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Tóm tắt 
Bài báo đưa ra qui trình ứng dụng CFD vào phân tích động lực học dòng chảy sau chân 
vịt tàu thủy bao quanh bánh lái với các góc đặt cánh khác nhau từ đó xác định được lực 
bẻ lái giúp thay đổi hướng đi của tàu thủy.  

Abtract 
 His article presents a process employing CFD in analyzing the flow dynamic behind the 
ship’s propeller surrounding the rudder with different actack angles from which 
determining the steering force to change the direction of the ship. 
 

1. Giới thiệu 

Lực tác động lên bánh lái để thay đổi hướng đi của tàu thủy được hình thành do sự chênh 
áp suất giữa hai bề mặt bánh lái. Nó phụ thuộc vào diện tích mặt tiếp xúc của bánh lái, góc đặt 
cánh (góc quay bánh lái) và tốc độ dòng chảy bao quanh bánh lái. 

Như vậy khi tàu thủy đưa vào hoạt động thì diện tích mặt tiếp xúc của bánh lái là cố định, lúc 
này lực bẻ lái chỉ còn phụ thuộc vào hai 
thông số là tốc độ dòng chảy bao quanh 
bánh lái và góc quay bánh lái. Tốc độ dòng 
chảy bao quanh bánh lái chính là tốc độ 
dòng sau chân vịt vì vậy nó phụ thuộc vào 
số vòng quay chân vịt (ni). Nếu gọi góc quay 
bánh lái là αI thì tổ hợp (ni và αI) sẽ quyết 
định độ lớn của lực bẻ lái. Trong phạm vi 
bài báo tác giả ứng dụng CFD để tính toán 
mô phỏng lực bẻ lái này.  

2. Mô hình nghiên cứu và thuật toán 

Trong phạm vi nghiên cứu bài báo này tác giả sử dụng phương pháp phần tử biên tính toán 
cho bài toán 2D từ đó xác định được lực tác động lên bánh lái và sử dụng phân mềm Fluent-Ansys 
để tính toán trực tiếp cho bài toán 3D  [1], [2]. 

Xét mô hình 2D như sau: 

 

 

 

 

 

 

Ở đây chỉ xét cho chất lỏng không nén được, U là vận tốc dòng vào. Gọi V


là véc tơ vận 

tốc tổng,  là thế tổng và  là thế xáo trộn, xác định theo: 

           V


=d= U


+d                            (1) 

thế tổng và thế xáo trộn có quan hệ với nhau là: 

    =(x,y)-in(x,y)                (2) 

U

 
 

n


Điều kiện  

Kutta 
 

Hình 2. Mô hình nghiên cứu 

 

Hình 1. Mô hình dòng chảy bao quanh bánh lái 

 

 

 

B
án

h
 lá
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với in(x,y) là thế vận tốc dòng vào và được xác định như sau: 

   in(x,y) = U(xcos+ysin)              (3) 

Các điều kiện khác:  

- Điều kiện biên động học trên bề mặt cánh: 0



nU

n


        (4) 

- Điều kiện Kutta ở mép ra của cánh 

-  thoả mãn phương trình Laplace  2=0             (5) 

Chia biên dạng cánh thành N+1 đoạn (sẽ có N điểm) vì chất lỏng là lý tưởng cho nên thế 

tổng trên mỗi điểm là như nhau:  

i=hằng số. i = (1,N) 

i= p+in = hằng số                 với p là điểm gốc. 

vậy tại mỗi đoạn thứ j = (1,N+1), khi đó: 

   


























 N

j

in

N

j

ds
n

r
dsr

n 11

ln1
ln

1







 hằng số          (6) 

  r: Là khoảng cách từ điểm gốc p tới mỗi phần tử ds 

Đặt:         Bj =   dsrln
1


                  (7) 

              Cj=  


ds

n

rln1


  

Thay vào (6) nhận được: 














in

N

j

jj

N

j j

j C
n

B
11




hằng số           (8) 

chọn i = in khi đó: 0
11
















N

j

jj

N

j j

j C
n

B 


            (9) 

trong phương trình này thì  
n


 được xác định nhờ điều biên động học (4), vậy ẩn cần xác 

định chính là N+1 giá trị j nhưng ta mới có N phương trình, phương trình thứ N+1 được bổ sung 

nhờ điều kiện Kutta. 

  (1-N)+w = 0                        (10) 

  w là bước nhảy thế tại mép ra của cánh 

Giải hệ N+1 phương trình này ta xác định được các giá trị j, từ đây ta sẽ suy ra các giá trị 

cần tìm khác như: 

Hệ số áp suất:    Cp = 1-V2/U2
                                       (11) 

Hệ số lực nâng: CL = 
cU

w

cU 





 2

2

1
                  (12) 

              = L/(.U)                                                    (13) 

Trong đó: c là chiều dài dây cung,  là lưu số vận tốc, L là lực bẻ lái (lực nâng),  là khối 

lượng riêng của chất lỏng. Gọi S là diện tích chịu tải của bánh lái, có lực bẻ lái được xác định:  

                     L = 0,5.CL..U.S                                      (14) 

j 

j 
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3. Phân tích kết quả 

Chương trình tính toán được viết bằng ngôn ngữ Fortran, để tiện so sánh kết quả với các 

trương trình khác ta lấy đầu vào là dây cung c=1; U=1 cho nên khi chạy chương trình ta chỉ cần 

đưa tệp dữ liệu biên dạng cánh và góc quay bánh lái , đầu ra ta thể hiện hệ số áp suất Cp.   

Kết quả cho cánh NACA4412 tại  = 50 và so sánh kết quả với phương pháp xoáy [2], [3]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính toán cho cánh NACA 16006 ta được; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính toán cho bánh lái 3D bằng Fluent-Ansys [4], [5]. 

  

 

Tính toán 
PP xoáy 

Hình 3. Hệ số áp suất cho cánh NACA4412, α=50 

  

 
 

Hình 4. Hệ số áp suất cho cánh NACA16006, tại α=10(hình a); tại α=20(hình b) 
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Ta thấy trong trường hợp tàu đi thẳng (α=00) áp suất hai mặt bánh lái là đối xứng, khi α =300 

thì giá trị áp suất này lệch nhau khá lớn, từ đó ta xác định được lực tác động lên bánh lái để thay 

đổi hướng đi của tàu. 

4. Kết luận 

Bài báo đưa ra được thuật toán trên cơ sở phương pháp phần tử biên và sử dụng Fluent-

Ansys để xác định lực tác động lên bánh lái nhằm thay đổi hướng đi tàu thủy.  

Trong phần nghiên cứu sau tác giả sẽ gắn trên một mẫu tàu cụ thể để xác định quĩ đạo 

chuyển động của tàu với tổ hợp số vòng quay chân vịt và góc quay lái khác nhau. 
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ĐẢM BẢO TOÁN HỌC CHO CÂN BẰNG ĐỘNG RÔ TO CỨNG 
ĐẶT TRÊN MÁY CÂN BẰNG ĐỘNG  

MATHEMATICAL ENSURING FOR THE DYNAMIC BALANCING  
OF RIGID ROTOR ON THE BALANCED MACHINE   

 

PGS.TSKH. ĐỖ ĐỨC LƯU(1), ThS. LẠI HUY THIỆN(2) 
(1)Viện NCPT,(2)Phòng HCTH 

Trường ĐHHH Việt Nam 
Tóm tắt 

Bài báo đưa ra cơ sở toán học cho quá trình cân bằng động rô to cứng trên cơ sở cân 
bằng trên một hoặc hai mặt phẳng song song kết hợp đồng thời với phương pháp ma trận 
thực các hệ số ảnh hưởng và giải tích véc tơ.Triển khai thử nghiệm số đã chứng minh 
tính đúng đắn và khả năng áp dụng cho xây dựng phần mềm đo, phân tích rung động và 
cân bằng động. 

Abstract 
 This article presents the mathematical bases for dynamic balancing of the girid rotors, 
placed on the balanced machine on the based of balanced methods: Balancing on the 
two parallent planes; Matrix of real influence coeficients and the vector analysis. The 
results of the example calculations prove the truthfullness of the mathematical bases and 
the realization to carry out the software for the vibration measurements, analysis and the 
rotor’s balancings. 

Key words: dynamic balancing, methods for dynamic balancing  

Hình 4. Phân bố áp suất trên bánh lái tại α=00và α=300 
 

α=00 

 

α=300 

http://www.ansys.com/
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1. Giới thiệu 

Để xây dựng phần mềm cân bằng động chúng ta cần xây dựng cơ sở toán học tương ứng 
với phương pháp cân bằng hiện đại được lựa chọn. Cơ sở toán học cần đảm bảo xuyên suốt quá 
trình đo và thu thập dữ liệu, xử lý tín hiệu đo được nhằm xác định lượng mất cân bằng dư thực tế 
của rô to, xác định khối lượng, vị trí sẽ cân bằng và sau đó đánh giá kiểm tra rô to đã đảm bảo cân 
bằng tốt chưa. Tiêu chuẩn đánh giá mất cân bằng dư trong quá trình cân bằng rô to được sử dụng 
là ISO 1940/1, ISO 1940/1:2003 điều chỉnh năm 2003 của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) [4]. 

Trong các tài liệu chuyên ngành không nêu cụ thể về cơ sở toán học, thuật toán cân bằng 
động. Thông tin đưa ra từ các công ty, nhà chế tạo thiết bị cân bằng đều không đề cập đến các 
vấn đề này, vì đó bí quyết, là sở hữu trí tuệ của riêng họ. Vì vậy, chúng ta cần chủ động nghiên 
cứu, phát triển cơ sở toán học liên quan đến đo, phân tích rung động và cân bằng động. Cốt lõi cơ 
bản - cơ sở toán học cho cân bằng động sẽ được đề cập trong bài báo này. 

Các hãng truyền thống chế tạo thiết bị như Bruel &Kjaer (B&K, Đan mạch), IRD (USA) cũng 
như các hãng mới phát triển hiện nay [2] sử dụng phương pháp: Cân bằng trên một/ hai mặt phẳng 
có sử dụng tín hiệu đo pha. Phương pháp hệ số ảnh hưởng được đề cập đến khi hoán cải thiết bị 
cân bằng cho máy cân bằng động IRD Balancing B20, song không được đề cập cụ thể [1]. Chung 
nhất, chưa có tài liệu công bố đầy đủ cơ sở toán học cho cân bằng động rô to. Vì vậy, vấn đề đặt ra 
sẽ có ý nghĩa khoa học cũng như áp dụng thực tiễn tại Việt Nam để xây dựng thiết bị đo, phân tích 
rung động và cân bằng động cũng như phục vụ đào tạo đại học và sau đại học ở Việt Nam.   

2. Quy trình cân bằng động và cơ sở toán học, các thuật toán cơ bản 

Quy trình cân bằng động (CBĐ) rô to cứng đặt trên máy cân bằng được thể hiện trên bảng 1.   

Bước (i). Phương pháp lựa chọn đảm bảo chính xác, dễ thực hiện và giảm bớt thời gian cân 
bằng cũng như ít phụ thuộc vào trình độ, kỹ năng của người thực hiện cân bằng. 

Bước (ii). Đo rung động tại gối đỡ, thu được 02 kênh tín hiệu rung động và 01 kênh - pha. 
Phụ thuộc vào thời điểm ban đầu, chu kỳ và tần số trích mẫu, chúng ta có thể xác định biên độ và 
pha. Biên độ dao động qua biến đổi Furie nhanh (Fast Furie Transformation, FFT) hầu như không 
đổi khi chu kỳ lấy mẫu không đổi mà phụ thuộc nhiều vào  thời gian bắt đầu trích mẫu (pha tín 
hiệu). Pha của dao động điều hòa thay đổi khi thời điểm trích mẫu dịch chuyển. Vì vậy, pha được 
đảm bảo chính xác nếu hai tín hiệu rung động được đo đồng bộ với thời điểm trích mẫu từ tín hiệu 
pha, và thời điểm trích mẫu. Thời điểm này phụ thuộc vào phương pháp chọn sườn xung phải hay 
sườn xung trái. Nói chung, độ chính xác của tín hiệu (biên độ, pha) được xử lý phụ thuộc vào độ 
chính xác của các cảm biến (đo pha, gia tốc rung động) và phương pháp FFT.  

Để nâng cao độ chính xác trong quá trình đo, chúng ta cần xây dựng thuật toán trích mẫu 
một đoạn gồm N mẫu trong một chu kỳ T, tương ứng với một vòng quay, bắt đầu từ một thời điểm 
mà cảm biến quang xác định. Ví dụ, tại chu kỳ Tk, k=1,2,..., M (M =10-20), ta lấy được N mẫu 
(N=2n, n=8,9,10,...). Phần mềm được lập trình có thể ghi lại từng đoạn mẫu Tk hoặc ghi lại các giá 
trị trung bình cho M đoạn rồi sau đó xử lý các tín hiệu trong miền thời gian. Thuật toán lọc trung 
bình được thể hiện:   �̅�𝑔(𝑗) = ∑ 𝑥𝑔,𝑘(𝑗), 𝑔 = 1,2𝑀

𝑘=1 ; 𝑗 = 1,2, … , 𝑁      (1) 

Bảng 1. Thủ tục cân bằng động rô to cứng 

i. Lựa chọn phương pháp cân bằng động thích hợp 

ii. Đo rung động tại các gối đỡ. Kết quả rung động đo được là tín hiệu động đa hài, chu kì 
chứa nhiều dao động thành phần. Tín hiệu thu được ban đầu chứa nhiễu. 

iii. Xử lý tín hiệu rung động. Đánh giá mức độ mất cân bằng của rô to cân bằng 

iv. Đánh giá mất cân bằng dư của rô to cân bằng theo phương pháp thích hợp tại mục (i) 

v. Tiến hành cân bằng động theo kết quả thu được tại bước (iv) gồm: (a) - Xây dựng phương 
thức (Add /Remove) cân bằng với khối lượng và vị trí cân bằng; (b) - Cân bằng (thực hiện 
điều chỉnh khối lượng của rô to bằng cách thêm vào hay bớt đi khối lượng cân bằng tại vị trí 
tương ứng đã chỉ ra bên trên); (c) - Đo và phân tích rung động tại các gối đỡ tương tự như 
mục (ii) và (iii)  

vi. Đánh giá mất cân bằng dư của rô to sau khi đã cân bằng 

vii. Ra quyết định kết thúc dừng cân bằng động. Nếu kết quả mất cân bằng dư đạt cho phép 
theo tiêu chuẩn thì chúng ta dừng cân bằng, chuyển tới bước (viii). Ngược lại, với kết quả 
tính mất cân bằng dư mới thu được tại bước (vi) chúng ta quay lại bước (v) 

viii. Dừng cân bằng. Lưu lại kết quả. Báo cáo kết quả. 

ix. Kết thúc cân bằng động. 
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Bước (iii). Xử lý tín hiệu rung động trong miền tần số để có các giá trị biên độ và pha dao 

động tại điều hòa tần sơ cơ sở fcs = nr/60 (Hz), ở đó nr - Vận tốc quay của rô to (rpm), đo được từ 

phân tích tín hiệu (đếm số xung trong thời gian 1 giây). Biến đổi Furie được thực hiện theo phương 

trình truyền thống viết dưới dạng tích phân cho xác định các hệ số hàm sin và cos trong dãy Furie 

tại tần số cơ sở. Biên độ và pha của điều hòa cơ sở được tính theo các công thức lượng giác 

quen thuộc. 

Trong thực tế, chúng ta sử dụng FFT. Phần mềm sử dụng lập trình LabView đã có sẵn mô 

đun FFT và thuận tiện cho chúng ta lập trình, với độ chính xác cao. 

Giả thiết sử dụng thiết bị đo, phân tích rung động phù hợp, chúng ta thu được biên độ và 

pha tương ứng cho rung động đo được tại từng gối đỡ (bảng số 2).   

Bảng 2. Số liệu đo, phân tích dao động tại các lần đo khi cân bằng 

 

STT 

Khối lượng thử Dao động gối đỡ (A) bên trái Dao động gối đỡ (B) bên trái 

Độ lớn và vị trí Biên độ Pha Kí hiệu Biên độ Pha Kí hiệu 

1 Không 𝑉1,0 𝜑1,0 �⃑� 1,0 𝑉2,0 𝜑2,0 �⃑� 2,0 

2 mt,Itại MP I 𝑉1,1 𝜑1,1 �⃑� 1,1 𝑉2,1 𝜑21 �⃑� 2,1 

3 mt,IItại MP II 𝑉1,2 𝜑1,2 �⃑� 1,2 𝑉2,2 𝜑2,2 �⃑� 2,2 

Cân bằng trên hai mặt phẳng sử dụng kết quả đo 3 lần, còn trên 1 mặt phẳng - dùng kết quả 

đo 2 lần (1 lần chính bản thân rô to và lần thứ 2 thêm khối lượng thử, ví dụ mt,I tại MP I, bảng số 2). 

* Xác định mất cân bằng qua hai lần đo khi cân bằng trên một mặt phẳng 

Cân bằng trên một mặt phẳng chỉ dùng số liệu dòng 1 và 2 (bảng 2). Đơn vị đo biên độ phụ 

thuộc vào phương pháp sử dụng (thường dùng vận tốc rung, nên đại lượng là m/s), còn pha sẽ là 

độ. 

Bằng phương pháp giải tích véc tơ, giả thiết A là điểm gốc. Giả thiết đường 0 đi qua A(‘0-

Line’, có góc ban đầu 0 độ). Dựng các véc tơ:𝐴𝐵⃑⃑⃑⃑  ⃑ = �⃑� 1,0 (độ lớn và góc là 𝑉1,0, 𝜑1,0 ); 𝐴𝐶⃑⃑⃑⃑  ⃑ =�⃑� 1,1.  

Đặt: �⃑� 𝑡 = 𝐵𝐶⃑⃑⃑⃑  ⃑;�⃑� 0 = �⃑� 1,0; �⃑� 1 = �⃑� 1,1.  Ta có:𝐴𝐶⃑⃑⃑⃑  ⃑ = 𝐴𝐵⃑⃑⃑⃑  ⃑+𝐵𝐶⃑⃑⃑⃑  ⃑, hay:𝑉1
⃑⃑  ⃑ = 𝑉0

⃑⃑  ⃑ + 𝑉𝑡
⃑⃑  ⃑, từ đó: 

𝑉𝑡 = √𝑉1
2 + 𝑉0

2 − 2𝑉1𝑉0cos (𝜑0 − 𝜑1) (2) 

- Xác điṇh góc  φT = (0 − 𝐿𝑖𝑛𝑒, 𝐵𝐶⃑⃑⃑⃑  ⃑) 

 𝜑𝑇 =  𝜑1 +𝛽 ; 𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠
𝑉1

2+𝑉𝑡
2−𝑉0

2

2𝑉1𝑉𝑡
  (3) 

- Xác điṇh góc  γ =  (V0
⃑⃑⃑⃑ , VT

⃑⃑⃑⃑ ) là góc cân bằng    

𝛾𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑒 =  𝜑𝑇 -  𝜑0 ; 𝛾𝐴𝑑𝑑 = 1800−(𝜑𝑇 -  𝜑0)  (4) 

- Độ lớn lượng mất cân bằng ban đầu:     𝒎𝟎  =  𝒎𝑡𝑽𝟏/𝑽𝒕.  (5) 

* Xác định mất cân bằng qua hai lần đo khi cân bằng trên hai mặt phẳng 

Cân bằng rô to trên hai mặt phẳng theo phương pháp hê ̣số ảnh hưởng 

𝑉11
⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ − 𝑉10

⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ = 𝑉1−1
𝑇⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ;𝑉12

⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ − 𝑉10
⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ = 𝑉1−2

𝑇⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ; 𝑉21
⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ − 𝑉20

⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ = 𝑉2−1
𝑇⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑   ; 𝑉22

⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ − 𝑉20
⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ = 𝑉2−2

𝑇⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑        (6) 

Hê ̣số ảnh hưởng amn (m - Chi ̉số gối đỡ ; n - Chi ̉số măṭ phẳng) được xác điṇh 𝑎𝑚𝑛=|𝑉𝑚−𝑛
𝑇 | 

Đặt: 𝒂 = [
𝑎11 𝑎12

𝑎21 𝑎22
]; 𝒃 = 𝒂−𝟏 , ta có: [

�⃑⃑� 10

�⃑⃑� 20

] = 𝒃 [
�⃑⃑� 𝟏𝟎

�⃑⃑� 𝟐𝟎

]  (7)    

ở đó:  �⃑⃑� 10 = �⃑⃑� 10/𝑚𝑡,𝐼; �⃑⃑�
 
20 = �⃑⃑� 20/𝑚𝑡,𝐼𝐼.  

 Giải (6) theo phương pháp giải tích véc tơ.  

* Đánh giá mất cân bằng qua hai lần đo khi cân bằng trên một / hai mặt phẳng 
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Tiến hành so sánh các kết quả tính lượng mất cân bằng dư thực tế với mất cân bằng dư 

cho phép theo ISO 1940/1:2003. 

     Uper= 30.G.M / (n)  9.554 G.M/n (8) 

ở đó: Uper - Mất cân bằng dư cho phép chung rô to;G - Loại chất lượng cân bằng (Grade); n - 

Vận tốc khai thác định mức của rô to, rpm; M - Khối lượng rô to, kg. 

Phụ thuộc vào cấu hình đặt rô to trên hai gối đỡ và vị trí hai mặt phẳng cân bằng, ta có cách 

tính lượng mất cân bằng dư cho phép tương ứng [3, 4] đối với gối đỡ A và B cũng như mặt phẳng 

I và II. 

Khi MPI nằm gần gối A, MPII nằm gần gối B [4]: 𝑈𝑝𝑒𝑟
𝐴 = 𝑈𝑝𝑒𝑟

𝐼 , 𝑈𝑝𝑒𝑟
𝐵 =𝑈𝑝𝑒𝑟

𝐼𝐼 ; 𝑈𝑝𝑒𝑟
𝐴 +𝑈𝑝𝑒𝑟

𝐵  =𝑈𝑝𝑒𝑟 

*Chọn các khối lượng thử trên các mặt phẳng cân bằng. 

Xác định trọng lượng thử trong cân bằng động sao cho thích hợp, nếu chọn quá nhỏ sẽ 

không nhận biết được sự thay đổi dao động và không xác định được các tham số cần thiết, còn 

nếu quá lớn sẽ gây dao động quá mạnh có thể làm hư hỏng máy [2]. 

Bước (v).Ra quyết định cân bằng dựa vào kết quả giải phương trình (7) đối cới cân bằng 

trên hai mặt phẳng, từ kết quả (4) và (5) đối với cân bằng trên một mặt phẳng. 

Bước (vi). Đánh giá mất cân bằng dư của rô to sau khi đã cân bằng.  

Thực tế sau khi cân bằng vẫn còn sai số. Mức độ mất cân bằng cần đánh giá qua lần đo thứ 

4 về dao động: (𝑉3, 𝜑3). Khối lượng mất cân bằng dư sau khi cân bằng 𝒎𝒖𝒃sẽ được xác định:  

𝒎𝒖𝒃  =  𝒎𝑡
𝑽𝟑

𝑽𝒕
      (9) 

Tác giả đã tính nghiệm cho ví dụ cân bằng trên một mặt phẳng mà hãng B&K đưa ra [2,5]. 

Trong [2], triển khai tính nghiệm trên Excel đối với cơ sở dữ liệu thực tế thu được trong quá trình 

cân bằng động trên máy cân bằng IRD Balancing B20 thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển. 

Ví dụ: Cân bằng rô to có khối lượng M =160 kg. Vòng quay khai thác nkt =18000 v/phút; Vi ̣

trí cân bằng taị măṭ phẳng I và II có bán kính cách tâm truc̣ quay:   R1 = 115 mm; R2 = 165 mm.  

Cân bằng được tiến hành ở vòng quay n  707 rpm cho cả 3 lần đo (bảng 3). 

Bảng 3. Số liệu đo dao động trong cân bằng rô to tại TTNCHĐLTT-VNCPT 

Khối lượng thử Gối đỡ A Gối đỡ B Ghi 

chú 
KL, gam MP Biên độ Pha Ký hiệu Biên độ Pha Ký hiệu 

Không 2.30 286.20 �⃑� 10 2.0 268.2 �⃑� 20  

49 I 83.20 201.10 �⃑� 11 4.01 276.88 �⃑� 21  

49 II 21.49 93.10 �⃑� 12 103.74 93.21 �⃑� 22  

a. Tính lượng mất cân bằng dư cho phép 

Áp duṇg G=2.5:       𝑈𝑝𝑒𝑟 = 212.3 g.mm; 

Áp duṇg G=6.3:       𝑈𝑝𝑒𝑟 = 535 g.mm. 

Tính mất cân bằng dư cho phép taị hai măṭ phẳng:  

Theo tiêu chuẩn ISO 1940: 2003, mất cân bằng dư cho phép taị hai măṭ phẳng I và II tương 

ứng bằng với mất cân bằng dư cho phép tương ứng taị hai gối A và B.Ta giả thiết rằng troṇg tâm 

(CG - Center of Gravity) của rô to chính là điểm giữa của phần rô to bao bởi hai măṭ phẳng cân 

bằng.   

Từ đó, ta tính được :   𝑈
𝑝𝑒𝑟
(𝐼) =  𝑈

𝑝𝑒𝑟
(𝐴) = 116.9;  𝑈

𝑝𝑒𝑟
(𝐼𝐼) = 𝑈𝑝𝑒𝑟

(𝐵)
= 95.4; (g.mm). 

b. Xác định lượng mất cân bằng dư [2] 

Từ số liệu đầu vào (bảng 3), tính trên Excel, chúng ta thu được kết quả: 
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�⃑⃑� 10 = (1.11; 69.7𝑜); �⃑⃑� 20 = (0.901; 267.8𝑜). 

Trong hai mặt phẳng cân bằng I và II, vị trí khối lượng thử được xác định so với “0Line”, theo 

kết quả [2]: φT
(I)

= 202.70; φT
(II)

= 93.30.  

c. Đánh giá mất cân bằng rô to 

Tính lượng mất cân bằng dư tại hai mặt phẳng I và II tương ứng: 

(𝑚10;  𝑅1) = (1.11 𝑔𝑎𝑚; 115 𝑚𝑚) → 𝑈𝑟
(𝐼) = 127.9 𝑔.𝑚𝑚 >  𝑈

𝑝𝑒𝑟
(𝐼) = 116.9; 

(𝑚20;  𝑅2) = (0.901 𝑔𝑎𝑚; 165 𝑚𝑚) → 𝑈𝑟
(𝐼𝐼) = 148.7 𝑔.𝑚𝑚 >  𝑈

𝑝𝑒𝑟
(𝐼𝐼) = 95.4;  

 và cần tiến hành cân bằng rô to. 

d. Cân bằng rô to: Hình (1) và (2). Với kết quả tại mục b. chúng ta xác định được phương án 

cân bằng thêm khối lượng (Add) hoặc mài bớt (Remove) tại các góc tương ứng cho các mặt 

phẳng I và II so với các vị trí đặt khối lượng thử. 

3. Phân tích kết quả 

Cơ sở toán học dùng cân bằng động được xây dựng cho cân bằng trên một mặt phẳng và 
hai mặt phẳng trên cơ sở giải tích véc tơ và phương pháp ma trận các hệ số ảnh hưởng.  

Cần chú ý vị trí cân bằng theo phương pháp đặt thêm hay lấy bớt đi khối lượng mất cân 
bằng tương ứng, chúng lệch nhau 180o. 

Xây dựng cơ sở toán học áp dụng cho cân bằng động trên MCBĐ chỉ đúng cho cơ hệ tuyến 
tính, vì áp dụng được nguyên lý xếp chồng. 

4. Kết luận 

Cơ sở toán học đáp ứng cho phương pháp cân bằng động hiện đại với độ chính xác cao, 
song chỉ áp dụng được đối với cơ hệ tuyến tính (cân bằng tại hiện trường cũng như tại xưởng). Cơ 
sở toán học được xây dựng có thể lập trình trên các phần mềm ứng dụng (ví dụ LabView) để xây 
dựng thiết bị đo, phân tích rung động, cân bằng động và đào tạo đại học, sau đại học tại Việt Nam.  
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NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG CỦA MÁY ROTOR ĐẶT TRÊN GỐI ĐỠ VÒNG BI 
KHI THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CÂN BẰNG VÀ KHÔNG ĐỒNG TRỤC 

RESEARCH THE VIBRATION OF ROTOR MACHINE THAT IS LAID ON ROLL 
BEARING IN CASE OF UNBALANCED AND NON SHAFT - ALIGNMENT 

 

ThS. TRẦN TIẾN ANH 
Khoa Máy tàu biển, Trường ĐHHH VN 

Tóm tắt 
Dao động là một hiện tượng vật lý luôn đồng hành với các máy móc cơ khí, trong đó có 
thiết bị quay kiểu rotor (Động cơ điện - Bơm) khi chúng thực hiện chức năng của mình. 
Tác giả đã sử dụng phần cứng của hãng NI kết hợp với phần mềm LabView để đo dao 
động của máy rotor đặt tại Trung tâm nghiên cứu hệ động lực tàu thủy, Trường Đại học 
Hàng Hải Việt Nam khi thay đổi trạng thái cân bằng và không đồng trục từ đó đánh giá 
trạng thái kỹ thuật hiện tại của máy rotor bằng phân tích dao động. 

Abstract 
Vibration is a physics phenomenon of machines including rotor machines (Electric motor - 
Pump) when they carry out their previous function. Author used NI hardware and 
LabView software to measure vibration the rotor machine that is equipped in the Marine 
propulsion plant researching center - VMU in case of un-balanced and non shaft 
alignment. The result is used to assess the technical condition of the machine. 

1. Đặt vấn đề 

Dao động là một hiện tượng vật lý, ảnh hưởng không tốt tới chất lượng làm việc, tuổi thọ và 
độ bền các chi tiết. Trong thiết kế, chế tạo, tính toán dao động để đưa ra sản phẩm có mức độ dao 
động, rung động nhỏ hơn mức cho phép. Tuy nhiên trong khai thác do trạng thái kỹ thuật của chi 
tiết, cụm chi tiết chính xác bị thay đổi, khe hở lắp ráp tăng lên, điều đó làm cho mức độ rung động, 
dao động tăng lên. Dẫn đến việc đo, kiểm tra mức độ dao động trong quá trình khai thác có ý 
nghĩa quan trọng để giám sát, kiểm soát và điều chỉnh mức độ dao động nằm trong giới hạn. 

2. Giám sát, chẩn đoán dao động máy rotor 

Để đánh giá chất lượng sản phẩm một máy rotor nói chung với mục đích trả lời câu hỏi máy 
có “chất lượng tốt”, “làm việc tốt” thì chúng ta cần giám sát và chẩn đoán máy trước tiên về 
phương diện tổng thể. Theo tiêu chuẩn đánh giá, mức độ dao động cần nằm trong vùng cho phép. 
Giới hạn của máy rotor nằm trong 3 mức dao động khác nhau: Mức dao động thấp (mức 1); mức 
dao động cao (mức 2) và mức dao động cao nguy hiểm (mức 3). 

 

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý thiết bị giám sát dao động 

Theo hồ sơ kỹ thuật của thiết bị đo, giám sát dao động, chúng ta biết được thiết bị có khả 
năng đo dạng dao động nào (gia tốc, vận tốc hay chuyển vị), số lượng kênh, số lượng mẫu và tốc 
độ lấy mẫu, độ nhạy, dải tần đo của tín hiệu, các khả năng phân tích và xử lý tín hiệu,... Hơn nữa, 
thiết bị có khả năng lưu trữ dữ liệu hay không, có bộ nhớ lưu dữ liệu với dung lượng lớn hay nhỏ 
để người sử dụng có kế hoạch định kỳ đo đạc và lưu trữ thông tin. Thiết bị giám sát, chẩn đoán 
dao động máy rotor có thể là hệ thống tĩnh (lắp đặt trực tiếp trên máy rotor bằng máy PC công 
nghiệp) hoặc PC di động (Laptop hoăc Desk PC). Sơ đồ nguyên lý một hệ thống đo, giám sát dao 
động cho máy rotor được thể hiện trên hình 1: 

Hệ thống giám sát dao động gồm khối đầu đo (SENSORS, có thể thêm cả thiết bị xuất báo 
thông tin), khối thu thập dữ liệu (DAQ) và khối xử lý thông tin, hiển thị thông tin tại Bộ xử lí trung 
tâm (CPU). Từ sơ đồ nguyên lý để xây dựng chương trình đo dao động của máy rotor, tác giả đã 
sử dụng hệ thống đo kiểm và phân tích dao động bằng ứng dụng công nghệ mới của hãng 
National Instruments và phần mềm LabView. Hệ thống đo được chỉ trên hình dưới đây: 
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Phần mềm nền được xây dựng 
trên phần mềm lập trình bằng đồ họa 
LabView. Bộ đầu đo được kết nối với 
bộ góp NI - DAQ 9234 và tới CPU qua 
chuẩn USB. LabView tự động nhận 
dạng và cài đặt cấu hình hệ thống đo. 

Tín hiệu đo đưa tới CPU và 
được xử lý trong LabView với modun 
xử lý đặc trưng về dao động và âm 
thanh. 

3. Thuật toán giải quyết quá trình 
giám sát dao động 

Sơ đồ thuật toán quá trình giám 
sát dao động được thể hiện trên hình 3. 

4. Thực nghiệm 

Hệ thống đo bao gồm: 02 đầu đo 
gia tốc, kết nối với bộ góp NI- DAQ 
9234 của hãng National Instruments 
qua cổng USB cắm vào máy tính để 
bàn hoặc Laptop. 

Các đầu cảm biến sau khi kết nối 
tự động nhận dạng cấu hình qua bộ 
góp DAQ - Assistant. Sau khi nhận 
dạng thiết bị ngoại vi, chúng ta có hệ 
thống đo sẵn sàng hoạt động. Tín hiệu đo được qua biến đổi nhanh FFT (Fast Furier Transform) 
từng kênh để thu được phân tích phổ tần. Tín hiệu cũng có thể qua phân tích thống kê để thu 
được các thông số dao động trong miền thời gian. 

Thông số kỹ thuật của máy rotor (động cơ-bơm) khi tiến hành thí nghiệm để xác định mức 
độ dao động thể hiện tại bảng 1: 

Bảng 1. Thông số kỹ thuật của máy rotor được tiến hành thí nghiệm 

Stt Thông số kỹ thuật Giá trị, đặc điểm Đơn vị đo 

Đ Động cơ điện 

1 Động cơ điện 3 pha, ký hiệu:     
M30855, hãng TOSHIBA 

Động cơ điện 3 pha, Serial 
Number: 41214643 

 

2 Điện áp sử dụng 200 -  240 Vôn 

3 Dòng điện 3,7 - 3,4 - 3,3 Ampe 

4 Vòng quay 1410 - 1700 - 1720 Vòng/phút 

5 Công suất 0,75 Kilowatt 

Bơm 

1 Loại bơm Bơm bánh răng ăn khớp ngoài  

2 Tỷ số truyền 1  

3 Loại gỗi đỡ đầu trục Vòng bi  

 

Hình 3. Sơ đồ thuật toán quá trình giám sát dao động 

 

Hình 2. Hệ thống đo, giám sát dao động trên cơ sở công nghệ  
    National Instruments và LabView 
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Kết quả thí nghiệm được ghi lại khi tác giả thực hiện và lập bảng tín hiệu đo dao động dưới 
dạng số sau (bảng 2, 3). 

Trên bảng tổng hợp số liệu đo và phân tích phổ tần dao động, chúng ta dễ dàng phân biệt mức 
độ dao động gia tốc tại các tần số f (Hz) - Tương ứng vòng quay trục rotor và 2f (tần số điều hòa 
bậc 2). Trong các lần thí nghiệm, tần số f được giữ hầu như không đổi (tần số do động cơ điện 3 
pha sinh ra). 

Bảng 2. Ảnh hưởng lượng mất cân bằng đến dao động gia tốc (m/s2) 
(Thí nghiệm được tiến hành với điều kiện thiết bị có độ đồng trục tốt) 

 - Tại phía động cơ điện 

Vị trí đo F, Hz Cân bằng tốt MCB, 4 gam(1) MCB, 4 gam(2) MCB, 15.5 gam(1) 

ĐC, (V) 

Đứng 

f 0,15 0,25 0,2 0,3 

2f 0,15 0,2 0,2 0,15 

ĐC,(H) 

Ngang 

f 0,2 0,26 0,25 0,3 

2f 0,15 0,2 0,15 0,2 

ĐC, (A) 

Dọc 

f 0,1 0,15 0,12 0,2 

2f 0,05 0,1 0,05 0,1 

- Tại phía bơm bánh răng 

Vị trí đo F, Hz Cân bằng tốt MCB, 4 gam(1) MCB, 4 gam(2) MCB, 15.5 gam(1) 

B, (V) 

Đứng 

f 0,3 0,35 0,31 0,45 

2f 0,15 0,2 0,2 0,25 

B, (H) 

Ngang 

f 0,2 0,25 0,22 0,3 

2f 0,05 0,1 0,1 0,15 

B, (A) 

Dọc 

f 0,05 0,1 0,07 0,15 

2f 0,05 0,05 0,05 0,1 

Nhận xét: Mức độ dao động do mất cân bằng thay đổi (giữ nguyên vòng quay) thay đổi rõ 
ràng, dễ nhận biết theo tần số f (Hz) tại các vị trí đo theo phương đứng, phương ngang và phương 
dọc ở cả hai phía (động cơ, bơm) thông qua giá trị bằng số liệu ở bảng trên. Khi mất cân bằng, 
dao động gia tốc đo được thay đổi theo dạng điều hòa bậc nhất. 

Bảng 3. Ảnh hưởng sự không đồng trục đến dao động gia tốc (m/s2) 
(Thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện thiết bị có độ cân bằng tốt) 

- Tại phía động cơ điện 
 

Vị trí đo F, Hz Không đồng trục Đồng trục tốt 

ĐC, (V) 

Đứng 

f 0,3 0,2 

2f 0,15 0,1 

ĐC, (H) 

Ngang 

f 0,3 0,15 

2f 0,2 0,05 

ĐC, (A) 

Dọc 

f 0,2 0,1 

2f 0,1 0,05 

- Tại phía bơm bánh răng 
 

Vị trí đo F, Hz Không đồng trục Đồng trục tốt 

B, (V) 

Đứng 

f 0,45 0,2 

2f 0,25 0,05 

B, (H) 

Ngang 

f 0,3 0,2 

2f 0,15 0,05 

B, (A) 

Dọc 

f 0,15 0,1 

2f 0,1 0,05 
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Nhận xét: Mức độ dao động do không đồng trục thay đổi (giữ nguyên vòng quay) thay đổi rõ 
ràng, dễ nhận biết theo tần số 2f (Hz) ) tại các vị trí đo theo phương đứng, phương ngang và 
phương dọc ở cả hai phía (động cơ, bơm) thông qua giá trị bằng số liệu ở bảng trên. Khi không 
đồng trục giữa tổ hợp rotor, dao động gia tốc đo được thay đổi theo dạng điều hòa bậc hai. 

5. Kết luận 

Bài báo đã đưa ra được cơ sở lý thuyết đo lường và giám sát máy rotor bằng việc ứng 
dụng công nghệ mới do hãng National Instruments cung cấp, kết hợp với phần mềm LabView làm 
nền tảng để thu được số liệu đo trên mô hình số tín hiệu dao động tại các dải tần số f, 2f, 3f,…Kết 
hợp với thực nghiệm thực tế để từ đó đánh giá tình trạng hiện tại của thiết bị (máy rotor) bằng dao 
động. 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH DAO ĐỘNG XOẮN TỰ DO  
HỆ TRỤC DIESEL TÀU BIỂN. PART 1. MÔ HÌNH HÓA 

RESEARCHING, BUILDING SOFTWARE FOR FREEDOM TORSIONAL 
VIBRATIONSOF THE MARINE DIESEL SHAFT-LINE.PART 1. MODELLING 

 
PGS.TSKH. ĐỖ ĐỨC LƯU 

Viện NCPT, Trường ĐHHH Việt Nam  
Tóm tắt 

Bài báo đưa ra mô hình chung tính dao động xoắn tự do cơ hệ diesel tàu biển theo yêu 
cầu QCVN 21:2010. Mô hình toán được xét chung cho hệ trục diesel lai chân vịt biến 
bước: Động cơ diesel máy chính lai hoặc ngắt lai bơm cứu hỏa đầu trục cũng như lai máy 
phát điện đồng trục; trường hợp có sự cố tháo rời nhóm piston chuyển động cũng như khi 
động cơ hoạt động bình thường; cơ hệ bỏ qua cản xoắn cũng như có xét đến cản xoắn.   

Abstract 
 This article presents the modelling to calculate the Freedom Torsional Vibrations (FTVs)  
of the marine diesel shaft-line according to the Rules and Regulations for the 
classification and construction of the steel going ship of the Vietnam Register (2010, 
QCVN 21: 2010/ BGTVT). The universal model to calculateFTVs of the marine diesel 
shaft-line in different cases according to the changing of shaft-line construction and the 
working regimes of the power system: engaged and disengagedcontrolablepitch 
propeller, or Fi-Fi pump,or co-shaft generator; zero / full pitchof theengagedcontrolable 
pitch propeller; without and with tortional damping coefficients.  

Key words: Freedom Torsional Vibrations; Freedom Torsional Vibration Calculation 

1. Giới thiệu 

Để xây dựng phần mềm tính FTVs cho cơ hệ cần thực hiện 4 mô-dun cơ bản: Mô hình hóa 
cơ hệ; phân tích thiết kế hệ thống; xây dựng phần mềm; hiệu chỉnh và thử nghiệm [6]. Nhiệm vụ 
cơ bản đầu tiên cần tiến hành mô hình hóa hệ trục bằng mô hình toán học viết cho cơ hệ. 

Theo quan điểm chung, tính FTVs thường không xét đến cản của các thành phần trong hệ, vì 
giả thiết tính chất cản của cơ hệ không ảnh hưởng nhiều đến tần số riêng của hệ. Các công ty 
nước ngoài như DNV GL Maritime Advisory (2014) [4], MAN B&W Vibration Analysis(2005)[5] 
cũng đều bỏ qua cản khi tính FTVs. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu của tác giả [1,2] đã chỉ ra ảnh 
hưởng của cản làm thay đổi giá trị các tần số riêng của cơ hệ, đặc biệt trong trường hợp một xy 
lanh không cháy. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào độ lớn của các hệ số cản. Điều đáng tiếc 
chưa có các công trình khoa học đánh giá chính xác hệ số cản của các thành phần chính trong cơ 
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hệ (các xi lanh động cơ, chân vịt, hộp số,…). Thực nghiệm đã đưa ra một số công thức tính hệ số 
cản song sự khác biệt trong các kết quả tính khác nhau khá lớn. Chính vì lẽ đó, để phục vụ cho 
nghiên cứu phát triển sau này, phần mềm tính FTVs cần có thể tính FTVs có cản cũng như không 
có cản. 

Chúng ta chưa xây dựng được phần mềm công nghiệp tính FTVs. Khi nghiên cứu có thể sử 
dụng MATLAB, ANSYS cho một bài toán, cho một hệ trục cụ thể đặt ra. Khi đặt bài toán xây dựng 
phần mềm chuyên tính FTVs mang tính công nghiệp, mô hình toán -cơ tổng quát cần chứa các mô 
hình đặc thù cụ thể trong điều kiện biên nhất định. Bài báo sẽ nghiên cứu và đề xuất mô hình tổng 
quát.  

2. Mô hình hệ trục diesel tàu biển  

2.1. Mô hình động học hệ trục diesel máy chính lai chân vịt (mô hình thẳng) 

Trường hợp thường gặp là diesel máy chính (Main Engine, ME) lai chân vịt và truyền mô men 
lực qua các đoạn trục trung gian, trục chân vịt tới chân vịt. Khi ME là động cơ thấp tốc, đường trục 
không dùng hộp số, còn khi ME - trung tốc hoặc cao tốc, giữa ME và chân vịt dùng hộp số với tỉ số 
truyền thích hợp. Ly hợp dùng đóng ngắt động cơ với trục trung gian - trục chân vịt và chân vịt. ME 
có bánh đà với mô men quán tính khối tượng (MMQTKL) rất lớn. Đôi khi động cơ trung, cao tốc có 
dùng bánh đà phía đầu trục và cuối trục. ME có thể dùng lai bơm cứu hỏa (FiFi-pump) ở phía đầu 
trục, hình 1 [4]. 

Động cơ diesel được mô hình qua z xy lanh, tương ứng với z MMQTKL, kết hợp với bánh đà. 

Ta kí hiệu JE = [ JE(1),JE(2), …, JE(z) JBĐ] và giữa các MMQTKL này có liên kết đàn hồi cứng 
với hệ số cứng xoắn CE = [ CE(1),CE(2), …, CE(z)]. Trục trung gian được mô hình hóa thành một số 
khối lượng tập trung với MMQTKL JInt.Shaft(1), JInt.Shaft(2), còn trục chân vịt và chân vịt được mô hình 
hóa thành một khối lượng tập trung tại chân vịt với MMQTKL JCV. Giữa các khối lượng tập trung là 
mô hình liên kết đàn hồi xoắn với hệ số cứng xoắn tương ứng. Đại lượng MMQTKL có đơn vị đo 
kg.m2, còn hệ số cứng xoắn - Nm/rad. 

Ví dụ: Hệ trục trái diesel ME lai chân vịt MV “Bình An Valiant”. Hệ động lực chính tàu gồm 02 
hệ trục (trái và phải) giống nhau, dùng ME hãng Caterpillar, loại 3516 C, hình chữ V với 16 xy lanh, 
công suất định mức 1545 kW tại vòng quay nđm = 1600 vg/ph; hộp số hãng Rolls-Royce Marine 
AS, dạng 480 AGHC, tỉ số truyền 6,05; Khớp nối mềm (KNM) do hãng Vulkan Couplings chế tạo, 
dạng Vulkardan E 6011-4110 SAE 21; chân vịt: Hãng Rolls-Royce Marine AS, dạng  55A1/4E, 
đường kính 2.150 mm. Sự khác biệt duy nhất là hệ trục trái có lai bơm cứu hỏa khi cần thiết, do 
hãng Nanjing Shun Shing chế tạo, dạng SSCXB300-250 với công suất định mức 800 kW tại nđm = 
1600 vg/ph. Trong tính FTVs hệ trục này, DNV GL Maritime Advisory đã mô hình hóa cơ hệ trong 
các trường hợp khác nhau và có kết quả đầu vào cho mô đun tính tần số và dạng dao động tự do 
(hình 1) [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Mô hình động học tính FTVs hệ trục diesel ME lai chân vịt (mô hình thẳng) 
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2.2. Mô hình động học hệ trục 
diesel ME - chân vịt và máy 
phát (mô hình rẽ nhánh) 

Trường hợp diesel ME 
đồng thời lai chân vịt và máy phát 
đồng trục. Truyền mô men lực 
qua các đoạn trục trung gian, trục 
chân vịt tới chân vịt, đồng thời 
qua đoạn trục (rẽ nhánh tới máy 
phát điện, MPĐ). Khi ME hoạt 
động tương đối ổn định, qua hộp 
số với tỉ số truyền thích hợp để 
dẫn động tới máy phát điện đồng 
trục. Mô hình rẽ nhánh tính FTVs 
được thể hiện trên hình 2. 

Ví dụ: Hệ trục chính diesel 
ME lai chân vịt và máy phát điện 
đồng trục MV Rồng Bay (Flying 
Dragon) trước đây thuộc Công ty 
VTB Đông Long (Trường ĐHHH). 

2.3. Mô hình tính FTVs hệ trục 
diesel ME - chân vịt 

Từ việc rời rạc hóa hệ trục chính (trái) của MV “Binh An Valiant” tác giả nhận thấy đây là mô 
hình tính FTVs đặc trưng cho các trường hợp có dạng thẳng, không rẽ nhánh. Trên hình 1: a) ME -
CV chế độ toàn tải chân vịt hoặc bước 0 (không tải), ngắt lai bơm cứu hỏa gồm 22 MMQTKL (trừ 
MMQTKL bơm cứu hỏa, mô hình không có số 13); trường hợp b) - 23 MMQTKL khi hệ trục: FiFi 
Pump - ME -CV; và c) - 18 MMQTKL khi hệ trục ngắt chân vịt, chỉ có FiFi Pump - ME.                                                                                

Trường hợp rẽ nhánh khi ME đồng thời lai chân vịt và MPĐ đồng trục (hình 2, a), còn khi ME 
không lai MPĐ, mô hình thu được là mô hình thẳng. 

Khi mắc thêm MMQTKL của MPĐ, các ma trận MMQTKL và hệ số cứng xoắn cũng như hệ 
số cản xoắn sẽ tăng thêm kích thước, còn về phương diện toán học không có gì thay đổi lớn. 

Mô hình toán học chung nhất được viết dưới dạng ma trận, hệ (1) không cản và (2) có cản [2]: 

0CφφJ  .                                                                                                                     (1) 

0CφφBφJ   . (2) 

ở đó: )J,...,J,diag(J n21J - Ma trận đường chéo MMQTKL hệ trục; 

1 2 ndiag(B ,B ,...,B )B - Ma trận đường chéo hệ số cản xoắn (HSCX) tuyến tính;  

C - Ma trận hệ số cứng chống xoắn (HSCCX) tuyến tính; 

1 2 n

T[ , , ... , ]  φ - Véc tơ trạng thái dao động xoắn. 

Mô hình (1) hoặc (2) là dạng chung cho tất cả các trường hợp mô hình thẳng và sẽ trở thành 
mô hình cụ thể cho một hệ trục nhất định với điều kiện biên (điều khiển) sau: 

       K = [K0, K1, K2, K3, K4] (3) 

ở đó:  K0 - Điều khiển trạng thái cơ hệ rẽ nhánh hay không rẽ nhánh; 

K1 - Điều khiển trạng thái đầu trục của ME (đóng/ ngắt FiFi pump);  

K2 - Điều khiển trạng thái lai chân vịt (đóng/ ngắt ly hợp lai chân vịt); 

K3 - Điều khiển trạng thái sự cố của xy lanh ME (phải tháo cụm chi tiết chuyển động); 

K4 - Điều khiển trạng thái chung của phương trình tính FTV (không cản/ có cản). 

Dạng mô hình (1) được dùng tính FTVs cho các hệ trục chính lai chân vịt theo phương pháp 
truyền thống không tính đến cản xoắn, ví dụ tính FTVs cho MV. N.Vapsarov (Bungari), MV. 
HaTien, MV. Vinashinsky, MV.BinhAn Valiant,… [1, 2, 4, 5]. Dạng mô hình (2) được tác giả nghiên 

Hình 2. Mô hình động học tính FTVs hệ trục diesel  
ME lai chân vịt (mô hình rẽ nhánh) 
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cứu xây dựng chương trình tính cho trường hợp có cản với mục tiêu nghiên cứu phát triển. Khi 
B=0, ta sẽ thu được mô hình (1) từ mô hình (2). 

3. Phân tích kết quả 

Mô hình toán cơ thu được (1), (2) (3) được xây dựng có dạng chung cho hầu hết các trường 
hợp ta cần tính FTVs hệ trục ME diesel lai chân vịt tàu biển hiện đại. Mô hình viết dưới dạng ma 
trận, gọn và bao trùm các trường hợp cụ thể qua điều kiện biên, được lựa chọn (điều khiển) bởi 
véc tơ điều khiển K. Khi lập trình mô phỏng trên phần mềm chuyên dụng sau này, chúng ta sẽ khai 
báo các điều kiện biên và sử dụng phần chung của chương trình tính tần số riêng và dạng FTVs 
tương ứng với từng tần số riêng.  

K4 - Điều khiển trạng thái chung của phương trình tính FTV (không cản/ có cản) dùng nghiên 
cứu phát triển FTVs chuyên sâu. K3 - Điều khiển trạng thái sự cố của xy lanh ME khi tháo rời cụm 
chi tiết chuyển động. Đây sẽ là hướng hoàn thiện và cũng là nghiên cứu phát triển chuyên sâu.             
K0 - Điều khiển trạng thái cơ hệ rẽ nhánh hay không rẽ nhánh, K1 - Điều khiển trạng thái đầu trục 
của ME (đóng/ ngắt FiFi pump) cũng như K2 - Điều khiển trạng thái lai chân vịt (đóng/ ngắt ly hợp 
lai chân vịt) là những điều khiển cơ bản cho cấu hình theo yêu cầu khai thác hệ trục, đã được chỉ 
ra trong QCVN 21:2010 / BGTVT.  

4. Kết luận 

Mô hình thu được (PT. 1, 2, 3) tính FTVs cũng như sau này tính dao động xoắn cưỡng bức 
được xây dựng có thể dùng để triển khai phân tích thiết kế hệ thống lập trình trên các phần mềm 
ứng dụng sẽ đạt được mục đích định hướng xây dựng phần mềm mang tính công nghiệp tại Việt 
Nam tính dao động xoắn hệ trục theo QCVN 21:2010. Mô hình toán - cơ cho tính FTVs được tác 
giả xây dựng đáp ứng yêu cầu cơ bản của Đăng kiểm. Ngoài ra, mô hình đã thể hiện sự hoàn 
thiện và mang tính hiện đại cho nghiên cứu phát triển sau này.  

Kết quả của nghiên cứu đã được tác giả triển khai xây dựng phần mềm trong LabView và 
phục vụ cho một phần nội dung của đề tài Độc lập cấp Quốc gia, 2015 do Trường ĐHHHVN chủ trì 
(Phần sau sẽ tiếp tục về phân tích thiết kế hệ thống phần mềm tính FTVs trên LabView). 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍNH DAO ĐỘNG XOẮN TỰ DO  
HỆ TRỤC DIESEL TÀU BIỂN. PART 2. PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ PHẦN MỀM 
RESEARCHING, BUILDING THE SOFTWARE FOR FREEDOM TORSIONAL 

VIBRATIONSOF THE MARINE DIESEL SHAFT-LINE. 
PART 2. ANALYSIS, DESIGN SOFTWARE 
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Viện NCPT, Trường ĐHHH Việt Nam  

Tóm tắt 
Bài báo phân tích, thiết kế mô đun phần mềm tính dao động xoắn tự do cho hệ trục  
diesel tàu biển theo yêu cầu QCVN 21:2010: Các mô hình tổ chức dòng thông tin cho 
bước nhập các thông số động học cơ bản; Bộ điều khiển K cho thiết lập cấu hình hệ trục 
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trong khai thác theo yêu cầu của  QCVN 21:2010; Dòng thông tin cho VI tính ma trận các 
hệ số của phương trình cơ bản tính FTVs cũng như VI ttính FTVs; Mô hình xuất dữ liệu 
báo cáo Đăng kiểm.  

Abstract 
 This article presents the anlalysis to desgn the sub-software calculation of the Freedom 
Torsional Vibrations (FTVs) of the marine diesel shaft-line according to the Rules and 
Regulations for the classification and construction of the steel going ship of the Vietnam 
Register (2010, QCVN 21: 2010/ BGTVT). This work presents: The models for organized 
information flows of the inputing the necessary dynamic parameters; The Control Block K 
for configurating the shaft-line according to the QCVN 21:2010/ BGTVT; The information 
flows for sub-VI to calculate the matrix coefficients in the FTV’s equations and the FTV’s 
sub-VI calculation; The output modeles to report the FTV calculations to the Register.  

Key words: Freedom Torsional Vibrations; Freedom Torsional Vibration Calculation. 

1. Giới thiệu 

Để xây dựng phần mềm tính dao động xoắn tự do (Freedom Torsional Vibrations, FTVs) cho 
cơ hệ cần thực hiện 4 mô-dun cơ bản: Mô hình hóa cơ hệ; phân tích thiết kế hệ thống; xây dựng 
phần mềm; hiệu chỉnh và thử nghiệm [4]. Nhiệm vụ thứ hai là phân tích thiết kế phần mềm trên cơ 
sở mô hình toán học và các yêu cầu cơ bản của QCVN 21:2010/ BGTVT cũng như đặc điểm của 
hệ trục. 

Yêu cầu cơ bản trong tính FTVs hệ trục diesel máy chính (main Engine, ME) lai chân vịt 
(CV) và máy phát điện (MPĐ) được vận dụng từ QCVN 21:2010/ BGTVT cũng như Quy Phạm về 
phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép của một số Đăng kiểm lớn trên thế giới như NK (Nhật Bản), 
Lloyd (Anh, Đức,…), Bureau Veritas, Nga. Tính FTVs với mục đích xác định tần số tự do (các tần 

số bậc thấp đầu tiên: 1, 2, 3, 4 và véc tơ dạng (phân bố biên độ biến dạng) của các dao động 
tự do tương ứng với các tần số đầu tiên này. 

Phần mềm tính FTVs cần đáp ứng yêu cầu cơ bản đầu vào và đầu ra, đáp ứng với tất cả 
cấu hình khác nhau của hệ thống: (a) hệ động lực tương đương cho mô hình hóa hệ trục gồm mô 
men quán tính khối lượng (MMQTKL), hệ số cứng xoắn của tất cả các thành phần trong hệ; đường 
kính trong, ngoài và vật liệu chế tạo trục (b) tần số riêng (natural or freedom frequencies) gồm 
bảng kết quả tính các tần số riêng; bảng các véc tơ dạng tương ứng với 3 hoặc 4 tần số riêng ban 
đầu. 

Trong nghiên cứu, tính FTVs, có thể dùng là MATLAB hoặc ANSYS với từng cơ hệ cụ thể. 
Các thông số mô hình tương đương có thể thu được qua các chương trình con để tính. Kết quả 
đầu ra có thể viết dưới dạng bảng hoặc đồ thị [1, 2, 6, 7].Ta xây dựng một hệ thống tổng thể tính 
dao động xoắn trên LabView dưới dạng các phần mềm con (sub-Virtual Instrument, subVI), trong 
đó subVI tính FTVs thực hiện một nội dung thuộc đề tài cấp Quốc gia xây dựng mô phỏng hệ động 
lực tàu thủy [4].  

Để phần mềm công nghiệp xây dựng liên thông và phát triển sau này, chúng ta cần phân 
tích, thiết kế cấu trúc phần mềm sao đạt được các yêu cầu: kỹ thuật, thẩm mỹ công nghiệp, tính 
tiện ích trong sử dụng cho tính toán theo yêu cầu QCVN 21:2010/ BGTVT cũng như trong nghiên 
cứu chuyên sâu sau này. Các phần mềm trong nước chưa được xây dựng cho mục tiêu đặt ra. 

Nội dung bài báo sẽ đề cập đến phân tích, thiết kế cấu hình nhập dữ liệu đầu vào, liên kết 
dòng thông tin cho các VI tính toán, xây dựng dòng thông tin kết quả đã xử lý trong tính FTVs để 
báo cáo kết quả, lưu trữ dữ liệu và in ấn khi cần thiết. 

2. Thuật toán và phân tích thiết kế VI tính FTVs 

2.1. Thuật toán tính FTVs 

Thuật toán được xây dựng trên cơ sở mô hình toán cơ viết dưới dạng ma trận, hệ (1) không 
cản và (2) có cản [2, 3]: 

0CφφJ                                                                                                                       (1) 

0CφφBφJ    (2) 

ở đó:        )J,...,J,diag(J n21J - Ma trận đường chéo MMQTKL hệ trục; 

      
)B,...,B,diag(B n21B - Ma trận đường chéo hệ số cản xoắn (HSCX) tuyến tính;  
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C - Ma trận hệ số cứng chống xoắn (HSCCX) tuyến tính; 

1 2 n

T[ , , ... , ]  φ - Véc tơ trạng thái dao động xoắn. 

Mô hình (1) hoặc (2) là dạng chung và sẽ trở thành mô hình cụ thể cho một hệ trục nhất định 
với điều kiện biên (điều khiển) sau: 

     K = [K0, K1, K2, K3, K4] (3) 

ở đó:  K0 - Điều khiển trạng thái cơ hệ rẽ nhánh hay không rẽ nhánh; 

K1 - Điều khiển trạng thái đầu trục của ME;  

K2 - Điều khiển trạng thái lai chân vịt; 

K3 - Điều khiển trạng thái sự cố của xy lanh ME (phải tháo cụm chi tiết chuyển động); 

K4 - Điều khiển trạng thái chung của phương trình tính FTV (không cản/ có cản). 

Thuật toán chính - trên hình 2.1. 

Bước 2. Nhập các thông số động học cơ bản của cơ hệ. Đây là chương trình con tính: 

MMQTKL của các thành phần cấu tạo nên cơ hệ; Hệ số cứng xoắn các đoạn trục; Hệ số cản ngoài 

tại các khối lượng và hệ số cản trong (tương đối) giữa các khối lượng tham gia xoắn tương đối. 

                                                                          
Các thông số động học cơ bản của cơ hệ có thể được lập trình tại phần mềm con (SubVI) 

trong LabView, cũng có thể tính dưới dạng bảng tính Excel rồi sau đó liên kết với phần mềm điều 
khiển (bước 3) và tính (bước 4). 

Bước 3. Mô đun điều khiển các chế độ thiết lập cấu hình cần xây dựng sao cho đáp ứng cho 
lựa chọn đầy đủ, dễ thiết lập cấu hình đặc trưng hệ trục: ME lai / ngắt lai chân vịt; ME lai / ngắt lai 
máy phát điện (MPĐ) đồng trục; ME lai / ngắt lai bơm cứu hỏa; Khi các xy lanh làm việc bình 
thường và có xy lanh sự cố bất khả kháng, phải tháo rời cụm chi tiết chuyển động; Không xét và 
có xét đến các hệ số cản. Sơ đồ nguyên lý phân tích thiết kế bộ điều khiển K được thể hiện trên 
hình 2.2, có xét đến đặc điểm cấu hình của mô hình [3]. Các giá trị của K: 

a) K4 =1 - Giải FTVs có cản; K4 =0 - Giải FTVs không cản: B = 0 (từ PT (2)). 

b) K3 =1 - Khi xi lanh thứ i,(XL(i)) sự cố, tháo rời cụm chuyển động Jpb; 

K3 =[0 0 1…0] - xy lanh (i) =1 ; J(i) = J0 - K3(i)*Jpb 

K3 =[0 0 0…0] - z xy lanh. 

c) K2 =1 - Khi ME lai chân vịt 

K2.1 = 1 - Full pitch; Jcv = Jcv,0+Jw.fp, 

K2.1 = 0 - Zero pitch;Jcv = Jcv,0+Jw.zp, 

K2 =0 - Khi không lai chân vịt 

ở đó: Jcv,0 , Jw.fp (zp) - Phần MMQTKL của chân vịt khô và lượng nước kèm, ở chế độ toàn 
bước (toàn tải chân vịt, full pitch) và bước không ( chân vịt không tải, zero pitch) khi dùng chân vịt 
biến bước. 
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Ví dụ: Trong [5] đưa ra   Jcv.full pitch = 3.871 E2, Jcv.zero pitch = 2.421 E2 (kg.m2) . 

d) K1=1 - ME lai thiết bị phụ đầu trục, ví dụ bơm cứu hỏa (BCH); 

                    K1=0 - ME không lai thiết bị phụ đầu trục, BCH.   

e) K0=1 - ME lai MPĐ đồng trục; 

                    K0=0 - ME không lai MPĐ.   

Bước 4. Tính véc tơ các hệ số cơ bản của phương trình FTVs (1) và (2). 

Trên cơ sở bộ điều khiển K và đầu vào của các thông số động học cơ bản của các thành 
phần trong cơ hệ, đầu ra cần thu được véc tơ MMQTKL của n khối lượng trong mô hình, véc tơ 
các hệ số cứng xoắn có (n-1) phần tử, véc tơ cản xoắn ngoài (tập trung tại các khối lượng tập 
trung) và véc tơ cản xoắn trong (cản xoắn tương đối giữa các khối lượng, đoạn trục).  

Tính véc tơ nghiệm FTVs và dạng của FTVs tương ứng với từng tần số riêng đầu tiên. 

Đầu ra của mô-đun này là véc tơ các MMQTKL: J = {J(i)}, (kg.m2), hệ số cứng xoắn 
c={ci,i+1}, hệ số cản xoắn trong b = {bi,i+1}, hệ số cản xoắn ngoài b = {di}, i = 1,2,…, n. 

Bước 5. Tính véc tơ nghiệm FTVs và dạng của FTVs tương ứng với từng tần số riêng đầu 
tiên. 

Đầu vào của mô-đun này là các véc tơ MMQTKL J, hệ số cứng xoắn c, hệ số cản xoắn 
trong, hệ số cản xoắn ngoài d. Để triển khai giải nghiệm tính tần số riêng bằng các phương pháp 
hạ bậc và sử dụng các lệnh đã có sẵn trong MATLAB như poly() - triển khai đa thức, roots() - tìm 
nghiệm của đa thức. Rất thuận tiện và không khó khăn trong lập trình trên LabView với sử dụng 
MathScript. Trong bài báo này tác giả không đi sâu phân tích thuật toán cũng như lập trình giải 
phương trình (1) và (2), độc giả có thể tìm hiểu thuật giải trong [2] và lập trình ở phần 3 tiếp theo. 

Bước 6. Nghiệm tính FTVs cho hệ trục ME diesl lai chân vịt cần đưa ra kết quả dưới dạng 
bảng 2.1 và bảng 2.2. Kết quả có thể được xuất ra trên màn hình, in ra báo cáo hoặc đưa ra dưới 
dạng file *.pdf cũng như lưu lại trong bộ nhớ. 

Bảng 2.1.a. Tần số dao động tự do của hệ trục khi ME lai chân vịt, toàn bước (toàn tải chân vịt), 

không lai bơm cứu hỏa (hoặc không lai MPĐ đồng trục). ME hoạt động bình thường. Không cản.  

Natural frequencies of the propulsion plant, egaged propeller, full pith; disconnected FiFi pump(or 
disconnected co-shaft generator). ME normal worked. No Damping. 

ch,rad/s ch(1) >0 ch(2) ch(3) … ch(n-1) 

nch, rpm nch(1)   nch(2)   nch(3)   … nch(n-1)   

Chúng ta cần xuất ra các bảng 2.1.b, -c, -d,… tương tự như bảng 2.1.a cho tất cả các tình 

huống cấu hình được thiết lâp̣ theo bước 3. Ví du:̣  Bảng 2.1.b. Tần số dao động tự do của hệ trục 

khi ME lai chân vịt, toàn bước, lai bơm cứu hỏa (hoặc lai MPĐ đồng trục). ME hoạt động bình 

thường. Không cản; Bảng 2.1.c. Tần số dao động tự do của hệ trục khi ME lai chân vịt, bước 

không (chân vịt không tải), không lai bơm cứu hỏa (hoặc không lai MPĐ đồng trục). ME hoạt 

động bình thường. Không cản; …  

Bảng 2.2.a. Thể hiện kết quả dạng FTVs xét cho 2-4 tần số riêng ban đầu (khác 0).  

Tương tự cần có các bảng bổ sung (dạng bảng 2.2.a) biểu thị kết quả dạng FTVs cho tất cả 

cấu hình hệ trục được thiết lập tại bước 3 nêu trên. Trong bài báo này, tác giải xin không trình bày 

chi tiết. 

Bảng 2.2.a. Dạng dao động tự do của hệ trục khi ME lai chân vịt, toàn bước (toàn tải chân vịt), không 

lai bơm cứu hỏa(hoặc không lai MPĐ đồng trục). ME hoạt động bình thường. Không cản.  

α i,j = α i,j / α 1,j ; i = 2,3,…, n ; j = 1, 2, 3. 

 Mass ch(1),  rad/s ch(2) ch(3) ch(4)  

1 1 1 1 1 

… … … … … 

n α n,1 α n,2 α n,3 α n,4 
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3. Phân tích kết quả 

Nhập dữ liệu từ bảng tính Excel cho phép chúng ta chủ động xây dựng các bảng tính 
MMQTKL, hệ số cản xoắn, hệ số cứng xoắn một cách dễ dàng và thuận tiện, không mất nhiều thời 
gian, vì số lượng các chi tiết của hệ trục rất lớn. Kết quả của bước tính trên Excel là các đại lượng 
chung cho MMQTKL của n khối lượng tập trung được xét cho các trường hợp cấu hình cụ thể. 

Phân tích, thiết kế bộ điều khiển K giúp cho phần mềm tính toán FTVs được gọn và có cấu 
trúc chặt chẽ, bao trùm tất cả các cấu hình cần thiết theo yêu cầu QCVN 21:2010/BGTVT. Ngoài 
ra, đây là mô đun hoàn thiện cho nghiên cứu FTVs trên hệ trục diesel ME lai chân vịt tàu thủy hiện 
đại. 

Phân tích tổ chức dòng thông tin cho các VI chung chính tính FTVs - tần số riêng và dạng 
của chúng. Phần chương trình con chung tính FTVs là mô đun quan trọng, chung cho tất cả các 
trường hợp cụ thể khi thiết lập cấu hình K.  

Phân tích, thiết kế mẫu xuất dữ liệu, kết quả theo yêu cầu QCVN 21:2010/BGTVT phục vụ 
đầy đủ phần tính FTVs trong bảng tính dao động xoắn hệ trục. Kết quả thu được phù hợp với báo 
cáo của các công ty, tổ chức có uy tín trên thế giới đã thực hiện.   

4. Kết luận 

Phân tích thiết kế phần mềm (VI) tính FTVs dựa theo yêu cầu QCVN 21:2010/ BGTVT và 
đặc điểm cấu trúc, chế độ công tác của hệ trục diesel ME lai chân vịt. Kết quả nghiên cứu tập trung 
phân tích xây dựng đầu vào cho VI chung, phân tích thiết kế bộ điều khiển K, tổ chức thông tin 
vào/ra cho các VI chung tính FTV (nghiệm tần số riêng và dạng của chúng) cũng như xuất kết quả 
theo yêu cầu của Đăng kiểm. Kết quả nghiên cứu đã được tác giả triển khai xây dựng phần mềm 
trong LabView và phục vụ cho một phần nội dung của đề tài Độc lập cấp Quốc gia, 2015 do 
Trường ĐHHHVN chủ trì (Phần sau sẽ tiếp tục về nghiên cứu xây dựng mềm tính FTVs trên 
LabView). 
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LINEAR QUADRATIC OPTIMAL SHIP MOTION CONTROL  
 

NCS. NGUYỄN HỮU QUYỀN 
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                                          Trường ĐHHH Việt Nam 
Tóm tắt 

Bài báo đề cấp tới vấn đề nghiên cứu mô hình toán, đánh giá trạng thái ổn định của tàu 
thuỷ trong quá trình chuyển động. Trên cơ sở phương pháp điều khiển tối ưu dạng toàn 
phương tuyến tính thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái nhằm nâng cao ổn định và 
tối ưu năng lượng cho chuyển động tàu thuỷ. 
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Abstract 
The article refers to the mathematical model research problems, assess ship stability 
motion. On the basis of the linear quadratic optimal control method design space 
feedback controller in order to improve stability and optimal energy ship motion control. 

Key words: Ship stability, linear quadratic control, optimal energy ship motion control. 

1. Đặt vấn đề 

Tàu thủy là đối tượng hoạt động dưới nước, môi trường hoạt động phức tạp, chịu sự tác 
động của các yếu tố ngẫu nhiên, như: Sóng, gió, dòng chảy,... Động lực học tàu thủy được áp 
dụng bởi định luật Newton trong đó coi tàu thủy như vật rắn chuyển động trong môi trường chất 
lỏng và chuyển động của tàu thủy có 6 bậc tự do DOF (Degress Of Freedom). Phương trình toán 
mô tả chuyển động tàu thuỷ là phương trình vi phân bậc cao, xét về tính chất động học của tàu 
thủy ta thấy đối tượng có tính chất động học như: Quá trình dao động, thời gian quá độ dài, độ dự 
trữ ổn định thấp [2]...  

Tổng hợp những bài toán nghiên cứu về điều khiển chuyển động tàu thuỷ cho thấy mục tiêu 
điều khiển chính của các bài toán là luôn ổn định hướng đi và quỹ đạo cho trước (trong bài toán 
điều khiển ổn định theo hướng và quỹ đạo). Chưa đặt nhiều mục tiêu đến vấn đề khi ổn định 
hướng và quỹ đạo như vậy thì chất lượng động học của hệ thống (quá trình quá độ, thời gian quá 
độ, độ dự trữ ổn định,...) như thế nào. Năng lượng điều khiển bỏ ra là nhiều hay ít và đã tối ưu hay 
chưa [5]. Nhất là trong điều kiện khai thác tàu thủy hiện nay thì vấn đề tiết kiệm năng lượng ngày 
càng được quan tâm. 

2. Nội dung 

2.1. Mô hình toán mô tả chuyển động tàu thuỷ 

Hình 1 mô tả chi tiết thành phần chuyển động và tham số động học tàu thủy trên các trục 
theo 6 bậc tự do DOF, cụ thể như sau: 

 

Hình 1. Thành phần chuyển động, tham số động học của tàu thủy 

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

- Trượt dọc theo trục x gồm có: xG - Sự dịch chuyển trọng tâm tàu theo chiều dọc, u - Tốc độ 

dịch chuyển theo chiều dọc,  - Góc nghiêng, 
.

p  - Vận tốc góc của lắc ngang.  

- Trượt ngang theo trục y gồm có: yG - Sự dịch chuyển trọng tâm tàu theo chiều ngang,                  

v - Tốc độ dịch chuyển theo chiều ngang,  - Góc chênh, 
.

q  - Vận tốc lắc dọc. 

- Trượt ngang theo trục z gồm có: zG - Sự dịch chuyển trọng tâm tàu theo chiều thẳng đứng, 

 - Hướng tàu, 
.

r  - Tốc độ quay trở. 

- xG, yG, zG - Tọa độ điểm trọng tâm của tàu. 

Chuyển động cân bằng tàu thủy ở mọi vị trí được thể hiện theo (1) [2]:  

.

. ( ) ( ) ( )M v C v v D v v g          (1) 

Trong đó: - Vectơ vị trí, để định hướng với hệ qui chiếu Trái đất (n-frame), - Vectơ vận 

tốc hướng, vận tốc góc, M - Ma trận quán tính, )(vC - Ma trận Coriolis, )(g - Véc tơ lực và mômen 

trọng lực,  - Vectơ lực và mômen của tín hiệu điều khiển. 
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Mô hình không gian trạng thái tuyến tính mô tả động học tàu thủy khi không có tác động của 
nhiễu có dạng sau [4]:   

.

.x A x Bu                                                                 (2) 

Trong đó: [ ]x u v r p   ; ,A B - Ma trận hệ số; u  - Tín hiệu điều khiển;   - Góc 

quay bánh lái. Phương trình (2) có thể được viết như sau: 

           
 

.

111 12 13 14.

221 22 23 24
.

331 32 33 34

.

.

0

0

0

0 0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0

v
ba a a a v

r ba a a a r

ba a a a pp 








 
 

     
     
     
      
     
     
          

 
 

               (3) 

Trong đó: aij, bij là các hệ số phụ thuộc vào động lực tàu, và được xác định theo các thông 
số của tàu.                             

Phương trình (3) là phương trình không gian trạng thái dạng tuyến tính của tàu thuỷ dùng để 
tổng hợp bộ điều khiển chuyển động tàu thủy khi không có nhiễu tác động. Xét đối tượng tàu có 
các thông số như sau: Chiều dài L = 175,0 (m), chiều rộng ở giữa B = 25,4 (m), lượng giãn nước  
W = 21222(m3), Tốc độ lớn nhất u = 14 Knots. Với các hệ số aij, bij được tính có giá trị như bảng 1. 

Bảng 1. Giá trị các hệ số  aij,bij  [3] 

stt Hệ số Giá trị stt Hệ số Giá trị 

1 a11 -0,046 9 a31 -0,0010 

2 a12 -1,9614 10 a32 0,0147 

3 a13 0,2137 11 a33 -0,1163 

4 a14 0,1336 12 a34 -0,0006 

5 a21 0,0011 13 b1 -0,0600 

6 a22 -0,1326 14 b2 -0,0035 

7 a23 -0,1246 15 b3 -0,0026 

8 a24 -0,0331    

Từ mô hình toán (3) nhận xét rằng: Với các hệ số aij, bij như bảng 1 của ma trận đặc tính A 
xét sự phân bố các điểm cực ta thấy sự phân bố điểm cực trên mặt phẳng phức làm cho đối tượng 
có chất lượng động học không tốt (dạng số phức s = a + bi) nó làm cho đối tượng có quá trình quá 
độ dao động, thời quan quá độ dài dẫn tới đối tượng ổn định kém. Tất cả các biến trạng thái (đặc 
trưng cho tính chất động học): Trượt ngang (v), tốc độ quay trở (r), góc nghiêng (ϕ), tốc độ lắc 

ngang (p), góc hướng ( ) đều phụ thuộc vào độ lớn góc bẻ lái ( ) trong quá trình giữ hướng và 

truy theo quỹ đạo. Trong đó thông số góc nghiêng và tốc độ lắc ngang là hai thông số ảnh hưởng 

đến tính ổn định tàu. Mặt khác độ lớn góc bẻ lái ( ) trong quá trình giữ hướng và truy theo quỹ 

đạo quyết định đến năng lượng bỏ ra điều khiển. Do vậy cần có sự tổng hợp bộ điều khiển để tối 
ưu năng lượng điều khiển và nâng cao chất động học cho đối tượng. 

2.2. Bài toán điều khiển tối ưu dạng toàn phương  

Bài toán điều khiển tối ưu dạng toàn phương là thiết kế bộ điều khiển trạng thái dựa trên 
phương trình trạng thái quen thuộc của đối tượng ở dạng phương trình Cauchy [5]: 

.

x Ax Bu                                                                   (4) 

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

0

0.5 ( ) minT TQ x Qx u Ru dt



                                         (5) 
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Trong đó: x - Véc tơ trạng thái )1( n ; u  - Véc tơ điều khiển )1( m ; BA,  - Các ma trận 

hệ số không đổi; ,Q P  - Các ma trận trọng số, được xác định dựa vào hàm chỉ tiêu chất lượng .Q  

Bộ điều khiển tối ưu được xác định như sau:
1 T .K R B P  Trong đó ma trận P được xác 

định từ phương trình Riccati (6) [1]. 

T 1 T 0A P PA Q PBR B P                                            (6) 

Luật điều khiển tối ưu sau khi xác định bộ điều khiển có dạng: u Kx  . 

2.3. Tổng hợp bộ điều khiển tối ưu hệ điều khiển chuyển động giữ hướng tàu thủy 

Hệ điều khiển tối ưu dạng toàn phương tuyến tính LQR (Linear Quadratic Regulator) trong 
chế độ điều khiển giữ hướng tàu thủy có cấu trúc như hình 2. Với các hệ số của các ma trận A, B 
đã được xác định phụ thuộc vào thông số của tàu cho như bảng 1. 

X MÁY LÁI
TÀU

d
Nhiễu  

Hướng đi 

thực




(-)

u

f

.

AX+BUX 

[K]

LQR

HƯỚNG 

ĐẶT

BỘ TIỀN 

XỬ LÝ

 

Hình 2. Cấu trúc hệ thống điều khiển tối ưu giữ hướng sử dụng điều khiển LQR 

Trong đó: 
d - Hướng đi đặt,  - Hướng đi thực của tàu. Bộ điều khiển tối ưu phản hồi trạng thái 

LQR được tổng hợp theo phương pháp tối ưu dạng toàn phương tuyến tính (mục 2.2) với ma trận trọng 
số Q, R như sau: 

1000 0 0 0 0

0 8860 0 0 0

0 0 1830 0 0

0 0 0 24 0

0 0 0 0 1

Q

 
 
 
 
 
 
  

, R = 5 

Kết quả tính được bộ điều khiển phản hồi K với giá trị các hệ số như sau:  

K=[ -0.1440   16.1082    6.7620    1.1066    0.4471] 

2.4. Kết quả mô phỏng  

Kết quả mô phỏng quá trình động học tàu thủy trong trường hợp sử dụng bộ điều khiển PID và 
trường hợp sử dụng bộ điều khiển LQR khi thay đổi hướng đi tàu HT = 050, tốc độ tàu Vt = 12.3 knots. 

 

a)                                                                  b) 

Hình 3. Kết quả mô phỏng so sánh hướng đi  

a) Sử dụng bộ điều khiển PID, b) Sử dụng bộ điều khiển LQR 
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a) b) 

Hình 4. Kết quả mô phỏng so sánh góc bẻ lái 

a) Sử dụng bộ điều khiển PID, b) Sử dụng bộ điều khiển LQR 

 

a)                                                                   b) 
Hình 5. Kết quả mô phỏng so sánh góc nghiêng  

a) Sử dụng bộ điều khiển PID, b) Sử dụng bộ điều khiển LQR 

3. Kết luận 

Từ kết quả mô phỏng ta thấy khi thay đổi hướng đi của tàu HT= 050, với vận tốc tàu không đổi 12,3 
knots, cho ta kết quả khác nhau khi so sánh giữa hai trường hợp khi sử dụng bộ điều khiển thông thường 
PID và khi sử dụng bộ điều khiển tối ưu phản hồi trạng thái LQR: Góc nghiêng của tàu trong quá trình 
thay đổi hướng đi nhỏ hơn (chất lượng động học tăng lên). Góc bẻ lái trong quá trình thay đổi hướng đi 
nhỏ hơn (giảm năng lượng điều khiển) khi sử dụng bộ điều khiển tối ưu toàn phương tuyến tính LQR. 
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ĐIỀU KHIỂN LƯỢNG NHIÊN LIỆU CUNG CẤP CHO ĐỘNG CƠ XĂNG 

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU LQR 
CONTROL OF FUEL SUPPLY FOR GASOLINE ENGINE APPLICATION  

OPTIMIZATION CONTROL METHOD LQR 
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PGS.TS. LƯU KIM THÀNH; PGS.TS. TRẦN ANH DŨNG  

                                          Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 
Bài báo đề cập tới vấn đề nghiên cứu mô hình toán, khảo sát sự phụ thuộc của góc 
bướm ga với lượng nhiên liệu cung cấp cho động cơ xăng. Trên cơ sở phương pháp điều 
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khiển tối ưu LQR thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái nhằm mục tiêu điều khiển 
lượng nhiên liệu cung cấp cho động cơ theo giá trị tốc độ đặt. 

Abstract 
This paper studies the problem granted to the engine model, examines the throttle angle 
dependence of the amount of fuel supplied to the gasoline engine. Based on the method 
of optimal control design LQR controller for state feedback control to target the fuel 
supply to the engine speed set value. 

Key words: Control of Fuel supply, LQR (Linear Quadratic Regulator), state space feedback 
controller, SI (spark-ignition), FI (Fuel Injection). 

1. Đặt vấn đề 

- Một mô hình động cơ có thể xây dựng bằng cách mô phỏng một số các hệ thống nhỏ riêng 
biệt như đường hút, đường xả, piston-xi lanh, hệ turbo tăng áp,...Trong đó mối quan hệ tổng quát 
cho lưu lượng của mô hình dòng chảy theo [4] mối quan hệ đó được mô tả như sau [4]: 

                                                atm im
eff

atmatm

P P
A

PRT
m 

 
 
 

                                                        (1) 

Diện tích mặt cắt ngang hiệu quả nhất của van tiết lưu Aeff (α): 

                                       
cos( )

( ) C 1
cos( )

cl
eff dth dth

cl

A C A
 

 


 
   

 

                                                (2) 

- Hệ thống điều chỉnh trùng pha trục cam γ hoạt động bởi áp lực dầu qua bộ điều khiển van 
dầu, thiết bị có thể được định vị trong từng vị trí γ (trong khoảng γ = -40o đến +40o) với tốc độ tối 
đa 200o/s theo góc φ. Theo [3] γ được tính theo công thức sau: 

        
sin

d

dt


 




                               (3) 
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Hình 1. Hệ thống điều khiển phối hợp góc α, γ 

- Vấn đề đặt ra là phải điều chỉnh góc bướm ga α và góc trùng pha trục cam γ phù hợp với 
thời gian tăng, giảm tốc độ động cơ nhằm mục tiêu giảm thiểu lượng tiêu hao nhiên liệu. Nhiệm vụ 
của người điều khiển lúc này là đặt cho động cơ đốt trong một tốc độ bằng chân ga, bộ điều khiển 
sẽ tự động phối hợp góc α và γ theo tốc độ đặt (hình 1). 

2. Nội dung 

2.1. Mô hình toán mô tả động cơ xăng 

Xét một động cơ bốn kỳ sử dụng phương pháp đánh lửa đốt cháy nhiên liệu SI, không xét 
đến quá trình làm mát, tubro tăng áp mà chỉ khảo sát động cơ theo hai mặt: Đường nhiên liệu vào 
xi lanh và đường khí thải từ xi lanh ra ngoài. Hình 2 thể hiện mô hình dòng chảy phân phối khí 
trong động cơ đốt trong [3].   

Bướm ga 

Cảm biến vị trí, gia tốc chân ga 

Cảm biến vị trí động cơ quay bướm ga 

Bộ điều 

khiển 

Đo nhiêu liệu 

Động cơ điều chỉnh góc α 

FI γ 
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Hình 2. Mô hình dòng chảy phân phối khí trong động cơ đốt trong 

Trong đó các ký hiệu hình 2 như sau: α: Góc mở chân ga, [rad],φ: Góc mở sớm trên trục 
cam, [rad], Pamb: Áp suất môi trường xung quanh, [Pa], Pim: Áp suất đường hút, [Pa], Pem: Áp suất 
đường xả, [Pa], mimin: Lượng nhiên liệu vào ống nạp, [mm3], mimout: Lượng nhiên liệu ra khỏi ống 
nạp [mm3], memin: Lượng nhiên liệu vào ống nạp [mm3], memout: Lượng nhiên liệu ra khỏi ống nạp 
[mm3], ωe tốc độ góc của động cơ[rad/s], τe mô men trên trục động cơ [Nm],τl mô men cản [Nm]. 

Theo [3] ta có hệ phương trình vi phân đầy đủ như sau: 
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Khảo sát động cơ xăng Ford 2.0L với các thông số được liệt kê trong bảng 1, thay thế các 
thông số và tuyến tính hóa các phương trình (4), tìm ra được các ma trận như sau [3]: 

12.62 0 1965 83283 7510

27.66 2330 4319 0 16512

0.02249 0.002113 0.2317 0 11.99

0
0

, , 0 ,
0

1

A B C D

 

 

 

    
              
      

           
Bảng 1. Thống số của động cơ đốt trong hãng Ford 2.0L 

Ký hiệu Ý nghĩa Giá trị Ký hiệu Ý nghĩa Giá trị 

s

A

F

 
 
 

  

Tỷ lệ hòa khí 14,64 ambT
 

Nhiệt độ không khí 
môi trường 

288,15 [K] 

exhA
 Tiết diện đường xả 0,00385 [m2] imT

 

Nhiệt độ không khí 
trong đường hút 

288,15 [K] 

thA
 Tiết diện đường hút 0,00385 [m2] emT

 

Nhiệt độ không khí 
trong đường xả 

593 [K] 

dthC
 

Hằng số đường hút 0,85 imV
 

Thể tích đường hút 0,004 [m3] 

exd hC
 

Hằng số đường xả 0,7 emV
 

Thể tích đường xả 0,004 [m3] 

lH
 Nhiệt trị thấp 44,106 [J/kg] dV

 
Thể tích buồng đốt 

0,0006638 
[m3] 

eJ
 

Mô men quán tính 0,15 [kg m2] cl
 

Góc mở α trung bình 70 

cyl
 

Số xi lanh 6 i
 

Hiệu suất chỉ thị  ,im ef P 
 

ambP
 

Áp suất không khí 101325 [Pa] vol
 

Hàm thể tích hiệu quả  f 
 

R  

Hằng số khí 
287,327 
[J/kgK] 


 Tỷ lệ nhiệt dung 1.4 
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2.2. Phương pháp điều khiển tối ưu LQR (Linear Quadratic Regulator) 

Bài toán điều khiển tối ưu LQR thiết kế bộ điều khiển trạng thái dựa trên phương trình trạng 
thái quen thuộc của đối tượng ở dạng phương trình Cauchy [1]: 

A.x B.u

y C.x D.u

x  

 
                                                                 (5) 

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

T T

0

0.5 ( ) minJ x Qx u Ru dt



                                         (6) 

Trong đó x  - Véc tơ trạng thái )1( n ; u  - Véc tơ điều khiển )1( m ; , , ,A B C D  - Các ma 

trận hệ số không đổi; ,Q R  - Các ma trận đường chéo của các trọng số được đưa ra bởi người  

thiết kế. 
 

 

 

 

 

 

Hình 3. Cấu trúc bộ điều khiển LQR 

Luật điều khiển 
lqru K x   (coi tín hiệu đặt bằng không), trong đó 1 T

lqrK R B P - Ma trận các 

hệ số phản hồi, được xác định sau khi giải phương trình Riccati theo ma trận vuông P. 

T 1 T 0A P PA Q PBR B P                                            (7) 

Hệ kín mới có phương trình trạng thái như sau [5]: 

                                               

(A BK ) x BNr

y Cx DNr

lqrx   

                          (8) 

Tương đương:           
1

( )lqrG s C sI A BK B D N
    

  
                                                            (9) 

Tìm ma trận tiền xử lý N sao cho hệ kín bằng 1 tại tần số s = 0 [5]: 

   
1

0 ( ) 1lqrG C A BK B D N
     

  
                                           (10) 

                                         
1

1

( )lqrN C A BK B D


     
  

                                                 (11) 

2.3. Tổng hợp bộ điều khiển, kết quả mô phỏng 

Từ phương trình phi tuyến của động cơ xăng (4), sau khi đã tuyến tính hóa ta thu được các 
ma trận A, B, C, D, hệ thống áp dụng điều khiển LQR cho động cơ xăng có cấu trúc simulink [2] 
như hình 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Cấu trúc hệ thống áp dụng điều khiển LQR 

d x
Ax Bu

dt

y C x Du

 

 

 

KLQR 
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u  

y  

x  
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Trong đó Klqr - Ma trận phản hồi trạng thái cần tìm, N - Ma trận bù tín hiệu đặt, u = [α,γ]T,               
x = [Pim Pem ωe]T, y = [ωe]. Việc tìm ma trận Klqr tổng hợp theo (7), N được tổng hợp theo (11) như 
trên cho kết quả hệ số ma trận Klqr như sau: Klqr=[0,0008 0,0001 -0,0006; 0,0933 -0,0255 -0,2483], 
N=[0,0236 0; 0   -2,8311]; với các ma trận trọng lượng Q = [1 0 0;0 1 0;0 0 1], R =[150000 0;0 100]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Đặc tính tốc độ động cơ xăng khi đặt ω1=168 [rad/s] (tại t = 0 s), ω2 = 128 [rad/s]         
(tại t = 4 s) và đặc tính tín hiệu điều khiển α, γ. 

3. Kết luận 

Bài toán tự động điều chỉnh góc bướm ga α, góc trùng pha trục cam γ bằng phương pháp điều 
khiển tối ưu LQR đã đáp ứng được yêu cầu chất lượng đặt ra của bài toán: tối ưu góc α và γ từ đó tối ưu 
lượng nhiêu liệu cung cấp cho động cơ xăng, cho chất lượng động học tốt. Bài toán cho phép hiệu chỉnh 
bộ điều khiển K tùy thuộc vào yêu cầu chất lượng đặt ra của hệ thống bằng cách thay đổi các phần tử 
trên đường chéo chính của ma trận trọng lượng Q và R. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ NGƯỢC VÀ CÔNG NGHỆ CAD/-
CAM/CNC ĐỂ LẬP TRÌNH GIA CÔNG KHUÔN VỎ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 

APPLICATION OF REVERSE ENGINEERING AND CAD/CAM/CNC 
TECHNOLOGY FOR SETTING MACHINING PROGRAM  

OF MOBILE PHONE SHELL MOLD 
 

PHẠM VIỆT HƯNG1, NGUYỄN THÀNH HUÂN2, ĐỖ ANH TUẤN2 

1Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐHHH Việt Nam 
2Trường Đại học KTKT Công nghiệp 

 
Tóm tắt 

Bài báo giới thiệu quá trình ứng dụng công nghệ thiết kế ngược và công nghệ 
CAD/CAM/CNC để lập chương trình gia công khuôn vỏ điện thoại di động có bề mặt phức 
tạp. Đây là công nghệ được ứng dụng trong lĩnh vực cơ khí có nhiều tính năng kỹ thuật ưu 
việt, đáp ứng tốt nhu cầu thực tế trong nước nhằm đa dạng hóa mẫu mã, rút ngắn được 
quá trình phát triển sản phẩm, nâng cao năng suất, độ chính xác chế tạo, đơn giản hóa quy 
trình công nghệ, giảm giá thành sản phẩm, ... 

Từ khóa: Công nghệ thiết kế ngược; CAD/CAM/CNC; Đám mây điểm; Thiết kế khuôn; Quét mẫu. 
Abstract 

This paper introduces the application of reverse engineering and CAD/CAM/CNC 
technology for setting machining program of mobile phones shell mold having complex 
surfaces. This is the technology applying in the field of mechanical engineering. It has 
many outstanding features to meet the actual needs of the domestic to diversify product 
designs, shorten the product development process, improve productivity as well as 
manufacture precision, simplify technological processes, reduce product cost, etc.;  

Key words: Reverse engineering; CAD/CAM/CNC; Cloud point; Mold design; Scan template. 

1. Đặt vấn đề 

Nền công nghiệp nước nhà trong thời gian qua đã có sự phát triển mạnh mẽ, đóng góp 
nhiều cho sự phát triển đất nước. Tuy nhiên thị trường các sản phẩm nói chung và đặc biệt là sản 
phẩm cơ khí, nhựa ngày càng đòi hỏi yêu cầu cao hơn về chất lượng, độ chính xác gia công, mức 
độ tự động hóa trong sản xuất cao hơn, yêu cầu về mẫu mã sản phẩm phải được thay đổi thường 
xuyên, linh hoạt. Nhu cầu về thiết kế phát triển sản phẩm mới hoặc chép mẫu và thiết kế lại từ các 
sản phẩm đã có, cũng như nhu cầu về sản xuất, chế tạo các bộ khuôn mẫu có độ chính xác và độ 
phức tạp cao là rất lớn. Để đáp ứng được yêu cầu trên, ta phải nghiên cứu phát triển, áp dụng các 
công nghệ mới, trong đó có công nghệ CAD/CAM/CNC và công nghệ thiết kế ngược.  

Công nghệ thiết kế ngược đã được đưa vào áp dụng ở nước ta, nhưng mới chỉ áp dụng 
được ở mức độ cơ bản, xử lí được các đối tượng đơn giản và mới chỉ xử lí một công đoạn trong 
quy trình tái tạo phục hồi chi tiết. Bài báo này sẽ thực hiện thêm các công đoạn của quy trình thiết 
kế ngược, từ công đoạn quét và xử lý mô hình mẫu đến thiết kế khuôn bằng phần mềm Topsolid, 
lập trình mô phỏng gia công bằng phần mềm MasterCAM và cuối cùng xuất ra file gia công NC. 

2. Giải quyết vấn đề 

2.1. Số hóa bề mặt sản phẩm bằng thiết bị đo quét tọa độ 

Các loại thiết bị đo quét tọa độ được lựa chọn tùy theo hình dạng của chi tiết, yêu cầu độ 
chính xác, vật liệu chi tiết, kích thước chi tiết,… Hai loại thiết bị đo quét tọa độ phổ biến hiện nay là 
thiết bị đo không tiếp xúc và thiết bị đo tiếp xúc. Với sản phẩm mẫu là vỏ điện thoại di động tác giả 
đã dùng thiết bị đo quét không tiếp xúc là máy Scanflex Premium Gi ZII để quét, dữ liệu thu được 
và sau khi xử lí là file Phonecase.stl có dạng đám mây điểm như hình 1.  

   

 
Hình 1. Dữ liệu đám mây điểm vỏ điện thọai di động 
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2.2. Ứng dụng phần mềm Rapidform XOR3 để thiết kế lại vỏ điện thoại di động 

Rapidform XOR3 (Xo Redesign) là phần mềm thiết kế ngược của hãng Rapidform (Hàn 
Quốc). Đây là một giải pháp phần mềm hoàn chỉnh nhất xử lý dữ liệu từ file dạng đám mây điểm 
sang file dạng CAD.  

Rapidform XOR3 có bảy chế độ làm việc: Mesh, Region Group, Point Cloud, Mesh Sketch, 

Sketch, 3D Mesh Sketch 5. 

Ta có thể sử dụng một, một số hoặc cả bảy chế độ trên để thiết kế lại chi tiết là tùy thuộc 
vào hình dạng, kết cấu của chi tiết. Để thiết kế lại vỏ điện thoại di động trên, tác giả đã thực hiện 
như sau: 

- Nhập dữ liệu đám mây điểm vào phần mềm Rapidform XOR3 theo đường dẫn 
Insert/Import và chọn file vỏ điện thoại di động đã quét: Phonecase.stl. 

- Dùng các biểu tượng trên thanh công cụ của Mesh để hàn đầy Fill Holes, hiệu chỉnh lại các 
biên dạng, giảm lưới điểm, làm mịn bề mặt, làm trơn toàn bộ dữ liệu, tối ưu hóa dữ liệu các phần 
không hoàn chỉnh. 

                                             

Hình 2. Sử dụng chế độ Mesh để chỉnh sửa dữ liệu đám mây điểm 

- Dùng các lệnh trên chế độ Region Group phân mảng vùng dữ liệu đám mây điểm để thuận 
tiện cho việc thiết kế tiếp theo. 

- Chuyển dữ liệu đám mây điểm về tọa độ chuẩn XYZ của hệ tọa độ trong phần mềm. 

- Sử dụng chế độ Mesh Sketch, dựng lại các đường biên dạng, sau đó dùng lệnh Loft để nối 
các biên dạng thành mặt phẳng bao biên dạng của dữ liệu.                

- Sử dụng chế độ Mesh Sketch để vẽ các lỗ phím theo đúng biên dạng, dùng Mirror để lấy 
đối xứng, rồi lấy Extrude Surface, Trim Surface, ta được như hình 3: 

                            

Hình 3. Sử dụng chế độ Mesh Sketch, Loft để dựng lại bề mặt 

 - Sử dụng Mesh Fit để dựng vị trí loa và lỗ phím giữa 

                                  

Hình 4. Xây dựng loa và lỗ bàn phím giữa bằng lệnh Mesh Fit 
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- Dựng phần dưới của vỏ điện thoại di động bằng chế độ Mesh Sketch. 

- Sử dụng lệnh Thickness để tạo chiều dày cho vỏ điện thoại ta được bản CAD vỏ điện thoại 
hoàn chỉnh. 

- Kiểm tra so sánh, đánh giá sai số giữa bản CAD thiết kế lại với dữ liệu đám mây điểm ban 
đầu bằng chế độ Accuracy AnalyzerTM. Dựa trên bảng màu hiển thị về độ lệch thiết kế, ta thấy mô 
hình vỏ điện thoại thiết kế lại đạt được độ chính xác cao so với dữ liệu đám mây điểm. Sai lệch 

khoảng 0,1 mm. 

 

 Hình 5. So sánh, đánh giá sai số bằng chế độ Accuracy Analyzer TM 

 - Lưu bản CAD dưới dạng file có đuôi .igs bằng cách trên menu vào File/Export chọn đối 
tượng export, chọn Ok, đặt tên cho file là Phonecase.igs, chọn save để kết thúc quá trình save bản 
vẽ chi tiết vỏ điện thoại di động.   

2.3. Ứng dụng phần mềm TopSolid để thiết kế khuôn cho vỏ điện thoại di động 

 - Mở giao diện phần mềm TopSolid, mở file Phonecase.igs theo đường dẫn 
File/Open/Phonecase.igs. Chuyển dữ liệu CAD về hệ tọa độ chuẩn trong phần mềm.  

 - Mở mô đun thiết kế khuôn theo đường dẫn: File/New/Mold/Ok. Đưa chi tiết vào môi 
trường thiết kế khuôn bằng cách chọn Part and Block, chọn Load Part, chọn chi tiết, thay đổi giá trị 
co ngót vật liệu với vật liệu là nhựa ABS ta chọn bằng 1,005, sau cùng ta chọn Direct Positioning 
để đưa chi tiết vào môi trường thiết kế khuôn. 

- Tạo đường phân khuôn: Chọn Create Parting Lines, chọn chi tiết, phần mềm tự động tạo 
đường phân khuôn, căn cứ vào đó người thiết kế có thể chọn những đường có sẵn đó hoặc sửa 
lại đường phân khuôn cho hợp lí. 

 - Tạo các mặt phân khuôn: Chọn Part and Block, chọn Creat External Parting Surface, chọn 
Extruded từ dòng nhắc, chọn vị trí đường phân khuôn, chọn Ok, lựa chọn hướng, chọn Quit; kết 
quả ta có mặt phân khuôn như hình 6. 

 - Tạo lòng và lõi khuôn: Chọn  Create Core/Cavity Blocks; từ dòng nhắc chọn Current 
Coordinate System, chọn Select All Parts, chọn All Surfaces, chọn Validate The Offset, chọn 
Create Block phần mềm sẽ tự động tạo ra lòng và lõi khuôn. Kết quả như hình 6. 
 

             

Hình 6. Quá trình tạo lòng và lõi khuôn 

 - Lưu lòng khuôn, lõi khuôn lần lượt có tên file là LongkhuonvoDT.igs và LoikhuonvoDT.igs 
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2.4. Ứng dụng phần MasterCAM để lập trình gia công khuôn vỏ điện thoại di động 

* Lập trình gia công lõi khuôn vỏ điện thoại di động 

- Mở giao diện phần mềm MasterCAM, nhập lõi khuôn LoikhuonvoDT.igs vào màn hình giao 

diện phần mềm. 

- Lựa chọn kiểu máy dùng để gia công chi tiết: lựa chọn Machine Type, phần mềm sẽ đưa ra 

các kiểu máy để người dùng lựa chọn. 

- Thiết đặt thuộc tính nhóm máy bao gồm tệp, dao cắt, phôi, vùng an toàn của máy. 

- Tạo đường dụng cụ. 

 - Xác minh và biên tập đường dụng cụ sử dụng Toolpath Manager, mô phỏng kiểm tra 

đường dụng cụ. 

- Xuất file NC để gia công. 

          
 

Hình 7. Hình ảnh mô phỏng và trích phần đầu file NC  

gia công phay lõi khuôn vỏ điện thoại di động 

* Lập trình gia công lòng khuôn vỏ điện thoại di động 

Làm các bước tương tự gia công lõi khuôn vỏ điện thoại di động. 

3. Kết luận 

Vỏ điện thoại di động được tác giả chọn làm mẫu để thiết kế khuôn có bề mặt phức tạp, nếu 

ứng dụng quy trình thiết kế thuận để thiết kế gặp nhiều khó khăn, sai số lớn, mất nhiều thời gian. 

Bài báo đã trình bày đầy đủ các bước từ việc số hóa bề mặt mẫu, sử dụng phần mềm thiết kế 

ngược Rapidform để thiết kế lại, so sánh sai số giữa dữ liệu đám mây điểm và dữ liệu CAD thu 

được, thiết kế khuôn trên phần mềm TopSolid đến lập trình gia công phay khuôn trên phần mềm 

MasterCAM, cuối cùng ta nhận được là file NC nhập vào máy CNC để gia công.  

Với thành công của việc ứng dụng kỹ thuật thiết kế ngược và công nghệ CAD/CAM/CNC ở 

trên, hoàn toàn có thể mở rộng phạm vi áp dụng cho các chi tiết có bề mặt phức tạp khác. 
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ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỔNG NGUỒN ĐA ĐIỂM TRONG VIỆC MÔ 
PHỎNG SỰ PHÂN BỐ CƯỜNG ĐỘ TIA UV TRONG LÒ UV 

APPLICATON OF MULTIPLE POINT SOURCE SUMMATION (MPSS) METHOD 
IN SIMULATING THE UV RADIATION INTENSITY IN A UV REACTOR 

 
NCS. NGUYỄN ĐÌNH THẠCH;  

PGS.TS. NGUYỄN CẢNH SƠN;  
PGS.TS. LƯU KIM THÀNH 

Trường ĐHHH Việt Nam 
Tóm tắt 

Việc xử lý nước bằng cách sử dụng tia cực tím (UV) đã đạt được những kết quả quan 
trọng trong việc bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Ngày nay, công nghệ này đã được ứng 
dụng rộng rãi trong việc sử lý nước sạch cũng như việc sử lý nước thải trong công 
nghiệp. Trong quá trình tính toán và thiết kế lò UV, để cho lò UV hoạt động có hiệu quả 
thì việc tính toán công suất đèn UV trong lò UV sao cho lò UV có thể cung cấp đủ lượng 
UV yêu cầu. Bài viết này trình bày phương pháp tổng nguồn đa điểm trong việc tính toán, 
mô phỏng sự phân bố cường độ tia UV trong lò UV. Việc mô phỏng này sẽ hỗ trợ, nâng 
cao hiệu quả trong quá trình tính toán và thiết kế lò UV  

Abstract 
Disinfection of water treatment using ultraviolet (UV) has achieved significant results in 
the protection of public health. In recent years, this technology has been widely applied in 
water and wastewater treatment. In the analysis and design for UV reactor, to ensure 
efficiency of a UV reator that supply the UV dose requirements, the calculating on power 
of UV lights is necessary. This article presents the Multiple Point Source Summation 
method used to simulate the UV radiation intensity in a UV reator. The simulation will 
support and enhance the efficiency of the analysis and design for UV reator. 

Key words: Utraviolet , UV reactor, Multiple Point Source Summation. 

1. Đặt vấn đề  

Sử dụng năng lượng UV là một trong những ứng dụng vật lý phổ biến nhất để xử lý nước và 
nước thải. Kể từ năm 2000, đã có hơn 400 tiện ích khử khuẩn nước bằng UV trên toàn thế giới, 
điển hình có những tiện ích có thể đạt được tốc độ dòng chảy gần 1 triệu gallon/ngày. Tia UV 
không chỉ hiệu quả mà còn thân thiện với môi trường. Nó có thể diệt khuẩn cho nước với chi phí 
cỡ 1/10 so với các phương pháp khác đồng thời thiết bị lại rất nhỏ gọn. Qua nghiên cứu, các nhà 
sinh học đã quyết định lượng UV cần thiết để khử các loại vi khuẩn khác nhau. Khối lượng UV cần 
thiết gọi là lượng UV. Lượng UV là năng lượng hay microwatts truyền trong một thời gian nhất định 
(giây) qua một khu vực nhất định (cm2). Tính hiệu quả của hệ thống xử lý bằng tia cực tím phụ 
thuộc vào lượng tia cực tím được truyền tới nước. Năng lượng của tia UV trên một đơn vị diện 
tích (cm2) được gọi là cường độ tia UV (EA), khi đó lượng UV sẽ được tính bằng công thức UVDose 
= EA.t. như vậy lượng UV phụ thuộc vào cường độ tia UV, tốc độ dòng chảy. Mỗi sinh vật trong 
nước yêu cầu một lượng UV khác nhau. Do khó có thể xác định được tất cả các loại vi sinh vật 
hiện diện trong một nguồn nước nên cũng rất khó có thể xác định được liều lượng UV tối thiểu để 
đáp ứng cho mọi trường hợp. Tuy nhiên, liều lượng 30 mW-giây/cm2 là tiêu chuẩn quốc tế được 
thế giới chấp nhận rộng rãi đối với nước được khử khuẩn bằng tia cực tím. Như vậy để đáp ứng 
được lượng UV như trên thì việc tính toán thiết kế lò UV chính là việc tính toán cường độ tia UV 
(EA) phân bố trong lò khi biết trước lưu lượng dòng chảy (biết trước t). Việc tính toán cường độ tia 
UV (EA) phụ thuộc vào việc lựa chọn công 
suất và số lượng đèn UV, tuy nhiên chưa có 
một công thức toán học nào biểu diễn mối 
quan hệ giữa công suất đèn UV và cường 
độ tia UV phân bố trong lò. Để giải quyết 
vấn đề trên nhóm nghiên cứu đã sử dụng 
phương pháp tổng nguồn đa điểm nhằm 
tính toán, mô phỏng cường độ tia UV phân 
bố trong lò UV. Việc mô phỏng này sẽ hỗ 
trợ, nâng cao hiệu quả trong quá trình tính 
toán và thiết kế lò UV.    Hình 1. Phổ ánh sáng và sự bức xạ tia UV 
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2. Tia UV 

2.1. Nguyên lý diệt khuẩn bằng tia UV 

Tia UV là một phần của phổ ánh sáng mà được phân loại thành 3 dải bước sóng: 

• UV-C,  từ 100 nm đến 280 nm 

• UV-B, từ 280 nm đến 315 nm 

• UV-A, từ 315 nm đến 400 nm 

Trong 3 dải sóng trên thì tia UVC được sử dụng để diệt khuẩn, nó vô hiệu hóa DNA của vi 
rút, vi khuẩn và các mầm bệnh khác (hình 1). Tia UVC phá hủy liên kết giữa các axit nucleic đơn 
phân kề nhau trong DNA của vi sinh vật. Sự phá hủy các liên kết trong DNA ngăn chặn các vi sinh 
vật không thể tái tạo, tổ chức lại. Khi cấu trúc không thể tái tạo được, vi sinh vật sẽ chết [2]. 

Hình 2 chỉ ra rằng phân tử DNA của tế bào bị phá vỡ dưới tác động của tia UV. Các chất 
hữu cơ bị vô hiệu hóa khi đưa vào một lượng UV đủ để làm thay đổi cấu trúc phân tử DNA. Kết 
quả là tia UV gây ra hai phân tử thimine có liên kiết bất thường, hay là dimer. Ảnh hưởng của các 
phân tử dimmer thymin tới chuỗi DNA ngăn chặn sự tái tạo của vi sinh vật, cuối cùng vi sinh vật sẽ 
bị chết. 

 

                                           Guanine  Thymine   Adenine   Cytosine      Dimer 

 

Hình 2. DNA trước và sau khi diệt khuẩn bằng tia cực tím  

2.3 Sự hấp thụ của môi trường đối với tia UV  

Sự hấp thụ là sự biến đổi của tia sáng thành dạng năng lượng khác khi nó truyền qua vật 
chất. Sự hấp thụ tia UV của vật chất thay đổi theo bước sóng của ánh sáng. Các thành phần của 
một hộp phản ứng UV và nước truyền qua hộp phản ứng hấp thụ tia UV sẽ thay đổi nhiệt độ, phụ 
thuộc vào thành phần vật liệu. Khi tia UV bị hấp thụ, nó sẽ không có giá trị lâu dài để diệt khuẩn. 

Sự hấp thụ tia UV được xác định là sự giảm cường độ của tia sáng tới khi nó truyền qua một 

mẫu nước qua một khoảng cách hoặc độ dài truyền dẫn. Về mặt quang phổ, sự hấp thụ A  được 

định nghĩa bởi: 

                      
1

0

ln
I

A
I



 
   

 
                                                 (1) 

Trong đó: 

I1 là cường độ của tia sáng tại bước sóng λ sau 
khi truyền qua một mẫu (cường độ ánh sáng còn lại sau 
khi truyền). 

I0 là cường độ ban đầu của tia sáng (trước khi 
truyền qua một mẫu) [3]. 

Cũng theo định luật Beer-Lambert, mối liên hệ 
giữa sự hấp thụ ánh sáng và đặc tính của vật liệu mà 
ánh sáng truyền qua như sau:  

A lc l                                        (2)  

Trong đó: 

: Hệ số hấp thụ phân tử (M-1 cm-1) tại bước sóng λ; 

c: Nồng độ hấp thụ phân tử (M); 

l : Độ dài truyền dẫn; 

Hình 3. Định luật hấp thụ Beer–Lambert  
của chùm tia sáng  

 

     



 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 43 – 08/2015                                         38 
 

σ: Hệ số hấp thụ của vật liệu (cm-1) bằng c . 

Hình 3 là biểu thị sự hấp thụ của tia sáng theo định luật Beer-Lambert khi nó truyền qua 
thủy tinh có bề rộng l. 

Công thức này có thể được viết lại:  

    
lceT 

le                                                                                                            (3) 

Trong đó T là sự truyền của tia sáng qua vật liệu, được định nghĩa: 

     
1

0

A I
T e

I


                                                                                                              (4) 

3. Phương pháp tổng nguồn đa điểm trong việc mô phỏng cường độ tia UV 

Nội dung của phương pháp tổng nguồn đa điểm là một đèn UV được mô phỏng như một 
chuỗi các nguồn điểm bức xạ liên tục (Hình 4). Mỗi một nguồn điểm có công suất bức xạ là Pi sẽ 
bằng công suất phát xạ của đèn chia cho tổng số nguồn điểm [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mỗi một nguồn điểm Pi sẽ bức xạ ra năng lượng tia UV theo vô hướng. Như vậy cường độ 

tia UV tại một điểm A bất kỳ cách nguồn điểm một khoảng r sẽ là một điểm năng lượng tia UV nằm 
trên mặt cầu có tâm là nguồn điểm, bán kính r (hình 5). Khi đó cường độ tia UV tại điểm A do 
nguồn điểm Pi sinh ra sẽ được tính như sau: 

                    
24

i
A

P
E T

r
                                                       (5) 

Trong đó:  Pi : Công suất bức xạ tại nguồn điểm.  

  T: Sự truyền tia sáng bức xạ qua tất cả vật chất. 

r: Khoảng cách bức xạ từ nguồn điểm tới điểm thu. 

Thay công thức (3) vào (5) thu được: 

      
24

ri
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P
E e
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                               (6) 

Trong đó: 

 Pi : Công suất bức xạ tại nguồn điểm (W); 

 r : Khoảng cách bức xạ từ nguồn điểm tới 
điểm thu (cm); 

  : Hệ số hấp thụ của vật chất (cm-1). 

Từ công thức (6) chúng ta có thể thấy rằng 
cường độ tia UV xung quanh nguồn điểm có thể 
được xác định chính xác thông qua khoảng cách 
giữa nguồn điểm đến điểm thu và hệ số hấp thụ của 
môi trường truyền dẫn tia UV. 

UV lamp

co-linear

point source

Hình 4. Đèn được coi là một chuỗi  
các nguồn điểm 

 

 

Hình 5. Cường độ trường tại một điểm  
nhận từ một nguồn điểm 

 

Hình 6. Cường độ tại điểm thu  
từ tổng các nguồn điểm 
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Như đã chỉ ra trong hình 6, cường độ tại điểm thu bất kỳ trong vùng bức xạ được xem là 
tổng của tất cả sự phân phối cường độ từ các điểm nguồn trong hệ thống: 

2
1 4

i i

n
ri

A

i i

P
I e

r









            (7) 

Trong đó:  

Pi : Công suất bức xạ tại nguồn điểm thứ i (W); 

ri : Khoảng cách bức xạ từ nguồn điểm thứ i tới điểm thu (cm); 

i: Hệ số hấp thụ của vật chất (cm-1); 

n: Tổng số các nguồn điểm trong vùng bức 
xạ. 

Đối với hệ thống xử lý bằng tia UV (Hình 7), 
đèn UV được đặt trong một ống thạch anh. Vì vậy 
tia UV sẽ truyền qua 2 môi trường nước và thạch 
anh, nên tổng khoảng cách và tổng hệ số hấp thụ 
được tính bằng: 

w

w

( )
( )

os

q q q i
i i q q q

R r t l
r R r t

c R

 
  



                (8) 

Trong đó: 

i: Hệ số hấp thụ của vật chất (cm-1);  

ri: Khoảng cách bức xạ từ nguồn điểm  tới điểm thu (cm); 

w: Hệ số hấp thụ của nước (cm-1); 

R : Khoảng cách bức xạ từ trục của đèn tới điểm thu (cm); 

rq: Khoảng cách từ trục của đèn tới thành ngoài của ống thạch anh (cm); 

q: Hệ số hấp thụ của ống thạch anh (cm-1); 

tq: Độ dày của ống thạch anh (cm); 

li: Khoảng cách từ nguồn điểm thứ i tới điểm thu (cm). 

Thế công thức (8) vào (7): 
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                                       (9) 

Trong đó:  

P: Công suất đầu ra của đèn (W); 

n: Số lượng các nguồn điểm; 

i: Hệ số hấp thụ của vật chất (cm-1); 

w: Hệ số hấp thụ của nước (cm-1); 

R: Khoảng cách bức xạ từ trục của đèn tới điểm thu (cm); 

rq: Khoảng cách từ trục của đèn tới thành ngoài của ống thạch anh (cm); 

q: Kệ số hấp thụ của ống thạch anh (cm-1; 

tq: Độ dày của ống thạch anh (cm); 

li: Khoảng cách từ nguồn điểm thứ i tới điểm thu (cm). 

Hình 7. Cường độ trường tại một điểm thu – 
nguồn điểm trong thành ống thạch anh 
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4. Kết quả nghiên cứu và thảo thuận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên cơ sở công thức (9), nhóm nghiên cứu đã sử dụng phần mềm Matlab để mô phỏng sự 
phân bố cường độ tia UV trong lò UV với các thông số mô phỏng như sau: 

Sử sụng 01 đèn đặt tại tâm lò với công suất 480w, 

Chiều dài của lò = 147cm, 

Bán kính lò         = 13,7 cm, 

n    = 1000, 

w = 0,127055, 

q = 0,10536052, 

rq   = 2,5 cm, 

tq   = 0,1cm. 

Hình 8 là kết quả mô phỏng sự phân bố cường độ tia UV theo mặt cắt ngang của lò và hình 
9 là kết quả mô phỏng sự phân bố cường độ tia UV dọc theo trục của lò. 

Từ đồ thị sự phân bố cường độ UV dọc theo đèn và lò ta thấy cường độ UV giảm dần khi 
bán kính R tăng. Tại các điểm khác nhau dọc theo lò nhưng cách đều đèn thì cường độ UV sấp xỉ 
bằng nhau (trừ các điểm gần 2 đầu đèn). Kết quả mô phỏng sự phân bố cường độ tia UV theo mặt 
cắt ngang của lò thể hiện bằng hình ảnh và màu sắc, cho chúng ta một cái nhìn trực quan về sự 
phân bố cường độ tia UV trong lò UV. Mặt khác kết quả mô phỏng trong trường hợp này còn đưa 
ra các con số cụ thể chính xác như cường độ tia UV max, cường độ tia UV min, cường độ tia UV 
trung bình trong lò UV...  

5. Kết luận 

Bài báo đã đưa ra được cơ sở khoa học cho việc tính toán, mô phỏng cường độ tia UV 
trong lò UV. Trên cơ sở phương pháp tổng nguồn đa điểm, bài báo đã thực hiện mô hình hoá 
cường độ bức xạ tia UV trong lò UV. Từ đó đã xây dựng chương trình mô phỏng sự phân bố 
cường độ bức xạ tia UV trong lò UV. Việc mô phỏng lò UV giúp cho chúng ta một cái nhìn trực 
quan về sự phân bố cường độ tia UV trong lò, từ đó đưa ra được các kết luận tính toán, lựa chọn 
phù hợp. Phương pháp này sẽ giúp cho chúng ta trong việc tính toán thiết kế các lò UV công suất 
khác nhau. Nâng cao hiệu quả thiết kế, chế tạo lò UV cho các ứng dụng xử lý nước trên bờ cũng 
như dưới tàu thuỷ, đặc biệt cho những ứng dụng xử lý nước dung lượng lớn như hệ thống xử lý 
nước dằn tàu.  

Hình 9.  kết quả mô phỏng sự phân bố  
cường độ tia UV dọc theo lò 

 

 

Hình 8. kết quả mô phỏng sự phân bố  
cường độ tia UV theo mặt cắt ngang của lò 
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THIẾT KẾ MÔ ĐUN GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO TỐC ĐỘ XE Ô TÔ  
DESIGNS MONITORING AND SPEED WARNINGS MODULE IN AUTOMOTIVE 
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Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐHHHVN 

ThS. HOÀNG ĐÌNH ĐẠI 
Cựu học viên cao học tự động hóa 2012-2014, Trường ĐHHHVN 

Tóm tắt 
Việc thiết kế môđun có thể đọc được thông tin tốc độ qua cổng OBD-II (On-Board 
Diagnostics), để giao tiếp và giám sát các thông số kĩ thuật lưu trữ trong Electronic 
Control Unit (ECU) của ô tô là kết quả bước đầu, từ đó nghiên cứu chế tạo thiết bị giám 
sát và cảnh báo tốc độ xe. 

Abstract 
The design of reading module can communicate and monitor technical parameters stored 
in the car's electronic control unit (ECU) via OBD-II port (On-Board Diagnostics) is the 
initial results, from which the devices that monitor and warn vehicle speed can be made.  

Từ khóa: Xe ôtô, giám sát, ECU 

1. Đặt vấn đề 

Công nghệ trên xe ôtô ngày càng phát triển 
mạnh mẽ, mỗi hãng đều có những đặc trưng riêng và 
phải tuân theo chuẩn quốc tế SAE J1979. Với các 
công cụ hỗ trợ làm việc với xe hơi như hiện nay, việc 
giám sát thông số trên xe qua chuẩn SAE J1979 là cần 
thiết và hoàn toàn thực hiện được. Để từng bước thực 
hiện thì đầu tiên các tác giả sẽ đề xuất giám sát thông 
số tốc độ di chuyển của xe, sau đó triển khai giám sát 
thêm các thông số khác, quản lý thêm các thiết bị đóng 
mở an toàn trên xe [1], [2], [3]. 

Mục tiêu của bài báo là thiết kết ra mô đun với 
điện áp Can-High maximum, điện áp Can-Low 
maximum đáp ứng được yêu cầu để hòa vào mạng 
CAN với tiêu chuẩn nguồn cấp 5V. Từ đó module có 
thể truy xuất được thông tin tốc độ từ ECU thông qua 
mạng CAN, đọc được thông tin tốc độ qua cổng OBD-
II (On-Board Diagnostics), để giao tiếp và giám sát các 
thông số kĩ thuật lưu trữ trong Electronic Control Unit (ECU) của ô tô. 

2. Thiết kế module giám sát và cảnh báo  

Cơ sở cho việc thiết kế được các tác giả mô tả qua sơ đồ khối hệ thống trên hình 1:  

PROCESSOR CENTER BOX: Bộ điều khiển trung tâm với lõi vi điều khiển STM32. Chức 
năng khối này là kết nối ECU qua cổng OBDII, lấy thông tin về tốc độ xe, vòng tua máy, nhiệt độ 
máy,.... Và nhận thông tin từ khối PERIPH, đưa ra lệnh điều khiển tương ứng với tình huống và 
thông báo ra loa bằng các đoạn dữ liệu âm thanh có sẵn trên Flash Rom.  

EXT. PERIPH: Hộp thu thập thông tin đầu vào từ các cảm biến, gửi và nhận lệnh từ 
PROCESSOR CENTER BOX sau đó truyền lệnh tới các cơ cấu chấp hành. 

Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống  

http://www.obdii.com/
http://www.obdii.com/
http://www.obdii.com/
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ECU (Electronic Control Unit) là bộ xử lý và điều khiển điện tử trung tâm - được ví như là bộ 
não của các phương tiện giao thông như ô tô, xe tải, thiết bị quản lý “body” trên xe như: Cửa xe, 
kính xe, đèn chiếu sáng,… Thực tế ECU là một hệ thống nhúng có thể điều khiển một hoặc nhiều 
hệ thống điện trên ô tô, nó như một bộ máy tính điện tử có chức năng tiếp nhận và xử lý các tín 
hiệu theo một chương trình định sẵn. Trong một xe ô tô có thể dùng một hoặc nhiều bộ ECU, 
những xe hiện đại có thể dùng đến 120 ECU, bao gồm các loại:  

- ECU: Engine Control Unit (bộ điều khiển động cơ); 

- TCU: Transmission Control Unit (bộ điều khiển cơ cấu truyền động); 

- ACU: Airbag Control Unit 
(Bộ điều khiển túi khí); 

- TCU: Telephone Control 
Unit (Bộ điều khiển thoại);….. 

PROCESSOR CENTER 
BOX luôn thu thập thông tin về tốc 
độ xe, vòng tua máy,... EXT. 
PERIPH thu thập thông tin các 
đầu vào cảm biến. Khi có sự thay 
đổi bất kỳ một trong các đầu vào, 
EXT PERIPH sẽ ghi nhận và gửi 
thông tin về sự thay đổi đó về 
PROCESSOR CENTER BOX, căn 
cứ vào tình huống cụ thể mà PROCESSOR CENTER 
BOX phát ra loa để thông báo. Khi đó một giao diện 
người dùng và thiết bị được thiết lập, để cuối cùng 
một lệnh đồng ý hay hủy bỏ được gửi tới EXT. 
PERIPH.  

Trong module giám sát và cảnh báo 
PROCESSOR CENTER BOX có các khối [4] hình 2: 

Khối nguồn: Cấp nguồn 3,3Vdc, 5Vdc cho toàn 
thiết bị; 

Khối CPU: Vi điều khiển 32-bit STM32F103RC; 

Wav Data: Lưu trữ dữ liệu âm thanh; 

Amplier: Khuếch đại âm thanh sau khi xử lý ra 
loa; 

Read Time: Bộ đồng hồ thời gian thực; 

Interface OBD-II: Kết nối với cổng OBD-II trên 
xe; 

Ext. Peripheral: Ngoại vi điều khiển. 

Khối nguồn 

Yêu cầu khối nguồn: Cung cấp điện áp cấp ổn 
định 3,3Vdc, 5Vdc từ nguồn đầu vào 12vdc có mặt 
của máy phát điện. Khi ô tô khởi động thì điện áp này 
có thể đạt 13,8Vdc. Công suất tối thiểu của mỗi điện 
áp ổn áp được tính theo công thức (1), (2) [4] : 

 

Hình 3.  Mạch nguồn 

I N

1

G

N

D

2

Out

3

LM7805

U 4

I N

3

O U T

2

G N D

1

T A B

4

U 5

LM1117

47uF/16v

C 8

4 7 u F

C 9

4 7 u F

C10

Diode

D 3

Led

D 2

2 2 0 R

R12

3.3v

G N D

5 v1 2 v

 
Hình 2. Sơ đồ khối thiết bị giám sát và cảnh báo 

 

Hình 4. Mạch vi điều khiển 
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Hình 5. Mạch ROM Flash 
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Giá trị cụ thể là: 50mA cho nguồn 3.3Vdc, 200mA cho nguồn 5Vdc. 

Vì lý do công suất tiêu thụ không cao cho nên giải pháp sử dụng IC ổn áp kiểu tuyến tính, 
trên hình 3 mô tả chi tiết nguyên lý của khối nguồn cung cấp cho hệ thống. Nguồn cấp 12VDC lấy 
từ đường nguồn cấp 12V trên xe. Mạch nguồn tạo ra điện áp ổn áp 5V và 3,3V thông qua các IC 
ổn áp chuyên dùng LM7805, LM1117 3,3V. Tụ điện phân cực dùng để lọc phẳng nguồn áp, tụ 
ceramic khử nhiễu gai trên đường nguồn. 

Khối vi điều khiển 

Module sử dụng vi điều khiển dòng STM32 (hình 4) do công ty ST sản xuất, vi điều khiển 
dựa trên lõi ARM Cortex - M3. Dòng STM32 thiết lập các tiêu chuẩn mới về hiệu suất, chi phí cũng 
như các ứng dụng tiêu thụ năng lượng thấp và đòi hỏi khắt khe về điều khiển thời gian thực. 
STM32 được tích hợp thêm nhiều ngoại vi thích hợp cho các ứng dụng điều khiển đa dụng. Thành 
phần chính của STM32 là nhân Cortex - M3, dùng I-Bus và D-Bus để kết nối với Flash cũng như 
các ngoại vi. Các ngoại vi được chia làm 2 nhóm kết nối đến hai giao diện khác nhau AHB - APB1 
và AHB - APB2.  

Khối lưu trữ dữ liệu âm thanh 

Module sử dụng IC nhớ: 
SST2VF016B (hình 5) Khối này kết 
nối với STM32F103 qua giao thức SPI 
3 dây tương ứng là: MOSI - PA7, 
MISO - PA6, SCK - PA5. Các tín hiệu 
khác hỗ trợ thêm khi lựa chọn và cho 
phép truy cập Flash Rom. 

Khuếch đại tín hiệu âm thanh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công suất từ đầu ra DAC của STM32 không đủ để cung cấp cho loa ngoài, ta cần một mạch 

khuếch đại tín hiệu với độ lợi khoảng 20 lần. Với dải công suất nhỏ cỡ 0,8W, ở chế độ mono thì 
dùng IC tích hợp. Chọn IC LM386 của hãng TI (hình 6). 

Khối truyền thông RS-232 

Ngoài việc giao tiếp CAN Bus với ECU, module còn cho phép giao tiếp với các ngoại vi qua 
chuẩn truyền thông RS-232. Bình thường các thiết bị kết nối dùng RS-232 sử dụng đầu kết nối 
DB9, vì lý do thẩm mĩ và kích thước giới hạn nên thiết bị sử dụng đầu kết nối PS2. 

Do vi điều khiển sử dụng điện áp 3,3Vdc, mạng RS-232 sử dụng điện áp ±12V để quy định 
logic, vậy để có thể kết nối an toàn thì cần một bộ đệm truyền nhận tín hiệu. Trên thực tế, hãng 
sản xuất linh kiện TI nổi tiếng với các thiết kế analog và IC cho lĩnh vực truyền thông, với yêu cầu 
truyền thông RS-232 với chip 3,3Vdc thì các tác giả lựa chọn IC đệm Max3232 (hình 7), với thông 
số kĩ thuật: 

Điện áp nguồn cấp: 3Vdc ÷ 5,5Vdc. 

Tốc độ truyền thông hỗ trợ: 1Mbit/s. 

Bảo vệ ESD: ±15Kv. 

 

Hình 6. Mạch khuếch đại âm thanh 
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Hình 7. Mạch RS-232 Hình 8. Mạch CAN-BUS 

Các điện trở OR dùng để bảo vệ quá tải vượt giới hạn công suất đường truyền tín hiệu. Tụ 
ceramic 100nF(104) có nhiệm vụ khử một số xung nhọn điện áp trên đường nguồn cấp, từ đó tăng 
chất lượng nguồn cấp giúp IC hoạt động ổn định hơn. 

Bộ đệm cho đường truyền CAN 

Để có thể hòa mạng và giao tiếp được trong mạng CAN, ngoài việc MCU hỗ trợ CAN cần 
một bộ đệm trước khi kết nối với mạng CAN. Có rất nhiều công ty sản xuất IC chuyên dụng loại 
này như Microchip, Freescale, TI... Trong thiết kế các tác giả này sử dụng IC SN65HVD230 (Hình 
8). Và cần một điện trở 120 mắc CAN - High và CAN - Low, (còn khi kết nối hòa mạng CAN chung 
thì có thể bỏ qua điện trở này). 

Thiết kế mạch in 

  

Hình 9. Lớp trên Hình 10. Lớp dưới 

Hiện nay có nhiều phần mềm thiết kế PCB như: Orcad, Proteus, Eagle, Altium,... Mỗi phần 
mềm có đặc trưng riêng, việc dùng phần mềm nào để xây dựng mạch in là hoàn toàn theo thói 
quen chủ quan của người thiết kế. Với module này được thiết kế bằng phần mềm Altium 10. 

Board mạch được thiết kế với kích thước đường biên ngoài sau khi gia công là: (99 x 69) 
mm. Board mạch thuộc loại 2 lớp, độ dày tiêu chuẩn FR4-1.6. Sau khi xây dựng mạch in bằng 
phần mềm ta có được hình ảnh các lớp như trên hình 9, hình 10: 

Board mạch sau khi gia công (hình 11) và điện áp Can-High, điện áp Can-Low (hình 12) 

 
 

Hình 11. Board mạch sau khi gia công Hình 12. Điện áp Can-High và điện áp Can-Low  

Nhận xét :  

Dải Điện áp: Thiết bị hoạt động ổn định với dải điện áp nguồn cấp 7,5 Vdc ÷ 18 Vdc. 
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Công suất loa: Mặc định P0 = 305 mW với VS = 5v, RL=8Ω, THD = 10%. 

Cổng kết nối Ps2: Hỗ trợ giao tiếp với bàn phím cảm ứng như một thiết bị đầu vào. 

Căn cứ theo giá trị thu thập được trên thiết bị phân tích (hình 12), điện áp Can-High 
maximum là: 3,114V, điện áp Can-Low maximum là: 2,245V. Các giá trị này hoàn toàn thỏa mãn 
điều kiện để hòa vào mạng CAN với tiêu chuẩn nguồn cấp 5V. Từ đây sẽ thực nghiệm để module 
có thể truy xuất được thông tin tốc độ từ ECU thông qua mạng CAN và cảnh báo khi tốc độ đạt và 
vượt các giá trị ngưỡng. 

3. Kết luận 

Bài báo đã giới thiệu được quá trình thiết kế modul giám sát và cảnh báo, thông qua thiết bị 
phân tích, các giá trị điện áp Can-High điện áp Can-Low hoàn toàn đáp ứng để hòa vào mạng 
CAN với tiêu chuẩn nguồn cấp 5V. Module thiết bị có thể đọc được thông tin xe ô tô qua cổng 
OBD-II và theo dõi tham số tốc độ xe ô tô. Do khuôn khổ bài báo có hạn việc giao tiếp thành công 
để khai thác các thông số kĩ thuật lưu trữ trong ECU, cũng như việc chế tạo và thử nghiệm thiết bị 
trên một số dòng xe ô tô điển hình các tác giả sẽ trình bày chi tiết trong số báo sau.  
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NGHIÊN CỨU CẢM BIẾN ÁNH SÁNG DÙNG TRONG  
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG BÁM THEO MẶT TRỜI 

A STUDY ON LIGHT SENSORS USED FOR AUTOMATIC SOLAR TRACKING 
SYSTEM 

 

TS. VƯƠNG ĐỨC PHÚC; TS. ĐÀO MINH QUÂN 
Khoa Điện- Điện tử, Trường ĐHHH Việt Nam 

Tóm tắt 
Cảm biến ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tự động bám theo năng lượng 
mặt trời. Khi cảm biến hoạt động chính xác, dễ lắp đặt sẽ giúp cho thiết kế cũng như lập 
trình cho hệ thống đơn giản đi rất nhiều. Ngoài ra, khi chế tạo được cảm biến có độ chính 
xác cao, rẻ sẽ làm giảm giá thành cũng như tăng khả năng ứng dụng các hệ thống năng 
lượng điện mặt trời vào thực tiễn đời sống.  

Abstract 
Solar sensor plays an important part in automatic solar tracking systems. The design and 
program of solar tracker becomes very simple when reliable and integrative solar sensors 
are available. In addition, price of solar system will be reduced and solar systems 
become more popular in our life if exact and cheap solar sensors are produced.    

Key words: Solar cell, solar tracker, light sensor 

1. Giới thiệu 

Hệ thống tự động theo bám năng 
lượng mặt trời (NLMT) [1] , [2] mục đích 
làm sao có thể tận thu được tối đa 
nguồn năng lượng của mặt trời. Năng 
lượng mặt trời có những ưu điểm như: 
Sạch, chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng 
thấp, an toàn cho người sử dụng, thay 
thế các nguồn năng lượng hóa thạch, 
giảm phát khí thải nhà kính, bảo vệ môi 
trường. Các hệ thống năng lượng mặt 
trời bảo dưỡng hầu như miễn phí và sẽ 
kéo dài trong nhiều thập kỷ. Không gây 
ồn, không có bộ phận chuyển động, 

 

Hình 1.  Quá trình sử dụng năng lượng mặt trời 
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không có mùi khó chịu và không yêu cầu phải thêm bất kỳ nhiên liệu nào. Trên thế giới nói chung 
và Viêṭ Nam nói riêng NLMT đang ngày càng được sử duṇg nhiều (hình 1) với mức đô ̣tăng trưởng 
bình quân hàng năm khoảng 65% [3].  

Do đó nghiên cứu 
về nguồn NLMT trong đó 
có các cảm biến ánh sáng 
là cần thiết và mang tính 
ứng dụng cao. Cảm biến 
ánh sáng dùng trong hệ 
thống tự động bám theo vị 
trí mặt trời (hình 2). Tín 
hiệu sai lệch từ cảm biến 
(vị trí cảm biến tham khảo 
hình 7a) sẽ là tín hiệu đầu 
vào cho bộ điều khiển. Bộ 
điều khiển sẽ quay tấm 
năng lượng mặt trời theo 
phương vị và độ cao sao 
cho năng lượng nhận 
được từ nó là lớn nhất. 
Các phần dưới đây sẽ tập trung đi sâu vào các dạng cảm biến ánh sáng, cách sắp xếp, sơ đồ đấu 
nối để đưa ra được cảm biến hoạt động tin cậy, chính xác cho các ứng dụng thực tiễn.   

2. Các dạng cảm biến ánh sáng thường được sử dụng    

2.1. Điện trở quang 

 

Hình 3. Các loại điện trở quang và kí hiệu 

 

Hình 4. Đặc tính của điện trở quang 

Điện trở quang (hình 3) thường được mang tên CdS (The cadmium sulfide) hay LDR (light 
dependent resistor) có điện trở tỷ lệ nghịch với lượng ánh sáng rơi trên nó (Hình 4). Điện trở 
quang có đặc điểm là giá thành thấp và hoạt động tin cậy nên đã được sử dụng phổ biến từ lâu và 
trong rất nhiều các ứng dụng mà chúng ta có thể kể đến như báo khói, báo cháy, chống trộm, đầu 
đọc thẻ và điều khiển hệ thống chiếu sáng. Trong hệ thống theo bám NLMT điện trở quang cũng 
được sử dụng phổ biến [4], [5]. 

 

2.2. Tế bào quang điện  

 

Hình 5. Tế bào quang điện và kí hiệu 

 

Hình 6. Đặc tính của tế bào quang điện 
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Tế bào quang điện (TBQĐ) biến đổi trực tiếp năng lượng ánh sáng thành điện năng (Hình 5, 
6). Các TBQĐ hoạt động không phân biệt nguồn sáng mặt trời hay ánh sáng nhân tạo. Chúng 
được sử dụng rộng rãi trong tách sóng quang, phát hiện ánh sáng, bức xạ điện từ, đo cường độ 
ánh sáng. Do tấm panel NLMT cũng được làm từ các TBQĐ nên cảm biến ánh sáng sử dụng 
chúng sẽ có sự đồng nhất về tính chất điện, năng lượng giúp cho hệ thống theo bám NLMT hoạt 
động chính xác hơn.   

 

3. Sắp xếp các phần tử cảm biến  

a) 

 

 

b) 

Hình 7. Cách sắp xếp cảm biến ánh sáng: a. Sắp xếp các CdS; b. Cách sắp xếp khác 

Để cảm biến được vị trí của mặt trời hay vùng có NLMT lớn phải cần 4 phần tử cảm biến 
ánh sáng. Trong đó, hai cảm biến để xác định phương vị và hai cảm biến để xác định độ lệch cho 
vùng có năng lượng lớn nhất MPP (maximum power point). Những cảm biến này được sắp xếp 
như hình 7. Chúng được sắp xếp tại 4 vị trí tương ứng với các hướng Đông (E), Nam (S), Tây (W), 
Bắc (N) [2]. Hình 7a thể hiện cảm biến ánh sáng sử dụng các CdS. Tại trung tâm của các phần tử 
cảm biến CdS được đặt một vật hình trụ tròn với mục đích chắn sáng từ các hướng khác nhau. Có 
nhiều hình thức để cảm biến độ sáng tại các hướng thông qua việc bố trí cảm biến hay làm các 

tường chắn sáng. Hình 7b thể hiện điều đó, các phần tử ánh sáng có thể được đặt nghiêng 0 

(thường là 450) hoặc dùng các tường chắn sáng cho từng phần tử ánh sáng. Lưu ý rằng cần đảm 
bảo sự đối xứng và chính xác khi đặt nghiêng cũng như chế tạo các tường chắn sáng (tấm che). 

4. Cách đấu nối cảm biến và ứng dụng 

4.1. Cách đấu nối cảm biến 

   Khi đã lựa chọn được các 
phần tử cảm biến ánh sáng, chúng 
cần được nối tới mạch điện để cấp 
tín hiệu cho bộ điều khiển. Khi sử 
dụng các phần tử cảm biến ánh sáng 
CdS mạch điện phổ biến được sử 
dụng được thể hiện trên hình 8 [4]. 
Các CdS được mắc nối tiếp với biến 
trở có giá trị 2kΩ và được đặt tại giá 
trị khoảng 1kΩ. Việc sử dụng biến 
trở thay vì điện trở có giá trị 1kΩ là 
để chỉnh định trong trường hợp các 
CdS có sai số. Nguồn cung cấp là 
nguồn 1 chiều có giá trị từ 5-12VDC.      

    Với cách mắc trên điện áp ra VE, VW, VS, VN được tính theo: 
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    Các điện áp này có giá trị phụ thuộc vào lượng ánh sáng rơi trên nó do đó chúng được 
dùng là tín hiệu đầu vào cho bộ điều khiển. Với cách mắc này sẽ có ưu điểm là sai lệch điện áp 
VE- VW và VS - VN không phụ thuộc nhiều vào điện áp nguồn cung cấp, do vậy mà hệ thống sẽ hoạt 
động ổn định hơn, tuy nhiên sự sai lệch này lại rất nhỏ khi ánh sáng thay đổi.  

 

a. Mắc các CdS theo dạng sai lệch 

 

b. Lấy tín hiệu khi sử dụng TBQĐ 

Hình 9. Cách mắc và lấy tín hiệu từ phần tử cảm biến ánh sáng 

 Cách mắc tại hình 9a giúp giải quyết nhược điểm này. Điện áp ra V1, V2 sẽ bằng một nửa 
điện áp nguồn khi ánh sáng nhận được từ các phần tử cảm biến sáng như nhau. Chỉ cần có sự 
thay đổi nhỏ về lượng ánh sáng rơi trên các CdS thì V1, V2 thay đổi lớn. Với tín hiệu này làm tín 
hiệu đầu vào cho bộ điều khiển sẽ dễ nhận biết hơn. Tuy nhiên nhược điểm của cách mắc này là 
nó phụ thuộc vào độ chính xác của điện áp nguồn.  

Ngoài việc dùng các CdS thì còn có thể dùng các TBQĐ để cảm biến ánh sáng (hình 9b). 
Khi dùng TBQĐ nếu bộ điều khiển nằm gần tại tấm panel năng lượng ta có có thể lấy trực tiếp điện 
áp từ các TBQĐ này làm tín hiệu (điện áp cho một TBQĐ thường 0 đến 0,58V). Còn nếu bộ điều 
khiển nằm xa ta cần thông qua mạch chuyển đổi tín hiệu từ áp sang dòng (chuẩn 4-20mA). Khi sử 
dụng TBQĐ làm phần tử cảm biến ánh sáng, sẽ không cần nguồn cấp cho nó nên hoạt động ổn 
đinh trong mọi điều kiện. Chính sự đồng nhất giữa các phần tử này với tấm NLMT sẽ giúp cho hệ 
thống tự động bám theo NLMT truy theo chính xác MPP. So với việc sử dụng CdS thì cảm biến 
này đắt tiền hơn, việc bố trí nó cũng gặp khó khăn do kích thước của nó to hơn (hình 10).  

4.2. Ứng dụng trong hệ thống thực 

Dựa theo các mô hình đã được chế 
tạo thử nghiệm [6], [7], các tác giả thực 
hiện thực nghiệm trên hệ thống thực (hình 
11) bao gồm 4 tấm NLMT được gắn cố 
định (Fixed) mà ứng với vị trí đó điện áp 
nhận được sẽ lớn nhất vào các thời gian 
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Hình 10.  Cảm biến ánh sáng sử dụng TBQĐ 

 

Hình 11.  Hệ thống NLMT thử nghiệm 
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khác nhau. Cụ thể tấm số 1 (V1) sẽ có điện áp lớn nhất đạt được tầm 10 giờ, tấm số 2 (V2) sẽ có 
điện áp lớn nhất đạt được tầm 11 giờ, tấm số 3 (V3) sẽ có điện áp lớn nhất đạt được tầm 12 giờ, 
tấm số 4 (V4) sẽ có điện áp lớn nhất đạt được tầm 13 giờ. Một tấm được ứng dụng cảm biến và tự 
động bám theo mặt trời (Auto). Ứng dụng cảm biến được chế tạo từ hình 10 trong xây dựng hệ 
thống bám theo mặt trời với 2 trục quay tự do. Một trục quay điều khiển phương vị, một trục quay 
để thay đổi độ cao của tấm NLMT.            

Với tấm NLMT có thông số công suất đỉnh 1,64W, điện áp lớn nhất 8,2V, dòng lớn nhất 
200mA, kích thước 180x110x3,3mm của hãng Solar center ta thu được kết quả đạt như hình 12.  

Nhận thấy điện áp nhận được từ tấm tự động bám theo mặt trời luôn có điện áp lớn hơn, 
Điều này dẫn tới công suất của tấm pin NLMT nhận được cũng lớn hơn. Thông qua thực nghiệm 
hiệu suất của tấm quay 
quanh 2 trục có thể đạt 
được lớn hơn từ 20% đến 
40% so với tấm được lắp 
đặt cố định [7÷9].      

5. Kết luận    

Bài báo giới thiệu 
cách chế tạo cảm biến ánh 
sáng sử dụng trong hệ 
thống tự động bám theo 
NLMT. Với các mô hình cảm 
biến, ưu nhược điểm của 
từng loại được phân tích sẽ 
là cơ sở giúp người đọc 
hình dung được các loại 
cảm biến ánh sáng đang được sử dụng từ đó có thêm những giải pháp khi tiếp cận với các hệ 
thống liên quan đến ánh sáng, NLMT đang được rất quan tâm hiện nay. Ngoài ra đây cũng là cơ 
sở cho các nhà chế tạo có thể cái tiến những sản phẩm sẵn có nhằm giảm giá thành, nâng cao 
chất lượng. 
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Tóm tắt 
Bài báo nêu lên những hạn chế của việc thực hiện bộ nghịch lưu ba pha ba nhánh sử 
dụng modul công suất thông minh thông thường (Conventional Intelligent Power 
Modules) áp dụng cho các hệ truyền động công suất nhỏ. Từ đó, một giải pháp thay thế 
được chỉ ra đem lại nhiều ưu điểm hơn trong việc thực hiện bộ nghịch lưu này đó là sử 
dụng modul công suất thông minh chuyên dụng (Application Specific Intelligent Power 
Modules). Mô hình thực nghiệm hệ Biến tần - Động cơ không đồng bộ được xây dựng để 
kiểm chứng những ưu điểm của phương pháp thiết kế này. 

Abstract 
This paper pointed out some drawbacks of the implementation of three-phase three-leg 
inverter with application Conventional Intelligent Power Modules (Conventional IPM). 
Since then, an alternative solution is showed to bring out many advantages in the 
realization of the three-phase three-leg inverter with Application Specific IPM (ASIPM). 
An experimental model of the inverter - induction motor system is constructed to verify 
these strong points of this design method. 

Key words: Intelligent power modules (IPM), three-phase inverter, Digital Signal Processor (DSP). 
 

1. Đặt vấn đề 

Các bộ nghịch lưu ba pha ba nhánh sử dụng Conventional IPM trong hệ truyền động biến 
tần - động cơ không đồng bộ (ĐCKĐB) càng trở nên phổ biến với dải công suất từ 200W tới hơn 
150kW [1], [2], [3]. Hình 1 chỉ ra sơ đồ khối cấu tạo của Conventional IPM. Theo đó, Conventional 
IPM được tích hợp các van công suất với các mạch tích hợp chuyên dụng phía thấp áp (LV ASIC - 
Low voltage Application Specific Integrated Circuit) để kích mở van và cung cấp một số chức năng 
bảo vệ đã được sử dụng rộng rãi trong hệ truyền động xoay chiều. Modul loại này có một vài ưu 
điểm như [4]: Giảm thời gian thiết kế, nâng cao độ tin cậy; giảm tổn hao công suất bằng việc tối ưu 
hóa đồng thời các van công suất và chức năng bảo vệ trên cùng một modul; cải thiện khả năng 
chế tạo do giảm số lượng các linh kiện phụ trợ. Tuy nhiên Conventional IPM vẫn còn có hạn chế 
nhất định. Theo đó, để có thể ghép nối giữa DSPC /  (vi điều khiển/vi xử lý tín hiệu số) và 

Convention IPM cần có tầng kết nối trung gian (hình 1) bao gồm các mạch cách ly quang đảm bảo 
cách ly DSPC /  với phía cao áp (các van trên). Điều này dẫn tới số lượng nguồn điều khiển sử 

dụng để kích mở van tăng lên. Đối với các hệ truyền động công suất nhỏ, hạn chế nêu trên sẽ làm 
gia tăng thêm chi phí và kích thước của thiết bị. 

 
 

Hình 1. Sơ đồ khối IPM thông thường [4] Hình 2. Sơ đồ khối ASIPM [4] 

Việc modul ASIPM (Application Specific IPM) ra đời đã khắc phục được mặt hạn chế của 
Convention IPM. Hình 2 chỉ ra sơ đồ khối cấu tạo của ASIPM. Bằng việc tích hợp thêm công nghệ 
HVIC (High Voltage Integrated Circuit) có chức năng dịch mức và điều khiển kích mở van, ASIPM 
cho phép kết nối trực tiếp 6 tín hiệu PWM từ DSPC /  tới đầu vào của nó mà không cần cách ly 

quang, chỉ cần một nguồn điều khiển duy nhất để kích mở van. Ngoài ra, một số ASIPM còn tích 
hợp sẵn cả cảm biến đo dòng bên trong giúp cho việc thiết kế khâu đo lường trở nên thuận tiện 
hơn. Bài báo chỉ ra việc thực hiện bộ nghịch lưu ba pha ba nhánh sử dụng ASIPM. 

2. Thực hiện bộ nghịch lưu ba pha ba nhánh 

Trong ứng dụng này, ASIPM được sử dụng là modul IGBT PS22A76 của Mitsubishi Electric 

với các tính năng chủ yếu như sau [5]: VVAI CESC 1200,25  ; tính năng cho nhóm van trên (P-

side) bao gồm: Mạch kích mở, dịch mức, bảo vệ thấp áp; tính năng cho nhóm van dưới (N-side) 

LV ASIC

LV ASIC HVIC

LV ASIC
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bao gồm: Mạch kích mở, tín hiệu báo lỗi và bảo vệ ngắn mạch - thấp áp, đầu ra tương tự báo nhiệt 
độ tại LVIC; đặc biệt là việc cấp nguồn cho modul chỉ từ một nguồn duy nhất có giá trị 15VDC. 

Hình 3a, b chỉ ra hình dạng bên ngoài và mặt cắt ngang cấu trúc bên trong của modul này. 

 

a) 
 

b) 
Hình 3. Modul IGBT PS22A76 

a) Hình dạng bên ngoài, b) Mặt cắt ngang cấu trúc bên trong 

Bộ nghịch lưu ba pha ba nhánh sử dụng modul PS22A76 bao gồm 2 khối chức năng: Khối 
phối ghép với DSPC /  và khối bảo vệ. 

 

2.1. Khối phối ghép với DSPC /  

 

 
a) 

 

b) 
 

Hình 4. Mạch dịch mức [5] Hình 5. Nguyên lý hoạt động mạch bootstrap [6] 

a) Quá trình nạp, b) Quá trình phóng 
 

Mạch dịch mức (hình 4) trong HVIC của PS22A76 cho 
phép ghép nối trực tiếp 6 tín hiệu PWM từ DSPC /  tới 6 

đầu vào NNNPPP WVUWVU ,,,,,  của nó. Tuy nhiên, để đảm 

bảo cách ly giữa mạch điều khiển và mạch công suất, sơ đồ 
thiết kế sử dụng cách ly quang.  

- Phần tử cách ly quang tốc độ cao 6N137  được sử 
dụng để có thể làm việc ở tần số cao (khoảng vài kHz). 
Khoảng cách của các đường tín hiệu này được thiết kế ngắn 
nhất có thể nhằm hạn chế nhiễu. Ngoài ra, các xung nhiễu 
có độ rộng quá nhỏ sẽ được loại bỏ bằng cách lắp mạch lọc 
RC trên mỗi đường tín hiệu vào. 

- Tín hiệu báo lỗi ngắn mạch, thấp áp từ modul 
PS22A76 gửi tới đầu vào của DSPC /  sử dụng cách ly 

quang PC817.  

 

Hình 6. Mạch phối ghép với C /DSP 

Năng lương sử dụng để kích mở nhóm van trên được cung cấp từ một mạch bootstrap 

ngoài với nguyên lý hoạt động như sau: Khi van dưới được kích mở (ON), tụ bootstrap ( bootstrapC ) 

được nạp điện tích qua điôt ( bootstrapD ) theo đường nét đứt (hình 5a); Khi van dưới bị khóa lại, 

bootstrapC  phóng điện tích để kích mở van trên (hình 5b). Như vậy, chỉ cần sử dụng một nguồn cung 

cấp 15VDC duy nhất cho modul PS22A76. Hình 6 chỉ ra sơ đồ phối ghép giữa DSPC /  với modul 

PS22A76. 

2.2. Khối bảo vệ 

Các chức năng bảo vệ được xây dựng bao gồm: Thấp áp nguồn điều khiển, ngắn mạch và 
quá nhiệt van. 
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2.2.1. Bảo vệ thấp áp nguồn điều khiển  

Chức năng bảo vệ thấp áp giúp ngăn ngừa các chế độ làm việc không mong muốn được chỉ 
ra trong bảng 1 [5]. Cả nhóm van trên và nhóm van dưới đều có chức năng này. Tuy nhiên, tín 
hiệu ra báo lỗi thấp áp chỉ được tích cực cho nhóm van dưới. 

Bảng 1. Đáp ứng của PS22A76 tương ứng với các giá trị điện áp nguồn cung cấp 
 

Điện áp nguồn cung cấp Hoạt động 

0   4V (P, N) - Tương đương với nguồn cấp bằng 0V. 

- Chức năng bảo vệ thấp áp, đầu ra báo lỗi (Fo) không được tích 
cực. 

- Các van IGBT không làm việc. Tuy nhiên, nhiễu bên ngoài có 
thể gây mở van. Vì vậy, điện áp trung gian một chiều chỉ được 
cung cấp cho modul sau khi đã cấp nguồn điều khiển. 

4   Ungưỡng Chức năng bảo vệ thấp áp, Fo được tích cực. Các van IGBT 
không làm việc. 

Ungưỡng   13,5V (N), 13,0V (P) Các van IGBT làm việc. Tuy nhiên, tổn thất trên van tăng, dẫn 
tới nhiệt độ van tăng. 

13,5V   16,5V (N);  

13,0V   18,5V (P) 

Chế độ làm việc bình thường 

16,5V   20,0V (N);  

18,5V   20,0V (P) 

Các van IGBT vẫn làm việc. Tuy nhiên, tốc độ chuyển mạch và 
giá trị dòng qua van tăng, làm tăng nguy cơ ngắn mạch. 

> 20V (P, N) Mạch điều khiển có thể bị phá hủy. 
 

  2.2.2. Bảo vệ ngắn mạch [5] 

  Phương pháp bảo vệ ngắn mạch được thực hiện bằng cách giám sát điện áp rơi trên điện 

trở SR . Dòng điện chảy qua SR có giá trị rất nhỏ được tách từ thành phần dòng điện chính chảy 

qua nhóm van dưới (đường nét đứt trong hình 7). Bằng cách này, tổn thất rơi trên điện trở được 
giảm đi đáng kể so với phương pháp sử dụng điện trở shun của thế hệ modul trước đó. Để đảm 
bảo mạch bảo vệ ngắn mạch hoạt động tin cậy, một mạch lọc RC được lắp vào trước đầu vào CIN 
với hằng số thời gian  =1,8 s . Khi đó, 3 van dưới sẽ bị khóa sau 1,8 s  khi ngắn mạch xảy ra. 

2.2.3. Bảo vệ quá nhiệt cho van 

Modul PS22A76 được tích hợp sẵn 
một mạch đo nhiệt độ tại LVIC. Nhiệt độ trên 
van IGBT, diode sẽ gián tiếp làm nóng LVIC. 
Do đó, nhiệt độ tại LVIC không thể phản ánh 
tức thời nhiệt độ trên các van (ví dụ trong chế 
độ ngắn mạch). Vì vậy, mạch này chỉ được 
áp dụng để bảo vệ quá nhiệt cho van trong 
trường hợp điều kiện làm mát xấu đi hoặc 
động cơ bị quá tải. Chức năng này giúp cho 
người sử dụng loại bỏ được một mạch ngoài 
đo nhiệt độ của modul. Khi nhiệt độ vượt quá 
giá trị cho phép, modul không tự động khóa 
các van IGBT cũng như xuất tín hiệu báo lỗi 
Fo. Vì vậy, vi điều khiển sẽ phải đưa ra tín 
hiệu khóa tất cả các van IGBT khi xảy ra quá 
nhiệt van. Hình 8 chỉ ra sơ đồ mạch thực hiện 
chức năng bảo vệ quá nhiệt van. 

2.2.4. Mạch snubber 

Một tụ điện snubber được lắp song song với nguồn trung gian một chiều giúp bảo vệ van và 
tăng hiệu quả làm việc của van. Tụ điện này cần được bố trí gần nhất có thể với cọc P và cọc NU, 

 

Hình 7. Mạch bảo vệ ngắn mạch [5] 
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NV, NW như được minh họa trong hình 9. Tụ snubber được lựa chọn có giá trị 0,15uF. Hình 10 chỉ 
ra sơ đồ nguyên lý hoàn thiện của bộ nghịch lưu ba pha ba nhánh sử dụng modul PS22A76. 

3. Kết quả thực nghiệm 

.  

Hình 8. Mạch bảo vệ quá nhiệt van 

 

Hình 9. Mạch snubber 

 

Hình 10. Sơ đồ nguyên lý bộ nghịch lưu ba pha ba nhánh 
 

 
 

 

Mô hình thực nghiệm hệ biến tần - ĐCKĐB (hình 12) được xây dựng theo sơ đồ khối hình 
11 để kiểm chứng các ưu điểm khi thiết kế bộ nghịch lưu ba pha ba nhánh sử dụng modul 

PS22A76. Trong đó, ĐCKĐB có thông số: WP 180 , VU N 380 , 3cp , pvnN /945 ; mạch điều 

khiển sử dụng vi xử lý tín hiệu số TMS320F2812 của Texas Instruments, các van được điều khiển 
theo phương pháp điều chế vector không gian, tần số đặt cho động cơ f = 50Hz. Hình 13 chỉ ra đồ 

thị thời gian đóng ngắt van cho pha U ( ut ) và pha V ( vt ). Điện áp dây vwuw UU ,  nhận được từ máy 

hiện sóng (Oscilloscope) được chỉ ra trong hình 14. Quan sát trục thời gian nhận thấy: Chu kỳ của 

điện áp xấp xỉ 20 ms (tương ứng f = 50 Hz), điện áp uwU  và vwU  lệch nhau khoảng 3,3 ms (tương 

ứng o60 ) đảm bảo đúng nguyên lý điện áp ra của biến tần cấp cho ĐCKĐB  

 

 
 

 
Hình 11. Sơ đồ khối hệ biến tần - ĐCKĐB 

 

 

Hình 13. Đồ thị thời gian đóng ngắt van vu tt ,  

 

Hình 12. Mô hình thực nghiệm 
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4. Kết luận 

Bài báo đã trình bày cách thiết kế bộ nghịch lưu ba pha ba nhánh sử dụng modul IGBT 
PS22A76 của hãng Mitsubishi Electric. Các kết quả thu được từ mô hình thực nghiệm cho thấy bộ 
nghịch lưu ba pha ba nhánh sử dụng modul này hoạt động tốt, giống như bộ nghịch lưu ba pha ba 
nhánh được xây dựng từ Conventional IPM nhưng phát huy được những ưu điểm: Rút ngắn thời 
gian thiết kế, nâng cao độ tin cậy; giảm tổn hao công suất; độ tích hợp cao, một số linh kiện và 
thiết bị phụ trợ ngoài giảm, kích thước mạch nhỏ gọn. Tuy nhiên, modul này không được tích hợp 
sẵn các cảm biến đo dòng điện. Vì vậy, yêu cầu phải sử dụng thêm các cảm biến ngoài khi cần 
xây dựng mạch vòng điều chỉnh dòng điện cho hệ biến tần - ĐCKĐB. 
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ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC 
TRONG ĐIỀU KIỆN THỜI GIAN THỰC 

REAL-TIME VECTOR CONTROL OF INDUCTION MOTOR  
                            

                                                                 TS. PHẠM TÂM THÀNH  
 Khoa Điện-Điện tử, Trường ĐHHH Việt Nam 

Tóm tắt 
Bài báo đề xuất hệ thống thực nghiệm hệ truyền động không đồng bộ. Cấu trúc sử dụng 
vi xử lý tín hiệu số DSP họ C2000 của Texas Instruments. Với hệ thống thực nghiệm này 
cho phép can thiệp vào các phần của bộ biến tần, triển khai các bài thí nghiệm các cấu 
trúc điều khiển động cơ không đồng bộ và cho phép phát triển các cấu trúc điều khiển 
hiện đại cho động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc. 

Abstract 
The paper proposed experiment systems of electric drive. This structure uses digital 
signal processor family C2000 of Texas Instruments. This system permits users can log 
in firmware of inverter and implement experiment of structure control of induction motor 
(IM). Advantage Control strutures can be developed for IM. 
 

1. Đặt vấn đề 

Điều khiển truyền động điện động cơ điện xoay chiều ba pha rotor lồng sóc (KĐB-RLS) là 
lĩnh vực được nghiên cứu từ nhiều thập kỷ. Từ các lý thuyết điều khiển kinh điển cho đến các kỹ 
thuật hiện đại [2], [3]. Ngày nay điều khiển động cơ điện xoay chiều đã đạt được những tiến bộ 
vượt bậc, chủ yếu nhờ sự phát triển của công nghệ bán dẫn, công nghệ vi xử lý [1], [11] và kỹ 
thuật điều khiển. Các bộ biến tần được thiết kế ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được những đòi 
hỏi khắt khe trong điều chỉnh tự động, dải công suất cũng như tốc độ cho phép điều chỉnh ngày 
càng mở rộng, nhiều tính năng mới được thêm vào biến tần để đáp ứng các nhu cầu điều khiển đa 

dạng trong thực tế [3][7], [9], [10]. Điều khiển vector là một phương pháp điều khiển động cơ điện 

xoay chiều ba pha hiện đại, với ưu điểm gắn liền một cách rõ ràng các phương pháp mô tả toán 
học chính xác các mối quan hệ vật lý của động cơ với các công nghệ điều khiển mới, nó có khả 
năng vượt trội về áp đặt dòng điện, momen [2] [3]. Ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài đề tài 
nghiên cứu điều khiển động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha đã được nhiều nhà khoa học 
quan tâm. Các cấu trúc điều khiển cho động cơ xoay chiều ba pha rất đa dạng, phong phú. Cấu 
trúc điều khiển động cơ xoay chiều ba pha có thể là tuyến tính, phi tuyến. Mô hình biến tần-động 
cơ đã có sẵn trong phòng thí nghiệm, tuy nhiên để sinh viên nắm bắt được cấu trúc điều khiển 
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động cơ xoay chiều ba pha, can thiệp vào các bộ điều chỉnh dòng, bộ điều chỉnh tốc độ, phương 
pháp điều chế thì mô hình này không thực hiện được. 

Do đó cần thiết phải xây dựng hệ thống thí nghiệm truyền động điện động cơ xoay chiều ba 
pha cho phép can thiệp được cấu trúc điều khiển, giúp sinh viên nắm bắt được cấu trúc điều khiển 
hiện đại nhất của các loại biến tần trên thị trường, cũng như có thể nghiên cứu phát triển, triển khai 
các cấu trúc điều khiển. Đó cũng chính là nội dung đề xuất trong bài báo này. 

2. Cấu trúc điều khiển tựa theo từ thông rotor (T4R) động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc 

 

Hình 1. Cấu trúc điều khiển động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc  
dựa trên nguyên lý tựa theo từ thông rotor 

Cấu trúc hình 1 được cài đặt thành công trong các công trình [2] [3], trong đó chương trình 
điều khiển được thực hiện bởi DSP TMS320C20/C25 bằng ngôn ngữ assembly. Bài báo đề xuất 
thực hiện thuật toán điều khiển sử dụng DSP C2000 bằng ngôn ngữ bậc cao. 

Cấu trúc gồm các khâu: Khối nghịch lưu nguồn áp (VSI - Voltage Source Inverter), khâu 
điều chế vector không gian (SVM - Space Vector Modulation), các khâu chuyển trục tọa độ, khâu 

điều chỉnh dòng hai chiều RI, khâu điều chỉnh từ thông (
R ) và khâu điều chỉnh tốc độ quay (

R ). 

Khâu suy giảm từ thông (Field Weakening), mô hình từ thông (Flux Model). 

3. Hệ thống thí nghiệm truyền động không đồng bộ xoay chiều ba pha 

3.1. Vi điều khiển C2000 

Họ vi điều khiển C2000 là họ vi điều khiển mạnh, có thể thực hiện các thuật toán điều khiển 
phức tạp với sự kết hợp của các thiết bị ngoại vi để giao tiếp với các thành phần khác nhau của 
phần cứng điều khiển động cơ DMC (Digital Motor Control) như ADC (Analog Digital Conveter), 
ePWM (Pulse Width Modulation), QEP (Quadrature Encoder), ECAP (Capture),... Cùng với phần 
mềm đi kèm của C2000 giúp giảm thời gian phát triển các cấu trúc điều khiển động cơ. Thư viện 
điều khiển số động cơ DMC cung cấp các khối cấu hình có thể được sử dụng để thực hiện các 
phương pháp điều khiển mới. Thư viện IQMath cho phép chuyển đổi dễ dàng từ các thuật toán 
dấu phẩy động sang dấu phẩy tĩnh do đó đẩy nhanh được thời gian phát triển. Trong cấu trúc thí 
nghiệm sử dụng vi xử lý tín hiệu số DSP (Digital Signal Processor) F28035.  

3.2. Cấu trúc thực nghiệm 

Mô hình thực nghiệm được xây dựng trên cơ sở DSP C2000 của hãng Texas Instruments, 
module công suất chuẩn. Hệ truyền động bao gồm một động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc (là 
đối tượng điều khiển) nối trục với tải. Với thế mạnh của hệ thống này cho phép chúng ta có thể 
thực hiện được hầu hết các thuật toán điều khiển truyền động như: Điều khiển vector, điều khiển 
sensorless, điều khiển phi tuyến,…  

Động cơ sử dụng trong hệ thống là động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc Marathon có các 

thông số sau: Công suất định mức: PN = 0,18 kW, dòng điện định mức: IN = 1,0 A, tần số định mức: 

fN = 60 Hz, số đôi cực: zp = 2, tốc độ định mức: nN = 1800 vòng/phút, điện áp định mức: UN = 220 V, 
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điện trở stator: Rs = 11,05W, điện trở Rotor: Rr = 6,11W, điện cảm stator: Ls = 0,316423 H, điện cảm 

Rotor: Lr = 0,316423 H, hỗ cảm giữa Stator và Rotor: Lm= 0,293939 H. 

 

Hình 2. Sơ đồ khối cấu trúc của  

hệ thống thí nghiệm 

 

Hình 3. Hình ảnh của hệ thống thực nghiệm 

4. Cài đặt các cấu trúc điều khiển 
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Hình 4. Cấu trúc phần mềm điều khiển động cơ  

  không đồng bộ rotor lồng sóc có sử dụng cảm biến tốc độ 

Chương trình điều khiển được lập trình dưới dạng cấu trúc, gồm các module (macro) kết nối 

với nhau. Phần mềm soạn thảo được sử dụng là phần mềm Code Composer Studio (CCS) của 

hãng Texas Instruments, thuận lợi cho việc phát triển các cấu trúc điều khiển khác nhau. Hai cấu 

trúc điều khiển được giới thiệu trong bài báo: Cấu trúc điều khiển động cơ không đồng bộ rotor 

lồng sóc có sử dụng cảm biến tốc độ (hình 4) và cấu trúc điều khiển động cơ không đồng bộ rotor 

lồng sóc không sử dụng cảm biến tốc độ (hình 5). 
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Hình 5. Cấu trúc phần mềm điều khiển động cơ  

        không đồng bộ rotor lồng sóc khi không sử dụng cảm biến tốc độ 
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5. Kết quả thực nghiệm 

Một số kết quả bước đầu 

 

Hình 6. Dạng sóng PWM1H, PWM2H và PWM1L-PWM2L 

 

 

Hình 7. Thời gian đóng ngắt các van Ta- Tb, Ta-Tc, Tb-Tc  và Ta&Tb-Tc quan sát bởi oscilloscope 

 

Hình 8. Đáp ứng tốc độ thực khi tốc độ đặt 

 từ 600 lên 1050 vòng/phút 

 

Hình 9. Đáp ứng tốc độ  khi tốc độ đặt là 

1200 vòng/phút 

 

Tốc độ thực bám sát tốc độ đặt, chứng tỏ 

hệ thống thực nghiệm điều khiển số (digital 

control) động cơ KĐB-RLS đã xây dựng đáp 

ứng được yêu cầu. Phần 4 làm nhiệm vụ cài đặt 

các cấu trúc điều khiển điển hình cho động cơ 

không đồng bộ rotor lồng sóc. Với kết quả đạt 

được bước đầu được đưa ra trong phần 5 cho 

thấy mô hình thí nghiệm có khả năng cài đặt, 

phát triển các cấu trúc điều khiển, có ý nghĩa 

thực tiễn trong công tác giảng dạy các học phần 
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Hình 10. Đáp ứng tốc độ khi thực nghiệm khi tốc 
độ đặt  từ 1000 lên 1500 vòng/phút 

về điều khiển truyền động điện, điện tử công 

suất,… 

6. Kết luận 

Bài báo đã giải quyết được các vấn đề sau: Nghiên cứu cấu trúc điều khiển động cơ không 

đồng bộ rotor lồng sóc dựa trên nguyên lý tựa theo từ thông rotor, nghiên cứu về DSP, xây dựng 

cấu trúc hệ thống thực nghiệm hệ truyền động không đồng bộ, cài đặt và tiến hành thử nghiệm một 

số cấu trúc điều khiển điển hình cho động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc. 
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CÔNG TÁC KIỂM TRA TÀU BIỂN TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU VỰC  
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 

PORT STATE CONTROL IN SEVERAL COUNTRIES OF ASIA PACIFIC REGION 
 

TS. LÊ QUỐC TIẾN 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

Tóm tắt 
Kiểm tra nhà nước cảng biển là một công tác quan trọng góp phần đảm bảo an toàn, an ninh 
hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Bài báo giới thiệu về đặc điểm nhân sự và kết 
quả kiểm tra của chính quyền cảng biển tại một số nước trong khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương. 

Abstract 
Port State Control (PSC) is one of the important factors that contributes the marine 
safety, security and preventing environmental pollution. This article introduces the 
manning and the inspection results of PSC in several countries of the Asia - Pacific 
region. 

Key words: IMO, Port State Control, Ships, Asia Pacific 
 

1. Đặt vấn đề 
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Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) là tổ chức của Liên hiệp quốc về chuyên ngành hàng hải, 
từ ngày thành lập, IMO đã nghiên cứu, xây dựng và thông qua rất nhiều các quy định, tiêu chuẩn 
quốc tế nhằm góp phần đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; 
các quốc gia thành viên tự nguyện thực hiện các nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, sau  một thời gian 
dài tổ chức IMO nhận thấy nếu không có cơ chế giám sát, kiểm tra việc thực thi các quy định công 
ước của các quốc gia thành viên thì hiệu quả thực hiện thấp. Từ đó, các khu vực dần dần hình 
thành các Thỏa thuận về kiểm tra nhà nước tại cảng biển để thống nhất cách thức kiểm tra tất cả 
các tàu của quốc gia khác đến cảng của mình. Mục tiêu tôn chỉ của các Thỏa thuận về kiểm tra 
nhà nước tại cảng biển là loại bỏ các tàu không đủ tiêu chuẩn hành hải trên biển góp phần đảm 
bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển. Nhằm tạo cơ sở pháp lý 
bắt buộc về công tác kiểm tra tàu biển cảng biển, trong các công ước quốc tế cơ bản về an toàn 
hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) 
và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đều có các quy định về kiểm tra tàu biển tại cảng biển quốc 
gia. Theo đó, Chính phủ của quốc gia có cảng có quyền kiểm tra xem các tàu biển nước ngoài khi 
hoạt động tại các cảng, bến cảng của mình. Do vậy bài báo giới thiệu về đặc điểm nhân sự và kết 
quả kiểm tra của chính quyền cảng biển tại một số nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. 

2. Kiểm tra tàu biển tại một số nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương  
 

 
 

Hình 1. Phần trăm kiểm tra năm 2014 Hình 2. Phần trăm kiểm tra trong giai đoạn 2004÷2014 

Số liệu của Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, Úc, Nhật, Phillippines như sau: 

Kiểm tra nhà nước cảng biển tại một số nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương của 
các nước thành viên được tuân thủ đầy đủ [3÷5]. Năm 2014, có 30.405 kiểm tra, liên quan đến 
16.761 tàu, trong đó 19.029 cuộc kiểm tra đã phát hiện ra khiếm khuyết. Với tổng số tàu hoạt động 
trong khu vực đạt 24.128, thì tỷ lệ số tàu được kiểm tra chiếm từ 69% tổng số tàu vào cảng biển 
của các quốc gia (hình 1). Phần trăm kiểm tra ở giai đoạn 2004÷2014 thể hiện rất rõ trên hình 2. 

2.1. Kiểm tra nhà nước cảng biển tại Singapore 

Singapore là một trong những quốc gia là thành viên sáng lập của Biên bản ghi nhớ về hoạt 
động Kiểm tra nhà nước cảng biển trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Tokyo MOU). Công 
tác kiểm tra nhà nước cảng biển được thực hiện bởi Chính quyền Cảng và Hàng hải (MPA) và bởi 
các Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển (PSCO). Có 09 tổ chức sau được công nhận và được 
MPA ủy quyền thực hiện việc kiểm tra đối với các tàu bị lưu giữ PSC ở Singapore: Đăng kiểm ABS 
của Mỹ; Bureau Veritas; China Classification Society; Det Norske Veritas; Germanischer Lloyd 
(GL); Korean Register of Shipping (KR); Lloyd (LR); Nippon Kaiji Kyokai (NK); Registro Italiano 
Navale (RINA). Các tàu được đăng kiểm bởi các tổ chức trên có thể chỉ định những cơ quan này 
tiến hành việc theo dõi, kiểm tra. Đối với những tàu không được đăng kiểm bởi các tổ chức được 
ủy quyền nêu trên, chủ tàu phải làm đơn đề nghị MPA thực hiện việc theo dõi, kiểm tra. PSCO 
phải được quốc gia công nhận và có khả năng tiếng Anh tốt, Các khóa đào tạo cho PSCO phải 
tuân thủ theo khóa đào tạo mẫu của IMO.  

Bảng 1. Số liệu kiểm tra PSC do Singapore thực hiêṇ 

Năm 
Số tàu kiểm 
tra lần đầu 

Số tàu kiểm 
tra tiếp theo 

Số tàu kiểm tra có 
khiếm khuyết 

Số khiếm 
khuyết 

Số tàu 
lưu giữ 

Tỷ lê ̣tàu lưu 
giữ (%) 

2009 666 410 468 1892 14 2.10 

2010 792 476 635 2518 19 2.40 

Total ships inspected: 16,761 

Percentage: 69% 

Total individual  
ship visited: 24,128 
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2011 740 500 659 2840 29 3.92 

2012 779 570 696 3322 44 5.65 

2013 792 559 564 2459 22 2.81 
 

2.2. Kiểm tra nhà nước cảng biển tại Trung Quốc  

Cơ quan An toàn hàng hải TQ (China MSA) thực hiện việc kiểm tra nhà nước cảng biển đối 
với tàu treo cờ nước ngoài vào - rời cảng của TQ, phê duyệt cho tàu treo cờ nước ngoài hoạt động 
trong vùng nước cảng biển của TQ. China MSA bao gồm 20 MSA ở khu vực cùng với 97 cơ sở ở 
địa phương. Trong những năm gần đây, thông qua việc giới thiệu những khái niệm về quản lý rủi 
ro, China MSA đã có những biện pháp tích cực và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đội tàu của 
TQ và hồ sơ PSC của các tàu TQ cũng được cải thiện một cách đáng kể. Hiện nay China MSA có 
hơn 200 PSCO. Với phương châm “Tiêu chuẩn, văn minh, trung thực và chuyên nghiệp”, các 
PSCO của TQ phải là thanh tra viên có tay nghề cao, thuyền trưởng, máy trưởng có kinh nghiệm 
hoặc là cán bộ có chuyên môn cao trong các chuyên ngành liên quan. Tất cả PSCO phải được 
đào tạo theo chương trình đào tạo mẫu của IMO về hoạt động kiểm tra nhà nước cảng biển. Bên 
cạnh đó, các MSA khu vực cũng quan tâm đến công tác đào tạo đi đôi với thực hành. Những nhà 
lãnh đạo tại MSA khu vực thường bố trí tham dự những khóa đào tạo PSCO, những chuyến thực 
địa, đưa học viên đi kiểm tra tàu nhằm cập nhật những quy định mới liên quan tới hoạt động kiểm 
tra tàu biển, cũng như nâng cao trình độ của học viên qua việc kiểm tra thực hành (bảng 2).   

Bảng 2. Số liệu kiểm tra PSC do Trung Quốc thực hiêṇ 

Năm 
Số tàu kiểm 
tra lần đầu 

Số tàu kiểm 
tra tiếp theo 

Số tàu kiểm tra có 
khiếm khuyết 

Số khiếm 
khuyết 

Số tàu 
lưu giữ 

Tỷ lê ̣tàu 
lưu giữ (%) 

2009 4308 1368 3757 28257 404 9.38 

2010 5186 1340 4469 33537 532 10.26 

2011 7821 1516 6745 48222 678 8.67 

2012 8321 1143 7002 45364 596 7.16 

2013 8078 1483 6780 43762 659 8.16 

2.3. Kiểm tra nhà nước cảng biển tại Hồng Kông (HK) 

Là một trong những cảng container nhộn nhịp nhất trên thế giới, HK là cảng trung tâm phục 
vụ khu vực Nam Á Thái Bình Dương và các hoạt động hàng hải như là cảng cửa ngõ của TQ. Cục 
quản lý hàng hải của HK là cơ quan quản lý của cảng, công tác PSC trực thuộc Phòng quản lý tàu, 
do sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển cao cấp phụ trách. Sỹ quan này sẽ phụ trách một số 
PSCO để thực hiện nhiệm vụ.    

Bảng 3. Số liệu kiểm tra PSC do Hồng Kông thực hiêṇ 

Năm 
Số tàu kiểm 
tra lần đầu 

Số tàu kiểm 
tra tiếp theo 

Số tàu kiểm tra có 
khiếm khuyết 

Số khiếm 
khuyết 

Số tàu 
lưu giữ 

Tỷ lê ̣tàu lưu 
giữ (%) 

2009 692 20 488 1747 30 4.34 

2010 734 11 481 1641 21 2.86 

2011 746 23 437 1404 25 3.35 

2012 743 40 600 3001 34 4.58 

2013 740 46 620 3069 40 5.41 

Để thực hiện những nhiệm vụ này, các PSCO thực hiện công tác PSC đối với các tàu treo 
cờ nước ngoài cập cảng HK theo quy định Tokyo MOU". Phát hiện những khiếm khuyết nghiêm 
trọng, tàu sẽ bị lưu giữ tại khu vực kiểm tra PSC. Chủ tàu, các đại lý tàu sẽ được thông báo về 
việc lưu giữ, đồng thời họ sẽ nhận được những yêu cầu khắc phục khiếm khuyết. Nhìn chung, 
những khiếm khuyết nghiêm trọng thường ảnh hưởng tới độ an toàn của tàu cũng như sự an toàn 
của thuyền viên. Bên cạnh đó, nó là mối đe doạ đối với môi trường biển và phải sửa chữa, khắc 
phục trước khi tàu rời cảng. Một tiếng sau khi việc khắc phục được hoàn thiện, cán bộ kiểm tra 
nhà nước cảng biển sẽ xuống tàu và tổ chức kiểm tra kết quả khắc phục và tàu sẽ phải chịu phí 
cho lần kiểm tra này, số liệu kiểm tra những năm gần đây thể hiện ở bảng 3. 
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2.4. Kiểm tra nhà nước cảng biển tại Úc 

Chính phủ Úc cam kết bảo vệ của cuộc sống và tài sản trên biển, đồng thời bảo vệ môi 
trường biển. Công tác PSC là một trong những phương pháp được sử dụng để đảm bảo thực hiện 
những mục tiêu này. Do đặc điểm bờ biển rộng lớn, công tác PSC đã góp phần bảo vệ môi 
trường, tránh những thiệt hại trên diện rộng khi sự cố xảy ra. Lực lượng PSC của Úc thực hiện 
nhiệm vụ theo những tiêu chuẩn cao nhất. Cơ quan An toàn hàng hải Úc (AMSA) là cơ quan chức 
năng chịu trách nhiệm chính với hoạt động PSC. Tất cả những cán bộ kiểm tra tàu của AMSA là 
Thạc sĩ, kỹ sư,... Tất cả những Sỹ quan thực hiện công tác PSC phải trải qua khoá đào tạo toàn 
diện trên tàu của AMSA. Quy trình đào tạo này được đánh giá độc lập theo tiêu chuẩn AMSA ISO 
9001:2010. Việc quyết định lựa chọn tàu để kiểm tra được thực hiện do sỹ quan phụ trách quyết 
định, dựa trên những yếu tố nguy cơ được tính toán cho mỗi tàu. Và có thể lên tàu kiểm tra khi có 
hiện tượng kiện tụng, tranh chấp (bảng 4).   

Bảng 4. Số liệu kiểm tra PSC do Úc thực hiêṇ 

Năm 
Số tàu kiểm 
tra lần đầu 

Số tàu kiểm 
tra tiếp theo 

Số tàu kiểm tra có 
khiếm khuyết 

Số khiếm 
khuyết 

Số tàu 
lưu giữ 

Tỷ lê ̣tàu lưu 
giữ (%) 

2009 2994 1047 1835 9052 248 8.28 

2010 3127 1161 1604 7482 222 7.10 

2011 3002 1248 1741 8406 275 9.16 

2012 3179 941 1678 7770 210 6.61 

2013 3342 1395 1935 8183 233 6.97 

2.5. Kiểm tra nhà nước cảng biển tại Nhật Bản  

Công tác PSC của Nhật do Tổng cục Biển - Bộ đất đai, Giao thông vận tải và du lịch thực 
hiện. Hiện nay, Nhật có khoảng 140 sỹ quan an ninh cảng biển đóng tại 44 cơ sở trên cả nước, 
trong đó Phòng hàng hải có 10 cơ sở, các chi nhánh về giao thông có 23 cơ sở và Tổng cục giao 
thông trung tâm có 11 cơ sở, trải dài trên 11 khu vực cảng biển của Nhật Bản bao gồm: Hokkaido, 
Tohoku, Kantou, Okinawa, Hokurikusinetsu, Koube, Chubu, Chugoku, Kinki, Kyusyu, Shikoku. 

Công tác PSC của Nhật được thực hiện từ 1980, thời gian đầu, công tác kiểm tra tàu chỉ áp 
dụng đối với tàu treo cờ NB, hoạt động trong vùng nước cảng biển. Mỗi năm có khoảng 650 PSC 
hoạt động. Tuy nhiên, một số tai nạn lớn và những thảm họa môi trường đã bắt đầu xuất hiện 
trong khu vực vùng nước cảng biển của NB. Do đó, năm 1997, cơ quan phụ trách về công tác 
PSC đã được thành lập. Sau khi cơ quan phụ trách được thành lập, số PSCO tăng lên hàng năm 
và hiện nay NB có 134 PSCO. Yêu cầu đối với những PSCO của NB cũng như hoạt động PSC 
của NB tuân thủ chính xác những hướng dẫn, yêu cầu của Tokyo MOU (số liệu trong bảng 5). 

Bảng 5. Số liệu kiểm tra PSC do Nhật Bản thực hiêṇ trong những năm gần đây 

Năm 
Số tàu kiểm 
tra lần đầu 

Số tàu kiểm 
tra tiếp theo 

Số tàu kiểm tra có 
khiếm khuyết 

Số khiếm 
khuyết 

Số tàu 
lưu giữ 

Tỷ lê ̣tàu 
lưu giữ (%) 

2009 4930 924 3328 17289 192 3.89 

2010 5308 1082 3578 16890 239 4.50 

2011 5076 993 3343 17689 217 4.28 

2012 5193 1066 3371 16340 237 4.56 

2013 5365 1003 3332 15467 199 3.71 

2.6. Kiểm tra nhà nước cảng biển tại Philippines  

Đặc điểm chung của công tác này tại Philippines, hoạt động PSC được thực hiện bởi lực 
lượng phòng vệ bờ biển. Đối với lực lượng phòng vệ bờ biển Philippines, công tác kiểm tra nhà 
nước cảng biển đã được luật hoá, thể hiện trong Biên bản ghi nhớ số 01-00 - PSC. Nêu rất rõ ràng 
về cơ quan chịu trách nhiệm chính, tránh hoạt động chồng chéo, những yêu cầu đối với lực lượng 
thực hiện công tác PSC cũng như mô tả chi tiết những yêu cầu công việc cần thực hiện bởi PSCO. 
Biên bản này cũng đưa ra quy trình chi tiết để thực hiện công tác kiểm tra tàu. PSCO của 
Philippines tốt nghiệp từ trường Phòng vệ bờ biển, sau đó lên tàu của lực lượng Phòng vệ bờ biển 
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để thực hành và nhận được các khoá đào tạo để tiến hành kiểm tra tàu theo cách thức vừa học 
vừa làm. Do đó, khi bắt đầu nhận nhiệm vụ, các PSCO của Philippine đều có trình độ máy trưởng, 
kỹ sư trưởng hoặc tương đương.  

Bảng 6. Số liệu kiểm tra PSC do Philippines thực hiêṇ 

Năm 
Số tàu kiểm 
tra lần đầu 

Số tàu kiểm 
tra tiếp theo 

Số tàu kiểm tra có 
khiếm khuyết 

Số khiếm 
khuyết 

Số tàu 
lưu giữ 

Tỷ lê ̣tàu 
lưu giữ (%) 

2009 2313 580 1949 11458 265 11.46 

2010 1785 357 597 2559 4 0.22 

2011 1812 342 499 1967 4 0.22 

2012 2004 390 458 1684 3 0.15 

2013 2128 409 422 1347 4 0.19 

3. Xử lý dữ liệu và đánh giá  

Kết quả kiểm tra tàu hàng năm: Từ các số liệu trong bảng 1 đến bảng 6 của các nước trên, 
tác giả thực hiện xử lý số liệu trên máy tính và xây dựng được các biểu đồ trên hình 3÷hình 6.  

Cụ thể trên hình 3 là số % tàu có khiếm khuyết/ tổng số tàu: Thì Nhật bản và phillipines là 
hai quốc gia tàu khiếm khuyết có chiều hướng giảm, Hồng Kông giảm từ năm 2009÷2011 nhưng 
lại tăng 2012, 2013; Singapore tăng từ năm 2009 ÷ 2011 nhưng giảm vào 2012, 2013; Úc thì tỉ lệ 
này ổn định nhất. Hình 4 là số khiếm khuyết trung bình/ 1 tàu có khiếm khuyết và hình 5 là số 
khiếm khuyết trung bình/ 1 tàu: Trung Quốc, Úc và Phillipines là ba quốc gia có số khiếm khuyết 
TB có chiều hướng giảm; hình 6 là tỷ lê ̣tàu bị lưu giữ (%): Tại Trung Quốc và Úc là hai nước có tỷ 
lệ cao từ 7%÷10%, tại Nhật bản thì ổn định quanh 4%, riêng tại Hồng Kông có chiều hướng gia 
tăng. Trong các đồ thị ta nhận thấy tại Phillipines các đường biểu diễn  đều có chiều hướng giảm, 
điều này có ý nghĩa tích cực vì lỗi trên tàu giảm nhiều, tuy nhiên cần phải tiếp tục đánh giá, kiểm 
tra để khẳng định tính bền vững của việc thực thi công tác trên. 

  

  Hình 3. Số % tàu có khiếm khuyết/ tổng số tàu      Hình 4. Số khiếm khuyết TB/ 1 tàu có khiếm khuyết 

   

           Hình 5. Số khiếm khuyết trung bình/ 1 tàu   Hình 6. Tỷ lê ̣tàu bị lưu giữ (%) 

Tuy nhiên xác định mức độ thực thi theo Thỏa thuận kiểm tra nhà nước cảng biển là tương 
đối vì Thỏa thuận là khuyến nghị kiểm tra các tàu biển nước ngoài đến cảng và việc kiểm tra tàu 
biển phải tuân theo quy tắc gọi là Cơ chế kiểm tra tàu - được sử dụng để phân loại và chấm điểm 
tính toán xem các tàu là tàu có nguy cơ cao (High Risk Ship), tàu tiêu chuẩn (Standard Ship), tàu 
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có nguy cơ thấp (Low Risk Ship) và tính toán ra khoảng thời gian (cửa sổ thời gian) có thể kiểm tra 
tàu; việc tính toán thực hiện hoàn toàn tự động bởi hệ thống kiểm soát dữ liệu. 

Ngoài ra việc kiểm tra tàu biển tại cảng biển các quốc gia đều có những đặc điểm chung 
rút ra từ mục 2 như sau: PSCO phải được quốc gia công nhận và có khả năng giao tiếp tiếng Anh 
tốt, đảm bảo giao tiếp được với thuyền viên, thủy thủ chính của tàu. PSCO phải là thuyền trưởng, 
máy trưởng hoặc có kinh nghiệm đi biển tương đương, hoặc hoàn thành khóa huấn luyện đặc biệt 
tại học viện được ủy quyền bởi Chính quyền hàng hải, nhằm đảm bảo có đủ khả năng chuyên môn 
và những kỹ năng cần thiết để tiến hành việc kiểm tra tàu. Những khóa đào tạo cho PSCO phải 
cung cấp đầy đủ kiến thức về những quy định của quốc tế và tuân thủ theo hướng dẫn từ khóa 
đào tạo mẫu của IMO dành cho hoạt động kiểm tra nhà nước cảng biển. Với số lượt tàu biển nước 
ngoài ra vào các cảng biển như thống kê, tỷ lệ kiểm tra tầu cho thấy số lượng Sỹ quan kiểm tra tàu 
biển tại các cảng biển lớn cần phải bổ sung, mặc dù về trình độ, kinh nghiệm đã đáp ứng được 
phần nào nhưng về số lượng không đủ để kiểm tra hết các tàu phải kiểm tra 

Kết quả trên phản ánh nỗ lực to lớn của các nước thành viên để tuân thủ Thỏa thuận 
TOKYO-MOU, tuy nhiên kết quả thì mỗi nước lại khác nhau do cả chủ quan và khách quan. Tuy 
nhiên theo thời gian xu hướng giảm khiếm khuyết và lưu trữ tàu là kết quả khả quan mà các chủ 
tàu và các nước đều mong muốn hướng tới trong đó có Nhật bản là nước đã thực hiện rất tốt. 

4. Kết luận 

Bài báo giới thiệu về đặc điểm nhân sự và kết quả kiểm tra của chính quyền cảng biển tại 
một số nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương như Singapore, TQ, HK, Úc, Nhật Bản, 
Philippines. Phân tích số liệu và đưa ra được các đánh giá nhằm tiếp tục nghiên cứu để có đầy đủ 
luận chứng trong việc đề xuất các giải pháp và áp dụng trong công tác kiểm tra tàu biển ở VN một 
cách chính xác và giảm thiểu các khiếm khuyết tàu chạy nội địa và tàu chạy quốc tế của Việt Nam. 
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CẤU TRÚC CỦA HỆ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU VÀ VẤN ĐỀ VỀ HỆ THỐNG CÓ 
PHẢN HỒI - ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN TÀU TIẾP CẬN 

THE STRUCTURE OF OPTIMAL CONTROL SYSTEM AND THE PROBLEM OF 
FEEDBACK - THE APPLICATION FOR SHIP CONTROL IN CLOSED 

APPROACH 
 

TS. NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG, PGS.TS. VŨ NGỌC BÍCH 
Trường ĐHGTVT TP Hồ Chí Minh 

Tóm tắt 
Bài báo trình bày cấu trúc của hệ điều khiển tối ưu và vấn đề về hệ thống có phản hồi và 
ứng dụng của chúng vào bài toán điều khiển tàu tiếp cận. Cụ thể là cấu trúc “mở” của bài 
toán tối ưu tác động nhanh và cấu trúc tối ưu tác động nhanh của hệ thống điều khiển có 
thông tin phản hồi. Các tác giả đã chứng minh quá trình lặp, là quá trình có thể được sử 
dụng để xác định luật điều khiển tối ưu tác động nhanh. 

Từ khóa: cấu trúc “mở”, cấu trúc tối ưu tác động nhanh, quá trình lặp. 
Abstract 

This paper presents the structure of optimized control system and problems feedback 
system and their applications for ship control in closed approach. Specifically, the “open” 
structure of the quick optimization problem and structure of optimal fast impact acting of 
control system with feedback. The authors have demonstrated the iterative process that 
can be used to determine the quick impact optimal control. 

Key words: “open” structure, structure of optimal fast impact, iterative process. 

http://www.tokyo-mou.org/
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1. Mở đầu 

Để xây dựng luật điều khiển tàu tiếp cận, tại nghiên cứu trước, các tác giả đã trình bày kết 
quả bài toán về bộ điều tốc tối ưu tác động nhanh đối với hệ thống tuyến tính có tham số không đổi 
[10]. Còn trong bài báo này các tác giả sẽ xét quá trình lặp, là quá trình có thể được sử dụng để 
xác định luật điều khiển tối ưu tác động nhanh. Những khó khăn trở ngại có liên quan đến phương 
pháp lặp đã cho sẽ được xem xét. Tuy nhiên các cách giải bằng phương pháp lặp sẽ không được 
nghiên cứu sâu, bởi chúng được coi là nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của một vấn đề mang tính 
ứng dụng. Các tác giả sẽ xét ở đây vai trò và công dụng của hệ thống có phản hồi. 

2. Cấu trúc của hệ điều khiển tối ưu và vấn đề về hệ thông tin phản hồi và ứng dụng của 
chúng vào bài toán điều khiển tàu tiếp cận 

2.1. Cấu trúc “mở” của bài toán tối ưu tác động nhanh 

Khi xét bài toán về bộ điều tốc tối ưu tác động nhanh đối với hệ thống tuyến tính có tham số 

không đổi, hệ ( ) ( ) ( )x t Ax t Bu t   được coi là hệ chuẩn tắc và luật điều khiển tối ưu tác động 

nhanh là có tồn tại (và là trình độc nhất [1÷3], [5]). Dưới đây từng quá trình lặp sẽ được mô tả từng 
bước, để theo đó ta có thể giải bài toán này.  

Cho hệ tuyến tính chuẩn tắc có các hệ số là hằng số như sau: 

 
( ) ( ) ( ), (0)x t Ax t Bu t x   

 
 (1) 

Với: Trạng thái hệ x(t) là vectơ n chiều; ma trận hệ thống А là ma trận không đổi có thứ 
nguyên bằng n x n; ma trận các hệ số trong các hàm điều khiển (“tăng cường”) B, là ma trận không 

đổi có thứ nguyên bằng n x r; luật điều khiển u(t) là vectơ r chiều; trạng thái đầu tiên của hệ thống  . 

Và cũng cho trước các điều kiện giới hạn đối với luật điều khiển: 

 
( ) 1, 1,2,...,ju t j r   đối với mọi t  (2) 

Để tìm được luật điều khiển tối ưu đưa   về 0, ta có thể làm như sau: 

Bước 1. Quy ước kí hiệu giá trị ban đầu khác không chưa biết của biến bố sung bằng η, sao 
cho: 

 
, 0  

 
 (3) 

Bước 2. Tính vec-tơ bổ sung ( )p t  theo hệ thức: 

 

'

( ) Atp t e    (4) 

Bước 3. Tính các biến điều khiển 1 2( ), ( ),..., ( )ru t u t u t  theo phương trình: 

 
( ) { , ( ) }j ju t sign b p t    (5) 

Bước 4. Giải phương trình (1) với trạng thái ban đầu   và luật điều khiển đã tính được ở 

bước 3. Do η chỉ xác định duy nhất vec-tơ điều khiển, còn   chỉ duy nhất xác định quỹ đạo (trong 

luật điều khiển đã cho), nên trạng thái ở tại từng thời điểm sẽ là hàm của cả  , và η. Để nhấn 

mạnh mối liên hệ phụ thuộc đó, nghiệm của phương trình (1) được ký hiệu bằng đại lượng: 

 , ( )x t    (6) 

Bước 5. Tính , ( )x t  . Nếu tồn tại một T là thời gian để đưa   về 0, sao cho: 

 , ( ) 0x T  
  

(7) 

thì luật điều khiển tìm được trong bước 3 sẽ cực trị và theo [6, 7] nó cũng sẽ là trình tối ưu 
tác động nhanh. Nếu điều kiện (7) không được thỏa mãn, thì cần phải thay đổi η trong bước 1 và 
làm nhắc lại toàn bộ quá trình, cho đến khi thỏa mãn được điều kiện đó mới thôi. Quá trình cuối đó 
cũng chính là quá trình lặp, bởi vì để tìm được luật điều khiển tối ưu tác động nhanh thì cần phải 
thay đổi giá trị ban đầu của η rất nhiều lần. Các giá trị đầu tiên và tiếp theo của η cần phải sao cho, 
để hệ thức (3) có thể thực hiện được [7], [9]. 

Toàn bộ trình tự tính toán từ bước 1 đến bước 5 đã được thể hiện trên hình 1 dưới dạng 
biểu đồ - khối. Các mũi tên kép mô tả “bước đi” của các tín hiệu vec-tơ, còn các mũi tên đơn - là 
chỉ các tín hiệu tích vô hướng. Biểu tượng “rơle” được dùng để kí hiệu phép toán “sign”. Các đầu 
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ra của “rơle” 1 2, ,..., rR R R  chính là những biến điều khiển 1 2( ), ( ),..., ( )ru t u t u t . Block có kí hiệu “biến 

đổi η” sẽ làm nhiệm vụ “đẩy ra” hay loại trừ ( )x t và sau một thời gian “vừa đủ” nào đó nó sẽ 

quyết định có nên đưa và hệ thống giá trị mới của η hay không. 

 

Hình 1. Cấu trúc “mở” của bài toán tối ưu tác động nhanh 

Trong quá trình đó sẽ nảy sinh hai vấn đề là: 

1. Cần chờ đợi bao lâu trước khi thay đổi η? 

2. Phải chọn thế nào giá trị mới của η, khi phải dựa vào các giá trị đã sử dụng trước đó và 

giá trị khẩu độ “trượt” giữa ( )x t và 0? 

Câu trả lời cho những câu hỏi đó chính là đối tượng của nhiều nghiên cứu khảo nghiệm dựa 
trên các phương pháp lặp; các phương pháp cuối đó ta không xét tới, vì chúng đã vượt ra ngoài 
phạm vi của nghiên cứu. Bởi vì những phương pháp đó rất phức tạp và yêu cầu phải có cả một 
trung tâm máy tính với dung lượng bộ nhớ rất lớn và tốc độ xử lí cao để phục vụ. 

2.2. Cấu trúc tối ưu tác động nhanh của hệ thống điều khiển có phản hồi 

Phương pháp đã xét ở trên là phương pháp điều khiển không có thông tin phản hồi. Nói 
cách khác, với trạng thái ban đầu cho trước, ta cần phải tìm một luật điều khiển tối ưu tác động 

nhanh 
*( )u t , phụ thuộc vào trạng thái ban đầu   và thời gian t. Đó là luật điều khiển không bị phụ 

thuộc vào các giá trị hiện thời của ( )x t  khi 0t  . Nhược điểm về luật điều khiển không có thông tin 

phản hồi người ta đã biết nhiều. Trở ngại bổ sung liên quan đến dạng tính toán này bao gồm như 
sau. Giả sử các giá trị riêng của ma trận hệ A có những phần số âm thực tế đáng kể, nghĩa là hệ 

thống ổn định. Lúc đó hệ động học kèm theo
'( ) ( )p t A p t   sẽ không ổn định, bởi vì các giá trị 

riêng của ma trận 'A  lại có các phần tử đáng kể. Như vậy, “sai lệch” nhỏ trong giá trị ban đầu của 
tham biến bổ sung của η sẽ “lớn lên” theo chiều tăng thời gian và có thể làm cho luật điều khiển đã 
tính toán có những sai lệch lớn so với giá trị tối ưu. Do đó điều bổ ích là nên nghiên cứu xem có 

thể thu được một luật điều khiển tối ưu tác động nhanh 
*( )u t (trong khoảng thời gian t) như một 

hàm trạng thái 
*( )x t  (trong cùng khoảng thời gian t đó) hay không. Nếu điều đó là có thể, thì lúc đó 

ta sẽ thu được một hệ tối ưu có thông tin phản hồi, với đặc điểm là nó hoàn toàn có thể được xác 
định bởi trạng thái của nó ở bất kì thời điểm nào. 

Như vậy là có tồn tại một “hàm chuyển vị” 
*[ ( )]h x t  như thế [1], [2], sao cho luật điều khiển 

tối ưu tác động nhanh 
*( )u t  có thể được biểu diễn bằng công thức: 

 
* *( ) { [ ( )]}u t SIGN h x t 

 
(8) 

Và phương trình (8) thường được gọi là định luật điều khiển với thông tin phản hồi. Tiếp 
theo ta tiến hành khẳng định phương trình (8) bằng phương pháp heuristic [5], [9] sử dụng kinh 
nghiệm. 

Giả sử 
*( )x t - Là trạng thái trên quỹ đạo tối ưu đi từ   về 0,  là thời gian cực tiểu, kí hiệu 

*( )p t  là giá trị của tham biến bổ sung tại cùng thời điểm đó. Lúc đó rõ ràng là hệ thức sau sẽ được 

thỏa mãn:  
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*

** * ( ) * ( ) ' *( ) 0 ( ) { ( )}

T

A T t A t

t

x T e x t e BSIGN B p d    
 
   
 
 

   (9) 

Bởi vì ma trận 
*( )A T te 

 không suy biến, cho nên: 

 

*

* ( ) ' *( ) { ( )}

T

A t

t

x t e BSIGN B p d    
 

(10) 

Tuy nhiên 

 

'* ( ) *( ) ( ),A tp e p t t   
 

 (11) 

Thời gian *T t , là thời gian cần để chuyển dịch 
*( )x t  về 0, sẽ phải là một hàm số của 

*( )x t

, nghĩa là: 

 
* *[ ( )]T t x t 

  
(12) 

 Trên cơ sở của (12) và (11) có thể đi đến kết luận là, biểu thức (10) sẽ quyết định sự 

tương quan giữa 
*( )x t  và 

*( )p t , mà nó có thể viết dưới dạng như sau: 

 
* * *( ) [ ( )]p t p x t  (13) 

Vì 
* ' *( ) { ( )}n t SIGN B p t  , nên từ các công thức (12) và (8) ta được: 

 
* ' * *[ ( )] [ ( )]h x t B p x t   (14) 

Như vậy, sự tồn tại của hàm chuyển vị đã được chứng minh. Và mọi bài toán đang xét đều 

liên quan đến vấn đề phải tìm hàm chuyển vị đó. Còn hàm chuyển vị thì luôn được xác định nhờ 

vào “siêu mặt chuyển vị” trong không gian trạng thái (hay tọa độ pha) của hệ thống [4]. 

Sơ đồ khối của hệ tối ưu có phản hồi đã được thể hiện hình 2. Các hàm số 

1 2( ), ( ),..., ( )nx t x t x t  luôn được đo tại mỗi thời điểm và được đưa vào máy tính. Đầu ra của máy tính 

là các hàm chuyển vị 1 2[ ( )], [ ( )],..., [ ( )]rh x t h x t h x t , mà sau đó chúng được đưa tới các rơle (Ideal 

relay) 1 2, ,..., rR R R  để thu nhận các biến điều khiển tối ưu tác động nhanh. 

 

Hình 2. Cấu trúc tối ưu tác động nhanh của hệ thống điều khiển có phản hồi [8] 

Việc tiếp nhận các hàm 1[ ( )],..., [ ( )]rh x t h x t  và khai triển thực hiện chúng sẽ chính là cơ sở 

của bài toán về luật điều khiển tối ưu tác động nhanh [8].  

3. Kết luận 

Thông qua giải bài toán về bộ điều tốc tối ưu tác động nhanh đối với hệ thống tuyến tính có 

tham số không đổi, mà tại đó hệ ( ) ( ) ( )x t Ax t Bu t  được coi là hệ chuẩn tắc và luật điều khiển tối 

ưu tác động nhanh là có tồn tại. Quá trình lặp để giải bài toán với năm bước, phương pháp điều 
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khiển không có phản hồi và cấu trúc tối ưu tác động nhanh của điều khiển có phản hồi đã được 

xem xét. Việc so sánh hai phương pháp đã cho thấy sự tồn tại của hàm chuyển vị, đó chính là ứng 

dụng vào bài toán điều khiển tàu tiếp cận. Một số phương pháp tìm kiếm các hàm chuyển vị và sự 

mô tả các dạng hàm phi tuyến cần thiết cho triển khai kĩ thuật các hệ thống tối ưu tác động nhanh 

sẽ được các tác giả trình bày trong nghiên cứu tiếp theo. 
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THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA TÀU BIỂN TẠI VIỆT NAM 
IMPLEMENTATION OF PORT STATE CONTROL IN VIETNAM 

 

TS. LÊ QUỐC TIẾN 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

 
Tóm tắt 

Việt Nam chính thức là thành viên của Thỏa thuận kiểm tra nhà nước tại cảng biển khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương (TOKYO MOU) từ 01/01/1999. Tuy nhiên, đội tàu Việt 
Nam luôn là đội tàu có tỷ lệ bị lưu giữ cao. Vậy những tồn tại đó bắt nguồn từ đâu? Bài 
viết này cung cấp thông tin về thực trạng triển khai công tác kiểm tra PSC tại Việt Nam. 

 Abstract 
Vietnam became an official member authorities of the Memorandun of Understanding on 
Port State Control (PSC) in the Asia - Pacific region (Tokyo MOU) since 01/01/1999. 
However, the ratio of detention of Vietnamese fleet is often high. What is the cause of  
this matter? This article introduces the implementation of PSC in Vietnam.  

Key words: TOKYO MOU, PSC, Implementation, Ships, Vietnam  

1. Đặt vấn đề 

Cảng vụ Hàng hải (CVHH) là đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam (CHHVN), là cơ 
quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và thực hiện việc kiểm tra 
điều kiện an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho tất cả các tàu biển ra, 
vào hoạt động trong vùng nước cảng biển của Việt Nam (VN) [1], [5]. Các công trình [6÷8] đã 
nghiên cứu từng mặt về công tác kiểm tra PSC cho đến thời điểm công bố 8/2013. Đến năm 2014 
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việc bảo đảm an toàn hàng hải (ATHH) có những chuyển biến rõ rệt với số vụ tai nạn và số người 
chết, mất tích giảm mạnh (gần 50% so với năm 2013), an ninh cảng biển tiếp tục được duy trì, đội 
tàu biển VN được ra khỏi Danh sách đen của Tokyo MOU sau 15 năm nỗ lực của các bên liên 
quan và là thành quả này ghi nhận nỗ lực hết sức to lớn của toàn bộ cộng đồng hàng hải VN trong 
các năm qua quyết liệt triển khai thực hiện thành công Chỉ thị số 09/CT-BGTVT ngày 24/10/2011 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tàu biển 
VN bị lưu giữ PSC ở nước ngoài, và Đề án “Đưa đội tàu biển VN ra khỏi danh sách đen của 
Tokyo-MOU vào cuối năm 2014” được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 
1133/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 5 năm 2013. Năm 2014 số tàu biển của VN bị lưu giữ tại cảng 
biển nước ngoài chỉ còn 3,55% [10]. Kết quả này đã giúp đội tàu biển VN thoát khỏi “danh sách 
đen”, bỏ qua “danh sách xám” để bước thẳng vào “danh sách trắng”. Theo đánh giá của Tokyo-
Mou, đội tàu biển VN đang ở thứ hạng cao hơn nhiều nước, trong đó có Ấn Độ, Thái Lan, 
Indonesia, Philippines, Liên bang Nga, Italia,… Tuy nhiên, ở trong nước công tác kiểm tra tàu biển 
để đảm bảo ATHH, an ninh hàng hải cũng đang tồn tại một số bất cập, một số mặt chưa đáp ứng 
với yêu cầu phát triển; đội tàu biển VN với tình trạng kỹ thuật còn hạn chế, còn tiềm ẩn nhiều nguy 
cơ mất ATHH. Ví dụ vụ tàu Phúc Xuân 68 chìm sau khi đâm va với tàu Nam Vỹ 69 tại vùng biển 
tỉnh Khánh Hòa, VN. Như vậy tai nạn hàng hải luôn luôn rình rập và nguy cơ xuất hiện, do đó công 
tác kiểm tra tàu biển ở VN, càng phải chú trọng, sát sao để sinh mạng con người được an toàn khi 
hoạt động trên biển. Trong đó những khó khăn khách quan và chủ quan như là nhân lực hay cơ sở 
vật chất,… hiện nay đang tạo ra nhiều thách thức trong công tác kiểm tra tàu biển tại VN. 

2. Thực trạng triển khai công tác kiểm tra tàu biển tại Việt Nam 

2.1. Thực trạng về văn bản qui phạm pháp luật về công tác kiểm tra tàu biển 

Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển, 1974 - SOLAS 74; Điều 21, 
Công ước quốc tế về mạn khô, 1966 (LOADLINE 66); Điều 5, 6 Công ước quốc tế về phòng ngừa 
ô nhiễm môi trường từ tàu, 1973/1978 (MARPOL 73/78); Quy định 8A, Phụ lục I Marpol 73/78;  
Quy định 15, Phụ lục II Marpol 73/78;  Quy định 8, Phụ lục III Marpol 73/78; Quy định 8, Phụ lục V 
Marpol 73/78; Quy định 10, Phụ lục VI Marpol 73/78; Quy định 11, Phụ lục VI Marpol 73/78; Điều 
X, Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp Giấy chứng nhận và trực ca của thuyền viên 
1978 (STCW 78); Quy định I/4, Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp Giấy chứng nhận 
và trực ca của thuyền viên 1978 (STCW 78); Điều 12, Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển 
1969 (Tonnage 69); Điều 4, Công ước ILO No. 147;  Điều 11, Công ước AFS 2001. 

2.2. Thực trạng hệ thống cảng biển VN 

Tính đến 31/12/2014, VN có tổng cộng 44 cảng biển các loại, trong đó có 14 cảng biển loại I, 
IA, 17 cảng biển loại II và 13 cảng biển loại III bao gồm khoảng 219 bến cảng với gần 44 km cầu 
cảng và hàng chục khu chuyển tải. Đã hình thành các cụm cảng nước sâu tại ba miền Bắc, Trung, 
Nam phục vụ cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa và phát triển kinh tế của đất nước. Năm 2014 sản 
lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển VN đạt 370,3 triệu tấn, tăng 14%, trong đó hàng 
container đạt 10,24 triệu TEUs, tăng 20,1% so với năm 2013 và là năm đạt sản lượng cao [4].  

2.3. Thực trạng đội tàu biển VN 

Đến 15/12/2014, đôị tàu Viêṭ Nam quản lý có 1.840 tàu (bảng 1) với tổng trọng tải 7,3 triệu 
DWT. Cơ cấu chưa hợp lý, đặc biệt tàu công-ten-nơ trong tổng trọng tải đội tàu là rất thấp chỉ với 
32 tàu công-ten-nơ chỉ chiếm 3,81% còn thế giới là 14%. Số chủ tàu nhiều nhưng năng lực tài 
chính, trình độ quản lý còn hạn chế.        

Bảng 1. Số lượng tàu vận tải biển Việt Nam năm 2014 
 

TT Loại tàu 
Số lượng (chiếc) Dung tích (GT) Trọng tải (MT) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1 Tàu chở hàng rời 165 162 1.126.594 1.130.793 1.866.408 1.895.132 

2 Tàu chở hàng bách hóa 1.002 1.043 1.575.580 1.763.856 2.724.981 3.045.016 

3 Tàu chở công-ten-nơ 28 32 182.874 230.203 236.673 280.540 

4 Tàu chở khách và hàng 40 45 7.228 7.803 3.063 3.527 

5 Tàu cao tốc 8 8 1.076 1.076 307 307 

6 Tàu hóa chất + dầu 19 24 105.593 185.845 202.792 281.311 
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7 Tàu dầu 127 132 970.478 1.080.811 1.563.044 1.695.044 

8 Tàu khí hóa lỏng 10 9 27.805 26.806 28.516 27.475 

9 Các loại tàu khác 394 385 383.987 231.298 360.706 125.753 

 Tổng cộng 1.793 1.840 4.381.215 4.658.491 6.986.490 7.354.105 

Về chủ sở hữu tàu VN, tính đến 15/12/2014 có 597 chủ tàu thuộc mọi thành phần kinh tế, 
trong đó chỉ có 33 chủ tàu sở hữu đội tàu có tổng trọng tải trên 10.000 DWT, còn lại là đội tàu nhỏ 
thuộc các thành phần kinh tế tư nhân, nhỏ lẻ tại các địa phương... Trong số 33 chủ tàu lớn có đến 
25 chủ tàu thuộc 4 tập đoàn kinh tế lớn như: Tổng công ty hàng hải VN (Vinalines), Tập đoàn Dầu 
khí VN (Petro-VietNam), Tổng Công ty Xăng dầu VN (Petrolimex) và Tổng công ty Công nghiệp 
tàu thuỷ (SBIC), còn hơn 500 chủ tàu nhỏ nhưng chỉ quản lý 27% tổng trọng tải đội tàu [4]. 

2.4. Thực trạng đội ngũ Sỹ quan kiểm tra tàu biển 

Theo Tokyo MOU [6] và Thông tư 54 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn Sỹ 
quan kiểm tra tàu biển. Thực tế trình độ, năng lực và công tác đào tạo được thống kê như sau: 

2.4.1. Thực trạng trình độ, năng lực của các Sỹ quan kiểm tra tàu biển  

Thực trạng trình độ, năng lực: Để bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô 
nhiễm môi trường; đồng thời thực hiện nghĩa vụ của một nước có biển, có cảng và là thành viên 
của tổ chức IMO, Tokyo MOU, cơ quan đại diện là CHHVN đã thành lập đội ngũ Sỹ quan kiểm tra 
tàu biển VN, sỹ quan kiểm tra Nhà nước cảng biển (PSCO), số liệu năm 2014 trên bảng 1 và 2 [1], 
[2].  

Bảng 1. Trình độ học vấn của Sỹ quan kiểm tra tàu biển 
Bảng 2. Sỹ quan kiểm tra tàu biển đã 
đảm nhận chức danh thực tế trên tàu 

TT 
Đại 
học 

Cao 
đẳng 

Trung 
học 

Tiếng 
Anh 

Vi tính 
Tổng 
cộng 

Thuyền 
trưởng 

Máy 
trưởng 

Sỹ quan 
boong 

Sỹ quan 
máy 

Sỹ quan Kiểm 
tra tàu biển 

VN 
102 05 04 B A 111 08 07 32 15 

PSCO 133 02 00 B A 135 07 05 33 06 

2.4.2. Thực trạng công tác đào tạo phát triển Sỹ quan kiểm tra tàu biển tại VN 

Căn cứ theo Muc̣ 5 của Biên bản Tokyo MOU về các chương trình huấn luyêṇ và hôị thảo 
thì “Các Chính quyền hàng hải sẽ nỗ lực để thiết lâp̣ các chương trình đào taọ và hôị thảo cho Sy ̃
quan kiểm tra nhà nước cảng biển” [6], CHHVN dựa vào những nỗ lực của mình và sự hỗ trợ từ 
Ban thư ký Tokyo MOU đã tổ chức nhiều khóa đào taọ PSCOs trong nước cho các nhân viên cảng 
vu.̣ Việc đào tạo hiện nay với các yêu cầu rất chuyên sâu về chuyên môn, sự hiểu biết rộng về các 
quy định của công ước quốc tế về an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường 
biển, bên cạnh đó, các quy định này được nâng cao và cập nhật bổ sung liên tục. Tuy nhiên theo 
Ban thư ký Tokyo MOU, các khóa đào taọ cho Sy ̃quan kiểm tra nhà nước cảng biển đều phải do 
các chuyên gia của Tổ chức đề cử. Các bài giảng chưa được thống nhất, hầu hết đều từ các kinh 
nghiêṃ của các PSCO đúc kết laị. Đến năm 2014, việc đào tạo ở VN cũng gặp phải khó khăn 
tương tự, các khóa tập huấn đa phần là do các PSCO có kinh nghiệm giảng dạy, không có mẫu cụ 
thể, đa phần là trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau hoặc dựa theo các hướng dẫn của Tokyo 
MOU. Ngoài ra viêc̣ phối hợp giữa các cơ quan liên quan như Bô ̣Giao thông vâṇ tải, Bô ̣Ngoaị 
giao, Bô ̣Tài chính còn nhiều bất câp̣, viêc̣ xin tổ chức các khóa đào taọ có yếu tố nước ngoài mất 
rất nhiều thủ tuc̣ và thời gian (mỗi năm 2 khóa tập huấn). 

2.5. Thực trạng triển khai thực hiện công tác kiểm tra tàu biển ở VN 

2.5.1. Kiểm tra Nhà nước cảng biển (PSC) 

Những năm đầu tham gia VN triển khai PSC tại 6 CVHH và đến nay đã mở rộng ra 13 trong 
tổng số 25 cảng vụ hàng hải. Số lượng PSCO được đào tạo, huấn luyện gia tăng cả về chất lượng 
và số lượng phần nào đáp ứng được các yêu cầu của Tokyo MOU. Số lượng lượt tàu biển được 
kiểm tra bởi VN được gia tăng hàng năm (Bảng 3, 4). Các tàu biển bị lưu giữ qua kiểm tra phản 
ánh đúng tình trạng an toàn của con tàu và trong thời gian tới VN tiếp tục nâng cao tỉ lệ kiểm tra 
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các tàu biển đến VN [3]. Năm 2010, VN đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị của Ủy ban 
Tokyo MOU lần thứ 20 tại Hà Nội, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Tàu biển nước ngoài khi 
đến các cảng biển VN đều phải chịu sự kiểm tra theo các quy định của pháp luật VN và công ước 
quốc tế mà VN là thành viên, nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm 
môi trường; đồng thời tiến tới loại bỏ, không cho phép tàu dưới tiêu chuẩn được hoạt động. 

Bảng 3. Thống kê tàu qua các cảng biển    Bảng 4. Tàu nước ngoài được kiểm tra tại VN 

 

 

TT Năm 
Số lượt tàu Phương tiện 

Sông (TẤN.PT) Tàu nội Tàu ngoại 
 

1 2010 49.260 70.483 28.203.876 

2 2011 48.376 81.626 27.460.795 

3 2012 52.045 46.856 37.186.655 

4 2013 51.812 33.928 40.685.472 

5 2014 58.134 35.604 67.408.572 
 

Năm 
Số lượt 
tàu kiểm 

tra 

Số lượt tàu 
có khiếm 

khuyết 

Số 
khiếm 
khuyết 

Số tàu 
lưu giữ 

Tỉ lệ % 
lưu giữ 

2014 1868 942 3688 09 0.64 

2013 1903 883 3709 21 1.46 

2012 1689 759 3481 37 2.87 

2011 1523 691 3196 36 3.29 

2010 1410 734 3685 52 5.06 

 

2.5.2. Kiểm tra tàu biển VN 

25 CVHH trong cả nước thực hiện việc kiểm tra điều kiện an toàn, an ninh hàng hải và 
phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho các tàu biển hoạt động trong vùng nước cảng biển của VN. 
Mỗi năm hệ thống cảng biển VN đón nhận hàng chục nghìn lượt tàu biển ra vào làm hàng (bảng 
3), tỉ lệ các tàu biển được kiểm tra bởi các sỹ quan kiểm tra tàu biển VN còn ít, minh họa ở bảng 5 
[4], [10].  

Bảng 5. Tàu biển VN được kiểm tra tại VN  
Bảng 6. Tàu biển VN bị kiểm tra ở                       

quốc tế 

Năm 

Tàu biển VN chạy nội địa Tàu biển VN chạy quốc tế Tàu biển VN chạy quốc tế 

Số lượt 

tàu kiểm 
tra 

Số tàu có 

khiếm 
khuyết 

Tổng số 

khiếm 
khuyết 

Số lượt 

tàu kiểm 
tra 

Số tàu có 

khiếm 
khuyết 

Tổng số  

khiếm 
khuyết 

Số lượt 

tàu kiểm 
tra 

Số tàu có 

khiếm 
khuyết 

Tổng số  

khiếm 
khuyết 

Số tàu 

bị lưu 
giữ 

Tỷ lệ tàu 

bị lưu 
giữ 

2014 1312 1291 2.833 924 839 10521 733 509 2262 26 3,55% 

2013 1175 1139 8750 975 871 9351 767 558 2879 47 6,13% 

2012 1007 967 9981 1476 1314 16798 785 564 3130 54 6,88% 

2011 348 339 11192 342 324 3906 738 589 3881 91 12,33% 

Nhận xét : Từ bảng 4, 5 ta có tính được % tàu nước ngoài được kiểm tra từ 2008÷2014 là 
1,23%, 3,58%, 4,41%, 4,66%, 5,40%, 5,97% chiếm tỉ lệ nhỏ; tỉ lệ các tàu biển VN có khiếm khuyết/ 
Số lượt tàu kiểm tra 2011, 2012, 2013 là 0,974, 0,960, 0,969 (chạy nội địa) và 0,947; 0,890; 0,893 
(chạy quốc tế); tỉ lệ tổng số khiếm khuyết/ số lượt tàu kiểm tra 2011, 2012, 2013 là 8,14; 8,74; 8,49 
(chạy nội địa) và 11,4; 11,3; 9,59 (chạy quốc tế); tương ứng tàu nước ngoài là 0,452; 0,449; 0,463 
và 2,10; 2,01; 1,92. Như vậy số tỉ lệ tổng khiếm khuyết của tàu nước ngoài ít hơn khoảng 4 lần tàu 
VN, tỉ lệ các tàu biển VN có khiếm khuyết/ số lượt tàu kiểm tra của tàu nước ngoài ít hơn khoảng 2 
lần tàu VN và tỉ lệ phần trăm lưu giữ tàu nước ngoài giảm theo từng năm.  

3. Một số nguyên nhân hạn chế  

Từ các số liệu trên bảng 1, 2, có số lượng các sỹ quan kiểm tra tàu biển VN và PSCO hiện 
nay là tương đối nhiều tuy nhiên trên thực tế phân bố ở 25 CVHH, mỗi CVHH chỉ có từ 03 đến 05 
sỹ quan kiểm tra tàu biển nên khi so với số lượng tàu biển ra, vào tại một số khu vực thì dẫn đến 
sự chênh lệch rất lớn (như Quảng Ninh, Hải Phòng, Vũng Tàu, Thành phố HCM) còn thiếu người 
để kiểm tra tất cả các tàu biển VN; trong khi đó một số nơi có số lượt tàu thuyền ra vào ít (như 
Thái Bình, Nam Định, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau), số người kiểm tra tàu trở nên dư thừa...  

Theo quy định của quốc tế, cho phép quốc gia có cảng thu phí kiểm tra tàu biển từ lần thứ 2 
trở đi. Hiện tại ở VN công tác kiểm tra tàu biển nước ngoài (PSC) được triển khai thực hiện không 
thu phí. Điều này cũng làm hạn chế hoạt động của các PSCO trong việc triển khai thực hiện công 
tác kiểm tra tàu do các tàu neo đậu ở vùng neo hoặc tàu cập cầu xa trụ sở của CVHH. 

Nhiệm vụ đào tạo sỹ quan kiểm tra tàu biển đã được giao cho trường Cao đẳng hàng hải 1 
và Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố HCM, với giáo trình theo chương trình mẫu của IMO (năm 
2000) đến nay đã có rất nhiều sửa đổi, bổ sung của các công ước và các quy định liên quan. 
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Ngoài ra, sỹ quan kiểm tra tàu biển VN đa phần là những người thiếu kinh nghiệm đi biển một số 
còn chưa đáp ứng được yêu cầu, các khóa học chỉ mới cung cấp các kiến thức cơ bản về công 
ước, về quy trình kiểm tra tàu, thiếu các chuyên gia hướng dẫn chuyên sâu công tác kiểm tra tàu. 

Hệ thống tiêu chuẩn, quy phạm yêu cầu kỹ thuật an toàn trang thiết bị của phương tiện thủy 
nội địa và tàu hoạt động ven biển, trên biển còn khá thấp. Nhiều chủ tàu chỉ quản lý một đến hai 
con tàu; năng lực, trình độ quản trị và sự am hiểu các quy định pháp luật về an toàn, an ninh hàng 
hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển rất thấp, thậm chí có nhiều chủ tàu không hề có kiến 
thức chuyên ngành hàng hải. Đội ngũ sỹ quan, thuyền viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và 
kinh nghiệm đi biển không đồng đều; khả năng ngoại ngữ kém. Ý thức chấp hành pháp luật khi 
tham gia giao thông hàng hải của người điều khiển phương tiện, đặc biệt đối với phương tiện thủy 
nội địa khi hoạt động ven biển còn rất thấp. Việc phối kết hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước 
về hàng hải, đường thủy nội địa và các cơ quan, đơn vị tại địa phương trong việc đào tạo, cập nhật 
kiến thức chuyên môn, pháp luật hàng hải cho các đối tượng trên còn chưa tốt… Việc thực thi 
công vụ của một số cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan còn chưa nghiêm, cả nể hay châm chước, 
có sự lơ là, chưa mẫn cán; sự phối kết hợp giữa các cơ quan quản lý còn nhiều hạn chế nên chưa 
tạo được sự đồng bộ, nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp của chủ tàu và thuyền viên. 

Còn một số cảng biển ngoài khơi, trong khi phương tiện để ra các cảng biển này chưa có 
hoặc có nhưng rất khó khăn và tốn kém để ra được các bến cảng này, do đó tất cả các tàu làm 
hàng ở các cảng ngoài khơi đều không được kiểm tra, giám sát bởi cảng vụ hàng hải.  

4. Các giải pháp [8÷10] 

Cục Hàng hải Việt Nam: 

Kiểm tra nghiêm ngặt các tàu biển; không cho rời cảng khi chưa khắc phục các khiếm 
khuyết; 

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ của các sỹ quan kiểm tra tàu biển đáp ứng được các yêu cầu của Thoả thuận khu vực 
Châu Á- Thái Bình Dương (Tokyo MOU) và Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO); giáo dục đạo đức, 
nghề nghiệp cho các sỹ quan kiểm tra tàu biển và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; 

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thi, cấp giấy chứng nhận chuyên môn cho các sỹ 
quan; 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo; kiến nghị, xử lý kịp thời sai sót. 

Rà soát, trình Bộ sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác này; 

Cục Đăng kiểm Việt Nam: 

Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá bổ sung đối với các tàu và công ty có tàu bị lưu giữ 
PSC; 

Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; giáo 
dục đạo đức, nghề nghiệp cho các đăng kiểm viên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; 

Rà soát, sửa đổi, nâng cao chất lượng công tác đánh giá và cấp giấy chứng nhận đổi với hệ 
thống quản lý an toàn của tàu và công ty theo Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (Bộ luật ISM); 

Các cơ sở đào tạo sỹ quan, thuyền viên: 

Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đào tạo, huấn luyện và đội ngũ giảng viên đáp ứng các yêu 
cầu của Công ước STCW 78/95 và các sửa đổi, bổ sung của Công ước này; Chấn chỉnh công tác 
huấn luyện, thi sỹ quan hàng hải để nâng cao chất lượng đội ngũ thuyền viên. 

Các công ty kinh doanh vận tải biển (chủ tàu): 

Thực thi nghiêm ngặt các quy định văn bản pháp luật liên quan đến PSC; 

Thực hiện nghiêm chế độ duy tu, bảo dưỡng tàu và các trang thiết bị của tàu để bảo đáp 
ứng đầy đủ các quy định về an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường của IMO; 

Tăng cường chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ và ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên công ty và sỹ quan, thuyền viên; 

Thực hiện nghiêm các quy định của VN về điều kiện sống, làm việc trên tàu của thuyền viên; 

Thanh toán lương và các chế độ khác; bảo đảm các chế độ, quyền lợi cho thuyền viên. 
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5. Kết luận 

Với thực tế là đội tàu VN luôn là đội tàu có tỷ lệ bị lưu giữ cao và thời gian qua với nỗ lực 
cao đã thoát khỏi danh sách đen của TOKYO MOU. Tuy nhiên với thực trạng công tác kiểm tra tàu 
biển tại VN nêu trên cho thấy còn nhiều bất cập đến từ các yếu tố khách quan cho đến yếu tố chủ 
quan, với việc phân tích kết quả kiểm tra PSC tại VN trong trong thời gian, bài báo đã cung cấp 
cho độc giả cái nhìn tổng quan về thực trạng kỹ thuật hạn chế công tác PSC tại Việt Nam. 

Việc đánh giá chủ yếu dựa trên kết quả kiểm tra PSC giai đoạn 2010 - 2014 có thể chưa nêu 
rõ được toàn bộ bức tranh tại Việt Nam, tuy nhiên nó cũng nêu bật lên những nét chính trong công 
tác kiểm tra tàu biển tại VN. Kết quả nghiên cứu này phản ánh trong những năm qua khi cả hệ 
thống vào cuộc để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tàu biển, khi tại VN công tác này làm tốt 
thì khả năng bị lưu giữ của Tàu biển VN chạy quốc tế đã giảm nhiều (bảng 6). Đây cũng chính là 
cơ sở để khẳng định các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội tàu VN, góp phần 
đảm bảo phát triển kinh doanh tàu biển, tăng cường uy tín của đội tàu VN trên thị trường quốc tế. 
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Tóm tắt 
Trong bài báo, nhóm tác giả đề xuất và thử nghiệm giải pháp thông tin cho hệ thống quản 
lý và giám sát tàu biển dựa trên các thông tin thu được từ các hệ thống tự động nhận 
dạng AIS (Automatic Identification System), Radar và hệ thống định vị GPS (Global 
Positioning System). Các dữ liệu được thu thập từ các mô đun được đóng gói vào bản tin 
60 bytes, được điều chế theo phương pháp GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) và 
gửi về trung tâm qua băng tần VHF (Very High Frequency). Tại trung tâm, thông tin của 
tàu được xử lý và hiển thị trên hải đồ số. Bằng giao diện trực quan và dễ sử dụng, trung 
tâm có thể quản lí, giám sát các thông tin của tàu đồng thời gửi các thông tin trở lại cho 
tàu. 

Abstract 
In this paper, the authors presented a solution and built a system for management and 
navigation ship based on information obtained fromAutomatic Identification System (AIS), 
Radar and Global Positioning System (GPS).The information of ship is received by AIS, 
radar and GPS module then packaged into a message by Gaussian Minimum Shift 
Keying (GMSK) modulation techniqueand transmitted forward to the centre on VHF 

http://www.tokyo-mou.org/
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band.In the Base Station the information of ship is processed by digital map software, 
through friendly interface, easy to used, centre operator can send the management 
information backward to ship. 

Key words: AIS, GPS, GMSK, Management and navigation ship, Digital map 

1. Mở đầu 

Hiện nay, trong nước đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến công nghệ định vị vệ 
tinh phục vụ quản lý các trang thiết bị, phương tiện đường bộ. Các ứng dụng này dựa trên cơ sở 
các thiết bị định vị vệ tinh, các công nghệ cảm biến (như cảm biến gia tốc, cảm biến rung động…) 
để đọc thông tin và xử lý tại chỗ. Khi cần xử lý tập trung, thông tin được truyền về các trung tâm xử 
lý để tổ chức quản lý và điều hành. Trên biển, việc quản lý, giám sát tàu thuyền cũng dần được 
đưa vào hệ thống thông qua các trang thiết bị tiên tiến như GPS [1], radar [2], AIS [3],...Tuy nhiên, 
việc truyền nhận thông tin chủ yếu được thực hiện thông qua hệ thống thông tin di động, điều này 
giới hạn phạm vi hoạt động cũng như tăng chi phí vận hành của hệ thống. Bên cạnh đó, tại các 
trung tâm, các phần mềm ứng dụng hệ thông tin địa lý cùng với việc số hóa dữ liệu địa lý chưa 
thực sự được ứng dụng sâu sắc và hiệu quả. 

Bài báo tập trung vào việc đề xuất và thử nghiệm giải pháp thông tin cho hệ thống quản lý 
và giám sát tàu biển dựa trên các thông tin thu được từ các hệ thống tự động nhận dạng AIS, hệ 
thống Radar và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Các dữ liệu được thu thập từ các mô đun được 
đóng gói vào bản tin 60 bytes, được điều chế theo phương pháp GMSK và gửi về trung tâm qua 
băng tần VHF. Tại trung tâm, thông tin của tàu sẽ được xử lý và hiển thị trên hải đồ số. Bằng giao 
diện trực quan và dễ sử dụng, trung tâm có thể quản lí, giám sát các thông tin của tàu đồng thời 
gửi các thông tin trở lại cho tàu. 

Nội dung bài báo bao gồm 04 mục, mục I - Mở đầu, tập trung vào việc phân tích các đặc tả 
và yêu cầu của bài toán quản lí, giám sát tàu biển. Mục II - Thiết kế hệ thống, đưa ra mô hình, kiến 
trúc hệ thống. Mục III - Xây dựng hệ thống và mục IV - Kết luận, là những đánh giá cũng như 
hướng phát triển tiếp theo của hệ. 

2. Thiết kế hệ thống 

Hệ thống quản lý, giám sát tàu được chỉ ra trong hình 1, hệ thống bao gồm 2 phân hệ chính: 

- Trạm quan sát với các thiết bị đầu cuối thu phát dữ liệu (trạm Observer Station - OS). 

- Trung tâm dữ liệu, điều khiển trên mặt đất (trạm Base Station - BS). 

2.1. Trạm quan sát (Observer Station - OS) 

Trạm OS là một đầu cuối tích hợp: Thu, đóng gói và phát tín hiệu. Từ các thiết bị độc lập 
trên một tàu, các tín hiệu AIS, GPS, Radar được thu nhận, phân tích, giải mã, đồng bộ với nhau 
thành một nguồn dữ liệu tổng hợp duy nhất. Nguồn dữ liệu tổng hợp này sẽ được vi điều khiển 
đóng gói thành bản tin 60byte. Khối điều chế GMSK tích hợp trên trạm sẽ chuyển dữ liệu số rời rạc 
thành dạng sóng pha liên tục phù hợp với kênh truyền trong dải tần VHF. Nhờ tín hiệu sóng mang 
của máy bộ đàm, dữ liệu sẽ được truyền về trạm trung tâm để xử lí. 

Các thành phần của một trạm OS: 

- PC: Máy tính cài đặt phần mềm thu nhận và giải mã tín hiệu. 

- AIS: Thu tín hiệu AIS từ các tàu (tên tàu, công suất, chuyến, hướng di chuyển, tốc độ di chuyển...). 

- Radar: Thông tin về các tàu xung quanh trạm OS. 

2.2. Trạm trung tâm (Base Station - BS). 

Giải mã gói tin nhận được từ trạm quan sát, xử lí dữ liệu và hiển thị thông tin các tàu trên hải 
đồ số. 



 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 43 – 08/2015                                         74 
 

 

Hình 1. Mô hình kiến trúc Hệ thống quản lý, giám tàu 

2.3. Hoạt động của hệ thống 

Hệ thống hoạt động trên cơ sở truyền nhận thông tin hai chiều và đồng bộ giữa BS và các OS: 

- OS thu tín hiệu từ Radar, thông tin AIS từ các tàu, đối sánh với thông tin vị trí của OS (thu 
được từ GPS) để phân tích, giải mã, đóng gói, lưu giữ bản tin; 

- BS gửi bản tin yêu cầu tới các OS và đợi dữ liệu gửi về. Việc gửi này được thực hiện một 
cách tự động theo chu kỳ khoảng 10s; 

- OS nhận và đọc bản tin từ tàu, nếu ID phù hợp sẽ thực hiện truyền gói tin (đã đóng gói 
trước đó) về trung tâm. Sau khi truyền xong, trở về trạng thái ban đầu; 

- BS nhận gói tin truyền về, giải mã, xử lí và hiển thị thông tin các tàu mà OS thu được trên 
hải đồ số. 
3. Xây dựng hệ thống  

3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho tàu 

Như đã đề cập trong mục trước, các thông tin được thu nhận từ AIS, Radar và GPS sẽ 
được trạm OS xử lí, đóng gói thành bản tin 60 bytes để truyền về trạm BS. Các thông tin bao gồm: 

Thông tin từ AIS: Hệ thống AIS nhận các bản tin dưới dạng các luồng mã ASCII thông qua 
cổng COM hoặc USB. Cấu trúc bản tin cơ bản theo định dạng AIVDM/AIVDO [4]: 

!AIVDM,1,1,,B,177KQJ5000G?tO`K>RA1wUbN0TKH,0*5C 

Với trường thông tin “177KQJ5000G?tO`K>RA1wUbN0TKH”, khi giải mã (168 bit với mã 
loại 1, 2 và 3) các thông tin về loại tàu, MMSI, trạng thái hành hải, tốc độ quay trở, tốc độ, kinh độ, 
vĩ độ, hướng mũi tàu,… sẽ được lưu trữ để xử lí. Bảng 1a chỉ ra cấu trúc lưu trữ gói tin AIS được 
sử dụng trong cơ sở dữ liệu của hệ. 

Thông tin Radar: Thông tin về các tàu xung quanh trạm OS, ứng với mỗi tàu là các thông tin 
về cự ly, phương vị, vận tốc và hướng di chuyển của tàu với trạm OS. Cấu trúc gói tin thể hiện 
theo định dạng sau: 

$RATMM,01,1.21,348.8,T,0.0,243.5,T,1.2,99.9,N,,T,,,,M*2B 

Bảng 1b chỉ ra cấu trúc gói tin radar được sử dụng trong cơ sở dữ liệu. 

Bảng 1. a) Cơ sở dữ liệu AIS; b) Cơ sở dữ liệu radar 



 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 43 – 08/2015                                         75 
 

 
a) 

 

b) 

3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu hải đồ số 

Các mảnh ghép hải đồ vùng biển Việt Nam được lưu trữ trực tiếp và đồng bộ giữa các 
trạm, trung tâm điều khiển, cơ sở dữ liệu hải đồ bao gồm: Mã, tên, tọa độ,... 

3.3. Giao diện và chức năng của hệ thống quản lí trên trên trạm BS 

Hệ thống được xây dựng theo 02 mô đun với các chức năng chính: 

- Quản lý danh mục chung: Loại tàu, đối tượng; thiết lấp các thông số chung cho hệ thống 
(khoảng cách ghép mục tiêu, thời gian truyền dữ liệu,…); 

- Quản lý hải đồ: Quản lý các hải đồ, thiết lập bản đồ cần theo dõi; 

- Quản lý trạm thu, phát tín hiệu (Radar, AIS); 

- Theo dõi trực tiếp mục tiêu; 

- Truyền, nhận thông tin mục tiêu. 

Hình 2 chỉ ra giao diện của phân hệ 2 (trạm BS) với 4 phân vùng: 

Phân vùng 1: Hải đồ hiện tại đang theo dõi. 

Phân vùng 2: Thông tin tra cứu: Ngày giờ, thông tin tàu, danh sách radar hệ thống đang 
quét,... 

Phân vùng 3: Hiển thị thông tin tàu và vết di chuyển. Trong quá trình theo dõi, trắc thủ sẽ 
gán các đối tượng đặc biệt đã được khai báo nếu như phát hiện các mục tiêu cần chú ý. 

Phân vùng 4: Thông tin khoảng cách của các tàu, khoảng cách giữa các điểm lựa chọn trên 
hải đồ. 

 

Hình 2. Giao diện của phân hệ quản lí tại trạm BS 

Kết quả thử nghiệm việc quản lí thông tin và hành trình của một tàu trên hải đồ số tại trạm 

BS được chỉ ra trong hình 3. 
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Hình 3. Thông tin và hành trình của tàu 

4. Kết luận 

Nhóm tác giả đề xuất và thử nghiệm thành công giải pháp thông tin cho hệ thống quản lý và 
giám sát tàu biển dựa trên các thông tin thu được từ các hệ thống tự động nhận dạng AIS, Radar 
và hệ thống định vị GPS. Thông tin của tàu được xử lý và hiển thị trên hải đồ số với giao diện trực 
quan và dễ sử dụng, qua đó cho phép nhà quản lí có thể quản lí, giám sát các thông tin của tàu 
trong vùng biển giới hạn. Hệ thống đã được thử nghiệm và cho kết quả tốt tại Viện kĩ thuật Hải 
quân. Tuy nhiên, các dữ liệu tàu thu được còn hạn chế, công nghệ trong nước hiện tại chưa đáp 
ứng được cho việc chế tạo các thiết bị đầu cuối thu phát sử dụng trên các trạm OS. Để bài toán 
được giải quyết triệt để, bên cạnh những nỗ lực của nhóm tác giả rất cần thiết phải có sự hỗ trợ 
của các nhà quản lí về cơ sở hạ tầng, kinh phí. 
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HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG MỘT SỐ VÙNG VEN BIỂN Ở HẢI PHÒNG 
THE ENVIRONMENTAL STATUS IN COASTAL AREAS IN HAI PHONG 

TS. LÊ XUÂN SINH 

Viện TN và MT biển, Viện Hàm lâm KH và CNMT 

ThS. NGUYỄN HẢI YẾN 
Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Trường ĐHHH Việt Nam 

Tóm tắt 
Hải Phòng là một thành phố ven biển tập trung nhiều loại hình nuôi thủy sản ở đầm nuôi 
nước lợ, bãi triều và thủy vực nước xa bờ như huyện Cát Hải, huyện Thủy Nguyên và 
huyện Kiến Thụy. Các điều kiện môi trường có sự thay đổi ở các vùng nuôi trồng thủy 
sản tập trung với các loại hình đầm nuôi và bãi triều. Diễn biến môi trường theo chiều 
hướng xấu đi sau mỗi mùa vụ thu hoạch nên cần phải cải tạo môi trường đầm nuôi trước 
khi thả vụ mới. Đối với khu vực bãi triều, chất lượng môi trường thay đổi theo mùa, ngư 

http://icanmarine.com/


 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 43 – 08/2015                                         77 
 

dân nên nắm vững quy luật thay đổi các thông số môi trường nước để có phương pháp 
nuôi hiệu quả. 

Từ khóa: Chất lượng môi trường, đầm nuôi thủy sản, bãi triều. 

Abstract 
Haiphong is a coastal city focused various types of aquaculture as salt - marsh, tidal flat 
at Cat Hai district, Thuy Nguyen district and Kien Thuy district. The environmental 
conditions change in the aquaculture of areas like as salt - marsh, tidal flat. 
Environmental quality decrease badly after each harvest season that should improve 
environment before new harvest. With aquaculture in tidal flat, environmental quality 
changes in season so that fisherman should understand the trend of environmental 
parameters for effective aquaculture. 

Key words: Environmental quality, salt - marsh, tidal flat. 

1. Mở đầu 

Hải Phòng là một thành phố ven biển có các hệ sinh thái nước ngọt, nước lợ, nước mặn đa 
dạng và phong phú. Hiện nay, loại hình nuôi thủy sản tập trung ở đầm nuôi nước lợ và các bãi 
triều. Các khu vực nuôi thủy sản tập trung là huyện Cát Hải, huyện Thủy Nguyên và huyện Kiến 
Thụy. Nguồn lợi thuỷ sản theo ước tính mỗi năm ở vùng cửa sông Bạch Đằng (huyện Cát Hải) có 
khoảng 4,5 tấn tu hài, 3000 tấn sò lông, 5000 tấn ngao, 1000 tấn ngó đen, 2000 tấn sò huyết [2]. 
Sự phát triển ngành nuôi thủy sản ở các khu vực trên đã tạo việc làm cho hàng ngàn hộ dân và ổn 
định kinh tế - xã hội khu vực. 

Chất lượng môi trường nước khu vực nuôi trồng thủy sản tốt sẽ là một yếu tố quyết định đến 
năng suất và sản lượng vật nuôi. Một số những kết quả nghiên cứu dưới đây về hiện trạng môi 
trường của khu vực nuôi trồng thủy sản ở Hải Phòng đã được phân tích và đánh giá để giúp cho 
các nhà quản lý có những hoạch định trong tương lai. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

- Vị trí nghiên cứu là các khu 

vực nuôi thủy sản tập trung thuộc 

huyện Cát Hải, huyện Thủy Nguyên 

và huyện Kiến Thụy. Các khu vực 

này được nghiên cứu trong nhiều 

năm với chuỗi số liệu quan trắc đủ 

dài để đánh giá được xu hướng biến 

đổi môi trường nuôi thủy sản ở các 

khu vực trên. 

- Các thông số để đánh giá 

diễn biễn môi trường là độ pH, dinh 

dưỡng khoáng N,P trong nước, hàm 

lượng kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Cd, 

As và thủy ngân), BOD5, COD, DO, 

sunfua. Đây là các thông số được 

quan trắc và phân tích trong nhiều 

năm, có tính liên tục từ năm 2005 

đến năm 2014. 

- Hệ số tích tụ được tính bằng 

tỷ lệ nồng độ ô nhiễm trong môi 

trường ở thời điểm cuối vụ nuôi và 

thời điểm trước khi nuôi. 

3. Phân tích các chỉ số về môi 

trường  

3.1. Các chỉ số môi trường ở đầm 

nuôi trồng thủy sản  

Hiện nay, Hải Phòng có các 

đầm nuôi thủy sản nước lợ gần 

 

Hình 1. Diện tích đầm nuôi tôm ở các huyện  
ven biển thành phố Hải Phòng [3] 
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3.834 ha, phân bố ở các huyện Kiến Thụy, huyện Thủy Nguyên và huyện Cát Hải (hình 1).  

Hiện nay, môi trường nước đầm nuôi thủy sản ở các khu vực này được đánh giá qua các 

thông số môi trường như sau: 

a. Độ pH: Đây là thông số quan trọng liên quan đến sự phát triển của các loài sinh vật nuôi 

trong đầm. Giá trị này biến đổi theo thời điểm lấy nước, lượng mưa, thời điểm cải tạo đầm. Độ pH 
đo được tại đầm nuôi có giá trị dao động từ 6,3÷7,8. Mức độ dao động khá lớn, nên người nuôi 

thủy sản cần có những biện pháp điều chỉnh nguồn nước ra vào đầm và sử dụng các chế phẩm 

linh hoạt tránh gây sốc cho vật nuôi. 

b. Nồng độ dinh dưỡng N, P khoáng 
trong nước: Môi trường nước các đầm nuôi ở 

trong vùng nhận thấy đều có sự tích lũy các 

chất dinh dưỡng N, P khoáng và tổng số từ 
đầu vụ đến cuối vụ. Hệ số tích lũy được tính 

bằng nồng độ các chất dinh dưỡng biểu diễn 

trên biểu đồ hình 2. Đồ thị hình 2 cho thấy hệ 

số tích lũy của NH4
+ cao nhất (4,3). Kết quả 

phân tích NH4
+ ở thời điểm cuối vụ thu hoạch 

là 0,16mg/l, cao hơn tiêu chuẩn cho phép 
QCVN 10:2008/BTNMT (0,1mg/l). Các hệ số 

tích lũy của các thông số khác đều lớn hơn 

một, nên vấn đề ô nhiễm các chất có chứa N, 

P là vấn đề quan tâm và cần có công nghệ xử 

lý trong quá trình nuôi.   

 

Hình 2. Hệ số tích lũy các chất dinh dưỡng trong 

nước đầm nuôi khu vực cửa sông Bạch Đằng 

c. Hàm lượng các kim loại nặng trong nước đầm nuôi: Kết quả quan trắc hàm lượng kim loại 
nặng trong nước trong nhiều năm ở các đầm nuôi khu vực huyện Kiến Thụy và huyện Thủy 
nguyên (2005 ÷2014). Các thông số kim loại nặng được đo thường xuyên là Cu, Pb, Zn, Cd, As và 
thủy ngân. Nhận xét chung là các giá trị phân tích đều thấp hơn quy chuẩn cho phép QCVN 
10:2008/BTNMT. Tuy nhiên ở các đầm nuôi của huyện Cát Hải, kết quả nghiên cứu ở một số đầm 
nuôi tại các thời điểm nuôi trong năm (đầu vụ, giữa vụ và cuối vụ), nồng độ của các kim loại năng 
tăng lên với các hệ số tích tụ Cu (1,87), Pb (1,85), Zn (1,61) và Cd (2,11) [1]. Đối với Cd, độc tố 
môi trường, gây bệnh nguy hiểm ở người, có hệ tích tụ cao nhất.  

d. Các thông số BOD5, COD và DO: Nồng độ các chất hữu cơ trong nước được xác định 
qua thông số BOD5 và COD, kết quả phân tích trong môi trường nước đầm nuôi ở các thời điểm 
khác nhau (bảng 1). 

Bảng 1. Thông số COD, BOD5 ở trong nước đầm nuôi ở khu vực ven biển Hải Phòng  

TT Thông số Đầu vụ Giữa vụ Cuối vụ 

1 BOD5
 7,18 8,21 10,34 

2 COD 12,88 15,56 18,75 

3 Hệ số R (BOD5/COD) 0,56 0,53 0,55 

Hệ số R có giá trị dao động từ 0,53 ÷ 0,56, biểu thị hàm lượng các chất hữu trong nước đầm 
nuôi có khả năng phân hủy lớn từ vi sinh vật. Hệ số này giúp cho người nuôi trồng thủy sản sử 
dụng các mô hình lọc sinh học, các chế phẩm vi sinh để xử lý hàm lượng chất hữu cơ trong nước 
đầm nuôi. Do sử dụng một lượng lớn ôxy hòa tan trong nước (DO) để ô xy hóa các chất hữu cơ 
nên hiện tượng thiếu ôxy trong nước dễ xảy ra. Đo nhanh hàm lượng DO trong các đầm nuôi ở 
khu vực Kiến Thụy (bảng 2), có kết quả như sau: 

Bảng 2. Hàm lượng DO trong nước đầm nuôi ở khu vực Kiến Thụy, Hải Phòng 

TT Thông số Nồng độ DO (mgO2/l) 

1 Đầm nuôi quảng canh 5,15-6,65 

2 Đầm nuôi bán thâm canh 4,93-5,56 

3 Đầm nuôi thâm canh, không trang bị hệ thống quạt nước 3,21-5,11 

4 Đầm nuôi thâm canh, có hệ thống quạt nước 5,46-6,14 
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TT Thông số Nồng độ DO (mgO2/l) 

5 Quy chuẩn môi trường QCVN 10:2008/BTNMT ≥5 
 

Hàm lượng DO trong nước các đầm nuôi 
dạng bán quảng canh, đầm nuôi bán thâm canh 
đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 
10:2008/BTNMT), vì mật độ nuôi thấp. Đối với 
đầm nuôi thâm canh, một lượng thức ăn và bài 
tiết của động vật nuôi đã tiêu hao một lượng lớn 
ôxy. Đối với đầm nuôi thâm canh có trang bị hệ 
thống quạt nước, nồng độ ôxy ở mức an toàn, 
cao hơn quy chuẩn cho phép. Vai trò của hệ 
thống quạt nước làm tăng khả năng trao đổi hòa 
tan ôxy vào nước rất cần thiết với các đầm nuôi 
tôm. Thật vậy, kết quả đo cùng ở loại đầm thâm 
canh không có hệ thống quạt nước, DO thấp 
hơn quy chuẩn cho phép gây ảnh hưởng đến 
vật nuôi vì tạo môi trường yếm khí để hình 
thành khí độc như H2S. Kết quả phân tích 
Sunfua và DO trong nước có xu hướng ngược 
nhau (hình 3), nếu nồng độ DO thấp thì nồng độ 
sunfua cao và ngược lại.  

 

Hình 3. Biểu diễn mối tương quan giữa nồng độ 
sunfua và DO trong nước đầm nuôi ở khu vực 

Tràng Cát  [4] 

3.2. Môi trường nước bãi triều nuôi ngao ở khu vực cửa sông Bạch Đằng (huyện Cát Hải) 

Nghề nuôi ngao Meretrix lyrata ở cửa sông Bạch Đằng (xã Đồng Bài, huyện Cát Hải) phát 
triển từ rất sớm, diện tích ngao nuôi khoảng 23,9ha (2000) tăng lên đến 155,5 ha (2007) và ổn 
định cho đến nay [3]. Hiện nay, đối tượng nuôi chủ yếu là ngao trắng Bến Tre (Meretrix lyrata), một 
loài ngao có xuất xứ từ tỉnh Bến Tre.  

Nhiệt độ môi trường nước bãi ngao được quan trắc trong 12 tháng dao động từ 15oC đến 
34oC, nhiệt độ trung bình 25,1oC. Kết quả đo cho thấy nhiệt độ cao nhất vào tháng 7 (34oC) và 
thấp nhất vào tháng 1 (15oC).  

Độ muối trong nước mùa mưa tại bãi nuôi thấp (5‰), mang tính chất của khối nước lợ nhạt. 
Mùa khô, độ muối của nước tại bãi nuôi tăng cao (30‰), mang tính chất của khối nước lợ vừa. 
Trong ngày, độ muối dao động lên xuống theo sự lên xuống của thủy triều trong khoảng dao động 
5 ÷ 16‰ trong ngày. Độ muối trong mùa khô cao hơn mùa mưa do ảnh hưởng của lượng nước 
ngọt đổ ra từ lục địa ở mùa mưa rất lớn. 

Độ pH của nước bãi nuôi ngao dao động từ 6,4 ÷ 8,3, pH thấp nhất trong tháng 3 và tháng 8. 
Đây là hai tháng có lượng mưa lớn, tháng tám có lượng mưa (180 ÷ 200) mm, tháng 3 là tháng 
mưa phùn kéo dài [5]. Độ pH trong nước bãi nuôi ngao bị tác động bởi khối nước ngọt và nước 
biển nên giá trị pH trong ngày cũng thay đổi từ 0,1 ÷ 0,4. 

Chất rắn lơ lửng cung cấp nguồn trầm tích cho bãi, các chất dinh dưỡng và hấp phụ lớn các 
độc tố [6]. Có thể nói hàm lượng TSS cao trong nước là một đặc trưng của cửa sông Bạch Đằng, 
bồi tích nên các bãi triều rộng lớn và màu mỡ. Hàm lượng chất rắn lơ lửng khu vực cửa sông Bạch 
Đằng khá cao dao động từ 168 mg/l ÷ 1391 mg/l, giá trị trung bình 672 mg/l và bị chi phối theo mùa 
khá rõ ràng. Trong ngày, TSS dao động lớn, từ 75 mg/l ÷ 845 mg/l trong mùa khô, trung bình là 
350 mg/l. Đối với mùa mưa, trung bình ngày là 598mg/l và dao động từ 168 mg/l ÷ 1391 mg/l. 

Do mức độ trao đổi nước mạnh, độ dao động của thủy triều lớn, nên hàm lượng DO trong 
nước khá cao, dao động từ (5,3 ÷ 7,3) mgO2/l [6]. Hàm lượng DO trong nước bãi nuôi ngao ở mùa 
mưa thấp hơn mùa khô, vì nhiệt độ ở mùa khô thấp nên lưu giữ lượng DO cao trong các khối 
nước. 

3. Kết luận 

Các điều kiện môi trường có sự thay đổi ở các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung với các 
loại hình đầm nuôi và bãi triều. Đối với diện tích bãi triều thuộc cửa sông Bạch Đằng (huyện Cát 
Hải), diễn biến các thông số môi trường như nhiệt độ dao động 15oC đến 34oC, độ muối dao động 
từ 5‰ đến 30‰, độ pH dao động từ 6,4 ÷ 8,3, hàm lượng DO dao động (5,3 ÷ 7,3) mgO2/l và hàm 
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lượng chất rắn lơ lửng dao động từ 168mg/l ÷ 1391mg/l. Như vậy chất lượng môi trường thay đổi 
theo mùa và hiểu rõ được sự thay đổi các thông số môi trường nước ở khu vực nuôi trồng thủy 
sản tập trung sẽ giúp cho người nuôi có những biện pháp ứng phó hợp lý. 

Đối với khu vực đầm nuôi trồng thủy sản ở huyện Cát Hải, huyện Thủy Nguyên và huyện 
Kiến Thụy, độ pH đo được dao động 6,3÷7,8, hàm lượng DO ở các đầm bán thâm xanh, đầm nuôi 
thâm canh cao hơn quy chuẩn cho phép. Hệ số tích lũy của các thông số dinh dưỡng N, P khoáng 
đều lớn hơn một, cho thấy xu hướng tích lũy các chất ô nhiễm cuối vụ cao hơn so với đầu vụ. Diễn 
biến môi trường theo chiều hướng xấu đi sau mỗi mùa vụ thu hoạch nên cần phải cải tạo môi 
trường đầm nuôi trước khi thả vụ mới. 
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PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ ĐẤT NGẬP NƯỚC VEN BIỂN TẠI HẢI PHÒNG 
GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM COASTAL WETLAND IN HAI PHONG 

 

ThS. LÊ VĂN NAM; TS. LÊ XUÂN SINH 
Viện TN và MT Biển,Viện Hàm Lâm KH&CN Việt Nam 

ThS. TRẦN HỮU LONG 
Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Trường ĐHHH Việt Nam 

Tóm tắt  

Đất ngập nước là: "Các vùng đầm lầy, than bùn hoặc vùng nước tự nhiên hay nhân tạo, có 
nước thường xuyên hay tạm thời, nước tĩnh hay nước chảy, nước ngọt, nước lợ hay nước 
mặn, kể cả các vùng nước ven biển có độ sâu không quá 6m khi thuỷ triều thấp đều là các 
vùng đất ngập nước" (Công ước Ramsar, 1971). Đất ngập nước ven biển là một loại hình 
đất ngập nước quan trọng mang lại nhiều lợi ích kinh tế nhưng là nguồn đồng thời phát 
thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Ước tính phát thải từ đất ngập nước ven biển căn cứ các 
số liệu về diện tích của đất ngập nước ven biển (trong đó chủ yếu là đất ngập nước nuôi 
trồng thủy sản). Tính toán phát thải được thực hiện theo hướng dẫn của IPCC (IPCC 
2006). Diện tích nuôi trồng thủy sản tại Hải Phòng năm 2012 là 13001,8ha với sản lượng 
97,72 nghìn tấn, hàng năm đất ngập nước ven biển Hải Phòng đã phát thải 199.380 tấn 
CO2e. Trong 5 năm (2004, 2005, 2010, 2011, 2012) đất ngập nước ven biển Hải Phòng 
đã phát thải một lượng là 969.228 tấn CO2e.  

Abstract 

Wetlands are defined as: “Areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or 
artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or 
salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six 
metres” (Ramsar, 1971). Coastal wetlands are a type of wetland bring important 
economic benefits but also a source of gas emissions causing the greenhouse effect. 
Estimated emissions from coastal wetlands based data on area of coastal wetlands 
(including aquaculture wetlands is main). Emissions calculations are carried out under the 
guidance of the IPCC (IPCC 2006). Aquaculture area of Hai Phong in 2012 is 13001.8 
hectares with a production of 97.72 thousand tons, annual aquaculture wetland Haiphong 
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199.380 tonnes of CO2e emissions. In 5 years (2004, 2005, 2010, 2011, 2012) coastal 
wetland has emissions is 969.228 tonnes CO2e amounts. 

Key words: Greenhouse gas, coastal wetland    

1. Đặt vấn đề 

Đất ngập nước là nguồn sống của một bộ phận khá lớn người dân Việt Nam, mang lại lợi 
ích và giá trị to lớn về kinh tế - xã hội - văn hóa - môi trường, đóng góp rất quan trọng cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước [1]. Các hệ sinh thái đất ngập nước cũng là 
nguồn gây phát thải khí nhà kính góp phần gây ra biến đổi khí hậu [2]. Việc hình thành các khí nhà 
kính thông qua quá trình chuyển hóa cacbon và nito tại các hệ sinh thái đất ngập nước. Hải Phòng 
là một địa phương có diện tích đất ngập nước thuộc loại lớn ở Việt Nam. Hải Phòng có 12 loại đất 
ngập nước (trên tổng số 14 loại hình theo phân loại RAMSAR). Theo đó, 5 vùng nuôi trồng thủy 
sản nước lợ mặn trọng điểm được quy hoạch ở Kiến Thụy, Tiên Lãng, Cát Hải, Hải An và Đồ Sơn. 
Diện tích nuôi trồng thủy sản của Hải Phòng năm 2012 là 13001,8 ha; sản lượng thủy sản thu 
hoạch 97,72 nghìn tấn. Kết quả kiểm kê khí nhà kính năm 2000, tổng lượng phát thải ở Việt Nam 
là 150,9 Tg CO2 (1Tg = một triệu tấn), trong đó lượng phát thải khí nhà kính khu vực nông nghiệp 
là 65,09 Tg CO2 chiếm tỷ trọng cao nhất (43,1%) của tổng lượng phát thải khí nhà kính Quốc gia, 
trong đó khu vực trồng lúa nước lượng phát thải lại chiếm tỷ trọng cao nhất (57,5%) của khu vực 
nông nghiệp [5]. 

2. Tài liệu và phương pháp  

Việc sử dụng thức ăn, phân bón, hóa chất trong nuôi trồng thủy sản là nguyên nhân chủ yếu 
gây phát thải khí nhà kính N2O và CH4 nên nghiên cứu tập trung kiểm kê phát thải N2O và CH4. Để 
đánh giá lượng phát thải khí nhà kính từ đất ngập nước nuôi trồng thủy sản tại Hải Phòng, tiến 
hành phân tích số liệu sản lượng và diện tích nuôi trồng thủy sản của Hải Phòng, số liệu được thu 
thập qua nguồn Niên giám thống kê thành phố Hải Phòng năm 2012 [3]. Kiểm kê khí nhà kính theo 
phương pháp của Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) [6], [7].  

Phát thải N2O 

N2O phát thải tại các đầm nuôi thủy sản được ước tính dựa trên sản lượng thủy sản từ các 
hoạt động nuôi trồng thủy sản, tính theo công thức sau: 

FEFN .FO FN2 AQ
                

AQN2ON : Phát thải N2O-N trực tiếp hàng năm từ việc nuôi trồng thủy sản, kg N2O-N/năm. 

FF: Sản lượng thủy sản hàng năm, kg thủy sản/năm. 

EFF: Hệ số phát thải N2O-N từ NTTS, (kg N2O-N)/(kg thủy sản). 

Hệ số phát thải (EFF) N2O-N từ hoạt động nuôi trồng thủy sản là 0,00169 kg N2O-N/kg thủy 
sản. 

28

44
.O ON

AQN22 N                

O2N : Lượng khí N2O phát thải trực tiếp hàng năm từ việc nuôi trồng thủy sản, kg N2O/năm. 

Phát thải CH4 

CH4 phát thải tại các đầm nuôi thủy sản được tính theo công thức sau: 

4
.A CH NTTS-4 CHNTTS EF            

CH4-NTTS: Lượng khí CH4 phát thải trực tiếp hàng năm từ việc nuôi trồng thủy sản, kg 
CH4/năm. 

ANTTS: Diện tích nuôi trồng thủy sản hàng năm, ha. 

EFCH4: Hệ số phát thải CH4 từ hoạt động nuôi trồng thủy sản. 

EFCH4 = 375 kg/ha/năm [8]. 

Lượng CO2 tương đương (CO2e) phát thải (IPCC, 2006) 

http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipcc.ch%2F&ei=gvZ8UrbCB8aUiQe834DIAg&usg=AFQjCNFAawLD3GWiyGx0HC9l_uj-MVOiXQ&bvm=bv.56146854,d.aGc
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Lượng CH4 phát thải (đổi ra CO2 tương đương lấy CH4  25). Lượng N2O phát thải (đổi ra 

CO2 tương đương lấy N2O  298). 25; 298: Tiềm năng làm nóng toàn cầu trong 100 năm của CH4, 
N2O so với CO2, (hệ số khí nhà kính tương đối). 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Hiện trạng đất ngập nước ven biển Hải Phòng 

Không tính huyện đảo Bạch Long Vĩ và quần đảo Long Châu, diện tích đất ngập nước Hải 
Phòng có 64.969ha, bằng khoảng 42,8% trong tổng số 151.919 ha đất tự nhiên. Trong đó có 
khoảng 27 nghìn ha đất ngập nước ngập triều và khoảng 38 nghìn ha đất ngập nước dưới triều, 
tính đến độ sâu 6m. 

Bảng 1. Diện tích đất ngập nước ven biển Hải Phòng phân theo các cấp [4] 

Loại đất ngập nước Tổng diện tích (ha) 

I. Đất ngập nước có phủ thực vật 3045,2 

II. Đất ngập nước không phủ thực vật 14984,3 

II.1. Đất ngập nước triều cao 1853,6 

II.2. Đất ngập nước triều thấp 12346,7 

II.3. Đất ngập triều 784 

III. Đất ngập nước thường xuyên 37906,8 

IV. Đất ngập nước được sử dụng 8839,4 

V. Đất khác 192,8 

Tổng diện tích 64968,6 

3.2. Hiện trạng phát thải khí CH4  

Lượng phát thải khí CH4 từ đất ngập nước ven (nuôi trồng thủy sản) biển Hải Phòng năm 
2012 được thể hiện trong bảng 2. 

Bảng 2. Lượng phát thải khí CH4 năm 2012 

TT Khu vực 
Diện tích [3] 

(ha) 

Lượng CH4 

(tấn CH4/năm) 

CO2e (tấn/năm) 

ECH4  = 25 
%CO2e 

1 Quận Hải An 1238,8 464,6 11615 10 

2 Quận Kiến An 174,3 65,4 1635 1 

3 Quận Đồ Sơn 410 153,8 3845 3 

4 Quận Dương Kinh 401 150,4 3760 3 

5 H. Thủy Nguyên 1854,3 695,4 17385 14 

6 H. An Dương 325,1 121,9 3048 3 

7 H. An Lão 796 298,5 7463 6 

8 H. Kiến Thụy 1208,8 453,3 11333 9 

9 H. Tiên Lãng 2820 1057,5 26438 22 

10 H. Vĩnh Bảo 1150,1 431,3 10783 9 

11 H. Cát Hải 2183,4 818,8 20470 17 

12 Các nơi khác 440 165 4125 3 

13 Tổng số 13001,8 4876 121.900 100 

Theo kết quả tính toán (bảng 2) với diện tích đất ngập nước nuôi trồng thủy sản tại Hải 
Phòng là 13001,8 ha đã phát thải hàng năm một lượng khí CH4 là 4876 tấn; khu vực có lượng phát 
thải CH4 thấp là quận Kiến An (1%), quận Đồ Sơn (3%), quận Dương Kinh (3%) do những khu vực 
này có diện tích nuôi trồng thủy sản thấp. Huyện Tiên Lãng có lượng phát thải cao nhất so với các 
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khu vực khác, chiếm 22% tổng lượng phát thải. Khi quy đổi CH4 ra CO2 tương đương (CO2e) thì 
năm 2012 đất ngập nước nuôi trồng thủy sản tại Hải Phòng đã phát thải ra 121.900 tấn CO2e(CH4). 

3.3. Hiện trạng phát thải khí N2O  

Lượng phát thải khí N2O từ đất ngập nước ven biển (nuôi trồng thủy sản) Hải Phòng năm 
2012 được thể hiện trong bảng 3. 

Bảng 3. Lượng phát thải khí N2O năm 2012 

TT Khu vực 
Sản lượng [3] 

(nghìn tấn) 

Lượng N2O 

(tấn N2O/năm) 

CO2e (tấn/năm) 

EN2O  = 298 
%CO2e 

1 Quận Hải An 4,13 11 3278 4 

2 Quận Kiến An 0,52 1,4 417 1 

3 Quận Đồ Sơn 12,04 32 9536 12 

4 Quận Dương Kinh 4,57 12,1 3606 5 

5 H. Thủy Nguyên 26,51 70,4 20979 27 

6 H. An Dương 1,69 4,5 1341 2 

7 H. An Lão 4,4 11,7 3487 5 

8 H. Kiến Thụy 10,84 28,8 8582 11 

9 H. Tiên Lãng 15,44 41 12218 16 

10 H. Vĩnh Bảo 7,74 20,6 6139 8 

11 H. Cát Hải 8,81 23,4 6973 9 

12 Các nơi khác 1,03 2,7 805 1 

13 Tổng số 97,72 260 77.480 100 

Theo kết quả tính toán (bảng 3) với sản lượng nuôi trồng thủy sản tại Hải Phòng năm 2012 

là 97,72 nghìn tấn đã phát thải hàng năm một lượng khí N2O là 260 tấn; huyện Thủy Nguyên có 

sản lượng nuôi trồng thủy sản (26,51 nghìn tấn) hàng năm cao hơn nhiều so với các quận huyện 

khác và phát thải lượng khí N2O hàng năm là hơn 70,4 tấn chiếm 27% tổng lượng phát thải. Khi 

quy đổi N2O ra CO2 tương đương (CO2e) thì năm 2012 đất ngập nước nuôi trồng thủy sản tại Hải 

Phòng đã phát thải ra 77.480 tấn CO2e (N2O). Như vậy năm 2012 đất ngập nước nuôi trồng thủy 

sản Hải Phòng đã phát thải: 121.900 + 77.480 = 199.380 tấn CO2e, lượng phát thải khí CH4 cao 

hơn phát thải khí N2O (4.876 tấn CH4/năm > 260 tấn N2O/năm). 

3.4. Biến động phát thải khí CH4 và N2O trong 5 năm (2004, 2005, 2010, 2011, 2012)  

Tính toán lượng phát thải CH4 và N2O cho các năm 2004, 2005, 2010, 2011, 2012 cho thấy 

tổng lượng phát thải CH4 trong 5 năm (2004, 2005, 2010, 2011, 2012) cao hơn 23 lần so với phát 

thải N2O do hệ số phát thải CH4 cao hơn N2O và tỷ lệ này cũng giảm khi so sánh giữa các năm do 

diện tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản giảm trong các năm gần đây. So sánh lượng phát thải 

CH4 từ đất ngập nước ven biển (nuôi trồng thủy sản) Hải Phòng các năm (2004, 2005, 2010, 2011, 

2012) cho thấy lượng phát thải có xu hướng giảm trong năm 2012, sự biến động lượng phát thải 

CH4 phụ thuộc vào diện tích đất ngập nước. So với năm 2011 lượng phát thải CH4 năm 2012 giảm 

1,06 lần; so với năm 2004 giảm 1,09 lần. Tổng lượng phát thải CH4 trong 5 năm (2004, 2005, 

2010, 2011, 2012) là 25.526 tấn ≈ 638.150 CO2e/năm. Lượng phát thải N2O từ đất ngập nước ven 

biển (nuôi trồng thủy sản) các năm 2004 - 2012 có xu hướng tăng. So với năm 2011 lượng phát 

thải N2O năm 2012 tăng 1,05 lần; so với năm 2004 tăng 1,47 lần. Tổng lượng phát thải N2O trong 

5 năm (2004, 2005, 2010, 2011, 2012) là 1111 tấn ≈ 331.078 CO2e/năm. Như vậy trong 5 năm 

(2004, 2005, 2010, 2011, 2012) đất ngập nước ven biển Hải Phòng đã phát thải một lượng là 

969.228 tấn CO2e.  

4. Kết luận 

Với tổng diện tích gần 65.000 ha đất ngập nước, trong đó có trên 3.000 ha đất có phủ thực 

vật; gần 15.000 ha đất không phủ thực vật, 38.000 ha đất ngập nước thường xuyên, 8800 ha đất 

ngập nước được sử dụng, 193 ha đất ngập nước khác. Hải Phòng là một địa phương có diện tích 
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đất ngập nước thuộc loại lớn ở Việt Nam [4]. Diện tích nuôi trồng thủy sản tại Hải Phòng năm 2012 

là 13001,8 ha với sản lượng 97,72 nghìn tấn. Hàng năm đất ngập nước ven biển Hải Phòng đã 

phát thải gần 200.000 tấn CO2e. Lượng phát thải CH4 trong 5 năm (2004, 2005, 2010, 2011, 2012) 

là 638.150 CO2e; phát thải N2O là 331.078 CO2e. Như vậy trong 5 năm (2004, 2005, 2010, 2011, 

2012) đất ngập nước nuôi trồng thủy sản đã phát thải một lượng là 969.228 tấn CO2e.  
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ỨNG DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẲNG TRONG VIỆC TRIỂN KHAI  

CHIẾN LƯỢC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM 

APPLICATIONS “BALANCE SCORECARD METHOD” IN THE 
DEPLOYMENT STRATERGIES FOR VIETNAM OCEAN SHIPPING                                

JOINT-STOCK COMPANY 
TS. MAI KHẮC THÀNH  

Khoa Kinh tế, Trường ĐHHH Việt Nam 
Tóm tắt 

Khái niệm “Thẻ điểm cân bằng” (BSC) là một vấn đề còn khá mới mẻ tại Việt Nam, 
nhưng nó lại được áp dụng tại nhiều tổ chức và công ty trên thế giới. Nó rất hữu ích cho 
các nhà quản lý trong việc đánh giá hiệu quả việc thực hiện chiến lược của tổ chức. Hiện 
nay việc nghiên cứu và áp dụng BSC tại các doanh nghiệp vận tải biển còn hạn chế. Do 
đó tác giả sẽ tập trung vào việc phân tích để chỉ ra việc ứng dụng của BSC vào công ty 
cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO), một công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh 
vận tải biển. 

Abstract 
The concept of “Balance scorecard method” is a relatively new issue in Vietnam, but it 
has been applied in many organizations and companies around the world. It’s useful for 
managers to evaluate the efficiency of the business stratergy. At present the research 
and application of the BSC in a marine shipping business are limited. Therefore, the 
author will focus on the analysis to indicate the application of the BSC in VOSCO, a 
leading marine transportation company in Vietnam. 

Key words: chiến lược, thẻ điểm cân bằng, VOSCO. 

1. Phương pháp thẻ điểm cân bằng 

Phương pháp BSC do Robert Kaplan và David Norton xây dựng vào năm 1992, đây là 
phương pháp nhằm triển khai việc thực hiện chiến lược dựa trên 4 yếu tố chính là: tài chính, khách 
hàng, quy trình kinh doanh nội bộ, đào tạo và phát triển. Thẻ điểm cân bằng được thiết kế để đưa 
ra một cái nhìn cân đối về tất cả các nhân tố trong một doanh nghiệp và đưa ra công thức đánh 
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giá hoạt động sao cho phù hợp [2]. 

Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải biển đều rất quan 
tâm đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh nhưng việc triển khai thực hiện chiến lược còn gặp 
nhiều khó khăn. BSC là một hệ thống nhằm chuyển tầm nhìn và chiến lược của tổ chức thành 
những mục tiêu và thước đo cụ thể thông qua việc thiết lập một hệ thống để đo lường thành quả 
hoạt động trong một tổ chức dựa trên 4 nhóm yếu tố. Từ đó giúp cho việc xây dựng hệ thống  
quản lý và giám sát đạt hiệu quả cao hơn. 

2. Định hướng chiến lược của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam 

Trong phạm vi bài báo này tác giả có lựa chọn đối tượng nghiên cứu là Công ty Vận tải biển Việt 
Nam (VOSCO), đây là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường biển. 

Trong báo cáo thường niên của công ty năm 2013 đã chỉ rõ từ nay đến năm 2020 công ty sẽ 
tập trung vào 3 nhóm tàu là: Tàu hàng rời cỡ lớn, tàu dầu, tàu chở hóa chất và tàu container. 
VOSCO cũng đặc biệt quan tâm đến các khía cạnh về quản lý như: Kỹ thuật, vật tư, con người 
nhằm hướng tới việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đồng thời gia tăng giá trị cổ đông 
dài hạn của công ty [3]. 

3. Ứng dụng BSC trong việc triển khai chiến lược tại VOSCO 

Dựa trên chiến lược của công ty tác giả đề xuất xây dựng Bản đồ chiến lược cho VOSCO 
như sau:  

Sau khi có bản đồ chiến lược, bước tiếp theo cần triển khai xây dựng 4 nhóm yếu tố sau: 

3.1. Yếu tố tài chính 

* Công ty cần tập trung vào 5 nhóm mục tiêu chính: (1) Gia tăng giá trị cổ đông, tăng 
trưởng qui mô hoạt động của công ty; (2) Cắt giảm chi phí; (3) Tối đa hóa sử dụng tài sản hiện 
có; (4) Tăng doanh thu từ những khách hàng mới; (5) Gia tăng giá trị khách hàng. 

* Các thước đo việc thực hiện các mục tiêu trên: 

- Để đo lường mục tiêu gia tăng giá trị cổ đông ta sử dụng EVA, cụ thể EVA = Lợi 
nhuận kinh doanh sau thuế trừ đi chi phí vốn. Chỉ tiêu này chịu ảnh hưởng của bốn chỉ tiêu: tăng 
trưởng doanh số, giảm chi phí kinh doanh, tăng hiệu quả của vốn hoạt động và hiệu quả sử dụng 
tài sản cố định.  

- Để đo lường mục cắt giảm chi phí ta sử dụng các thước đo sau: Chi phí cấu thành nên sản 
phẩm của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh và % giảm chi phí hàng năm. 

- Mục tiêu tối đa hóa sử dụng tài sản ta dùng thước đo: Tỷ trọng hàng tồn kho và vòng quay vốn. 

- Mục tiêu tăng doanh thu: Sử dụng chỉ tiêu Tổng doanh thu cho nhóm khách hàng mới. 

- Để đo lường việc gia tăng giá trị cho khách hàng sử dụng tỷ lệ % tăng trưởng doanh thu 
trên từng khách hàng. 

* Giải pháp hành động: 

Dựa vào thực trạng hoạt động, các nguồn lực tiềm năng cũng như chiến lược phát triển của 
công ty đến năm 2020, dự kiến quy mô hoạt động tăng 10% so với năm trước để duy trì vị trí dẫn 
đầu trong ngành vận tải biển. Từ đó công ty cần có một số hành động như:  

- Mở rộng cơ hội tăng doanh thu: Bằng cách luôn nắm được nhu cầu của thị trường để mở thêm 
những dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội ở từng thời kỳ. Thâm nhập vào phân khúc thị trường mới. 

- Tăng chênh lệch thu chi, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bằng cách: Đảm bảo 
tăng sản lượng khai thác tàu; cải tiến hoạt động để đảo bảo thu đúng tiến độ, không có nợ quá 
hạn; tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí, cắt giảm các khoản chi tiếp khách, chi họp hội nghị, các 
khoản không thực sự cần thiết; cải tiến qui trình hoạt động để tăng năng suất. 

- Tối đa hóa sử dụng tài sản như: Tối đa hóa công suất khai thác tàu; tối đa hiệu quả vốn 
hoạt động. 

- Phát triển khách hàng mới bằng cách thâm nhập vào phân khúc thị trường mới. 

- Tăng giá trị trên từng khách hàng hiện hữu: Bằng việc gia tăng đồng bộ về giá cả, chất 
lượng dịch vụ làm cho khách hàng không mua sản phẩm của đối thủ cạnh tranh mà mua sản 
phẩm của mình. 

3.2. Yếu tố khách hàng 
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* Các nhóm mục tiêu chính: 

- Đưa ra mức giá cả cạnh tranh: Kiểm soát tốt chi phí khai thác, đặc biệt là chủ động lập kế 
hoạch đặt mua nhiên liệu dự trữ nhằm duy trì mức giá cạnh tranh, do đây là chi phí có ảnh hưởng 
lớn nhất tới giá thành vận chuyển của công ty. 

- Cung cấp dịch vụ với chất lượng hoàn hảo: Để làm được điều này doanh nghiệp cần chú 
trọng đến việc đảm bảo an toàn hàng hóa và giao hàng đúng hạn. 

- Phát triển khách hàng mới: Chủ động tìm kiếm các khách hàng mới trên các tuyến đường 
mới như châu Âu, châu Phi, châu Mỹ thông qua quan hệ với khách hàng truyền thống, các nhà 
nhập khẩu, xuất khẩu trong nước. 

- Nâng cao thương hiệu: Tiếp tục quảng bá hình ảnh của công ty trên thị trường trong nước 
và quốc tế thông qua việc đầu tư nhằm trẻ hóa đội tàu, qua các chi nhánh, đại lý của công ty, qua 
mạng internet,… Khẳng định vị trí số một trên thị trường vận tải biển Việt Nam. 

* Các thước đo của phương diện khách hàng: 

- Đo lường mục tiêu giá cả cạnh tranh, doanh nghiệp có thể dưa vào thước đo như: Duy trì 
mức giá ổn định đối với các khách hàng truyền thống; Nâng cao năng suất vận chuyển trên từng 
chuyến đi nhằm đưa ra mức giá thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh; Kiểm soát chi phí nhiên 
liệu qua việc xây dựng định mức nhiên liệu cho từng tuyến, từng tàu; Giảm chi phí gián tiếp bằng 
việc giảm các khoản chi phí không cần thiết 

- Để đo lường mục tiêu phát triển khách hàng mới, doanh nghiệp nên sử dụng thước đo: Số 
lượng khách hàng mới; Tỷ lệ % doanh thu từ khách hàng mới trên tổng doanh thu của công ty; Tỷ 
lệ % khách hàng mới trên tổng số khách hàng. 

- Với mục tiêu nâng cao thương hiệu, doanh nghiệp sử dụng thước đo: Thị phần chiếm lĩnh 
và gia tăng năng lực cạnh tranh bằng việc đầu tư đội tàu. 

* Kế hoạch hành động cần triển khai: 

Triển khai đánh giá thành quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2014 theo BSC về 
phương diện khách hàng như sau: 

- Tăng cường thu hút khách hàng mới với tỷ lệ khách hàng mới năm 2015 so với năm 2014 
tăng 10%. Công ty cần duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, cụ thể nhân viên phòng Khai thác 
thường xuyên duy trì liên lạc với khách hàng hoặc tặng quà cho khách hàng trong các dịp Lễ, Tết. 

- Chú trọng hoạt động Marketing, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng mới.  
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3.3. Yếu tố quy trình nội bộ 

* Các nhóm mục tiêu của phương diện quy trình hoạt động nội bộ: 

- Giao hàng kịp thời cho khách hàng: Sau khi nhận đơn đặt hàng của khách hàng, bộ 
phận khai thác sẽ liên hệ với khách hàng để đóng hàng, phát hành vận đơn, cập nhật lên hệ 
thống mạng nội bộ. Bộ phận kế toán nhận thông tin của khách hàng để lập hóa đơn, chứng từ và 
tính toán các khoản chi phí. Bộ phận Khai thác nhận thông tin để sắp xếp chỗ trên tàu.  

- Tuân thủ qui định liên quan đến hoạt động của công ty: Hiện công ty đang áp dụng ISO 
9001: 2000 hệ thống quản lý chất lượng, qui định cụ thể nhiệm vụ, qui trình hoạt động của từng 
bộ phận trong công ty. Tuy nhiên nhân viên không chỉ biết quy trình để thực hiện mà còn phải 
hiểu mục tiêu, chiến lược của doanh nghiệp, hiểu được hoạt động của mình sẽ đóng góp như thế 
nào vào việc hoàn thành mục tiêu và tầm nhìn của công ty. 

- Cải tiến chất lượng dịch vụ và tăng năng suất: Thường quá trình hoạt động nội bộ gồm 3 
quá trình: Cải tiến, hoạt động và hậu mãi. Nhưng do hoạt động của ngành vận tải đường biển nên 
công ty chỉ cần tập trung vào quá trình cải tiến và quá trình hoạt động. Quá trình cải tiến chủ 
yếu là công việc của phòng Khai thác, tìm hiểu sáng tạo ra dịch vụ mới thích hợp với nhu cầu 
của thị trường khai thác khách hàng tiềm năng và giữ chân khách hàng hiện có. 

* Thước đo của từng mục tiêu: 

- Mục tiêu thứ nhất được đo bằng: Tổng thời gian cung cấp hàng và số lần giao hàng đúng 
hạn và thời gian thực hiện của từng bộ phận trong chuỗi cung cấp dịch vụ. 

- Mục tiêu thứ hai được đo bằng: Tỷ lệ dịch vụ hỏng của quy trình (số lượng dịch vụ hỏng/ 
tổng dịch vụ) và tổn thất do cung cấp dịch vụ hỏng/ tổng doanh thu. 

- Mục tiêu thứ ba được đo bằng: Số lượng dịch vụ mới, số lượng chu trình kinh doanh được 
cải tiến và năng suất của từng bộ phận và từng nhân viên. 

* Kế hoạch hành động 

- Thực hiện đúng qui trình hoạt động ISO 9001-2000 với mức sai sót tối đa là 0,1%, sai sót 
trong chu trình kinh doanh phải được hạn chế tối đa. Để thực hiện theo kế hoạch này, Công ty phải 

Hình 1. Bản đồ chiển lược của Công ty Vosco 
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thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát nội bộ một cách nghiêm túc, thường xuyên. Đánh giá khen 
thưởng, kỹ luật nghiêm khắc để tránh tái phạm. 

- Cải tiến qui trình phục vụ khách hàng với tỷ lệ đáp ứng kịp thời các đề nghị của khách 
hàng trên 85%. Một số biện pháp được đề nghị là gửi thư lấy ý kiến khách hàng để nắm được 
thông tin khách hàng để cải thiện dịch vụ cung cấp. 

- Áp dụng hệ thống kết nối tất cả các bộ phận trong công ty, cũng như hệ thống mạng nội 
bộ trên toàn thế giới. Nâng cao tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc. 

3.4. Yếu tố đào tạo và phát triển 

* Mục tiêu của yếu tố đào tạo nhân sự. 

- Thoả mãn nhân viên: Vì khi nhân viên thỏa mãn đối với công ty sẽ nâng cao chất lượng 
sản phẩm, tăng năng suất và nhân viên sẽ phục vụ rất tốt cho khách hàng, mở rộng thị phần. 

- Tăng năng suất, phát triển kỹ năng nhân viên: Phù hợp với chiến lược dẫn đầu chi phí vì 
kết quả tổng hợp của kỹ năng và tinh thần nhân viên tạo ra năng suất của nhân viên, sự đổi mới, 
cải tiến quy trình nội bộ và sự thoả mãn của khách hàng đạt được chiến lược “dẫn đầu chi phí”. 

* Thước đo của yếu tố đào tạo nhân sự 

- Mục tiêu thứ nhất: Được thực hiện thông qua Bảng khảo sát nhân viên hàng năm.  

- Mục tiêu thứ hai: Đo lường năng suất nhân viên bằng cách sau: Lấy tổng doanh thu chia 
cho tổng số nhân viên; Thống kê trình độ học vấn nhân viên hàng năm; Chi phí đào tạo trên tổng 
số nhân viên. 

* Kế hoạch hành động 

- Xây dựng Bảng khảo sát nhân viên hàng năm với thang đo mức độ hài lòng nhằm định 
hướng giúp công ty nhận biết mức độ hài lòng của nhân viên, từ đó có những thay đổi phù hợp. 

- Lập bảng theo dõi quá trình đào tạo và phát triển của nhân viên từ đó có kế hoạch đào tạo 
hàng năm. 

Kết luận: Như vậy thông qua việc nghiên cứu về Thẻ điểm cân bằng cho VOSCO, công ty 
có thể hình dung việc triển khai chiến lược kinh doanh của mình một cách cụ thể trong từng bộ 
phận, từng hoạt động của công ty. Nếu ứng dụng tốt BSC trong việc quản lý chiến lược chắc chắn 
VOSCO sẽ đạt được những kết quả tốt hơn trong tương lai, để trở thành một công ty mạnh trong 
ngành vận tải biển của khu vực và trên thế giới. 
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG VẬN TẢI GẠO XUẤT KHẨU                                                           
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

BUILDING UP A MODEL TRANSPORTATION SYSTEM OF EXPORTING RICE 
IN MEKONG DELTA 

NCS. NGUYỄN THỊ LIÊN 
     Khoa Kinh tế, Trường ĐHHH Việt Nam 

Tóm tắt 
Việt Nam là nước sản xuất và xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới, phần lớn gạo 
xuất khẩu của Việt Nam từ đồng bằng sông Cửu Long, chiếm 95,71% khối lượng gạo 
xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, hệ thống vận tải gạo xuất khẩu còn nhiều hạn chế, 
chưa tương xứng với khả năng sản xuất gạo và tiềm năng của khu vực. Bài báo tập 
trung phân tích và xây dựng mô hình hệ thống vận tải gạo xuất khẩu tại khu vực này. 

Abstract 
Vietnam is the producer and second largest exporter in the world and most of Vietnam's 
rice exports come from Mekong delta, which accounts for 95.71% of the country's rice 
exports. However, the transport system of rice export is limited that does not 

http://www.vosco.vn/index.php/news_id/358-bao-cao-thuong-nien-2013
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commensurate with its rice productive ability and potential. The article focuses on 
analyzing and building up a model transportation system of rice in this area. 

1. Đặt vấn đề 

Đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, 
Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, 
là một trong bảy vùng kinh tế của Việt Nam, có diện tích tự nhiên 60.604,7 km2, dân số khoảng 22 
triệu người. Địa hình tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình từ 3 - 5 mét so với mặt nước biển, 
phù sa màu mỡ, diện tích mặt nước lớn. Đây là vùng sản xuất và xuất khẩu gạo lớn nhất của cả 
nước, với diện tích trồng lúa hàng năm là 3 vụ từ (4,0 ÷ 4,2) triệu ha, năng suất lúa bình quân là 60 
tạ/ha, sản lượng lúa hàng năm đạt (25÷26) triệu tấn (chiếm 55% sản lượng lúa cả nước) [3], [6].  

Số liệu của Tổng cục Hải quan và Tổ chức Nông lương thế giới [1], [2], [4] đưa ra trong 
bảng 1, đã thống kê khối lượng và tỷ trọng gạo xuất khẩu phân chia theo ba vùng miền của từng 
năm (từ năm 2010 đến 2014). 

Bảng 1. Khối lượng và tỷ trọng gạo xuất khẩu phân chia theo khu vực trong 5 năm gần đây 

Khu vực 

Khối lượng gạo xuất khẩu theo từng năm (triệu tấn) Trung 
bình trong 

5 năm 
(triệu tấn) 

Tỷ trọng                   
xuất khẩu 

(%) 2010 2011 2012 2013 2014 

Miền Bắc 0,212 0,253 0,272 0,276 0,261 0,2548 3,63 

Miền Trung 0,039 0,046 0,049 0,050 0,047 0,0460 0,66 

Miền Nam 5,592 6,672 7,181 7,274 6,892 6,722 95,71 

Cả nước 5,843 6,971 7,502 7,600 7,200 7,023 100 

Từ kết quả phân tích bảng 1, khẳng định rằng khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam tập 
trung chủ yếu tại khu vực Miền Nam, cụ thể là đồng bằng sông Cửu Long, chiếm 95,17% khối 
lượng lúa gạo xuất khẩu. 

Mặt khác, thống kê của Tổng cục Hải quan [3], [4], thị phần vận tải gạo xuất khẩu tại một số 
cảng khu vực phía Nam, cụ thể như sau: Cảng Sài Gòn vận chuyển 87,9% lượng gạo xuất khẩu; 
cảng Cần Thơ vận chuyển 1,2% lượng gạo xuất khẩu; cảng Mỹ Thới (An Giang) vận chuyển 0,7% 
lượng gạo xuất khẩu. 

Khảo sát nghiên cứu và phân tích tình hình cung ứng và vận tải gạo xuất khẩu tại khu vực 
phía Nam, nhận xét rằng hệ thống vận tải gạo xuất khẩu còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với 
khả năng sản xuất gạo và tiềm năng của khu vực, vì vậy có thể đưa ra một số mô hình xuất khẩu 
gạo tại đồng bằng sông Cửu Long được mô tả cụ thể dưới đây. 

2. Mô hình hệ thống vận tải gạo xuất khẩu khu vực đồng bằng sông Cửu Long 

2.1. Mô hình đơn thức  

Đối với mô hình đơn phương thức đường bộ: 

Điều kiện cần thiết để thực hiện mô hình đơn phương thức đường bộ, khi khối lượng gạo 
xuất khẩu vận tải trên các quốc lộ ngắn, tuyến đường rộng, bằng phẳng cho phép phương tiện đi 
với tốc độ cao trên tuyến đường cao tốc nhằm giảm thời gian vận tải đến các cảng từ đó giảm 
được cước phí vận tải bình quân/giờ. 

 
Hình 1. Mô hình vận tải đơn phương thức theo hệ thống đường bộ 

 
Kho hàng xuất 

 
Ô tô chở hàng 

 Điểm tập kết hàng 
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Nghĩa là đối với một số tỉnh gần với cảng Sài Gòn, cụ thể hai tỉnh Tiền Giang và Long An, 
chủ yếu trên quốc lộ 1A và tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương. Gạo xuất khẩu đóng 
bao thường 25 kg hoặc 50 kg, được xếp lên ô tô thùng tại kho xuất hàng của doanh nghiệp, sau 
đó chuyển trực tiếp đến điểm tập kết hàng (thường là cảng Sài Gòn) (hình 1). Thời gian vận 
chuyển khoảng (4 ÷ 5) giờ, thời gian xếp và dỡ hàng tổng cộng khoảng (4 ÷ 5) giờ. Chi phí vận 
chuyển đường bộ dao động từ (12 ÷ 20) USD/tấn, với tiền lệ phí trung bình khoảng 2 USD/tấn.  

Đối với mô hình đơn phương thức đường thủy nội địa: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Mô hình vận tải đơn phương thức theo hệ thống đường thủy nội địa 

Đây là mô hình phổ biến nhất và phát triển tại đồng bằng sông Cửu Long (hình 2). Tỷ lệ gần 
90% lượng gạo xuất khẩu được vận chuyển từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến cảng Sài 
Gòn theo phương thức vận tải đường thủy nội địa. Mặt khác, phương thức vận tải này khả năng 
chuyên chở khối lượng lớn, cước phí bình quân trên một tấn hàng ít hơn so với vận tải bằng 
đường bộ. 

Doanh nghiệp xuất khẩu tập kết hàng tại kho bãi nằm ở ven sông, như sông Tiền Giang, 
sông Hậu Giang,… Gạo được đóng thành bao thường 25 kg và/hoặc 50 kg được xếp lên phương 
tiện vận tải phổ biến tại đồng bằng sông Cửu Long là sà lan, tàu sông tải trọng (100 ÷ 1.000) tấn 
và ghe bầu trọng tải từ 50 tấn ÷ 300 tấn, từ các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Hậu Giang, Cần 
Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp,… đến cảng tập kết hàng Sài Gòn.   

Chi phí vận chuyển đường thủy nội địa từ đồng bằng sông Cửu Long tới các cảng Sài Gòn 
dao động từ (4 ÷ 5) USD/tấn, chi phí xếp và dỡ hàng (tại các cảng thủy nội địa và từ các địa điểm 
thông quan nội địa tới các tàu) từ (2,3 ÷ 2,5) USD/tấn. Thời gian vận chuyển từ 18 giờ đến 36 giờ 
tùy thuộc từng khu vực. Xếp và dỡ hàng thường mất hai ngày. Như vậy, trong điều kiện thuận lợi, 
thời gian vận chuyển cho mỗi lô hàng là từ 3 ngày đến 5 ngày. Chẳng hạn, thời gian vận chuyển từ 
Thốt Nốt (Cần Thơ) lên cảng Sài Gòn bình quân (24 ÷ 36) giờ. Mùa cao điểm vào dịp Tết nguyên 
đán hàng năm có thể mất nhiều thời gian hơn do lượng vận chuyển lớn qua kênh Chợ Gạo (Tiền 
Giang).  

Sau đó hàng gạo xuất khẩu từ cảng Sài Gòn được xếp lên tàu biển theo hợp đồng ký kết 
đến các nước nhập khẩu gạo, thời gian chờ giao hàng từ (2 ÷ 3) ngày. Xuất khẩu theo mô hình 
này phổ biến theo điều kiện FOB cảng Sài Gòn, đáp ứng cho các đơn hàng theo hợp đồng G2G, 
B2G đi các nước Đông Nam Á, Châu Phi, Cuba,…. Theo các doanh nghiệp, thường dao động từ 
(10 ÷ 20) USD/tấn.  

2.2. Mô hình vận tải đường thủy nội địa - đường bộ 

Hình 3 đưa ra mô hình vận tải kết hợp giữa ô tô (đường bộ) và sà lan hay ghe bầu (đường 
thủy nội địa). 

 

 

 

 

 

Tàu sông chở hàng 

Sà lan chở hàng  

Điểm tập kết hàng 

Ghe bầu chở hàng 

Kho hàng xuất 



 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 43 – 08/2015                                         91 
 

       Hình 3. Mô hình vận tải đường thủy nội địa - đường bộ 
 

Hàng gạo từ kho xuất hàng của doanh nghiệp, được xếp lên sà lan, ghe bầu, tàu sông chạy 
theo các tuyến đường thủy nội đến cảng Sài Gòn, phổ biến trên các tuyến sông Tiền Giang và 
sông Hậu Giang.  

Theo báo cáo của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam [5], [6], vùng đồng bằng sông Cửu 
Long có khoảng 26.550 km sông, kênh, rạch tự nhiên (trong đó có trên 5.000 km cho phép phương 
tiện thủy có trọng tải trên 100 tấn đi lại dễ dàng), thuận lợi cho việc phát triển giao thông thủy. 
Mạng lưới tuyến đường thủy nội địa khu vực phía nam và đồng bằng sông Cửu Long hiện có 101 
tuyến với tổng chiều dài 3.190 km mang tính chất liên tỉnh và quốc tế. Có 13 tỉnh thành ở đồng 
bằng sông Cửu Long hiện có 2.510 cảng, bến thủy nội địa. Thời gian mở rộng và nâng cấp tuyến 
kênh Chợ Gạo dài hơn 28 km nối cảng Sài Gòn với vùng đồng bằng sông Cửu Long.  

Đồng thời kết hợp hàng gạo từ kho xuất hàng của doanh nghiệp, được xếp lên ô tô thùng, 
vận chuyển trên tuyến quốc lộ 1A, từ chủ yếu hai tỉnh Tiền Giang và Long An, trường hợp cần thiết 
theo hợp đồng ký kết có thể từ Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, 
nhưng chi phí vận tải đường bộ sẽ cao hơn, đến điểm tập kết hàng là cảng Sài Gòn.  

Với lợi thế của khu vực lượng hàng gạo xuất khẩu được vận tải bằng đường thủy nội địa 
nhằm giảm mức cước phí vận tải, hạn chế quá trình tắc nghẽn về phương tiện vận tải trên sông và 
trên đường bộ, ngoài ra ít gây ô nhiễm môi trường và tính an toàn về vận tải cao. 

2.3. Mô hình vận tải đường bộ - đường sông - đường biển 

Đây là mô hình kết hợp giữa ba phương thức vận tải gạo. Kết hợp mô hình vận tải được 
đưa ra theo hình 4 với phương thức vận tải đường biển. Đối với phương thức vận tải đường biển, 
gạo được xếp lên tàu biển pha sông từ cảng Cần Thơ hoặc khu neo đậu, chạy dọc trên tuyến sông 

Hậu Giang, qua cửa Định An, hành trình ven biển khoảng (8÷10) giờ, đến điểm tập kết hàng là 

cảng Sài Gòn.  

Kho hàng xuất 

 

Sà lan chở hàng Ghe bầu chở hàng 

Điểm tập kết hàng 

  
Tàu sông chở hàng 

 

 
Ô tô chở hàng xuất 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Long_An
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1c_Li%C3%AAu
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3c_Tr%C4%83ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%ADu_Giang
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Long
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Hình 4. Mô hình vận tải đường bộ - đường sông - đường biển 

Mô hình này không phổ biến như mô hình vận tải đường thủy nội địa - đường bộ, do tuyến 
hành trình vận tải ven biển ngắn, thời gian xếp hàng tại cảng hoặc khu neo đậu kéo dài, nhiều chi 
phí khác phát sinh,… 

3. Kết luận 

Phân tích kết quả từ các mô hình hệ thống vận tải gạo xuất khẩu khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long, nhận xét rằng: Do đặc điểm khu vực nằm trong hạ lưu sông Mê Kông, với hệ thống 
sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, thuận lợi phát triển hệ thống giao thông thủy nội địa. 

Thực tiễn mô hình đơn phương thức theo đường thủy nội địa phát triển mạnh nhất tại đồng 
bằng sông Cửu Long, đối với các doanh nghiệp cung ứng gạo xuất khẩu trên các tỉnh nằm khá xa 
so với cảng tập kết hàng Sài Gòn. Mô hình vận tải đường thủy nội địa - đường bộ được khai thác 
hiệu quả đối với các doanh nghiệp cung ứng gạo xuất khẩu trên các tỉnh gần hoặc lân cận với 
cảng Sài Gòn. Tuy nhiên, tùy theo hợp đồng vận tải được ký kết giữa các bên, mô hình vận tải 
đường bộ - đường sông - đường biển tại khu vực này cũng đang áp dụng, nhưng sẽ phát sinh một 
số chi phí liên quan, đẩy giá thành gạo xuất khẩu lên cao, từ đó hạn chế khả năng cạnh tranh giữa 
các doanh nghiệp và các nước trong khu vực. 
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PHÂN TÍCH MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VỐN BẰNG TIỀN TỐI ƯU TRONG CÁC 
DOANH NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN CÓ DOANH THU LỚN 

ANALYSIS MODEL OF MANAGEMENT MONEY CAPITAL IN LARGE SHIPPING 
COMPANIES 

TS. ĐỖ THỊ MAI THƠM 
Khoa kinh tế, Trường ĐHHH Việt Nam 

 
Tóm tắt 

Vốn bằng tiền được hiểu là tiền tồn quỹ, tiền trên tài khoản thanh toán của doanh nghiệp 
gửi ở ngân hàng và các chứng khoán thanh khoản cao. Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 
bản thân nó là loại tài sản không sinh lãi, do vậy trong quản lý tiền mặt và tiền gửi ngân 
hàng thì việc tối thiểu hóa lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng phải giữ là mục tiêu quan 
trọng nhất. Tuy nhiên việc giữ tiền trong kinh doanh cũng là vấn đề hết sức cần thiết để 
đảm bảo giao dịch kinh doanh hàng ngày. Có 2 công cụ khoa học quản lý tiền mặt đó 
chính là Mô hình Miller-Orr và mô hình Baumol. Các doanh nghiệp vận tải biển cần phải 
nghiên cứu phân tích nên lựa chọn ứng dụng mô hình nào để quản trị tiền cho phù hợp 
với loại hình hoạt động kinh doanh đặc thù trong lĩnh vực vận tải biển. Qua nghiên cứu 
cho thấy mô hình Baumol chỉ thích hợp với những dòng tiền rời rạc chứ không liên tục, có 
thu nhưng không có chi. Ngược lại Mô hình Miller-Orr đã khắc phục những hạn chế của 
mô hình Baumol phù hợp với quản trị tiền tại các doanh nghiệp vận tải biển lớn có dòng 
thu, dòng chi trong kỳ lớn và chi phí giao dịch mua bán chứng khoán là nhỏ, không đáng 
kể so với chi phí cơ hội của việc giữ tiền. 

Abstract 
Cash capital is a part of working capital, which includes bank deposits and high liquid 
stock.Cash and bank deposits are non-interest earning assets; therefore, in the 
management of cash and bank deposits, mininizing amount of cash and bank deposits is 
very important.However, holding money is an essential matter to maintain daily trade. 
There are two money management models, such as: Miller-Orr and Baumol models. 
Shipping companies need to analyze and research to select an appropriate model of 
managing money capital in specific business activities of shipping industry. Based on 
research, Baumol model is suitable for discrete cash flow. In contrast, Miller-Orr model 
overcomes the limitations of Baumol model, which helps large shipping companies 
control their money capital better.  

1. Đặt vấn đề 

Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng bản thân nó là loại tài sản không sinh lãi, do vậy trong quản 
lý tiền mặt và tiền gửi ngân hàng thì việc tối thiểu hóa lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng phải giữ 
là mục tiêu quan trọng nhất. Tuy nhiên việc giữ tiền trong kinh doanh cũng là vấn đề hết sức cần 
thiết để đảm bảo giao dịch kinh doanh hàng ngày. Điều này cho thấy rủi ro trong kinh doanh sẽ cao 
nếu các doanh nghiệp đi vay nhiều và không quản lý được nguồn tiền một cách hợp lý. Nhưng liệu 
quản lý nguồn tiền mặt như thế nào thì hợp lý, không làm mất giá trị của tiền, đồng thời bớt gánh 
nặng cho doanh nghiệp trong việc đi vay nợ các Ngân hàng là vấn đề không đơn giản.  

2. Những vấn đề chung về quản trị vốn bằng tiền  

Quản trị vốn bằng tiền đề cập tới việc quản lý tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Sự quản lý 
này liên quan chặt chẽ đến việc quản lý các loại tài sản gắn với tiền như các loại chứng khoán có 
khả năng thanh khoản cao. Các loại tài sản tài chính gần như tiền giữ vai trò như một miếng đệm 
cho tiền: Số dư thanh khoản tiền có thể được đầu tư dễ dàng vào các loại chứng khoán thanh 
khoản cao, đồng thời chúng cũng có thể được bán rất nhanh để thỏa mãn những nhu cầu cấp 
bách về tiền. Do đó, dòng luân chuyển tiền và các chứng khoán thanh khoản cao được sử dụng để 
duy trì cán cân tiền ở mức mong muốn  

2.1. Những lý do khiến công ty giữ tiền  

http://www.imf.org/
http://www.baodientu.chinhphu.vn/


 

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 43 – 08/2015                                         94 
 

 • Động cơ giao dịch: Nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch hằng ngày như chi trả tiền mua 
nhiên liệu, nguyên vật liệu, chi trả tiền lương, thuế, cổ tức,… trong quá trình hoạt động kinh doanh 
của công ty 

 • Động cơ đầu tư: Nhằm nắm bắt những cơ hội đầu tư thuận lợi trong kinh doanh như mua 
nguyên liệu dự trữ khi giá thị trường giảm, hoặc khi tỷ giá biến động thuận lợi, hay mua các chứng 
khoán đầu tư nhằm mục tiêu góp phần gia tăng lợi nhuận của công ty  

• Động cơ dự phòng: Nhằm duy trì khả năng đáp ứng nhu cầu chi tiêu khi có những biến 
cố bất ngờ xảy ra ảnh hưởng hoạt động thu chi bình thường của công ty, chẳng hạn do ảnh hưởng 
của yếu tố thời vụ khiến công ty phải chi tiêu nhiều cho việc mua hàng dự trữ trong khi tiền thu bán 
hàng chưa thu hồi kịp  

2.2. Ưu điểm của việc giữ tiền 

Từ các động lực của việc giữ tiền tạo nên những ưu điểm của việc dự trữ tiền hợp lý trong 
doanh nghiệp. Việc duy trì khả năng thanh toán có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại của doanh 
nghiệp, tuy nhiên, luôn có sự đánh đổi với khả năng sinh lợi. Các khoản tiền dự phòng trong thanh 
toán, tự thân, không sinh lợi. Chính vì vậy, nhiệm vụ tiếp theo của nhà quản lý là xác định mức tồn 
quỹ tối ưu, từ đó thực hiện các biện pháp xử lý thích hợp, hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi ích 
kinh tế cho doanh nghiệp, cân bằng với khả năng thanh toán. Đây cũng là mục tiêu cuối cùng của 
quản lý ngân quỹ. 

2.3. Nội dung quản trị tiền  

Việc quản lý tiền có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trên phương diện khoa học, quản lý tiền có 
thể hiểu rộng hơn là quản lý ngân quỹ (quỹ tiền) của doanh nghiệp, bao gồm các công việc cụ thể 
dự báo dòng tiền, xác định ngân quỹ tối ưu, theo dõi và duy trì ngân quỹ tối ưu và đánh giá hiệu 
quả quản lý ngân quỹ.    

Thứ nhất là tăng tốc độ thu hồi: Mục tiêu của việc gia tăng tốc độ thu hồi tiền mặt là nhanh 
chóng thu hồi tiền để đưa vào đầu tư, chi tiêu càng sớm càng tốt. Những hoạt động này đem lại 
những khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

Các phương pháp tăng tốc độ thu hồi tiền mặt: 

• Đem lại cho khách hàng những mối lợi để khuyến khích cho họ sớm trả nợ, bằng cách áp 
dụng chính sách chiết khấu đối với những khoản nợ được thanh toán trước hay đúng hạn. Doanh 
nghiệp cần áp dụng nhiều biện pháp để đảm bảo rằng một khi một khoản nợ được thanh toán thì 
tiền được đưa vào đầu tư càng nhanh càng tốt. 

 • Doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống ngân hàng. Thông qua ngân hàng, doanh nghiệp 
thanh toán các hoá đơn mua hàng hoặc đầu tư vào các loại chứng khoán thanh khoản cao trên tài 
khoản thanh toán của họ. Lợi thế của hệ thống ngân hàng là tiền tệ có thể được chuyển đi rất 
nhanh bên trong hệ thống, cho phép doanh nghiệp sử dụng tiền nhanh chóng một khi đã có chúng 
trong tài khoản. 

 Thứ hai là giảm tốc độ chi tiêu: Thay vì dùng tiền thanh toán sớm các hóa đơn mua hàng, 
nhà quản trị tài chính nên trì hoãn việc thanh toán, nhưng chỉ trong phạm vi thời gian mà các chi 
phí tài chính, tiền phạt hay sự xói mòn vị thế tín dụng thấp hơn những lợi nhuận do việc chậm 
thanh toán đem lại. Hai chiến thuật nổi tiếng thường được sử dụng là tận dụng sự chênh lệch thời 
gian của các khoản thu, chi và chậm trả lương. 

 Thứ ba là dự báo chính xác nhu cầu tiền: Làm giảm đầu tư vào tiền. Mặc dù việc dự toán 
chính xác khó có thể thực hiện được, nhưng nếu dự toán được tương đối chính xác nhu cầu tiền 
mặt thì doanh nghiệp sẽ giới hạn được tối đa nhu cầu vốn phải vay mượn, do đó giảm chi phí tiền 
lãi tới mức tối thiểu.  

Thứ tư là đầu tư thích hợp những khoản tiền nhàn rỗi.  

2.4 . Xác định ngân quỹ tối ưu  

Như đã phân tích ở trên, mặc dù nắm giữ tiền có nhiều tác dụng nhưng doanh nghiệp mất đi 
một lượng vốn để đầu tư vào sản xuất - kinh doanh. Chính vì vậy, để dung hòa giữa nhu cầu thanh 
toán với sinh lời, nhà quản lý phải xác định mức tồn quỹ phù hợp. Hai mô hình phổ biến được 
tham khảo trong trường hợp này là Baumol và Miller - Orr.  

2.4.1. Mô hình Baumol  
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Nhà kinh tế học Baumol đã xây dựng mô hình đặt hàng hiệu quả (EOQ) để xác định lượng 
hàng hóa  tối ưu mỗi  lần cung  ứng, dựa  trên giả  thiết nhu  cầu sử dụng hàng hóa, nguyên vật 
liệu thay đổi đều đặn theo thời gian và luôn có đủ điều kiện để thực hiện các đơn đặt hàng. Năm 
1950, hãng xe Toyota của Nhật Bản đã xây dựng hệ thống giao hàng đúng hạn - Just In Time 
(JIT), trong đó, chi phí lưu kho được giảm tới mức tối đa tương đương với mức dự trữ bằng 0. 
Song cũng giống như EOQ, JIT ít được dùng tại doanh nghiệp Việt Nam do thị trường thường 
xuyên biến động và mức độ chuyên môn hóa còn thấp, không phải  lúc nào  cũng  có đủ điều kiện  
để áp dụng hoàn  chỉnh những  lý thuyết, dẫn tới khó dự báo dòng tiền. Thay vào đó, để đảm bảo 
an toàn, nhà quản lý hay chọn giải pháp dự trữ càng nhiều càng tốt.  

Năm 1952, William Baumol là người đầu tiên đưa ra phương án giải quyết mâu thuẫn giữa 
giảm chi phí cơ hội của việc giữ tiền với duy trì khả năng thanh toán nêu trên. Theo đó, ông giả 
định, doanh nghiệp có dòng tiền tệ rời rạc với lưu chuyển tiền thuần ổn định, không đổi qua các kỳ. 
Vì vậy, nếu gọi lượng tiền cần duy trì trong kỳ là M, tồn quỹ bình quân của doanh nghiệp sẽ là M/2. 
Sự thay đổi ngân quỹ của doanh nghiệp diễn ra đều đặn, có dự tính trước như hình 2.1 

   

Nguồn: [1, tr 161]   

Theo Baumol, để tận dụng khả năng sinh lời, doanh nghiệp sẽ sử dụng chứng khoán thanh  
khoản cao làm “bước  đệm” trong dự trữ, thay thế cho tiền. Đây là những chứng khoán ngắn hạn, 
có ít rủi ro trong quá trình chuyển đổi thành tiền như tín phiếu kho bạc, kỳ phiếu ngân hàng... Khi 
ngân quỹ dư thừa tạm thời, nhà quản lý sẽ mua chứng khoán và ngược lại, các chứng khoán này 
được bán đi khi ngân quỹ thiếu hụt. Việc giữ tiền thay cho chứng khoán làm phát sinh 2 loại chi phí 
cơ bản là chi phí cơ hội và chi phí giao dịch. Trong đó, chi phí cơ hội được đo bằng tỷ lệ sinh lời 
của chứng khoán (kí hiệu là i %) nhân với số dư ngân quỹ bình quân (M/2). Chi phí giao dịch mỗi 
lần bán chứng khoán giả định bằng 1 số tuyệt đối Cb. Nếu trong kỳ, doanh nghiệp cần sử dụng 
tổng số tiền bằng Mn, số lần bán chứng khoán sẽ là Mn/M.    

Từ những phân tích trên, có thể tính tổng chi phí cho việc nắm giữ tiền: 

Tổng chi phí 
nắm giữ tiền 

= Tiền lãi chứng khoán 
    bị bỏ qua 

+ Chi phí giao dịch 
   bán chứng khoán 

Hay:  

                               TC = i x M/2 + Cb x Mn/M 

Câu hỏi của bài toán quản lý ngân quỹ là xác định mức tồn quỹ tối ưu M* để tổng chi phí TC 
là nhỏ nhất. Có thể mô tả đường tổng chi phí TC trên đồ thị sau, là sự kết hợp giữa hai đường chi 
phí: 

- Đường chi phí tuyến tính y= i x M/2; 

- Đường  chi phí hypebol y= Cb x Mn/M. 

Hình 2.1. Giả định sự thay đổi ngân quỹ theo mô hình Baumol 
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 Với i, Cb, Mn là hằng số, mục tiêu của mô hình Baumol là tối thiểu hóa chi phí hay: 
TC = ix M/2 + CbxMn/M --> min. 

Lấy đạo hàm với biến là M ta có: y’ = i/2 - CbxMn/(M*)2  = 0 

Suy ra:          

           𝑀∗ = √
2×𝑀𝑛×𝐶𝑏

𝑖
 

Nguồn: [1, tr 161]  

Kết quả trên cho thấy, nếu chứng khoán có tỷ lệ sinh lời lớn, doanh nghiệp nên nắm giữ ít 
tiền và ngược lại, nếu chi phí giao dịch cho mỗi lần bán chứng khoán nhiều, xu hướng chung là 
tích trữ tiền. Như vậy, mức tồn quỹ thiết lập theo mô hình Baumol vừa đáp ứng nhu cầu thanh toán 
của doanh nghiệp, vừa tận dụng khả năng sinh lời của tiền. Tuy nhiên, điểm hạn chế của mô hình 
Baumol xuất phát ngay từ giả định ban đầu về lưu chuyển tiền tệ không phù hợp với thực tế. Khác 
với việc dự trữ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, nhu cầu về tiền, cũng như các khoản phải thu, 
phải trả trong quá trình kinh doanh không xuất hiện một cách đều đặn và dễ dàng dự đoán trước. 
Nên mức tồn quỹ của doanh nghiệp không thể ổn định bằng M/2 như trong mô hình. Từ đó, giá trị 
M* tính được không hoàn toàn chính xác và chỉ có ý nghĩa trên phương diện lý thuyết.   

* Mô hình Miller - Orr [2, tr 65 ] 

Để  khắc  phục  những  nhược  điểm  nêu  trên  của  Baumol,  hai  nhà  khoa  học Merton 
Miller và Daniel Orr đã phát triển mô hình tồn quỹ với giả định lưu chuyển tiền thuần biến động 
ngẫu nhiên, chênh lệch so với giá trị bình quân một đại lượng là  phương  sai  thu  chi  ngân  quỹ  
(kí  hiệu  Vb).  Từ  đó,  tồn  quỹ  của  doanh  nghiệp không ổn định ở một mức M như trong mô 
hình Baumol, nó có thể dao động từ Mmin tới Mmax, là điểm giới hạn dưới và giới hạn trên. Tuy 
nhiên, trong khoảng cách đó, Miller và Orr vẫn đề xuất mức tồn quỹ tối ưu M*, được tính theo công 
thức như sau (với các kí hiệu đã giải thích trong mô hình Baumol): 

1/3
3 Cb x Vb

d = 3 x  x 
4 i

 
 
    

M* = Mmin + d/3 

   Nguồn: [11, tr 164]  

Các kết quả trên được minh họa qua hình 2.2  

1/3

* 3 Cb x Vb
M  = Mmin +  x 

4 i

 
 
   

             

ixM/2

M

TC

TC

M*0

CbxMn/M
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Như  vậy, ngoài hai biến độc lập có mối quan hệ tỷ lệ thuận (Cb) và tỷ lệ nghịch (i) với mức 
tồn quỹ tối ưu, Miller và Orr đã bổ sung thêm nhân tố biến động của lưu chuyển tiền thuần (đo  
bằng phương sai thu chi ngân quỹ) vào mô hình. Theo đó, một doanh nghiệp có dòng tiền thường  
xuyên biến động thất thường, chênh lệch giữa thu và chi lớn, cần duy trì mức tồn quỹ cao. Ngược 
lại, nếu dòng tiền ổn định, mức tồn quỹ cần thiết sẽ nhỏ hơn. Kết luận này phù hợp với suy luận lý 
thuyết, đồng thời, giúp mô hình Miller - Orr có giá trị ứng dụng hơn trong thực tiễn, trở thành mô 
hình được sử dụng phổ biến để xác định ngân quỹ tối ưu  cho doanh nghiệp.  

2.5 . Đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển  

Đặc điểm lớn nhất của ngành vận tải là mang tính phục vụ, đảm bảo cho các ngành sản 
xuất khác hoạt động bình thường. Hoạt động kinh doanh vận tải tạo ra tính thống nhất giữa sản 
xuất và tiêu thụ. Mặt khác hoạt động vận tải nói chung và vận tải biển nói riêng không có sản xuất 
dự trữ, không có hoạt động trung gian giữa sản xuất và tiêu thụ. Quá trình sản xuất của ngành vận 
tải biển không làm thay đổi tính chất lý hóa mà chỉ làm thay đổi vị trí của đối tượng lao động để tạo 
ra sản phẩm, dịch vụ. Lao động trong ngành vận tải không tạo ra sản phẩm mới mà chỉ làm tăng 
thêm giá trị của hàng hóa được vận chuyển. Một đặc điểm khác của hoạt động vận tải là mang tính 
thời vụ và có tính chất quốc tế (đối với các doanh nghiệp vận tải biển có vận chuyển trên các tuyến 
nước ngoài) 

Chính những đặc điểm hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải biển (DNVTB) 
nói trên làm cho việc quản trị vốn bằng tiền của các DNVTB rất khó khăn vì tính chất thời vụ, nhất 
là các DNVTB có doanh thu lớn (20 tỷ trở lên). 

3. Kết luận 

Đối với ngành dịch vụ vận tải biển, một số lớn hoạt động đòi hỏi phải có tiền mặt để mua 
nhiên liệu, nước ngọt, vật tư dự trữ, trả tiền ăn, tiền tiêu vặt cho thủy thủ đoàn, trả các khoản tiền 
cảng phí, thuê đại lý,... cho chuyến đi của tàu. Do đó ngành này đòi hỏi một tỷ số tiền mặt trên tổng 
doanh thu và tỉ số tiền mặt trên tổng tài sản khá cao. Sau cùng doanh nghiệp cần có lượng tiền 
mặt nhằm đủ khả năng đáp ứng trong các trường hợp bất ngờ như hỏa hoạn, cạnh tranh về quảng 
cáo với các doanh nghiệp khác,... Mặt khác đối với các doanh nghiệp vận tải biển có doanh thu 
lớn, cước phí vận chuyển một chuyến đi lớn, các khoản tiền thu được từ cước vận tải xuất hiện 
không đều đặn mà phụ thuộc rất nhiều vào thời gian chuyến đi của tàu và các điều khoản thanh 
toán trong hợp đồng vận chuyển được ký kết với khách hàng. Đồng thời các chi phí giao dịch 
chứng khoán là nhỏ không đáng kể so với chi phí cơ hội của việc giữ tiền thì doanh nghiệp nên 
mua tín phiếu kho bạc hay nắm giữ các cổ phiếu để thay thế dự trữ tiền. Với hoạt động đặc thù 
như vậy các doanh nghiệp vận tải biển lớn cần thiết nên ứng dụng mô hình Miller-Orr trong lĩnh 
vực quản trị tiền của đơn vị. 
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ỨNG DỤNG SIPOC TRONG VIỆC XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ TUYỂN 
DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM (VOSCO) 

APPLICATION SIPOC IN DEVELOPING MANAGEMENT PROCEDURE OF 
RECRUIMENT FOR VOSCO 

TS. MAI KHẮC THÀNH  
 Khoa Kinh tế, Trường ĐHHH Việt Nam 

Tóm tắt 
Trong quản trị doanh nghiệp hiện nay, tính chuyên nghiệp trong công việc ngày càng 
được đề cao. Nhưng hiểu thế nào về tính chuyên nghiệp trong công việc không phải dễ, 
nhiều người cho rằng chuyên nghiệp nghĩa là phải chuyên tâm trong công việc. Theo 
cách hiểu này quản trị muốn chuyên nghiệp cần phải tạo sự hoàn chỉnh, hiệu quả và tin 
cậy. Như vậy một nhà quản lý muốn đạt đến độ chuyên nghiệp cần phải có các quy trình 
đồng bộ, nhất quán và hợp lý. SIPOC là một ứng dụng rất tốt cho các nhà quản lý trong 
việc xây dựng quy trình quản lý trong doanh nghiệp. Trong bài báo này đề cập tới việc 
hướng dẫn sử dụng SIPOC và ứng dụng SIPOC trong việc xây dựng quy trình quản lý 
tuyển dụng nhân sự cho công ty vận tải biển.  

Abstract 
In today’s business environment, professionalism is becoming increasingly important. 
What does professionalism mean? Many people believe professionalism means 
dedication to work. In this sense, a business executive needs to create completion, 
efficiency and reliability. Such an executive wants to reach a professional level, needs 
synchronized, consistent and appropriate procedures. SIPOC is a very good application 
in developing management procedure in enterprises. This paper refers to the guideline of 
SIPOC’s use and SIPOC’s application in developing management procedure of 
recruitment for shipping companies. 

Key words: SIPOC, nhân sự, quy trình 

1. Bản chất của SIPOC 

Về bản chất SIPOC được viết tắt bởi 5 chữ cái đầu tiếng Anh của các từ: Suppilers - Input - 
Process - Output - Customers. Cụ thế: 

- Suppliers được hiểu là Nhà cung cấp: Trong bất kỳ công việc nào đầu có các yếu tố đầu 
vào, chẳng hạn hoạt động sản xuất thì đầu vào là việc cung cấp các nguyên vật liệu, nhiên liệu, 
hoạt động bán hàng đầu vào là quá trình cung cấp hàng hóa, vận chuyển. Do đó nhà quản trị phải 
xác định nhà cung cấp đầu vào trong quy trình quản lý mình định xây dựng là những bộ phận nào. 
Những nhà cung cấp này sẽ cung cấp thông tin, nguyên vật liệu, thành phẩm,… cho việc thực hiện 
quy trình. 

- Input được hiểu là những yếu tố nguyên liệu đầu vào giúp người quản lý thực hiện được 
quy trình. 

- Process được hiểu là Quá trình, nghĩa là tuần tự các bước được thực hiện nhằm đạt mục 
tiêu quản lý, nó bao gồm cả việc mô tả công việc thực hiện, và các nguồn lực cần thiết cho việc 
thực hiện quy trình. 

- Output được hiểu là những kết quả thu được sau khi triển khai quy trình. 

- Customers - nghĩa là Khách hàng của quá trình, đây là những người được hưởng thành 
quả của toàn bộ quy trình trên. Do đó cần coi các bộ phận thụ hưởng như những khách hàng của 
quy trình để nâng cao trách nhiệm trong việc cung cấp. 

 

 

 

 

Tên quy trình 

- Mục tiêu 
- Người quản lý 
quy trình 
- Các nguồn lực 
- Các bước và nội 
dung từng bước 

Khách 

hàng 

Nhà 
cung 

cấp 

Đầu vào Đầu ra 
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Hình 1. Xây dựng quy trình quản lý bằng SIPOC [2] 

2. Ứng dụng SIPOC trong việc xây dựng quy trình tuyển dụng nhân sự tại VOSCO 

2.1. Các xây dựng mô hình SIPOC 

Để triển khai SIPOC trong doanh nghiệp, người ta có thể tiến hành theo các bước sau:  

1. Thành lập nhóm độc lập để viết quy trình.  

2. Đặt tên cho quy trình và đưa ra các yêu cầu đầu vào. 

3. Người thực hiện dựa vào các yêu cầu đầu vào sẽ xây dựng các nguồn lực vào, các quy 
trình để thực hiện, các kết quả đầu ra. Đầu vào là những yếu tố giúp cho quy trình có thể thực hiện 
được, đầu vào là những gì mà quy trình tạo ra cho khách hàng. Quy trình là trình tự các công việc 
cần thực hiện. 

4. Khách hàng là những người nhận kết quả đầu ra. 

5. Cả nhóm sẽ cùng thống nhất mục tiêu, giới hạn của quá trình, điểm bắt đầu, điểm kết 
thúc, những trường hợp nào thì áp dụng quá trình, trường hợp nào không áp dụng quá trình. 

6. Sử dụng mẫu SIPOC để viết quy trình. 

7. Triển khai thực hiện và cải tiến liên tục. 

2.2. Ứng dụng SIPOC cho một quy trình tuyển dụng nhân sự 

Tuyển dụng nhân sự là một hoạt động phổ biến của nhiều doanh nghiệp, do phòng Nhân sự 
phụ trách. Nhiệm vụ chính là tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động trong các bộ phận từ đó xây 
dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự từ bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp. Hầu hết các 
doanh nghiệp hiện nay đều có những quy chế hay quy định về tuyển dụng nhân sự trong doanh 
nghiệp. Vì vậy doanh nghiệp có thể dựa ngay trên các quy định này đề lượng hóa thành quy trình. 
Trên cơ sở gợi ý của mô hình SIPOC sẽ tách các nội dung ra thành nhiều phần khác nhau gắn với 
từng thành phần trong mô hình. Điều này sẽ giúp các nhà quản lý có thể hình dung việc triển khai 
quy trình một cách đơn giản hơn, từ đó có thể dễ dàng áp dụng các quy trình quản lý một cách 
nhanh chóng, hiệu quả. Sau đây là một minh họa cho việc ứng dụng SIPOC cho việc xây dựng 
quy trình tuyển dụng của một công ty vận tải biển. 

Quy chế tuyển dụng của Công ty Vận tải biển Việt Nam  

Nội dung quy chế [3]: 

Các phòng ban trong Công ty xác định nhu cầu lao động của phòng mình và đề nghị nhu 
cầu lao động cho từng chức danh hoặc công việc cụ thể lên phòng Tổ chức - Tiền lương. Căn cứ 
vào Quy chế tuyển dụng lao động của Công ty, Phòng Tổ chức - Tiền lương chịu trách nhiệm:  

- Tập hợp các báo cáo nhu cầu bổ sung lao động, đối chiếu với các tiêu chuẩn cấp bậc của 
các phòng ban và quy định của Công ty. 

- Lập kế hoạch tuyển dụng mới đã được Tổng giám đốc Công ty phê duyệt và thông báo 
công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, xem xét đầy đủ, tính xác thực của các yêu cầu về hồ sơ những 
người dự tuyển theo Quy chế tuyển dụng lao động của Công ty và các tiêu chuẩn cần tuyển dụng. 

- Lập danh sách và thông báo những người đủ tiêu chuẩn dự tuyển được tham gia thi tuyển 

- Trưởng Phòng Tổ chức - Tiền lương có trách nhiệm thành lập ban giám khảo. 

- Chuẩn bị đề thi để Hội đồng tuyển dụng xem xét và trình Tổng giám đốc xét duyệt. 

- Quyết định phương thức tuyển dụng. 

Quá trình thi tuyển có thể tiến hành thi viết và/ hoặc vấn đáp tuỳ theo tình hình cụ thể và nội 
dung bao gồm các vấn đề sau đây: Khả năng chuyên môn; Khả năng Ngoại ngữ; Khả năng sử 
dụng phương tiện làm việc (máy vi tính, lái xe,...). 

Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng thuyền viên đã được Tổng giám đốc chuẩn y, Hội đồng 
tuyển dụng tiến hành: 

- Tổng hợp kết quả thi tuyển, trình Tổng giám đốc xét duyệt kết quả.  

- Thông báo kết quả thi tuyển và những người trúng tuyển công khai.  

- Hoàn chỉnh thủ tục tuyển dụng để trình Tổng giám đốc ký hợp đồng lao động.  
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Mô tả bằng mô hình SIPOC: 

Quy trình: Tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp 

Mục tiêu:  

 Tiêu chuẩn hoá cán bộ, nhân viên trong Công ty. 

 Đáp ứng các yêu cầu quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Chuẩn hóa quy trình tuyển dụng và tiêu chuẩn trong Công ty. 
 

Người quản lý: Trưởng phòng Tổ chức - Tiền lương  

Nhà cung 
cấp 

(Suppliers) 

Đầu 
vào 

(Input) 

Quy trình 
(Process) 

Đầu ra 
(Output) 

Khách 
hàng 

(Customers) 

Các ứng 
viên trong 
và ngoài 
doanh 
nghiệp 

Kế 
hoạch 
tuyển 
dụng 
của 
các 
phòng 
ban 
được 
Tổng 
giám 
đốc 
duyệt 

* Tiếp nhận hồ sơ 
* Sơ tuyển 
Căn cứ vào Quy chế tuyển dụng Phòng Tổ chức 
- Tiền lương sẽ:  
- Tập hợp các nhu cầu bổ sung lao động, đối 
chiếu với các tiêu chuẩn cấp bậc của các phòng 
ban và quy định của Công ty 
- Kế hoạch tuyển dụng lao động sẽ được giám 
đốc Công ty phê duyệt và thông báo công khai 
trên các phương tiện thông tin đại chúng về số 
lượng, các tiêu chuẩn tuyển dụng, công việc 
cần tuyển dụng 
- Phòng Tổ chức - Tiền lương tiếp nhận hồ sơ 
kiểm tra, xem xét sự đầy đủ, tính xác thực của 
hồ sơ. 
Lập danh sách và thông báo những người đủ 
tiêu chuẩn dự tuyển được tham gia thi tuyển 
* Thi tuyển 
Trưởng Phòng Tổ chức - Tiền lương có trách 
nhiệm thành lập Hội đồng thi tuyển theo Quy 
chế tuyển dụng lao động của Công ty 
- Chuẩn bị đề thi để Hội đồng xem xét và trình 
giám đốc xét duyệt. 
- Quyết định phương thức tuyển dụng. 
- Quá trình thi tuyển có thể tiền hành thi viết và/ 
hoặc vấn đáp tùy theo tình hình cụ thể.  
Nội dung bao gồm: Khả năng chuyên môn; Khả 
năng Ngoại ngữ; Khả năng sử dụng phương 
tiện làm việc (máy vi tính, lái xe...) 
* Làm thủ tục tuyển dụng 

Tuyển 
dụng 
được 
các ứng 
viên 
theo 
tiêu 
chuẩn 
đã đặt 
ra. 

Ký kết 
hợp 
đồng 
lao 
động 

Các phòng 
ban có nhu 
cầu tuyển 
dụng. 

 

3. Kết luận 

Dựa trên mô hình SIPOC nhà quản lý có thể dễ dàng hình dung toàn bộ quá trình quản lý 
trong lĩnh vực mà mình phụ trách, đồng thời nâng cao được trách nhiệm của các bộ phận trong 
việc thực hiện các công việc của quá trình chung. Mô hình này là cơ sở thuận lợi cho việc cải tiến 
đổi mới quy trình một cách linh hoạt, phù hợp với sự thay đổi của thực tế 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

[1] www.isixsigma.com. 
[2] http://www.quantrikinhdoanh.com.vn/sipoc-tam-ban-do-cho-moi-qua-trinh. 
[3] Quy chế tuyển dụng của VOSCO, Phòng Tổ chức Tiền lương - Công ty Vận tải biển Việt Nam, 

2014. 
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STUDY CALCULATION OF BREAKWATER STRUCTURE CONSTRUCTED BY 
THIN WALL REINFORCED COMPOSITE CONCRETE BLOCK  

 

TS. TRẦN LONG GIANG  
Khoa Công Trình, Trường ĐHHH Việt Nam 

ThS. HOÀNG GIANG  
Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư Hoàng Lê 

Tóm tắt 
 Kết cấu đê chắn sóng sử dụng hiện nay thường là các kết cấu truyền thống như đê chắn 
sóng đá đổ, khối bê tông đúc sẵn và thùng chìm bê tông cốt thép. Việc sử dụng các kết 
cấu đê chắn sóng truyền thống thường dẫn đến chi phí xây dựng cao và có hệ số an toàn 
thấp, đặc biệt là sử dụng kết cấu thùng chìm bê tông cốt thép truyền thống. Việc nghiên 
cứu và ứng dụng các loại vật liệu mới trong sản xuất khối bê tông thành mỏng cốt sợi 
composit đúc sẵn kích thước là rất cần thiết mang lại hiệu quả cao trong công tác xây 
dựng đê chắn sóng. Trong bài báo này, các tác giả nghiên cứu mô hình tính toán kết cấu 
đê chắn sóng bằng hộp bê tông cốt sợi thành mỏng đúc sẵn. Phần mềm Plaxis được sử 
dụng để nghiên cứu ứng suất và biến dạng trong kết cấu cũng như dưới móng công trình. 

Abstract 
Current breakwater structures are traditional structures such as rock fill, concrete blocks 
and precast reinforced concrete blocks. The use of these traditional breakwater structures 
lead to high cost for construction and low safety factor, especially using traditional 
reinforced concrete blocks. The study and application of new materials in the fabrication 
of thin wall reinforced composite concrete block is essential and bring efficiency in 
construction of the breakwaters. In this paper, the authors have studied breakwater 
structure using thin wall reinforced composite concrete block. Plaxis software have been 
used to study the distribution of stress and strain in the structure and breakwater 
foundation. 

Key words: concrete block, breakwater, reinforced composite concrete block. 

1. Đặt vấn đề nghiên cứu 

Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài hơn 3200 km với 166 cảng biển. Để khai thác đường bờ 
biển và các cảng biển có hiệu quả thì việc lựa chọn kết cấu đê chắn sóng đóng vai trò rất quan 
trọng. Một số kết cấu đê chắn sóng truyền thống điển hình hiện đang sử dụng như đê chắn sóng 
đá đổ, các khối bê tông đúc sẵn và thùng chìm bê tông cốt thép truyền thống. Việc sử dụng các kết 
cấu truyền thống thường dẫn đến chi phí xây dựng cao và có hệ số an toàn thấp, đặc biệt là sử 
dụng kết cấu thùng chìm bê tông cốt thép truyền thống. Việc làm này đòi hỏi chi phí xử lý nền 
móng khá phức tạp và tốn kém, chất lượng của công trình khó kiểm soát, thời gian thi công dài. 
Hiện nay, trên thị trường ở Việt Nam có nhiều loại vật liệu mới, cường độ chịu lực cao và nhẹ như 
sợi composit thủy tinh. Việc một số doanh nghiệp trong nước đã mạnh dạn đầu tư vào khoa học 
công nghệ, chế tạo các sản phẩm mới, trong đó có sản phẩm khối bê tông cốt sợi thành mỏng đúc 
sẵn kích thước lớn đã và đang mang lại hiệu quả cao trong công tác thi công công trình. Tuy 
nhiên, công tác nghiên cứu mô hình tính toán ứng dụng các sản phẩm này vào công trình thực tế 
chưa được quan tâm một cách đầy đủ, chính vì vậy trong bài báo này các tác giả đề cập đến 
nghiên cứu mô hình tính toán kết cấu đê chắn sóng bằng khối bê tông cốt sợi thành mỏng đúc 
sẵn, phần mềm Plaxis, một trong các phần mềm phân tích ứng suất và chuyển vị hiện đại và cho 
kết quả chính xác được sử dụng để nghiên cứu ứng suất, chuyển vị và biến dạng trong kết cấu 
cũng như trong nền đất dưới móng công trình. 

2. Giải pháp thiết kế đê chắn sóng bằng khối bê tông cốt composit thành mỏng 

Trong bài báo các tác giả đề xuất thay thế kết cấu đê chắn sóng bằng khối xếp và thùng 
chìm truyền thống bằng khối xếp bê tông thành mỏng cốt sợi composit được chế tạo bằng bê tông 
mác cao theo công nghệ đúc rót, thành phần cấp phối của bê tông được thiết kế bởi Viện Chuyên 
ngành Bê tông thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Việt Nam (IBST). Các vật liệu chính bao 
gồm: Đá 0x5, cát hạt thô, phụ gia tro bay, phụ gia hóa dẻo, silicafum, cho phép tạo ra hỗn hợp bê 
tông dùng ít nước nhưng có tính công tác tốt (độ sụt > 20 cm) và có khả năng chịu nén cao (cường 
độ chịu nén của mẫu khi đúc sau một tuần tuổi đạt 65 Mpa). 

Kích thước danh định khối bê tông thành mỏng cốt sợi compossit (hình 1) bằng kích thước 
của khối container 20 feed tiêu chuẩn: Dài x Rộng x Cao = 6000 mm x 2400 mm x 2800 mm. Khối 
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có trọng lượng (13,2÷13,9) tấn (bằng 30% khối lượng so với khối truyền thống có cùng kích 
thước), đúc toàn khối bằng bê tông mác cao theo công nghệ đúc rót, có thiết kế kết cấu hợp lý và 
sử dụng cốt sợi FRP thay cho cốt thép truyền thống. Cấu tạo khối bê tông thành mỏng cốt sợi 
composit được trình bày ở hình 1, giải pháp kết cấu đê chắn sóng bằng khối xếp bê tông thành 
mỏng cốt sợi composit được trình bày trong hình 2, mặt cắt ngang điển hình của kết cấu được 
trình bày trong hình 3. 

 

Hình 1. Khối bê tông cốt sợi thành mỏng đúc sẵn 

 

Hình 2. Giải pháp kết cấu đê chắn sóng bằng khối bê tông cốt sợi thành mỏng đúc sẵn 

 

Hình 3. Mặt cắt ngang điển hình kè biển ứng dụng khối bê tông thành mỏng cốt sợi composit 

3. Mô hình, số liệu đầu vào và kết quả tính toán 

Việc nghiên cứu kết cấu đê chắn sóng bằng các khối bê tông thành mỏng cốt composit 
được áp dụng cho một công trình cụ thể tại khu vực đảo Phú Quốc. Các chỉ tiêu cơ lý của các lớp 
đất tại nơi xây dựng công trình được trình bày trong bảng 1, chiều cao sóng 2,5m [1], tính toán áp 
lực sóng lên công trình được thực hiện theo tiêu chuẩn 22 TCN 222-95, tính toán địa kỹ thuật bằng 
phần mềm Plaxis. Mô hình và kết quả tính toán chuyển vị đứng, chuyển vị ngang, và ứng suất 
trong giai đoạn chất tải sử dụng và tải trọng sóng trình bày trong hình 4, hình 5, hình 6 và được 
tổng hợp trong bảng 2.  

Bảng 1. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý của đất 

Ký 
hiệu 
lớp 

Độ ẩm 
tự 

nhiên 

Khối lượng thể tích 
(g/cm3) Hệ số 

rỗng 
Độ 

rỗng  

Độ 
bão 
hòa 

Độ sệt 

  

Góc 
ma sát 
trong 

Lực dính 
kết 

Hệ số 
nén 
lún 

Mô đun 
biến 
dạng Tự nhiên Khô Riêng 

W 

(%) 
ρ ρd ρs 0  n (%) G (%) IL 

 

(độ) 

C 
(kg/cm2) 

a1-2 

(cm2/kg) 

a1-2 

(cm2/kg) 

1 21,4 1,94 1,60 2,66 0,663 40 86 0,75 17°24' 0,112 0,019 216,6 

2 16,0 2,04 1,76 2,66 0,511 34 83 0,31 22°16' 0,167 0,013 338,6 

3 39,5 1,81 1,30 2,71 1,085 52 99 0,96 5°07' 0,161 0,063 12,6 
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Ký 
hiệu 
lớp 

Độ ẩm 
tự 

nhiên 

Khối lượng thể tích 
(g/cm3) Hệ số 

rỗng 
Độ 

rỗng  

Độ 
bão 
hòa 

Độ sệt 

  

Góc 
ma sát 
trong 

Lực dính 
kết 

Hệ số 
nén 
lún 

Mô đun 
biến 
dạng Tự nhiên Khô Riêng 

W 

(%) 
ρ ρd ρs 0  n (%) G (%) IL 

 

(độ) 

C 
(kg/cm2) 

a1-2 

(cm2/kg) 

a1-2 

(cm2/kg) 

4 19,8 2,03 1,69 2,70 0,598 37 89 0,62 9°53' 0,235 0,029 158,0 

4a 19,8 2,03 1,69 2,68 0,586 37 91 0,50 11°39' 0,263 0,027 168,5 

5 16,9 2,09 1,79 2,70 0,508 34 90 -0,06 16°59' 0,679 0,012 384,7 

Bảng 2. Bảng tổng hợp kết quả tính toán đê chắn sóng 

Nội dung 

Chuyển vị ngang 
(mm) 

Chuyển vị đứng 
(mm) 

Ứng suất lớn nhất tại 
đáy đê 
(kPa) 

Hệ số ổn 
định 

Đỉnh đê Chân đê Đỉnh đê Chân đê Hữu hiệu Tổng   

Giai đoạn thi công -18.99 -10.65 -179.62 -191.57       

Giai đoạn thi công + 
chất tải 

42.98 25.76 -149.2 -152.8 -139.34 -244.89 4.319 

Do tải trọng 61.97 36.41 30.42 38.77       

 

Hình 4. Kết quả tính toán chuyển vị đứng của đê chắn sóng biển 

 

Hình 5. Kết quả tính toán chuyển vị ngang của đê chắn sóng 
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Hình 6. Kết quả tính toán ứng suất của đê chắn sóng 

4. Kết luận 

Từ kết quả nghiên cứu trình bày ở trên, có thể rút ra được một số kết luận như sau: 

Phương án sử dụng khối bê tông thành mỏng cốt composit để làm đê chắn sóng là phương 
pháp ứng dụng được tính ưu việt của các loại vật liệu mới và hoàn toàn đảm bảo các yêu cầu về 
mặt thiết kế kỹ thuật. 

Việc ứng dụng khối bê tông thành mỏng cốt composit để làm đê chắn sóng có nhiều ưu 
điểm hơn so với các phương án kết cấu truyền thống: Do các khối được sản xuất trên bờ trên dây 
truyền hiện đại nên chất lượng được kiểm soát chặt chẽ, công trình đảm bảo chất lượng tốt; chi 
phí xây dựng giảm so với các giải pháp kết cấu thông thường từ 20%-40% tùy theo điều kiện địa 
chất công trình; các cấu kiện được sản xuất trước ở trên bờ và sau đó đánh chìm tại nơi xây dựng 
nên thời gian thi công giảm. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công đê chắn sóng Phú Quốc, Công ty Cổ phần xây dựng và 
Tư vấn đầu tư Hoàng Lê, 2015. 

[2] Plaxis 2D Tutorial Manual, 2015. 
 

 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN Ủ KẾT TINH LẠI ĐẾN TÍNH 
NĂNG CHỐNG ĂN MÒN CỦA THÉP KHÔNG GỈ AUSTENIT AISI 304 SAU 

LASER XUNG KÍCH 
EFFECT OF RECRYSTALLIZATION ANNEALING TIME ON THE 

INTERGRANULAR CORROSION RESISTANCE OF STAINLESS STEEL 
AISI 304 AFTER LASER SHOCKING 

 

TRẦN VĂN NGHĨA, PHÙNG TUẤN ANH 
Khoa Cơ khí, Học viện Kỹ thuật Quân sự 

                        
Tóm tắt 

Trong bài báo này, các tác giả đã tiến hành nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời gian ủ kết 
tinh lại ở nhiệt độ 947oC đến khả năng chống ăn mòn tinh giới của thép không gỉ AISI 304 
sau xử lý laser xung kích. Qua thử nghiệm cho thấy, thời gian ủ kết tinh lại càng dài thì 
tính chống ăn mòn càng tăng, và tốt nhất khoảng 20 h ở 947oC. 

Từ khóa: Thép không gỉ austenit, laser xung kích, ủ kết tinh lại, tính chống ăn mòn tinh giới. 
Abstract 

In this paper, the authors studied effect of recrystallization annealing time on the 
intergranular corrosion resistance of stainless steel AISI 304 after laser shocking. The 
testing results showed that intergranular corrosion resistance increases with the increase 
of recrystallization annealing time. The optimum recrystallization annealing time is about 
20 hours at 947oC. 

Key words: austenistic stainless steel, laser shocking, recrystallization annealing, intergranular 
corrosion resistance 
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1. Đặt vấn đề 

Ủ kết tinh lại là một bước nguyên công trong kỹ thuật tinh giới [1÷4]. Đây là một kỹ thuật mới 
nhằm cải thiện tính chống ăn mòn tinh giới hạt đối với thép không gỉ. Quá trình ủ kết tinh lại có 
kèm theo hình thành tổ chức hạt có biên giới góc nhỏ, trong đó song tinh là loại biên giới hạt góc 
nhỏ điển hình. Các biên giới hạt góc nhỏ này sẽ chặn đứng sự liên tục của biên giới hạt góc lớn và 
từ đó sẽ làm giảm độ nhạy ăn mòn đối với ăn mòn tinh giới hạt [1], [2]. Bài báo sẽ phân tích cụ thể 
kết quả đạt được sau khi xử lý bằng laser xung kích và ủ kết tinh lại đối với mẫu thép không gỉ. 

2. Thực nghiệm 

Vật liệu được lựa chọn trong thử nghiệm là các mẫu thép không gỉ AISI 304 có thành phần 
hóa học như trong bảng 1. 

Bảng 1. Thành phần hóa học của thép không gỉ AISI 304 
 

Hàm lượng các nguyên tố, % 

Cr Ni Mn Si C P Fe 

17,5 8,02 2,0 1,0 0,07 0,03 Còn lại 

Các mẫu có kích thước ban đầu là (10x10x7) mm sau khi được xử lý laser xung kích với 
cường độ năng lượng 4000 mJ sẽ được ủ kết tinh lại ở 947oC với thời gian lần lượt là 5 h, 10 h, 
15h và 20 h, sau đó được làm nguội trong nước đá. Sau khi ủ kết tinh lại, mẫu lại được nung lên 
650oC, giữ nhiệt 1 h để tăng tính nhạy tẩm thực cho mẫu. Ký hiệu các mẫu thử nghiệm được chỉ ra 
trong bảng 2. 

Bảng 2. Trạng thái và ký hiệu mẫu thử nghiệm 
 

Trạng thái mẫu Ký hiệu 

Mẫu gốc (4000 mJ, 947oC, không Ủ kết tinh lại) Bm 

Mẫu 1 (4000 mJ, 947oC, 5h ) 01 

Mẫu 2 (4000 mJ, 947oC, 10h ) 02 

Mẫu 3 (4000 mJ, 947oC, 15h ) 03 

Mẫu 4 (4000mJ, 947oC, 20h ) 04 

Các mẫu sau đó được đánh bóng, tẩm thực điện 
phân và tiến hành quan sát tổ chức tế vi cũng như tiến 
hành đo độ nhạy cảm ăn mòn theo phương pháp EPR 
(Electrochemical potentiokinetic reactivation) [5] và 
phương pháp đường cong phân cực Tafel trên máy đo đa 
năng Chi614C tại phòng thí nghiệm vật liệu - Đại học 
Khoa học và Công nghệ Nam Kinh - Trung Quốc. 

Phương pháp EPR là một phương pháp đáng tin 
cậy hiện nay trong nghiên cứu độ nhạy ăn mòn đối với 
các loại vật liệu có màng thụ động ăn mòn. Sơ đồ thực 
nghiệm của phương pháp được chỉ ra trên hình 1. Sử 
dụng dung dịch 0,5mol/L H2SO4+0,01mol/L KSCN làm 
dung dịch điện li, tiến hành quét với điện thế điện hóa 
tăng dần và ứng với mật độ dòng ăn mòn Ia, sau khi đạt 
đến trạng thái thụ động thì tiến hành quét ngược lại, điện thế điện hóa giảm dần về vùng hoạt động 
và ứng với mật độ dòng ăn mòn Ir. 

Độ nhạy cảm ăn mòn của vật liệu được đánh giá thông qua đại lượng độ tái hoạt hóa của 
vật liệu Ra, được xác định theo công thức:  

Ra =  
Ir

Ia
× 100% 

 

Hình 1. Sơ đồ quá trình thử nghiệm 
theo phương pháp EPR 
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Khi Ra càng lớn, độ nhạy ăn mòn của vật liệu càng lớn. 

Phương pháp đường cong phân cực Tafel dùng để xác định tốc độ ăn của vật liệu thông 
qua điện thế điện hóa ăn mòn. Đây là đường cong biểu diễn mối quan hệ giữa mật độ dòng ăn 
mòn (theo logarit - lgi) và điện thế điện hóa (E). Khi quét lgi theo E thì ở lân cận điện thế ăn mòn 
giá trị của lgi sẽ thay đổi rất nhanh và tạo ra một cực trị, giá trị điện thế điện hóa ứng với cực trị 
này chính là điện thế ăn mòn. Điện thế ăn mòn càng nhỏ thì vật liệu càng dễ bị ăn mòn. 

3. Kết quả và thảo luận 

Tổ chức mẫu gốc sau khi xử lý Laser xung kích (hình 2.a) và kết quả đo giá trị độ nhạy cảm 
ăn mòn theo phương pháp EPR (hình 2.b) cho thấy, tỉ số Ir/Ia khá lớn, nên tính chống ăn mòn của 
mẫu gốc tương đối thấp.  

  

a) b) 

Hình 2.  a) Tổ chức mẫu gốc (Bm) sau laser xung kích, b) kết quả thí nghiệm EPR 

Tổ chức các mẫu sau ủ kết tinh lại với thời gian khác nhau được cho trên hình 3. 

a) b) 

c) d) 

Hình 3. Tổ chức các mẫu sau ủ kết tinh lại với thời gian ủ kết tinh lại khác nhau 

a) 5 h (mẫu 01); b)10 h (mẫu 02); c) 15 h (mẫu 03); d) 20 h (mẫu 04). 

Thời gian ủ càng dài, quá trình kết tinh lại càng hoàn thiện, tổ chức tương đối đồng đều. Một 
số hạt có kích thước lớn là do quá trình lớn lên của hạt khi ủ thời gian dài ở nhiệt độ cao. 

Kết quả thử nghiệm tính chống ăn mòn của thép sau ủ kết tinh lại theo EPR được cho trong 
hình 4. 
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a) b) 

 
 

c) d) 

Hình 4. Kết quả thí nghiệm EPR đối với các mẫu:  
a) 5h (mẫu 01); b)10h (mẫu 02); c) 15h (mẫu 03); d) 20h (mẫu 04). 

Kết quả thí nghiệm EPR đối với các mẫu thép 
được ủ kết tinh lại với thời gian khác nhau cho thấy, 
thời gian ủ càng dài thì độ nhạy ăn mòn càng thấp, 
điều này có thể được giải thích do trong quá trình ủ 
có kèm theo sự hình thành các tinh thể song tinh có 
tác dụng chặn đứng sự liên thông của biên giới hạt, 
hạn chế sự ăn mòn phát triển. Thời gian ủ càng dài 
thì lượng song tinh tạo ra sẽ càng nhiều, nên tính 
năng chống ăn mòn càng được cải thiện (hình 5). 

So sánh kết quả thí nghiệm về tính năng 
chống ăn mòn của thép theo phương pháp đường 
cong Tafel cho thấy: Nếu chỉ tiến hành laser xung 
kích mà không ủ kết tinh lại thì tính chống ăn mòn sẽ 
không được cải thiện, ngược lại còn thêm nghiêm trọng (hình 6.a). Sau laser xung kích và ủ kết 
tinh lại thì kết quả thu được hoàn toàn trái ngược, tính năng chống ăn mòn của thép được cải thiện 
rõ rệt, thời gian ủ càng dài thì khả năng chống ăn mòn càng lớn, tốt nhất là ở 20h (hình 6.b). Điều 
này cho kết quả tương đồng đối với kết quả thí nghiệm EPR, cũng như kết quả định tính từ lý 
thuyết.  

  
a) b) 

Hình 6. Kết quả thí nghiệm đối chiếu các mẫu không qua ủ  
(a) và qua ủ kết tinh lại (b) theo phương pháp đường cong phân cực Tafel 

 

Hình 5. Tổ chức tế vi mẫu ủ kết tinh lại 
sau 20h 
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4. Kết luận 

Chế độ nhiệt luyện có quan hệ rất lớn đến sự thành bại của kỹ thuật tinh giới, trong đó, yếu 
tố lựa chọn thời gian ủ kết tinh lại là một trong những tham số quan trọng. Nếu chỉ đơn thuần tiến 
hành laser xung kích thì tính năng chống ăn mòn của thép không gỉ AISI 304 không được cải thiện, 
ngược lại còn làm tăng khả năng bị ăn mòn. Sau khi xử lý laser xung kích và ủ thì kết quả cho 
thấy: Thời gian ủ càng dài thì tính năng chống ăn mòn càng được cải thiện, và tốt nhất là khoảng 
20h ở nhiệt độ 947 oC./. 
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Trên: 2,7cm; Dưới: 3,3cm) kèm 1 file bài viết hoặc gửi qua Email.  

+ Tên bài báo viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Arial in hoa, đậm cỡ chữ 12); 

+ Họ và tên tác giả (Arial in hoa, đậm cỡ chữ 10); 

+ Tên đơn vị (Arial thường, đậm, nghiêng cỡ chữ 10); 

+ Tóm tắt nội dung bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 100 đến 200 từ phải nêu 
được nội dung chính, đóng góp mới của công trình (Arial thường, nghiêng cỡ chữ 10);  

+ Nội dung bài báo cần có hành văn rõ ràng, súc tích, cách dùng thuật ngữ khoa học và 
đơn vị đo lường hợp pháp do Nhà nước ban hành hoặc đã dùng thống nhất trong chuyên 
môn hẹp và cần phải được phân rõ phần, mục, tiểu mục có đánh số thứ tự; 

+ Công thức được viết theo Equation Editor, viết rõ theo kí hiệu thông dụng và đánh số 
thứ tự công thức về phía bên phải. Hình và ảnh minh họa là hình đen trắng, rõ nét và cần 
được chú thích đầy đủ (font in thường, đậm, nghiêng cỡ chữ 9); 

+ Danh mục tài liệu tham khảo được đặt ngay sau phần kết luận của bài báo được ghi 
theo trình tự: thứ tự tài liệu trong [ ]; Với tài liệu tham khảo là sách thì tên tác giả chữ 
thường, tên sách chữ nghiêng, nhà xuất bản, năm xuất bản; Với tài liệu tham khảo là Tạp 
chí thì tên tác giả chữ thường, tên bài chữ nghiêng, tên tạp chí, số tạp chí, năm xuất bản. 

+ Bản thảo trên file không đánh số trang. 

3. Bài gửi đăng cần được viết cẩn thận, đúng văn phạm (đặc biệt là tiếng Anh), đánh máy rõ 
ràng  và có ý kiến cho phép công bố của đơn vị chủ quản trực tiếp. Bài sẽ được ít nhất một Ủy 
viên trong Ban Biên tập Tạp chí đọc, góp ý sửa chữa và cho ý kiến có thể công bố trên Tạp chí 
“Khoa học Công nghệ Hàng hải”.  

4. Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” chỉ đăng các bài đáp ứng các yêu cầu trên. 
Bài không đăng không trả lại bản thảo cho người gửi. 

5. Tác giả có bài được đăng trên Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” được biếu 01 
cuốn Tạp chí đăng bài đó và được hưởng mọi quyền lợi theo qui định. 

 

Thư góp ý kiến và bài gửi đăng xin gửi theo địa chỉ: 

Tòa soạn Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” 

Phòng KHCN - Trường Đại học Hàng hải VN, 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng 

Tel: 031.3829111; Email: tckhcnhh@gmail.com 

 

Ghi chú: Theo Thông báo số 28/HĐCDGSNN, ký ngày 7/6/2006 của Hội đồng Chức danh Giáo sư   
Nhà nước có quy định những bài báo đăng trên Tạp chí "Khoa học Công nghệ Hàng hải" của 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, được tính từ 0 đến 0,75 điểm công trình khoa học quy đổi khi 
xét công nhận các chức danh GS, PGS. 
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In xong và nộp lưu chiểu tháng 8 năm 2015 

mailto:tckhcnhh@


 


