo độ tin cậy, uy tín của doanh nghiệp mình trên thị trường 
cũng như đối với khách hàng. 

2.3. Phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường 
Không thể phủ nhận, sự phát triển của ngành logistics đã góp phần tăng năng lực cạnh 

tranh của nền kinh tế và các quốc gia. Tuy nhiên, quá trình cung ứng, kho bãi, vận chuyển và tổ 
chức giao nhận đều gây ra những ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới môi trường, thải ra một 
lượng lớn khí nhà kính(CO2) và các hạt khí thải độc hại khác. 

 
Hình 3. Dự báo lượng khí C02 thải ra trên toàn thế giới và tác động đến nhiệt độ Trái đất [5] 
 

Sự ấm dần lên của trái đất gây ra những hiện tượng thời tiết cực đoan, đe dọa đến sự sống 
còn của con người. Chính vì vậy, phát triển logistics phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Cụ thể như 
sau: 

 Lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu 
Trong quá trìnhphát triểnlogistics xanh, doanh nghiệp cần chú trọng việc mua sắm và chọn 

lựa nhà cung cấp nguyên vật liệu. Khi nhà cung cấp phù hợp (như nhà cung cấp sử dụng bao bì 
đơn giản và vật liệu thân thiện với môi trường, quãng đường vận chuyển tối ưu) có thể làm giảm 
lượng khí thải carbon trong hoạt động logistics. 

 Lựa chọn phương thức vận tải 

Các doanh nghiệp cần ưu tiên phương thức vận tải thân thiện với môi trường, an toàn nhất 
là phương thức vận tải thủy nội địa. Chúng ta đều biết, vận tải thủy nội địa chuyên chở được khối 
lượng hàng hóa lớn và đa dạng. Các phương tiên vận tải thủy cần ít năng lượng hơn từ 50% đến 
70% so với đường bộ xét trên cùng một khối lượng vận chuyển, từ đó khí thải cũng giảm thiểu 
đáng kể. Như vậy, thực thế cho thấy vận tải thủy nội địa có ưu thế vượt trội so với các phương 
thức vận tải khác trong việc phát triển logistics xanh. 

Bảng 1. Lượng C02 thải ra từ các phương thức vận chuyển [4] 
 

Phương thức vận tải (g) C02/tấn-km Chú thích 

Hàng không 602  

Đường bộ 62  

Đường bộ/đường sắt 26 Vận tải đa phương thức 

Đường sắt 22  

Đường bộ/vận tải thủy nội địa 21 Vận tải đa phương thức 

Vận tải thủy nội địa 16  

Vận tải biên (container) 8  

Vận tải biển (tàu dầu) 5  
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 Vận hành kho hợp lý 

Doanh nghiệp cần đầu tư các thiết bị xếp dỡ hàng hóa chạy bằng điện, bằng các khí thiên 
nhiên sẽ giúp giảm khí thải carbon. Các tính năng thân thiện với môi trường trong kho cần được 
quan tâm, thay thế như tăng cường sử dụng năng lượng mặt trời, tận dụng ánh sáng tự nhiên, 
thiết kế diện tích hợp lý, có kế hoạch và thiết bị tái chế tại chỗ. Những nỗ lực trên của doanh 
nghiệp sẽ tiết kiệm đáng kể năng lượng cũng như những khí thải gây ô nhiễm môi trường. 

 Xử lý chất thải 

Một lượng chất thải đáng kể được tạo ra từ các hoạt động logistics là không thể tránh khỏi. 
Vì vậy, nếu muốn phát triển logistics xanh,các doanh nghiệp phải đầu tư vào công nghệ tái chế. 
Hiện nay, được áp dụng phổ biến là phương pháp 3R -  thiết lập 
chế độ kinh tế tròn. 

Lượng chất thải phát sinh trong quá trình cung cấp các 
dịch vụ logistics sẽ được thu gom, lưu giữ, phân loại có thể theo 
khả năng tái chế và xử lý sơ bộ (những chất thải không thể tái 
chế sẽ được xử lý triệt để). Theo mô hình 3R, doanh nghiệp có 
thể sử dụng lại các sản phẩm, hay một phần của sản phẩm cho 
mục đích trước đây, hay cho một mục đích khác. Phương pháp 
này không những giảm gánh nặng lên môi trường, tiết kiệm chi 
phí mà còn tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

3. Kết luận 

Bài báo đã đưa ra và phân tích một số tiêu chí cơ bản để 
đánh giá phát triển logistics xanh phù hợp với điều kiện kinh tế, 
xã hội và môi trường cụ thể ở Việt Nam. Các tiêu chí này có thể 
được xem là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý doanh 
nghiệp logistics ở Việt Nam trong quản lý vĩ mô và vi mô để góp 
phần vào mục tiêu chung phát triển bền vững. 
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