CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2016
ISSN 1859 - 316X

Trong sè nµy

t¹p chÝ khoa häc
c«ng nghÖ hµng h¶i

Sè 48
11/2016

KHOA HỌC - KỸ THUẬT

1

 Tæng biªn tËp:
GS.TS. Lương Công Nhớ

2

 Héi ®ång biªn tËp:
PGS.TSKH. Đặng Văn Uy
PGS.TS. Nguyễn Viết Thành
PGS.TS. Đinh Xuân Mạnh
TS. Lê Quốc Tiến
TS. Nguyễn Khắc Khiêm

3

PGS.TS. Lê Văn Điểm
PGS.TS. Đào Văn Tuấn
TS. Nguyễn Trí Minh
TS. Lê Quốc Định

4

TS. Phạm Văn Minh
ThS. Hoàng Ngọc Diệp

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN MÔ PHỎNG GIÁM SÁT HOẠT 13
ĐỘNG CỦA ME 6S46MC-C7 TRÊN TÀU BIỂN CHỞ HÀNG
TỔNG HỢP, TẢI TRỌNG 34000 TẤN
CREATING MATHEMATICAL MODELS FOR OPERATION
MONITORING OF MAIN ENGINE 6S 46MC-C7 ON THE
GENERAL CARGO SHIP 34000 DWT

THIẾT KẾ MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN MOBILE ROBOT BÁM MỤC 18
TIÊU ÁP DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ - NƠRON THÍCH NGHI
TRAJECTORY TRACKING CONTROL OF MOBILE ROBOT
BASED ON ADAPTIVE FUZZY - NEURAL CONTROLER
ĐẶNG XUÂN KIÊN(1), NGUYỄN MINH LỢI(2)
Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh
(2)Trường Cao Đẳ ng nghề Giao thông Vận tai TP. Hồ Chí Minh
̉

PGS.TS. Nguyễn Đại An

(1)Trường

PGS.TS. Lê Văn Học
PGS.TSKH. Đỗ Đức Lưu

9

ĐỖ ĐỨC LƯU (1),
NGUYỄN BIÊN THÙY(2), LÊ VĂN VANG(3)
(1)Viện Nghiên cứu Phát triển,Trường ĐH Hàng hải Việt Nam
(2)Phòng KHCN, Nhà máy đóng tàu Hồng Hà, BQP
(3)Khoa Máy tàu thủy, Trường ĐH Giao thông GTVT TP. HCM

PGS.TS. Trần Anh Dũng

PGS.TS. Vũ Trụ Phi

MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA BƠM PISTON RÔ TO
HƯỚNG TRỤC VỚI CẢM BIẾN TẢI VÀ GIỚI HẠN ÁP SUẤT
SIMULATION OF HYDRAULIC AXIAL-PISTON PUMP
OPERATION WITH PRESSURE-LIMITING CONTROL AND
LOAD-SENSING
NGUYỄN TRÍ MINH
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

PGS.TS. Đỗ Quang Khải

PGS.TS. Đặng Công Xưởng

3

ĐỖ ĐỨC LƯU, LƯƠNG CÔNG NHỚ, TRẦN NGỌC TÚ
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

 Phã tæng biªn tËp:
TS. Phạm Xuân Dương

XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHỨC NĂNG HỆ ĐỘNG LỰC CHÍNH
DIESEL - VỎ TÀU - CHÂN VỊT TRÊN TÀU BIỂN CHỞ HÀNG
TỔNG HỢP, TẠI CÁC CHẾ ĐỘ KHAI THÁC ĐẶC BIỆT
CREATING FUNCTIONAL MODELS OF THE MAIN
PROPPULSION PLANT DIESEL - HULL - PROPELLER OF SEA
GOING GENERAL CARGO SHIP IN SPECIAL OPERATING
REGIMES

5

ThS. Lê Kim Hoàn

 Th- ký héi ®ång:
PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHÁY DÙNG 22
CÔNG NGHỆ CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
BUILDING THE MODEL OF FIRE WARNING SYSTEM
USING WIRELESS SENSOR TECHNOLOGY
PHẠM CHÍ MINH(1), NGUYỄN TRỌNG ĐỨC(2)
THPT Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng
(2)Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam
(1)Trường

Tßa so¹n

6

P. 206B - Nhµ A1
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
484 Lạch Tray - Hải Phòng

Email: tckhcnhh@gmail.com

CƠ SỞ TOÁN HỌC VÀ TRUYỀN TIN CHO THIẾT KẾ THIẾT 26
BỊ ĐO MỨC ĐỘ ÂM THANH TRÊN TÀU THỦY
MATHEMATICAL AND INFORMATIC FUNDAMENTS FOR
DESIGNING SOUND LEVEL METER USED ON SHIPS
ĐỖ ĐỨC LƯU,
VƯƠNG ĐỨC PHÚC, NGUYỄN KHẮC KHIÊM
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

GiÊy phÐp xuÊt b¶n sè
1350/GP-BTTTT cÊp ngµy 30/07/2012

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

Số 48 - 11/2016

1

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2016

7

GIẢI PHÁP KẾT CẤU MỚI CÔNG TRÌNH ĐÊ BIỂN TẠI VÙNG ĐỊA CHẤT YẾU
THE NEW STRUCTURAL SOLUTION FOR SEA DIKE IN SOFT SOIL AREA

NGUYỄN VĂN NGỌC

Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

8

NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG THUỶ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA DÒNG CHẢY XUẤT HIỆN
TRONG QUÁ TRÌNH CẤP NƯỚC BUỒNG ÂU
STUDY DYNAMICS OF THE FLOW, APPEARING DURING WATER SUPPLY FOR
NAVIGATION LOCK CHAMBER
NGUYỄN THỊ DIỄM CHI
Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

35

9

TÍNH TOÁN ĐIỀU KIỆN ỔN ĐỊNH KHI HẠ THỦY KHỐI CHÂN ĐẾ GIÀN KHOAN CỐ ĐỊNH
CALCULATION OF STABILITY CONDITION OF FOOT BLOCK OF FIXED OFFSHORE
PLATFORM DURING LAUNCHING
THÁI HOÀNG YÊN
Ban Quản lý dự án Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

39

10

PHÂN TÍCH MỘT SỐ DẠNG KẾT CẤU ĐÊ BIỂN ĐỀ XUẤT DÙNG CHO ĐÊ NAM ĐÌNH VŨ
ANALYZING SOME KINDS OF SEA DIKE STRUCTURES PROPOSED FOR THE
SOUTHERN DINH VU DIKE
NGUYỄN VĂN NGỌC
Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

42

11

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ XI MĂNG TRONG CÔNG
NGHỆ THI CÔNG ĐƯỜNG BẰNG HÓA CỨNG VẬT LIỆU TẠI CHỖ
THE EMPIRICAL STUDY OF THE EFFECT OF CEMENT RATIO ON ROAD CONSTRUCTION
TECHNOLOGY USING CHEMICAL ADDITIVES FOR ROAD FOUNDATION STABILIZATION
THÁI HOÀNG YÊN(1), TRẦN LONG GIANG(2)
(1)Ban Quản lý dự án Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
(2)Viện Nghiên cứu & Phát Triển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

48

12

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH ĐỂ TÍNH TOÁN LŨ TRÀN DO VỠ ĐẬP THỦY ĐIỆN
APPLYING ANALYTICAL METHOD TO CALCULATE OVERFLOW CAUSED BY DAM BREAK
NGUYỄN HOÀNG
Khoa Công trình,Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

51

13

ỨNG DỤNG CÔNG CỤ IWRAP PHÂN TÍCH RỦI RO HÀNG HẢI
USING IWRAP TOOL TO ANALYSE MARINE RISK
PHẠM MINH CHÂU(1), TRẦN TIỂU LONG(2)
(1)Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
(2)Phòng BĐATHH, Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam

54

14

LỰA CHỌN GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN TÀU THỦY
SUITABLE CHOICE OF SOLUTION USING SOLAR ENERGY IN SHIPS
LÊ QUỐC TIẾN
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

58

31

KINH TẾ - XÃ HỘI

15

16
17

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG
LIÊN MINH KINH TẾ Á ÂU (EAEU)
ACTUAL STATE OF VIETNAM TRADE PROMOTION ACTIVITIES IN EURASIAN ECONOMIC
UNION MARKET (EAEU)
HÀN HUYỀN HƯƠNG
Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN
RESEARCH ON STRATEGIC PLANNING PROCESS FOR OCEAN SHIPPING COMPANIES
MAI KHẮC THÀNH
Khoa Quản trị Tài chính, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
TRIỂN KHAI SẢN XUẤT TINH GỌN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: MỘT CÁCH TIẾP
CẬN LINH HOẠT
LEAN MANUFACTURING IMPLEMENTATION IN VIETNAM: A FLEXIBLE APPROACH
TRẦN TUẤN ANH(1) NGUYỄN TIẾN ĐÔNG(2)
PHẠM THANH DIỆU(3), LƯU NHÂN KHẢI(3)
(1)Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
(2)Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
(3)Công ty Cổ phần Tư vấn Cải tiến liên tục CiCC

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

Số 48 - 11/2016

63

67

73

2

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2016

KHOA HỌC - KỸ THUẬT
XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHỨC NĂNG HỆ ĐỘNG LỰC CHÍNH DIESEL - VỎ
TÀU - CHÂN VỊT TRÊN TÀU BIỂN CHỞ HÀNG TỔNG HỢP, TẠI CÁC CHẾ ĐỘ
KHAI THÁC ĐẶC BIỆT
CREATING FUNCTIONAL MODELS OF THE MAIN PROPPULSION PLANT
DIESEL - HULL - PROPELLER OF SEA GOING GENERAL CARGO SHIP IN
SPECIAL OPERATING REGIMES
ĐỖ ĐỨC LƯU, LƯƠNG CÔNG NHỚ, TRẦN NGỌC TÚ
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt
Bài báo trình bày phương pháp xây dựng đặc tính tổng hợp quan hệ giữa công suất máy
chính - vòng quay động cơ (chân vịt) và tốc độ tàu trong các điều kiện (chế độ) khai thác
thực tế của tàu trên cơ sở giải quyết các bài toán thủy động lực học liên quan đến đặc tính
vỏ tàu và chân vịt trong điều kiện khai thác đặc biệt. Áp dụng tính đối với tàu hàng rời
34000DWT đóng tại nhà máy đóng tàu Phà Rừng.
Từ khóa: Mô hình chức năng hệ động lực chính, vỏ tàu - chân vịt - máy chính tàu biển, điều kiện
khai thác đặc biệt.
Abstract
This paper presents the method to calculate the universal characteristics of the relationship
among main engine power-revolution of the crank-shaft (propeller shaft) -ship speed in the
real working conditions (regimes) on the basis of solving hydrodynamics problems, related
to the characteristic of ship hull and propeller in special operating condition. This method
is applied to calculate the 34000 DWT bulk carrier built in Pha Rung shipyard.
Keywords: Functional model of the main propulsion plant, marine ship hull-propeller-main engine,
special operating condition.
1. Đặt vấn đề
Nhóm tác giả của bài báo
[1] đã xây dựng các đặc tính tổng
hợp liên quan đến hệ động lực
chính diesel tàu biển chở hàng
tổng hợp trong điều kiện khai thác
bình thường: tàu chạy trong vùng
có chiều sâu không hạn chế, thời
tiết lặng gió và không có sóng, tàu
chạy ở chế độ toàn tải. Ở các điều
kiện khai thác thực của tàu,
thường xảy ra 4 tình huống khai
thác khác với tính toán trên: (a)
biển có sóng gió; (b) tàu chạy
trong kênh; (c) tàu chạy trong
vùng nước nông; (d) trọng tải tàu
khác với chế độ toàn tải.
Ở cả 4 chế độ khai thác
thực tế kể trên dẫn đến sự thay
đổi đặc tính vỏ tàu (thay đổi lực
cản), từ đó dẫn đến sự thay đổi
mối quan hệ giữa tốc độ, vòng
Hình 1. Đăc tính DME MAN 6S 46 MC-C7 [3]
quay và công suất máy. Trong các
A - 100% của điểm công tác định mức; M - điểm công tác có vòng quay định mức, công
trường hợp này có thể dẫn đến
suất định mức (động cơ hoạt động liên tục mà không bị quá tải); O - điểm tối ưu.; 1 chân vịt tiêu thụ nhiều hay ít công
đường đặc tính chân vịt (PL, Proppeler Line) qua điểm tối ưu; 2 - PL nặng nề; 3 - đường
(L) giới hạn theo vận tốc; 4 - L giới hạn vận tốc cực đại; 5 - L giới hạn theo MEP; 6 - PL
suất so với khả năng phát ra công
khi chân vịt, vỏ tàu sạch, sóng yên, biển lặng; 7 - L giới hạn theo công suất cực đại; 8 - L
suất của động cơ (chân vịt nặng
giới hạn quá tải (khói đen); 9 - L giới hạn vận tốc quay (khi thử tàu đường dài).
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tải hoặc nhẹ tải đối với diesel), từ đó dẫn đến vận tốc khai thác tàu khác với vận tốc khai thác ở chế
độ bình thường.
Trong khai thác hệ động lực diesel tàu biển lai chân vịt cần quan tâm sao cho diesel máy
chính (DME) không bị quá tải về cơ và nhiệt. Để duy trì được các điều kiện khai thác an toàn, tin cậy
cho DME, nhà chế tạo đưa ra các đặc tính giới hạn và phạm vi công tác của diesel trên đồ thị công
suất (PE%) - vòng quay động cơ (nE%). Giá trị % tương đối là tỉ số giữa giá trị đo thực tế với giá trị
định mức của đại lượng. Ví dụ hình 1 xét cho tàu chở hàng 34000 DWT đóng tại Nhà máy đóng tàu
Phà Rừng, sử dụng DME loại MAN 6S 46 MC-C7 [3].
Trên cơ sở đảm bảo mối quan hệ công suất - vòng quay của DME, tương ứng là vòng quay
của chân vịt (phụ thuộc vào hệ động lực chính có dùng hộp số hay lai trực tiếp chân vịt định bước,
hoặc thay đổi bước chân vịt khi dùng chân vịt biến bước), sẽ xác định được vòng quay khai thác
tương ứng cho chân vịt. Với vòng quay chân vịt xác định nP, rpm, chúng ta cần xây dựng đặc tính
vận tốc tàu - vòng quay chân vịt (V - nP: ở đó, vận tốc vỏ tàu V, m/s và vòng quay chân vịt nP). Thông
thường vòng quay biểu diễn dưới dạng tương đối nP%.
Phần đồ thị đặc tính công suất giới hạn của DME - nE sẽ không thay đổi khi thay đổi chế độ
công tác (trong 4 trường hợp đang xét), đó là cơ sở tham chiếu để lựa chọn chế độ khai thác an
toàn và hợp lý. Đặc tính chân vịt (đường PL - 6 trên hình 1 sẽ thay đổi theo chế độ khai thác,
tương ứng với đặc tính vỏ tàu chân vịt cần xây dựng: V - nP). Xây dựng tổ hợp đặc tính tổng hợp
PE - nE (nP) - V trong các điều kiện khai thác đặc biệt là đối tượng được đề cập trong bài báo này.
Đặc tính chân vịt và đặc tính V - nP ở chế độ khai thác bình thường có thể được xây dựng
theo hồ sơ thử tàu đường dài. Tuy nhiên, ở chế độ khác đặc biệt cần có phương pháp tính để dự
báo các đặc tính đó.Tác giả bài báo [3, 4] đã dự báo các đặc tính sức cản vỏ tàu, mô men tiêu thụ
chân vịt khi thay đổi điều kiện tải (mớn nước) và trạng thái kỹ thuật (độ nhám) vỏ tàu, chân vịt bằng
phương pháp hệ số ảnh hưởng. Các hệ số này xác định theo số liệu thống kê thực nghiệm.
Các tác giả của công trình [1, 2] đã đưa ra kết quả mô hình hóa đặc tính giới hạn cũng như
đặc tính chân vịt trong chế độ khai thác bình thường, thu được từ hồ sơ kỹ thuật do nhà chế tạo đưa
ra bằng xử lý thống kê hồi quy. Đặc tính V - nP được xây dựng bằng phương pháp giải tích và
phương pháp thống kê hồi quy.Tuy nhiên, trong các công trình này chưa đề cập rõ cơ sở lựa chọn
phương pháp tính toán lực cản tàu trong các trường hợp khai thác đặc biệt (tàu chạy trên sóng; ảnh
hưởng độ sâu của nước, hạn chế kích thước kênh đến lực cản vỏ tàu). Đó chính là những điểm
khác biệt sẽ được giải quyết của bài báo.
2. Mô hình lực cản của vỏ tàu trong điều kiện khai thác đặc biệt
2.1. Ảnh hưởng của sóng, gió đến lực cản vỏ tàu
Ảnh hưởng của sóng: Khi tàu khai thác trong điều kiện sóng gió, lực cản vỏ tàu tăng lên 15
đến 30% so với lực cản của tàu trên nước tĩnh [6]. Mức tăng lực cản vỏ tàu phụ thuộc vào chiều cao
sóng, phương truyền sóng so với phương chuyển động của tàu và tốc độ tương đối của tàu.
Hiện có nhiều phương pháp xác định lực cản bổ sung của tàu trên sóng. Tuy nhiên ở đây ta
có thể chia chúng ra thành hai nhóm phương pháp: lý thuyết và thực nghiệm.
Nhóm các phương pháp lý thuyết. Lực cản trung bình bổ sung (RAW ) của tàu trên sóng được
xây dựng trên cơ sở tính các thông số động học và thủy động của dao động dọc tàu trên sóng tới,
các tác giả đã nghiên cứu: Gerritsma J. và Bekelman W., Haskida M., Sizova V.,... [6, 7].
Nhóm các phương pháp thực nghiệm. Lực cản trung bình bổ sung của tàu trên sóng được
xây dựng trên cơ sở xử lý số liệu thử hệ thống serri các mô hình, các tác giả đề xuất như Voznesenski
A.và FirsovG., Tkachev V.và SpakovV. [12]; A.Jinkin và V. Ferdinade[13], Moor D. và Murday D. [9],
Miumoto M. [8].
Các tác giả trên đề xuất công thức khác nhau trong tính lực cản bổ sung RAW . Các công thức
khác nhau đều mang lại kết quả tính khá giống nhau khi áp dụng vào tính toán cho một tàu cụ thể
[9]. Chính vì vậy, trong bài báo này nhóm tác giả đề xuất sử dụng phương pháp tính đơn giản nhất
và có ít thông số đầu vào nhất - phương pháp do Moor và Murday đề xuất [9]. Đối tượng áp dụng
để tính toán là tàu hàng rời 34000DWT đóng tại nhà máy đóng tàu Phà Rừng.
Ảnh hưởng của gió: Lực cản bổ sung do gió RWAA phụ thuộc vào phương chuyển động của
gió so với phương chuyển động của tàu, tốc độ gió, diện tích hình chiếu phần trên mặt nước của tàu
lên mặt phẳng sườn giữa. Công thức xác định thành phần lực cản này được trình bày cụ thể trong
tài liệu [11]. Như vậy, lực cản toàn bộ của tàu trong điều kiện có sóng, gió được xác định:
Rs  R  RAW  RWAA , kN
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Trong đó: R - là lực cản của tàu trên trong điều kiện khai thác thông thường, phương pháp
xác định R đã được trình bày trong bài báo [1]; R AW , RWAA - lần lượt là lực cản bổ sung của tàu trên
sóng và gió, đã được trình bày trong bài báo [2].
2.2. Ảnh hưởng của độ sâu (nước cạn) đến lực cản vỏ tàu
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, khi tàu khai thác trong vùng nước có độ sâu hạn chế, thì lực cản
vỏ tàu sẽ tăng lên. Khi FrK  0, 3 ( FrK  V gh với h là độ sâu của nước [m], V là vận tốc tàu [m/s],
g là gia tốc trọng trường [m/s2]) thì ta sẽ quan sát thấy rõ nét nhất sự ảnh hưởng của chiều sâu luồng
đến lực cản tàu [13] (xem hình 2).
Lực cản bổ sung khi tàu chạy trong vùng nước nông
 Rh là một hàm số dạng:

Rh  f (v, T / h, L, B, T , CB ), kN

Hình 2. Ảnh hưởng độ sâu của nước
đến lực cản vỏ tàu
1 - khi tàu chạy trong vùng có chiều sâu
không hạn chế; 2 - khi tàu chạy trong vùng
nước nông; 3 - khi tàu chạy trong kênh.

(2)

Trong đó: L, B, T, CB - lần lượt là chiều dài, chiều
rộng, chiều chìm (m) và hệ số béo của tàu (không thứ
nguyên); v - vận tốc tàu (m/s); h - là độ sâu của nước (m);
Công thức xác định  Rh đã được nhóm tác giả trình bày ở
bài báo [2].
2.3. Lực cản bổ sung khi tàu chuyển động trong kênh
Khi tàu chuyển động trong kênh, do điều kiện luồng
lạch hạn chế cả về chiều rộng và chiều sâu, nên giữa tàu và
kênh xuất hiện sự tương hỗ nhất định. Sự tương hỗ này có
ảnh hưởng đến lực cản của nước đến chuyển động của tàu
(xem hình 2), cụ thể nó sẽ làm cho thành phần lực cản ma
sát và thành phần lực cản dư của tàu tăng lên. Từ đó làm
tăng lực cản vỏ tàu lên một lượng RK so với khi tàu chuyển
động ở chế độ khai thác thông thường. Mức tăng RK này

phụ thuộc vào các thông số sau:
RK  (v, T / hK , Bw , BB , L, B, T , CB , CM ), kN

(3)

Trong đó: L, B, T, CB, CM - lần lượt là chiều dài, chiều rộng, chiều chìm (m) và hệ số béo của
tàu (không thứ nguyên); v - là vận tốc tàu (m/s), BW - chiều rộng mặt nước trong kênh (m); BB - chiều
rộng đáy kênh (m); hK - độ sâu của kênh (m). Công thức cụ thể trong việc xác định RK đã được
nhóm tác giả trình bày ở bài báo [2].
2.4. Sự thay đổi lực cản khi có sự thay đổi trọng tải của tàu
Trong quá trình khai thác, trọng tải của tàu luôn thay đổi do sự thay đổi lượng nhiên liệu dự
trữ, khối lượng hàng mà tàu chuyên chở… Từ đó dẫn đến sự thay đổi về chiều chìm tàu và cuối
cùng là sự thay đổi lực cản của tàu. Để đánh giá lực cản của tàu khi có sự thay đổi chiều chìm ta có
thể sử dụng công thức sau [11]:
Ri  ki R , kN

(4)

Trong đó hệ số ki được xác định theo công thức sau:
0,5


 L  
 0,789  0, 270[(T ) R  1]  0,529CB 

  
 10T  




0,5
 V 

 L  
ki  1  [(T ) R  1]  
 2,336  1, 439[(T ) R  1]  4,065CB 

 
L
 10T  



2
0,5 
   V   2,056  1, 485[(T )  1]  3,798C  L   
R
B 
 
  L  
 10T   



(5)

Trong đó: Ri là lực cản của tàu tương ứng với trạng thái tải trọng bất kỳ; R - lực cản của tàu
ở trạng thái khai thác thông thường tương ứng với trạng thái tải trọng toàn tải của tàu, đã được xác
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định trong bài báo [1]; TR = Ti/T - tỷ số giữa chiều chìm trung bình Ti ở trạng thái tải trọng i và chiều
chìm trung bình ở trạng thái tải trọng toàn tải T; ki - là hệ số.
3. Đặc tính chân vịt
Tính toán các thông số liên quan đến chân vịt khi tàu khai thác ở các chế độ đặc biệt không
có sự khác biệt so với việc tính toán nó ở chế độ khai thác thông thường. Sự khác nhau ở đây chỉ
là thông số đầu vào, cụ thể là lực cản của tàu ở các chế độ khai thác khác nhau. Mô hình bài toán
tính các đặc tính chân vịt ở chế độ khai thác thông thường đã được trình bày trong [1].
4. Thuật toán xác định mối quan hệ tốc độ tàu - vòng quay - công suất máy
Thuật giải xây dựng đặc tính tổng hợp xác định mối quan hệ giữa tốc độ tàu - vòng quay động
cơ - công suất máy chính gồm 4 bước (giống như các bước trong trường hợp tàu hoạt động ở chế
độ bình thường [1]).
Bước 1. Nhập các thông số đầu vào: các thông số hình học của vỏ tàu và chân vịt; cấp sóng
gió; độ sâu của nước, các thông số hình học của kênh mà tàu đi qua; chế độ vận tốc giả định của tàu.
Bước 2. Xác định lực cản vỏ tàu tại các chế độ khai thác (giả định) ở các dải tốc độ khác nhau.
Bước 3. Tính toán các đại lượng wt, t, 1/iQ, ηs và ηtrd.
Bước 4. Xây dựng đồ thị biểu thị mối quan hệ giữa 3 thông số: công suất tiêu thụ của chân vịt
PP, kW - vòng quay chân vịt (động cơ, nP, rpm) với tốc độ tàu V, m/s (knots) trên cơ sở bảng dữ liệu
tính toán thu được cho các chế độ khai thác cụ thể.
5. Ví dụ áp dụng
Áp dụng cơ sở lý thuyế t nêu trên vào tính cho tàu chở hàng rời 34000 DWT đóng tại Nhà máy
đóng tàu Phà Rừng [5].
Các thông số đầu vào của tàu: L(m) = 179.95; Lpp (m) = 176,75; B (m)= 30; TF (m)= 9,75;
TA(m)= 9,75; T (m)=9,75; CB = 0,8137; CWP = 0,9606; CM = 0,995; XB (m)= 3,849; ABT (m2) = 14,85;
hB (m) = 5,85; Cstern = -22; DP (m)= 5,6; Z = 4; Zp = 1; P/D = 0,73; AE/AO = 0,85.
Ví dụ tính triển khai trong các chế độ:
5.1.Tàu chạy trên sóng với các cấp độ khác nhau. Kết quả thể hiện trên hình 3 (đặc tính R-V)
và hình 7 (đặc tính V - n - P).
5.2.Tàu chạy trên vùng nước có độ sâu khác nhau. Kết quả thu được thể hiện trên hình 4 (đặc
tính R-V) và hình 8 (đặc tính V - n - P).
5.3.Tàu chạy trên kênh có kích thước thay đổi. Kết quả thể hiện trên hình 5 (đặc tính R-V) và
hình 9 (đặc tính V - n - P).
5.4.Tàu chạy trên biển với chiều chìm thay đổi. Kết quả thể hiện trên hình 6 (đặc tính R-V) và
hình 10 (đặc tính V - n - P).

Hình 3. Quan hệ giữa tốc độ và lực cản vỏ tàu ở
các cấp sóng khác nhau (hướng truyền sóng
ngược với hướng chuyến động của tàu)
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Hình 5. Quan hệ tốc độ và lực cản vỏ tàu khi tàu
chạy trong kênh có các độ sâu khác nhau và
chiều rộng kênh là 100 m

Hình 6. Quan hệ giữa tốc độ và lực cản vỏ tàu
tại các chiều chìm khác nhau

Hình 7. Quan hệ tốc độ - vòng quay - công suất
máy ở các ở các cấp sóng khác nhau

Hình 8. Quan hệ tốc độ - vòng quay - công suất
máy khi tàu chạy trong vùng nước với độ sâu
khác nhau

Hình 9. Quan hệ tốc độ - vòng quay - công suất
máy khi tàu chạy trong kênh có độ sâu khác
nhau và chiều rộng kênh là 100 m

Hình 10. Quan hệ giữa tốc độ - vòng quay - công
suất máy chính tại các chiều chìm khác nhau
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Đánh giá kết quả thu được: Kết quả tính toán mối quan hệ giữa tốc độ, lực cản vỏ tàu trong
các điều kiện khai thác đặc biệt phản ảnh đúng bản chất mối quan hệ giữa máy chính - vỏ tàu - chân
vịt theo các điều kiện khai thác của tàu. Chân vịt của tàu sẽ bị nặng tải và tàu không đạt được tốc
độ thiết kế khi tàu chạy trên sóng, trong kênh và trong vùng nước nông. Trong trường hợp này, mức
độ nặng tải của chân vịt và mức giảm tốc độ tàu sẽ phụ thuộc vào cường độ sóng, chiều sâu và độ
rộng của kênh. Khi tàu khai thác ở chế độ khác toàn tải, chân vịt của tàu sẽ nhẹ tải và tàu sẽ đạt
được tốc độ lớn hơn so với tốc độ thiết kế.
Đánh giá độ tin cậy của kết quả thu được: Theo [5] chỉ có kết quả thử tàu ở chế độ ballast,
nên nhóm tác giả so sánh kết quả tính toán thu được với giá trị thực tế của tàu ở chế độ này. Khi
tàu chạy ở chế độ ballast, tại vận tốc 15.05 knots, vòng quay của chân vịt tính toán 120 v/p (rpm) và
công suất máy cần thiết là 5420 kW. Theo hồ sơ tàu 34000 DWT, khi tàu chạy ở tốc độ 15.05 knots
với công suất máy đo được là 5660 kW với vòng quay 120 v/p, sai số về công suất giữa tính toán
theo mô hình của nhóm tác giả nêu ở trên với thực tế của tàu là 4.25%, độ chính xác hoàn toàn
chấp nhận được và quy luật biến thiên các đại lượng - hoàn toàn phù hợp.
6. Kết luận
Bài báo đã xây dựng được đặc tính vỏ tàu, chân vịt trong điều kiện khai thác đặc biệt, gồm:
mô hình lực cản vỏ tàu cho trường hợp tàu chạy trong vùng có sóng gió, hoặc qua vùng nước nông,
qua kênh hoặc khi tàu làm việc ở chế độ mớn nước (chiều chìm) tàu thay đổi; mô hình mối quan hệ
vận tốc tàu - vòng quay chân vịt - công suất máy chính. Kết quả áp dụng tính cho tàu chở hàng rời
34000 DWT đã khẳng định được độ tin cậy của mô hình được đưa ra.
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MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA BƠM PISTON RÔ TO HƯỚNG TRỤC
VỚI CẢM BIẾN TẢI VÀ GIỚI HẠN ÁP SUẤT
SIMULATION OF HYDRAULIC AXIAL-PISTON PUMP OPERATION WITH
PRESSURE-LIMITING CONTROL AND LOAD-SENSING
NGUYỄN TRÍ MINH
Khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt
Bài báo này nghiên cứu mô phỏng hoạt động của bơ, piston rô to hướng trục. Kết quả mô
phỏng cho thấy sự tương tác giữa bộ điều khiển và bơm, đồng thời thực hiện việc cảm biến
tải và chức năng giới hạn áp suất. Để đảm bảo độ chính xác cần thiết thì phải đi xây dựng
mô hình bơm thật chi tiết sao cho tính năng tương tác giữa các pistons, đĩa nghiêng, đĩa phân
phối dầu được tính toán chính xác nhất.
Từ khóa: Bơm piston rô to hướng trục, giới hạn áp suất, cảm biến tải.
Abstract
This paper numerically simulates the operation of hydraulic axial-piston pump. The simulation
results show the interaction between a controller and an axial-piston pump, simultaneously
performing the pressure-limiting functions and load-sensing. To assure required accuracy,
the model of the pump must account for such features as interaction between pistons, swash
plate, and porting plate, which makes it necessary to build a detailed pump model.
Keywords: Hydraulic axial-piston, pressure-limiting, load-sensing.
1. Giới thiệu chung
Bơm piston hoạt động dựa trên nguyên tắc thay đổi thể tích. Khi piston chuyển động tịnh tiến
trong xy lanh sẽ làm thay đổi thể tích công tác của xy lanh trong bơm và thực hiện quá trình hút đẩy
chất lỏng. Với ưu điểm là làm việc an toàn ở điều kiện áp suất cao, có tuổi thọ cao và được sử dụng
làm việc ở chế độ nặng nhọc cũng như đảm bảo hiệu suất thể tích tốt, lưu lượng có thể thay đổi
được trong quá trình làm việc. Do đó bơm thể tích nói chung và bơm piston rô to hướng trục nói
riêng được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như hàng hải, dầu khí, môi trường để thực
hiện các chức năng hút đẩy chất lỏng với áp lực cao đối với yêu cầu của từng lĩnh vực khác nhau.
Hình 1 là mô hình nguyên lý của bơm piston rô to hướng trục. Để hiểu rõ các đặc tính và quá trình
làm việc của bơm piston rô to hướng trục, tác giả mô phỏng quá trình làm việc của bơm và đưa ra
các phân tích cụ thể về từng chế độ làm việc của bơm.
Những năm qua, các nghiên cứu về bơm piston rô to hướng trục đã được một số nhà nghiên
cứu quan tâm. Nghiên cứu về giảm rung động đối với hệ thống làm việc với áp suất cao được đề
cập trong bài báo [1], bài báo [2] giới thiệu một bơm piston rô to hướng trục mới với đặc tính giảm
rung động nhờ vào stato, bài báo [3,4] đưa ra mô phỏng quá trình làm việc của bơm với các điều
kiện tĩnh. Tài liệu số [5] nghiên cứu về điều khiển hoạt động của bơm dựa trên giao diện cấu trúc cơ
khí (AME), bài báo [6] nghiên cứu mô phỏng phân tích động lực học của bơm với điều kiện là công
suất không đổi. Thúc đẩy bởi các nghiên cứu trên, tác giả nghiên cứu mô phỏng hoạt động của bơm
piston rô to hướng trục với cảm biến tải và giới hạn áp suất bằng phần mềm Matlab và Simulink.
Thông số hoạt động của bơm
Số piston: 05
Đường kính xylanh: 0.08m
Hành trình tối đa của piston: 0.06m
Góc lớn nhất của đĩa nghiêng: 350
Lưu lượng lớn nhất 1 vòng quay: 7.8877e-6 m3/rad
Tốc độ tối đa bơm: 260 rad/s
Áp suất tối đa: 270 bar
Đường kính lỗ thí nghiệm: 0.007m

Hình 1. Sơ đồ nguyên lý của bơm piston rô to hướng trục

1. Rotor, 2. Piston, 3. Đĩa nghiêng, 4. Nắp cố định, 5. Đĩa phân phối dầu, 6. Gờ ngăn, 7. Lò xo
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2. Xây dựng mô hình chi tiết hoạt động của bơm piston rô to hướng trục
Để mô phỏng được chính xác nhất,tác giả bài báo đi xây dựng mô hình nguyên lý hoạt động
chi tiết đối với toàn bộ hệ thống bơm piston rô to hướng trục, với các piston, các van, mô hình nguyên
lý bộ điều khiển áp suất/lưu lượng. Từ mô hình này, bằng việc thiết lập các thông số mô phỏng, tác
giả sẽ mô phỏng một cách chính xác nhất hoạt động của bơm. Hình 2 là mô hình nguyên lý đầy đủ
của bơm piston rô to hướng trục, ở đó có thiết bị điều khiển áp suất lưu lượng giữ vai trò giới hạn
áp suất cũng như đảm bảo lưu lượng trong quá trình hoạt động. Chức năng cảm biến tải của bơm
được lấy tín hiệu thông qua lỗ cố định tại các piston. Bộ điều khiển sẽ giữ cho áp suất không đổi
bằng việc sẽ nhận tín hiệu áp suất ra của bơm và tác động thay đổi độ nghiêng của đĩa nghiêng.
Muốn thay đổi áp suất thì ta cần phải thay đổi giá trị đặt của thiết bị điều khiển. Bơm có cấu tạo gồm
5 piston (hình 3), mỗi piston hoạt động đều đưa ra tín hiệu áp suất thông qua các lỗ cố định để điều
khiển độ nghiêng của đĩa, giữ cho áp suất và lưu lượng theo yêu cầu (hình 4).

Hình 2. Mô hình nguyên lý bơm piston rô to hướng trục

Hình 3. Mô hình bơm và piston

Hình 4. Mô hình bộ điều khiển giới hạn áp suất và lưu lượng
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3. Mô phỏng hoạt động của bơm
3.1. Thiết lập phương trình mô phỏng
Để xác định lưu lượng của bơm, cần thiết phải xác định được đường cong mối quan hệ vị trí
giữa piston và xy lanh Gb (t ) cùng với đó là phương trình chuyển động của piston V (t ) . Chúng được
xác định như sau:


 Vb
 4  (2t  sin(2t ))    , 0  t  
Gb (t )  
 Vb 3  (2t  sin(2t )) ,   t  2
 4



(1)

Từ phương trình (1) chúng ta có thể xác định được phương trình vận tốc của piston như
phương trình (2).


 Vb
(1  cos(2t )), 0  t 

dG (t )  2

V (t )  b 
dt Vb

2
(1  cos(2t )),  t 
 2



(2)

Trong đó,
 - tần số góc chuyển động quay của piston;
Vb - vận tốc tương đối lớn nhất giữa piston và xylanh;
t

- thời gian xy lanh quay.

Với mỗi piston chuyển động thì chu kỳ chuyển động là T 

l

2



và biên độ chuyển động

 Vb
. Như vậy, ta có mối quan hệ giữa vị trí, vận tốc và gia tốc của piston như hình (5). Ở đó,
4

giá trị vận tốc là đạo hàm của ly độ theo thời gian, gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo thời gian.
Từ (1) và (2) có thể xác định được lưu lượng bằng cách xác định lưu lượng của từng piston
trong q chu kỳ chuyển động của bơm.
(3)
Qt ,i  Vi A
Trong đó, A 

d2
là diện tích bề mặt piston, d là đường kính piston.
4

Như vậy, ta có thể xác định được lưu lượng của bơm theo thời gian được tính như công
thức (4).
5
5
T
2T
3T
4T
Qt ,t   Qt ,i  AVi  A(V (t )  V (t  )  V (t  )  V (t  )  (t  ))
5
5
5
5
i 1
i 1

(4)

Hình 5. Đồ thị vị trí, vận tốc, gia tốc của piston
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3.2. Kết quả mô phỏng hoạt động của bơm
Để đánh giá hoạt động của bơm ta cần xét đến yếu tố làm việc đồng đều giữa các piston. Các
piston hoạt động với lưu lượng đều sẽ giảm được tiếng ồn do mất cân bằng cũng như tăng tuổi thọ
của bơm. Hình 6 thể hiện sự làm việc của từng piston thông qua các màu khác nhau chỉ ra rằng các
piston có lưu lượng đồng đều theo thời gian. Hình 7 thể hiện lưu lượng ra của bơm, áp suất ra của
bơm cũng như sự làm việc của piston.

Hình 6. Lưu lượng làm việc của các piston

Hình 7. Đồ thị biểu diễn lưu lượng, áp suất
của bơm

4. Kết luận
Qua các phần trình bày ở trên, bài báo đã mô phỏng được sự hoạt động của bơm piston rô
to hướng trục trong điều kiện làm việc khác nhau. Kết quả mô phỏng cho thấy bơm hoạt động tốt
với sự đồng đều về lưu lượng giữa các xy lanh.
Trong thời gian tới, tác giả sẽ tiếp tục hướng nghiên cứu tiếp theo bằng việc xây dựng mô
hình thực nghiệm bơm piston rô to hướng trục phục vụ cho khảo sát và thiết kế bơm trong thực tế
sản xuất.
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN MÔ PHỎNG GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA
ME 6S46MC-C7 TRÊN TÀU BIỂN CHỞ HÀNG TỔNG HỢP, TẢI TRỌNG 34000 TẤN
CREATING MATHEMATICAL MODELS FOR OPERATION MONITORING OF
MAIN ENGINE 6S 46MC-C7 ON THE GENERAL CARGO SHIP 34000 DWT
ĐỖ ĐỨC LƯU (1), NGUYỄN BIÊN THÙY(2), LÊ VĂN VANG(3)
Nghiên cứu & Phát triển,Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
(2)Phòng KHCN, Nhà máy đóng tàu Hồng Hà, Bộ Quốc Phòng
(3)Khoa Máy tàu thủy, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. HCM

(1)Viện

Tóm tắt
Bài báo trình bày phương pháp xây dựng các mô hình toán hồi quy trên cơ sở hồ sơ kỹ
thuật thử nghiệm đường dài của nhà máy đóng tàu và hồ sơ kỹ thuật của nhà máy chế tạo
động cơ đưa ra. Phương pháp bình phương nhỏ nhất sai số được sử dụng để xác định hệ
số của các mô hình hồi quy, còn tiêu chuẩn thống kê F- dùng để đánh giá độ tin cậy của
mô hình hồi quy thu được. Áp dụng cho xây dựng các mô hình toán để mô phỏng giám sát
kỹ thuật ME MAN 6S46MC-C7 đặt trên tàu chở hàng tổng hợp, tải trọng 34000DWT đóng
tại nhà máy đóng tàu Phà Rừng.
Từ khóa: Mô hình hồi quy, MAN 6S 46 MC-C7, giám sát diesel ME trên M/V 34000 T.
Abstract
This paper presents method to create mathematical regressive models according to the
referred data from shipyard (sea-trail tests) and the technical file from diesel manufactory.
The method for building the regression models bases on the Least Square of Errors Method
(LSEM), and for estimating the reliability of the recieved models according to the
appropriate standard statistic - the F-creterion. The methods are applied to create
mathematical regressive models for condition monitoring of the main diesel engine the
34000 DWT on the general cargo ship built in Pha Rung shipyard.
Keywords: Regressive models, MAN 6S 46 MC-C7, monitoring DME on the M/V 34000 T.
1. Đặt vấn đề
Mô phỏng giám sát trạng thái kỹ thuật (TTKT) diesel máy chính (Diesel Main Engine, DME) là
quá trình mô phỏng trên thiết bị mô phỏng (thiết bị ảo - Virtual Instrument, hoặc mô hình vật lý): hiển
thị TTKT thông qua các thông số kỹ thuật - kinh tế quan trọng của đối tượng DME; báo động khi có
một hoặc một số giá trị của nhóm thông số giám sát vượt quá giới hạn cho phép; ngừng hoạt động
máy khi có giá trị của một trong số các thông số quan trọng vượt quá ngưỡng nguy hiểm. Quá trình
giám sát trạng thái hiện tại được thực hiện qua việc đo, thu thập dữ liệu thực tế về các thông số theo
dõi nhờ hệ thống đo, xử lý thông tin giám sát, ra quyết định. Hệ thống giám sát hiện đại ngày nay
thường bao gồm phần cứng và phần mềm. Phần cứng là hệ thống các sensors cần thiết cho thu
thập các tín hiệu đo theo nhiệm vụ đặt ra, bộ góp dữ liệu DAQ (Data Acquisition) và trung tâm xử lý
(Central Procesing Unit, CPU). Tại CPU có cài đặt phần mềm xử lý tín hiệu vật lý đo được để đưa
ra các giá trị, các đặc tính hiện thời dùng đánh giá TTKT tức thời của máy. Khi ra quyết định giám
sát: đánh giá TTKT bình thường, hoặc báo động, hoặc ngừng máy khẩn cấp đều phải thông qua
thuật toán ra quyết định với sự có mặt của cơ sở dữ liệu chuẩn (CSDL tham chiếu). Thông thường,
CSDL chuẩn được xây dựng qua việc mô hình hóa đối tượng giám sát chẩn đoán (DME) đặt trong
điều kiện giả định, phỏng theo điều kiện khai thác thực tế.
Mô phỏng quá trình giám sát trên thiết bị ảo - giám sát trên máy tính, đầu vào của quá trình
kỹ thuật được mô phỏng bằng các mô hình toán học, triển khai xây dựng phần mềm theo sơ đồ
thuật toán và cơ sở toán học (mô hình) thu được. Các quá trình vật lý diễn ra trong máy thực khi
chúng hoạt động, thực hiện chức năng được thay bằng các mô hình toán học tương ứng. Triển khai
giải, nghiên cứu quá trình vật lý thay bằng việc giải các mô hình toán trên máy tính (mô phỏng số).
Trọng tâm của mô phỏng trên thiết bị ảo là xây dựng mô hình toán để diễn tả được các quá trình vật
lý diễn ra trong máy, các thông số được hiển thị (mô phỏng) chính là kết quả của quá trình tính mô
hình số biểu thị quá trình vật lý diễn ra trên máy thực. Đây chính là nội dung cơ bản trong mô phỏng
giám sát (hiển thị) các thông số kỹ thuật của DME.
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Giám sát chẩn đoán DME trong quá trình hoạt động, thực hiện chức năng công tác, đối tượng
được đặt trong hệ động lực chính (HĐLC) gồm: ME, hệ trục liên kết với chân vịt và vỏ tàu cùng với
các hệ thống phục vụ DME. Do vậy, mô phỏng giám sát hoạt động của DME cần thực hiện trong
phạm vi thông số cơ bản của HĐLC diesel tàu biển và các hệ thống phục vụ ME.
Như vậy, đối tượng của bài báo là xây dựng các mô hình toán học đặc trưng cho các quá
trình diễn ra trong HĐLC dùng DME loại MAN 6S 46 MC-C7 lắp trên tàu chở hàng tổng hợp 34000
DWT để mô phỏng giám sát các thông số cơ bản của đối tượng.
2. Cơ sở xây dựng các mô hình toán học
2.1. Các thông số cơ bản cần giám sát
Thực tế trên các tàu biển chở hàng tổng hợp hiện đại, trong buồng điều khiển máy (ECR,
Engine Cotrol Room) đều giám sát từ xa các thông số cơ bản của DME và các hệ thống phục vụ
(HTPV) cho ME. Các thông số cơ bản đó được hiển thị, báo động hoặc bảo vệ tại các bàn điều khiển
máy (Engine Control Console, ECC).
Để giám sát một cách tổng thể, tương đối đầy đủ các thông số kỹ thuật, kinh tế chính liên
quan đến các HTPV và HĐLC dùng DME trên tàu 34000 DWT, các thông số giám sát được thể hiện
dưới đây:
Đối với HĐLC. (1) Công suất có ích của DME: PE, [kW], hay công suất tiêu thụ của chân vịt
(tải): (2) PP, [kW]; (3,4) vòng quay trục động cơ và vòng quay trục chân vịt: nE, nP [rpm, v/p]; (5) vận
tốc tàu hành trình: V [m/s, hl/h, knots];
Đối với DME và các HTPV (làm mát, bôi trơn, dầu đốt, cấp khí tăng áp, khởi động - đảo chiều,
điều chỉnh vòng quay):
Các thông số kỹ thuật - kinh tế chung cho động cơ - ngoài 5 thông số nêu trên còn có công
suất chỉ thị của ME:(6) Pi[kW]; (7) áp suất có ích bình quân: pme [bar]; (8) áp suất chỉ thị bình quân:
pmi [bar]; (9, 10) nhiệt độ nước làm mát vào (ra) động cơ: tfw.in, tfw.out [oC]; (11,12) nhiệt độ LO hệ
thống vào (ra) động cơ: tLO.in, tLO.out [oC]; (13, 14) nhiệt độ khí xả trước (sau) tua bin tăng áp: tgas(TB).in,
tgas(TB).out [oC]; (15, 16) nhiệt độ và áp suất khí nạp trong bầu góp: ts [oC], ps[bar]; (17) áp suất nước
ngọt làm mát sơ mi xy lanh vào DME: pfw.in [bar]; (18) áp suất LO hệ thống vào DME: pLO.in [bar]; (19,
20) nhiệt độ và áp suất dầu đốt (dầu FO) trước khi vào bơm cao áp: tFO [oC], pFO [bar]; (21) suất tiêu
hao nhiên liệu (SFOC): ge [gam/kWh]; (22) chỉ số bộ điều tốc (Govenor Index, GI); (22) Nhiệt độ khí
nén tăng áp sau máy nén, trước sinh hàn gió: tkn.in [oC].
Các thông số kỹ thuật - kinh tế đặc trưng riêng cho từng xy lanh - nhiệt độ khí xả: (1) tkx(i) [oC];
(2) nhiệt độ nước làm mát sau ra khỏi nắp xy lanh: tfw.out(i) [oC]; (3) áp suất nén cực đại của từng xy
lanh: pC (i) [bar]; (4) áp suất cháy cực đại của từng xy lanh: pZ (i) [bar]; (5,6) áp suất chỉ thị trung bình
và có ích của từng xy lanh: pmi (i), pmei (i), [bar]; (7,8) công suất (chỉ thị, có ích) của từng xy lanh:
PE(i), Pi(i), ở đó chỉ số e, i - thể hiện „có ích - Effective; chỉ thị - Indication“, còn „i „ - số thứ tự cho xi
lanh, i = 1,2,..., z. Động cơ MAN 6S 46 MC-C7 có 6 xy lanh, i = 1-6.
Tổng số các thông số giám sát: Nmonitoring = 22 + 6x8 = 70.
2.2. Cơ sở lý thuyết cho xây dựng các mô hình toán học
Đối với HĐLC diesel lai chân vịt liên quan tới thân tàu, ba thông số cơ bản đặc trưng cho hoạt
động an toàn và hiệu quả hệ thống được thể hiện qua các đồ thị tổng hợp công suất (kW) - vòng
quay (rpm) - vận tốc tàu (knots) [1]. Phương pháp mô hình giải tích có thể được sử dụng để nghiên
cứu mối quan hệ vật lý thủy động giữa vỏ tàu - chân vịt và môi trường nước, mối quan hệ năng
lượng giữa chân vịt và DME. Phương pháp giải tích thuận tiện cho tính toán, thiết kế cũng như xác
định các đặc tính của chế độ bình thường và đặc biệt trong khai thác kỹ thuật đối tượng. Điều kiện
bình thường: sóng yên, biển lặng; tàu chạy toàn tải hàng; độ sâu không hạn chế; không bị hạn chế
chiều rộng luồng kênh rạch. Các trường hợp đặc biệt khác - là một trong các trường hợp không bình
thường.
Đối với DME. Các quá trình vật lý: nhiệt động học, hóa học, cơ học, trao đổi nhiệt diễn ra rất
phức tạp trong quá trình cháy và công tác của từng xy lanh, từng hệ thống phục vụ. Kết quả của các
quá trình đó cho phép chúng ta thiết lập mối quan hệ giữa đầu ra (thông số cần giám sát) với các
thông số đầu vào của từng quá trình. Các quá trình đó diễn ra với mức độ nhanh (động) và phức
tạp khác nhau. Mô hình hóa các quá trình thường thiết lập các phương trình toán tương ứng với các
định luật, các giả thiết tương ứng. Nhìn chung, các quá trình đều rất phức tạp.
Phương pháp được nhóm tác giả tập trung nghiên cứu dưới cơ sở phân tích quy luật của các
quá trình, phân tích và xử lý thống kê số liệu thu được từ thử nghiệm đường dài của nhà máy đóng
tàu cũng như số liệu đưa ra từ nhà máy chế tạo động cơ. Một kinh nghiệm có tính định hướng trong
xây dựng mô hình toán từ số liệu thực nghiệm là lựa chọn dạng đường (mô hình) phù hợp và sử
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dụng lý thuyết thống kê để kiểm tra độ tin cậy của mô hình. Một quá trình vật lý diễn ra trong một
phạm vi điều kiện nhất định (giả thiết giới hạn) của quá trình giám sát sẽ tuân thủ theo một vài quy
luật (mô hình) nào đó, sao cho tiêu chuẩn sai số sử dụng được đáp ứng. Ví dụ, xây dựng mô hình
đặc tính chân vịt của HĐLC dùng DME lai chân vịt thông thường được biểu diễn dưới dạng hàm số
mũ, PP = Cnx, tuy nhiên nhiều nhà khoa học dùng mô hình đa thức bậc 2 để biểu diễn: PP = a0 + a1n
+ a2n2. Trong bái báo này, nhóm tác giả sẽ lựa chọn, xây dựng mô hình dạng đa thức bậc 2 cho hầu
hết các thông số giám sát.
Cơ sở toán học.
Giả thiết số liệu đưa ra dưới dạng bảng cho hai đại lượng đo được x và y tại các thời điểm
quan sát j, j=1, 2,..., N.
Bảng 1. Trích mẫu dữ liệu tại các thời điểm quan sát

x(j) =xj 

x1

x2

...

XN

y1
y2
...
YN
y(xj) =yj
Ta xây dựng hàm hồi quy dạng đa thức bậc 2:
𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥 + 𝑎2 𝑥 2 = a.X,
(1)
2 T
A = [𝑎0 , 𝑎1 , 𝑎2 ]; X=[1, 𝑥, 𝑥 ] ;
Xác định tổng các bình phương sai số giữa số liệu quan sát được và số liệu tính được theo
mô hình. Tại một thời điểm quan sát bất kỳ j, sai số bình phương được xác định:
[y(j)]2 = [y(j) –ym(j)]2; j =1, 2, ...,N.
(2)
m - chỉ số chỉ mô hình.
Cần tìm hệ số (véc tơ a) sao cho tổng các bình phương sai sai số là nhỏ nhất, có nghĩa là:
𝑁
2
2
J = ∑𝑁
(3)
𝑗=1[y(j)] = ∑𝑗=1[y(j) – y𝑚 (j)] → 𝑚𝑖𝑛
Hàm số hồi quy y𝑚 = 𝑓(𝑎), với véc tơ các hệ số a cần tìm, thỏa mãn:
𝜕𝐽
𝜕𝑎𝑘

= 0; 𝑘 = 0,1,2

(4)

Ta thu được hệ gồm m phương trình bậc nhất viết cho 3 ẩn:
H. a = V
(5)
Trong đó, ma trận vuông H3x3 và véc tơ cột V3x1 được xác định từ các điều kiện (4).
Trong đó:
ℎ(1,1) ℎ(1,2) ℎ(1,3)
𝑉(1,1)
𝐻3𝑥3 = [ℎ(2,1) ℎ(2,2) ℎ(2,3)]; 𝑉3𝑥1 = [𝑉(2,1)]
ℎ(3,1) ℎ(3,1) ℎ(3,1)
𝑉(3,1)
𝑁

𝑁
1

ℎ11 = 𝑁; ℎ12 = ℎ12 = ∑[𝑋(𝑘)] ; ℎ13 = ℎ31 = ∑[𝑋(𝑘)]2 ;
𝑘=1
𝑁

𝑘=1
𝑁

𝑁

ℎ22 = ∑[𝑋(𝑘)]2 ; ℎ23 = ℎ32 = ∑[𝑋(𝑘)]3 ; ℎ33 = ∑[𝑋(𝑘)]4 ;
𝑘=1
𝑁

𝑘=1
𝑁

𝑘=1
𝑁

𝑉1 = ∑ 𝑌(𝑘); 𝑉2 = ∑ 𝑋(𝑘)𝑌(𝑘); 𝑉3 = ∑ 𝑌(𝑘)[𝑋(𝑘)]2 .
𝑘=1

𝑘=1

𝑘=1

Ta tìm được nghiệm:
a = H-1. V
Đánh giá độ tin cậy (độ chính xác của mô hình).
Tổng số N lần quan sát, tương đương với số bậc tự do s = N;
Phương trình có 3 ẩn cần tìm, như vậy số bậc tự do 1 = 3;
Số bậc tự do còn lại đặc trưng cho bậc tự do khuyếch tán, 2 = N-3-1 = N - 4.
Sai số tổng, ứng với số bậc tự do s = N:
𝑁
2 ̅
̅
ES = ∑𝑁
𝑘=1(𝑌 − 𝑌(𝑘)) ;𝑌 =∑𝑘=1 𝑌(𝑘)
Sai số mô hình với số bậc tự do 1 = 3:
2
EM =∑𝑁
𝑘=1(𝑌𝑚 − 𝑌(𝑘))
Sai số nhiễu (phân tán dư) với số bậc tự do 2 = N - 4:
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ER = ES - EM
Thiết lập tiêu chuẩn Fisher theo biểu thức (10) và kiểm tra điều kiện (11):
𝐸𝑅⁄
2

𝐹𝑡 = 𝐸𝑀

⁄1

(9)

,

(10)

𝐹𝑡 > 𝐹1−𝛼 (1 , 2 )
(11)
Giá trị phân bố 𝐹1−𝛼 (2 , 1 ) được đưa ra từ các tài liệu chuyên ngành thống kê. Nếu điều kiện
(11) đúng, mô hình thu được là tin cậy với độ chính xác đạt (1-α) %.
2.3. Cơ sở dữ liệu cho xây dựng mô hình và kết quả thu được
Số liệu đưa ra từ nhà máy chế tạo động cơ [2], từ nhà máy đóng tàu Phà Rừng - qua thử
nghiệm đường dài [3] được xác định theo các chế độ tải (công suất) 25 - 50 - 75 -100%.
Nếu chỉ sử dụng 4 mẫu quan sát, N = 4 không đủ độ tin cậy để chúng ta xây dựng mô hình
hồi quy dạng đa thức bậc 2, vì số bậc tự do 2 = N - 4 = 0. Do vậy, ta cần tăng lượng trích mẫu N.
Từ 4 giá trị chúng ta nội suy tuyến tính để có N = 7 giá trị, tương ứng với 7 mẫu tải LI%:
LI% = X = [100 87.5 75 62.5 50 37.5 25]%, và tương ứng với ta có các giá trị của các thông
số cần xây dựng mô hình đều được trích 7 mẫu. Nhóm tác giả thu được 69 mô hình hồi quy viết cho
các đại lượng cần giám sát trên. Trong phạm vi bài báo này, các tác giả xin được đưa ra một số mô
hình hồi quy mang tính chất minh họa cho ứng dụng lý thuyết nêu trên, thể hiện trong bảng số 2
dưới đây. Trong bảng 2, mô hình tương đối Y = f(X) là các hàm số viết dưới dạng đa thức bậc 2: Y
= a.X với véc tơ hệ số hồi quy a = [a0 a1 a2] được xác định theo (6); X = [1, x, x2] ; x - đại lượng
tương đối của thông số được xây dựng mô hình, ở đây x là LI%. Đại lượng Y tương đối biểu thị cho
PE, nE, nT hoặc PS tương đối.
2.4. Phân tích và đánh giá kết quả
Bảng 2. Kết quả thử nghiệm đường dài ME 6S 46 MCC, tàu 34000 DWT [3] và mô hình hóa

100

75

50

kW

7863

5897

3933

1965

Véc tơ a-hệ số mô
hình tương đối
a=[a0 a1 a2 ]
-

nE

rpm

128.9

117

101.9

81.2

nT

rpm

17410

15070

11720

PS

Bar

3.68

2.90

1.97

TS

ĐV

PE

% Tải công suất định mức

Y=f(X)

F-tính

-

-

[0.0841 0.0114 0.9060]

nE%=f(LI%)

2344

6850

[0.4432 0.8142 -0.2595]

nT%=f(LI%)

1707

1.34

[0.0549 1.4939 -0.5526]

PS%=f(LI%)

405.8

25

Trong các mô hình tương đối trên nE%= nE / nE.100% = nE /128.9; nT%= nT /17410; PS%= PS/3.68.
Với tiêu chuẩn Fisher, độ tin cậy 99%, bậc tự do tương ứng là 1 =3; 2 = 7-3-1=3 có giá trị
ngưỡng lý thuyết Ft (0.99; 3, 3) = 29.6, ta thấy Ft >> F(0.99; 3, 3) = 29.6.
Kết quả chứng minh các mô hình thu được có độ tin cậy cao 99%.

Hình 1. Kết quả mô hình hồi quy
𝐟𝐧𝐄 (𝐋𝐈) với dữ liệu vào
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Kết quả mô hình hóa số 70 cho suất tiêu hao nhiên liệu (SFOC) không đáp ứng độ tin cậy
99%, cũng như 95% khi lựa chọn mô hình bậc 2 đã nêu trên. Nguyên nhân được giải thích từ bản
chất của quy luật cấp nhiên liệu của nhà sản xuất đáp ứng TIER II (xem hình 4) [4].
CSDL đưa ra từ hồ sơ mà máy chế tạo động cơ đưa ra [2, TESTBED DATA]
LI% = [25 50 75 100]; n= [81.2 109.9 117.0 129]; % rpm
ge = [182.63 178.28 171.18 177.22]; % g/kWh.
Mô hình hồi quy được tìm dưới dạng đa thức bậc 2. Độ lệch giữa dữ liệu đầu vào và giá trị
tính từ mô hình thu được thể hiện trên hình 3.
Kết hợp với phương thức tối ưu hóa điều khiển cấp nhiên liệu của MAN MC/MCC, chúng ta
thấy rằng dạng đa thức bậc 2 không đáp ứng dùng để mô hình hóa đặc tính SFOC, mà cần lựa chọn
dạng mô hình khác phù hợp hơn. Vấn đề này sẽ được đề cấp đến trong bài báo tiếp sau.

Hình 3. Kết quả mô hình hồi quy
𝐟𝐠𝐞 (𝒏𝑬 % ) với dữ liệu vào
Độ tin cậy của mô hình nhỏ hơn 95%

Hình 4. Đồ thị SFOC cho MAN MC/MC-C [4]
1 -Tối ưu theo phương thức tải cao;
2 - Tối ưu theo phương thức tải bộ phận;
3 - Tối ưu theo phương thức tải thấp.

3. Kết luận
Bài báo đưa ra phương pháp xử lý thống kê hồi quy dữ liệu thử tàu đường dài để xây dựng
các mô hình toán cho giám sát các thông số kỹ thuật quan trọng của HĐLC diesel tàu biển. Áp dụng
triển khai trên tàu 34000 DWT chở hàng tổng hợp, sử dụng DME loại MAN 6S 46 MC-C7, các tác
giả thu 69 mô hình hồi quy dạng đa thức bậc 2 đều có độ tin cậy rất cao 99%, trừ đặc tính đặc thù
cấp nhiên liệu của hãng chế tạo động cơ. Đối với đặc tính SFOC (gam/kWh) cần nghiên cứu thêm
để lựa chọn mô hình phù hợp, đảm bảo độ tin cậy cho phép.
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THIẾT KẾ MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN MOBILE ROBOT BÁM MỤC TIÊU ÁP DỤNG
BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ - NƠRON THÍCH NGHI
TRAJECTORY TRACKING CONTROL OF MOBILE ROBOT BASED ON
ADAPTIVE FUZZY - NEURAL CONTROLER
ĐẶNG XUÂN KIÊN(1), NGUYỄN MINH LỢI(2)
Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh
(2) Trường Cao Đẳ ng nghề Giao thông Vận tai TP. Hồ Chí Minh
̉
(1)Trường

Tóm tắt
Trong bài báo, nhóm tác giả đề xuất bộ điều khiển noron - mờ thích nghi cho mobile robot
bám mục tiêu. Kết hợp giữa ưu điểm của mạng nơron và hệ mờ để xây dựng bộ điều khiển
thích nghi đem lại đáp ứng điều khiển khá tốt. Các kết quả mô phỏng và thực nghiệm
chứng tỏ hiệu quả của phương pháp đề xuất.
Từ khóa: Robot tự hành, bộ điều khiển mờ - nơron, giải thuật tự học.
Abstract
In this paper, we present an adaptive fuzzy-neural controller to control a mobile robot.
Combining an artificial neural network with a fuzzy logic in the adaptive controller provides
accepted control responses. The simulation and experimental results demonstrate the
performance and effectiveness of the proposed method.
Keywords: Mobile robot, fuzzy-neural controller, self-learning algorithm.
1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, robot bám mục tiêu được tập trung nghiên cứu vì những ứng dụng
hiệu quả của nó trong công nghiệp, quân sự và dân dụng. Robot bám mục tiêu có thể đi theo quỹ
đạo được vẽ trước, hoặc bám theo mục tiêu phía trước mà đường đi chưa biết,… Robot được trang
bị các cảm biến để nhận biết quỹ đạo, mục tiêu phía trước để quyết định hướng đi và tốc độ di
chuyển. Có nhiều tác giả đã áp dụng các phương pháp kỹ thuật thông minh khác nhau để điề u khiể n
robot bám mục tiêu, trong đó có phương pháp mờ-nơron thích nghi (ANFIS) [7], ANFIS là một mô
hình lai ghép kết hợp các khả năng thích ứng của mạng lưới thần kinh nhân tạo và cơ chế suy luận
của mờ. Có nhiều phương pháp khác nhau trong điều khiển logic mờ [1-2] hoặc lai ghép mờ với các
phương pháp điều khiển khác [3-4] trong điều khiển quỹ đạo chuyển động. Phương pháp điều khiển
Neural-Fuzzy để điều hướng robot được trình bày bởi M.M.Joshi and M.A. Zaveri [5-6] là phương
pháp cho thấy ưu điểm nhất.
Trong bài báo này, tác giả áp dụng phương pháp ANFIS để điều khiển mobile robot bởi góc
lái, tốc độ các bánh trái, phải bám theo mục tiêu di chuyển phía trước. Mục tiêu có thể di chuyển ở
nhiều biên dạng khác nhau. Tiến hành thực nghiệm trên mô hình vật lý để kiểm chứng phương pháp
điều khiển.
2. Phân tích mô hình Mobile Robot
Mô hình robot có 3 bánh, một bánh phía sau chuyển động tự do, 2 bánh phía trước chuyển
động độc lập. Mục tiêu di chuyển phía trước cách tâm 2 bánh một khoảng d và lệch hướng một góc
θ (hình 1).

Hình 1. Mô hình động học của mobile robot

Để xác định vị trí của robot trong mặt phẳng, ta xây dựng mối liên hệ giữa tọa độ tham chiếu
toàn cục của mặt phẳng và hệ tọa độ tham chiếu cục bộ của robot. Các trục x, y xác định tọa độ của
điểm bất kì trong hệ tọa độ toàn cục có gốc O (xOy). Điểm P coi là tâm dịch chuyển của robot được
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dùng để xác định vị trí. Hệ tọa độ

xm pym

là hệ tọa độ tham chiếu cục bộ của robot. Như

vậy, vị trí điểm P trong hệ tọa độ tham chiếu toàn cục được xác định bởi tọa độ x,y và góc lệch θ
giữa hai hệ tọa độ toàn cục và cục bộ. Từ tâm vận tốc tức thời ICC, ta xác định được vận tốc
góc của robot:
vr (t )
RL/2
v (t )
 (t )  l
RL/2
v (t )  vl (t )
 (t )  r
L

 (t ) 

(1)

Bán kính cong từ tâm di chuyển của robot tới tâm vận tốc tức thời được tính theo công thức:

R

L(vl (t )  vr (t ))
2(vl (t )  vr (t ))

(2)

Từ đó vận tốc dài của robot được tính:
v(t )   (t ).R 

1
(vr (t )  vl (t ))
2

(3)

Phương trình toán học trong không gian trạng thái có thể được viết thành:
t

x(t )   v(t ). cos( (t )) dt 

x(t ).  v(t ). cos( (t )) 
0

t
(4)


́ h phân 2 vế ta đượ c
 tic
y (t )  v(t ). sin(  (t )) 
y (t )   v(t ). sin(  (t )) dt 


0


 (t )   (t )
t



 (t )    (t )dt

0
Phương trình trên có thể được viết lại dưới dạng ma trận (5) như sau:
1
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v
(
t
)
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t
))
0
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0
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L
Đây là phương trình được sử dụng để xây dựng mô hình mobile robot trên phần mềm Matlab.
3. Mô phỏng và thực nghiệm điề u khiể n Mobile robot


Hình 2. Sơ đồ khố i điề u khiể n mobile robot

3.1. Mô phỏng hoạt động của Mobile robot
Biên dạng với vận tố c v = 0.025(m/s), 1000 điể m với biên dạng thẳ ng và 2500 điể m so với
đường cong, thời gian giữa các điể m θ (t=1/300s). Tập dữ liệu huấn luyện mạng gồm 162 dữ liệu
nằm trong khoảng:
 Khoảng cách lệch [-1, 1] (cm);
 Góc lệch [-1.6, 1.6] (rad);
 Vận tốc góc bánh trái, phải [-49, 49] (rad/s).
Huấn luyện robot bám cách mục tiêu 15 cm (tín hiệu = 50 của cảm biến siêu âm hồ i tiếp về).
Tập huấn luyện [0,30] cm, tương ứng [0,100] tín hiệu cảm biến siêu âm. Góc lệch xác định bới
camera: [-160,160] pixel.
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Hình 3. Hàm phụ thuộc sai số khoảng cách và góc lê ̣ch

Tác giả tiến hành xây dựng mã code cho đối tượng di chuyển và mã code cho Mobile robot.
 Tao_reference_pathL.m: Tạo biên dạng đối tượng di chuyển theo đường thẳ ng;
 Simple_mobile_fuzzy.m: Mobile robot được điều khiển theo mờ kinh điển;
 Simple_mobile_fuzzy_neural.m: Mobile robot được điều khiển theo mờ - nơron thích
nghi.
Huấ n luyện mạng dùng phương pháp lai ghép 5 noron, kết quả huấn luyện bánh trái và phải
thể hiện trên hình 4.

Hình 4. Huấ n luyê ̣n bánh phải và bánh trái

Mô phỏng và so sánh 2 phương pháp điều khiển, kết quả mô phỏng trên matlab (hình 5) ta
thấy mobile robot dùng bộ điều khiển ANFIS cho đáp ứng đầu ra bám sát đối tượng và đáp ứng tốt
hơn về khoảng cách và góc lệch so với bộ điều khiển Fuzzy thuần túy.

Hình 5. Mô phỏng Robot bám theo đối tượng với bộ điều khiển Fuzzy và Fuzzy-Neural

3.2. Thự c nghiê ̣m và kế t quả

Hình 6. Mô hình mobile robot dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh và điều khiển Fuzzy-Neural
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Mạch điều khiển sử dụng vi điều khiển (AVR Atmega 16) làm bộ điều khiển trung tâm (hình
6) với 3 nhiệm vụ chính: Nhận tín hiệu từ Computer Vision truyền xuống, cho biết được độ lệch góc
đối tượng cần giám sát so với trục của Mobile Robot. Nhận tín hiệu từ cảm biến siêu âm, cho biết
độ lệch về khoảng cách của đối tượng cần giám sát so với Mobile robot. Xử lý và xuất tín hiệu điều
khiển đầu ra cho mạch công suấ t điề u khiể n động cơ bánh lái trái, bánh lái phải [8].

Hình 7. Sơ đồ khối xử lý trung tâm sử dụng AVR Atmega 16 và lưu đồ giải thuật

Hình 8. Kết quả thực nghiệm khi mục tiêu không di chuyể n và khi mục tiêu di chuyể n

Từ kế t quả thự c nghiệm (hình 8) ta nhận thấy trong thời gian chạy 25s, 15s đầu robot chưa
ổn định nhưng sau đó quay về trạng thái ổn định tuy robot còn bị dao động bởi sai lệch về khoảng
cách và góc lệch. Khâu xử lý ảnh bằng camera ảnh hưởng đến chất lượ ng của hệ thống điều khiển
nên đáp ứng không được tố t như mô phỏng do bi ̣ nhiễu tín hiệu và độ trễ do thời gian nhận dạng
ảnh hưởng vào quá trình điều khiển.
4. Kế t luâ ̣n
Bài báo nghiên cứu lý thuyết và tiến hành thực nghiệm, bộ điề u khiể n Fuzzy-Neural giúp cải
thiện được chất lượng của hệ thống điều khiển và có thể khẳng định điề u khiể n Fuzzy-Neural là
hướng nghiên cứu triển vọng đối với các đối tượng khó điều khiển. Kết quả thực nghiệm tuy chưa
thực sự tốt nhưng cho thấy phương pháp đề xuất là có cơ sở và cần thêm nhiều thời gian nghiên
cứu để cải thiện và nâng cao chất lượng.
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHÁY DÙNG CÔNG NGHỆ
CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
BUILDING THE MODEL OF FIRE WARNING SYSTEM USING WIRELESS SENSOR
TECHNOLOGY
PHẠM CHÍ MINH(1), NGUYỄN TRỌNG ĐỨC(2)
(1)Trường THPT Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng
(2)Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt
Mạng cảm biến không dây WSN (Wireless Sensor Network) được ứng dụng trong nhiều
lĩnh vực như cảnh báo, giám sát, điều khiển,... đặc biệt trong các lĩnh vực với môi trường
làm việc có thể gây nguy hiểm cho tính mạng con người khi tương tác trực tiếp. Sức mạnh
của WSN ở khả năng triển khai một số lượng lớn các thiết bị nhỏ có khả năng tự thiết lập
cấu hình, tính linh hoạt và hoạt động theo cơ chế thời gian thực,... Trong bài báo này, nhóm
tác giả tập trung xây dựng hệ thống cảnh báo cháy tích hợp phần cứng và phần mềm quản
lí dùng công nghệ cảm biến không dây.
Từ khóa: Mạng cảm biến không dây, cảnh báo cháy, vi điều khiển.
Abstract
Wireless Sensor Network is widely used today in many fields such as warning, monitoring
and controlling,... especially in fields where the working conditions can be dangerous for
direct interactive workers. The main advantage of WSN is the ability for deployment a huge
number of small size and self-configured devices. These devices are also flexible and
operate in real time mechanism. In this paper, the authors focus on building a fire warning
system which integrates hardware and management software using wireless sensor
technology.
Keywords: Wireless sensor network, fire warning system, microcontroller.
1. Mở đầu
Sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ vi điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông đã tạo
xu hướng hội tụ công nghệ nhằm xây dựng các hệ thống tích hợp thông minh, với nhiều khả năng
và ứng dụng. Dựa vào những thông tin thu được từ môi trường, hệ thống có thể đưa ra những đáp
ứng phù hợp. Bởi vậy, việc phát triển công nghệ cảm biến, đặc biệt là cảm biến không dây cho phép
thu nhận thông tin môi trường là rất cần thiết. Bên cạnh đó, các công nghệ tiên tiến như IoT (Internet
of Things), WoT (Web of Things),.. đã tạo ra những cơ hội lớn cho việc nghiên cứu, xây dựng và
triển khai các hệ thống thông minh trên toàn cầu. Điều này đã đặt ra yêu cầu cần phải liên kết các
hệ thống cảm biến với nhau để tạo ra các mạng cảm biến nhằm mở rộng phạm vi ứng dụng, chia
sẻ dữ liệu, nâng cao khả năng và hiệu quả kinh tế.
Mạng cảm biến không dây có thể hiểu đơn giản là sự liên kết hay kết nối không dây giữa các
nút cảm biến với nhau, nhằm trao đổi thông tin và đáp ứng yêu cầu cầu người dùng [1]. Mỗi nút cảm
biến bao gồm một bộ thu phát vô tuyến, bộ vi xử lý và các cảm biến. Chúng có nhiệm vụ cảm nhận,
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đo đạc, thu thập thông tin,... hoặc đáp ứng các yêu cầu của người dùng như theo dõi, chụp ảnh, bật
tắt thiết bị hay hệ thống. Sự liên kết của các nút cho phép chúng phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên
các thông tin và dữ liệu phân tán với quy mô lớn trong bất kỳ điều kiện và ở bất kỳ vùng địa lý nào.
Với mục tiêu nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ cảm biến không dây trong các ứng dụng
thực tế, nhóm tác giả tập trung xây dựng một hệ thống cảnh báo cháy tích hợp phần cứng và phần
mềm quản lí dùng công nghệ cảm biến không dây. Hệ thống bao gồm một nút Master kết nối trực
tiếp với máy tính cho phép quản lí, theo dõi tình trạng của các nút Slave trong hệ thống với giao diện
thân thiện. Nội dung bài báo bao gồm 04 mục, mục 1 - Mở đầu, mục 2 - Thiết kế hệ thống, đưa ra
mô hình, kiến trúc hệ thống, mục 3 - Xây dựng hệ thống và mục 4 - Kết luận, là những đánh giá cũng
như hướng phát triển tiếp theo cho hệ thống.
2. Thiết kế hệ thống
2.1. Mô hình kiến trúc hệ thống
Mô hình kiến trúc hệ thống bao gồm 02 phân hệ chính như chỉ ra trong hình 1 [2]:
Các nút cảm biến (Slave Node - SN) đặt tại các điểm cần giám sát.
Nút Trung tâm (Master Node - MN) thu nhận tín hiệu từ nút cảm biến, kết nối với Trung tâm dữ liệu.

Hình 1. Kiến trúc hệ thống

Cấu trúc nút Master/Slave được chỉ ra trong hình 2:

a

b
Hình 2. Cấu trúc nút Slave (a) và Master (b)

Các khối chính:
Khối cảm biến: thu thập thông tin từ môi trường ngoài như nhiệt độ, khói.
Khối chuyển đổi tín hiệu: chuyển đổi tín hiệu tương tự - số và ngược lại.
Khối vi điều khiển: điều khiển hoạt động của nút, đóng gói và giải mã dữ liệu đến và đi trên mạng.
Khối thu/phát vô tuyến RF (Radio Frequency): truyền/nhận tín hiệu RF từ các nút Slave
tới Master.
Máy tính cá nhân: tạo giao diện người dùng, điều khiển hệ thống.
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2.2. Thuật toán điều khiển
Với mô hình kiến trúc như nêu trên, thuật toán điều khiển được đề xuất (hình 3):

Bước 1: Khởi tạo phiên làm việc, các thiết bị và
kết nối.
Bước 2: Khởi tạo các tham số thiết bị, thiết lập
cơ chế làm việc cho các cổng.
Bước 3: Đọc các thông số môi trường.
Bước 4: Kiểm tra điều kiện an toàn, phát tín hiệu
cảnh báo khi t0 > 700c hoặc có khói.
Bước 5: Đóng gói dữ liệu và truyền về nút trung
tâm theo phương thức RF.
Bước 6: Kết thúc phiên làm việc.

Hình 3. Thuật toán điều khiển

Ngoài thuật toán điều khiển chung cho hệ, các thuật toán điều khiển cho các nút cảm biến
cũng được xây dựng.
3. Xây dựng hệ thống
3.1. Hệ thống phần cứng
Để xây dựng hệ thống phần cứng, các thiết bị được lựa chọn:
Khối cảm biến: sử dụng cảm biến nhiệt độ DS18B20 [3] và cảm biến khói MQ-5 [4].
Khối vi điều khiển: sử dụng mạch phát triển Arduino Nano V3 [5].
Khối thu - phát: RF NRF24L01 [6].
Nút cảm biến và nút Trung tâm được chế tạo với kích thước nhỏ gọn (4 x 6 x 0.16 cm 3) như
chỉ ra trong hình 4.

a

b
Hình 4. a) Nút cảm biến, b) Nút Trung tâm
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Hệ thống được kiểm thử với 01 nút Trung tâm (kết nối với máy tính) và 02 nút cảm biến như
chỉ ra trong Hình 5.

Hình 5. Hệ thống cảnh báo cháy

3.2. Phần mềm quản lí
Trên cơ sở các thuật toán điều khiển đã xây dựng, phần mềm quản lí hệ thống được cài đặt
thử nghiệm trong môi trường Windows với giao diện đơn giản, thân thiện (hình 6a) cho phép quản
lí các nút cảm biến tại nhiều địa điểm trong hệ thống đồng thời lưu trữ nhật kí sử dụng cũng như
trạng thái của mỗi nút (hình 6b).

a

b
Hình 6. Giao diện phần mềm quản lí

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động tương đối đồng bộ (cảm biến, xử lí và hành
động), phù hợp với nhiều kịch bản và đặc biệt đảm bảo tính “thời gian thực” của một hệ thống cảnh
báo cháy. Tín hiệu cảnh báo (âm thanh, đèn hiệu) trên hệ thống thực (hình 5) cũng như trong môi
trường giả lập (hình 6a) có thể được xem là cơ sở chứng minh hệ thống đã xây dựng có thể triển
khai ứng dụng trong thực tế.
4. Kết luận
Mạng cảm biến không dây đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong thực tế khi xu thế hội tụ
công nghệ của nhiều lĩnh vực được xem là định hướng phát triển cho các ngành công nghiệp công
nghệ cao. Trong khuôn khổ của bài báo này, nhóm tác giả đã thiết kế và xây dựng thành công hệ
thống cảnh báo cháy sử dụng công nghệ cảm biến không dây. Hệ thống tích hợp phần cứng và
phần mềm cho phép quản lí các nút cảm biến tại nhiều địa điểm trong hệ, lưu trữ nhật kí sử dụng
cũng như trạng thái của mỗi nút. Với sự phát triển của IoT và WoT, trong thời gian tới nhóm sẽ tập
trung nghiên cứu ứng dụng các công nghệ này để nâng cao hiệu năng và tính mở cho hệ thống.
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CƠ SỞ TOÁN HỌC VÀ TRUYỀN TIN CHO THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐO
MỨC ĐỘ ÂM THANH TRÊN TÀU THỦY
MATHEMATICAL AND INFORMATIC FUNDAMENTS FOR DESIGNING SOUND
LEVEL METER USED ON SHIPS
ĐỖ ĐỨC LƯU,
VƯƠNG ĐỨC PHÚC, NGUYỄN KHẮC KHIÊM
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt
Tàu biển có tổng dung tích từ 1600GT trở lên, hoạt động tuyến quốc tế, từ ngày 1 tháng 7
năm 2018 được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp bắt buộc phải đạt chuẩ n
về tiế ng ồ n trước khi khai thác. Đăng kiể m Việt Nam đã xây dựng Quy chuẩ n quố c gia
QCVN 80:2014/ BGTVT đã ban hành: "Quy chuẩ n kỹ thuật Quố c gia về kiể m soát tiế ng ồ n
trên tàu biể n”. Như vậy việc tìm hiểu hay chế tạo thiết bị đo và kiểm soát tiếng ồn trên tàu
biển là cấp thiết và quan trọng. Trong bài báo này sẽ trình bày cơ sở toán học và truyền
tin để tính toán độ ồn và đề xuất phần cứng, phần mềm trong việc chế tạo thiết bị này.
Từ khóa: Kiểm soát tiếng ồn, áp suất âm thanh, thiết bị đo âm thanh, tiêu chuẩn IEC 61672,
LabVIEW.
Abstract
Ships with a gross tonnage equal to or more than 1600GT that operates on international
routes must meet standards on noise before seagoing from July 1, 2018. Vietnam Register
(VR) has developed national standards QCVN 80:2014/ BGTVT issued: "National
technical regulation on control of noise levels on board ships". Understanding about sound
level meters or manufacturing them is urgent and important. This paper will present the
mathematical basis to calculate noise levels and recommended hardware, software for
making devices.
Keywords: Noise management, sound pressure, sound Level Meter, international Standard IEC
61672, LabVIEW.
1. Đặt vấn đề
Đóng tàu biể n vỏ thép trên thế giới cầ n đạt chuẩ n về tiế ng ồ n đã đượ c các tổ chức chuyên
môn (trong nước và quốc tế) yêu cầ u nghiêm ngặt với các bộ tiêu chuẩ n cụ thể . Cục Đăng kiể m Việt
Nam biên soạn: "Quy chuẩ n kỹ thuật Quố c gia về kiể m soát tiế ng ồ n trên tàu biể n” [1] dựa trên các
yêu cầu bắt buộc của Bộ luật về các mức tiếng ồn trên tàu đã được Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO)
thông qua bởi Nghị quyết MSC.337(91). Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cần thiết đo độ ồn trên tàu
thủy được đóng mới hoặc khi hoán cải tại Việt Nam. Việc sản xuất chế tạo thiết bị đo mức độ âm
thanh tàu thủy nhằm làm chủ công nghệ, thúc đẩy mục đích nội địa hóa sản phẩm công nghệ cao,
đáp ứng ngày một tốt hơn các dịch vụ cho ngành đóng tàu Việt Nam cũng như một số Ngành Giao
thông khác trong nước.
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Trên thế giới thiết bị đo độ ồn môi trường đã được chế tạo, ứng dụng trong các lĩnh vực khác
nhau. Tuy nhiên tài liệu và các công trình nghiên cứu công bố về vấn đề này không nhiều, do vấn
đề sở hữu trí tuệ và bí mật công nghệ. Lý thuyết chung về phân tích âm thanh và độ ồn chuyên dụng
cho tàu thủy cũng chưa được công bố nhiều, do đó bài báo đặt ra nhiệm vụ xây dựng cơ sở toán
học và truyền tin cho xử lý tín hiệu âm thanh và thiết kế thiết bị đo mức độ âm thanh tàu thủy tại Việt
Nam.
Trong nước hiện nay chưa có nghiên cứu nào về phân tích và chế tạo các thiết bị liên quan
đến độ ồn, đặc biệt là thiết bị này có thể ứng dụng trên tàu biển. Tại Việt Nam có bán các thiết bị đo
độ ồn có xuất xứ từ Mỹ, Đức, Đài Loan..., tuy nhiên giá thành còn cao, bảo hành và bảo dưỡng gặp
nhiều khó khăn.
2. Thiết bị đo độ ồn trên tàu thủy
2.1. Các yêu cầu đặc tính kỹ thuật của thiết bị đo
Việc đo mức áp suất âm phải được sử dụng thiết bị đo mức âm thích hợp chính xác thỏa mãn
tiêu chuẩn liên quan loại 1, IEC 61672-1(2002-05) [2]. Trong phần mềm có các bộ lọc Octave phải
phù hợp với IEC 61260 (1995) [3] hoặc tiêu chuẩn tương đương được công nhận.
Có thể hiệu chuẩn phù hợp với IEC 60942 (2003-01) [4] và phải được nhà chế tạo thiết bị đo
mức âm được sử dụng công nhận. Thiết bị hiệu chuẩn và thiết bị đo mức âm phải được kiểm tra lại
tối thiểu 2 năm một lần bởi phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc gia hoặc phòng thí nghiệm được công
nhận phù hợp với ISO 17025 (2005) [5].
2.2. Quy định chung về đo tiếng ồn trên tàu thủy [1]
a. Mức âm thanh (liên tục) tương đương LAeq(T) trọng số A, đo được không được vượt quá
ngưỡng - các giá trị tương ứng, được chỉ ra tại bảng 1. Khi máy hoạt động, nếu có các mức độ tiếng
ồn lớn nhất vượt quá giá trị ngưỡng, cơ quan Đăng kiểm sẽ xem xét chấp nhận, và cho phép con
người ở trong đó phải thật ngắn thời gian.
Bảng 1. Giới hạn mức tiếng ồn (dB(A)) trên tàu thủy

Tên các buồng và khoang

Kích thước tàu
1600 ≤ GT < 10000

GT ≥ 10000

Buồng máy (Engine Room, ER)

110

110

Buồng điều khiển máy (Engine Control Room)

75

75

Xưởng ngoài buồng máy (Workshop outside of the ER) và
các khu vực làm việc khác

85

85

Lầu lái và buồng hải đồ

65

65

Vị trí quan sát, bao gồm cả các cánh gà và cửa sổ lầu lái

70

70

Buồng thiết bị vô tuyến điện (có thiết bị vô tuyến điện hoạt
động nhưng không phát ra các tín hiệu âm)

60

60

Buồng ra đa

65

65

Buồng ở và buồng y tế

60

55

Buồng ăn

65

60

Buồng vui chơi giải trí

65

60

Khu vực vui chơi giải trí hở (vui chơi giải trí bên ngoài)

75

75

Các văn phòng

65

60

Bếp không có thiết bị chế biến thực phẩm hoạt động

75

75

Các buồng, kho để thức ăn

75

75

Các buồng bình thường không có người

90

90

Các khoang làm việc

Lầu lái

Buồng sinh hoạt

Các buồng phục vụ
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b. Đo mức âm liên tục tương đương LCeq(T) trọng số C, và mức âm đỉnh LCpeak trọng số C, phải
thực hiện đối với các buồng có LAeq(T) vượt quá 85 dB(A) để xác định việc bảo vệ thính giác phù
hợp, thỏa mãn phương pháp HML nêu trong ISO 4869-2:1994 hoặc TCVN 9800-2: 2013 [6].
c. Kết quả mức áp suất âm phải đưa về đơn vị dB, có sử dụng bộ lọc trọng số A (dB(A))
và/hoặc trọng số C (dB(C)), và nếu cần thiết thực hiện đối với dải Octave giữa 31,5 và 8.000 Hz. Đo
mức tiếng ồn phải được thực hiện tối thiểu được 15 giây hoặc cho đến khi các chỉ số đo được ổn
định.
Trọng số A, B và C được dùng để biểu diễn độ nhạy khác nhau trong quá trình đo tiếng ồn.
Độ nhạy thính giác cần được đo, đánh giá về cường độ và tần số của nguồn gây ra.
+ Khi dùng trọng số A, tai người sẽ có độ nhạy tần số ở mức thấp. Trọng số này được sử
dụng phổ biến nhất so với các trọng số khác vì nó cho biết các nguy cơ ảnh hưởng đến tai con
người. Xét mức độ âm thanh thì khi dùng trọng số A sẽ lọc ra tiếng ồn ở tần số thấp, tần số mà tai
con người có thể nghe rõ tương tự như phản ứng của tai người;
+ Đối với trọng số B, đo được độ nhạy của tai con người ở những tần số mức độ vừa phải,
thường để dự đoán hiệu suất của các thiết bị như loa, dàn âm thanh nổi, và ít dùng đo tiếng ồn công
nghiệp;
+Trọng số C - đo độ nhạy tần số của tai người với các nguồn có tiếng ồn ở tần số rất cao.
Như vậy trong công nghiệp tàu thủy, chúng ta cần xây dựng thiết bị đo âm thanh với các bộ
lọc trọng số A và C ứng với dải tần số thấp và tần số cao.
2.3. Cơ sở toán học để tính độ ồn
Để phân tích âm thanh (sound) và âm học (acoustics) chúng ta cần biết các thông số cơ bản
của tín hiệu âm thanh đo được. Về cơ bản, ta cần biết áp suất, cường độ và công suất âm thanh
(sound pressure, intensity and power). Liên quan đến việc chế tạo thiết bị đo âm thanh, thông số cơ
bản về áp suất âm thanh sẽ được phân tích chi tiết để được ứng dụng cụ thể.
Áp suất âm thanh - độ lệch áp suất cục bộ từ áp suất môi trường do sóng âm thanh (SW,
sound wave) tạo nên. Sóng âm thanh liên tục và đặc trưng bởi giá trị căn bậc hai trung bình (RMS,
Root Mean Square) của SW, được xác định bởi công thức:
1

𝑇

𝑃 = √ ∫0 𝑃2 (𝑡)𝑑𝑡 , ở đó T - chu kỳ của sóng âm thanh; P(t) - áp suất tại thời điểm t.
𝑇
Mức độ áp suất âm thanh (Sound Pressure Level, SPL) được xác định theo công thức chung
sau đây: 𝐿𝑃 = 10𝑙𝑔

𝑃2
𝑃02

𝑃

= 20𝑙𝑔 , với ngưỡng P0 = 2E-5 Pa = 20 Pa.
𝑃0

Chúng ta sẽ phân biệt các bộ lọc trọng số A, B và C đối với âm thanh.
a. Mức áp suất âm thanh
Tai người có thể nghe thấy một loạt các áp lực âm thanh. Để biểu thị chính xác các mức áp
suất, âm thanh được đo bằng dB trên thang logarit. Tại các buồng không hoặc rất ít phản xạ, cường
độ của âm thanh được coi như là mức áp suất của nó.
b. Mức âm liên tục tương đương trọng số A
Mức âm liên tục tương đương trọng số A (A-weighted equivalent continuous sound level), ký
hiệu: LAeq(T) của một âm thanh đều, liên tục đo trong khoảng thời gian T (s). Giá trị này được tính
bằng công thức:
1

T pa (t)2

LAeq,T = 10 [lg ∫0
T

p0 2

dt] , (dBA)

(1.1)

Trong đó: pa(t): áp suất âm tức thời trọng số A (âm thanh qua bộ lọc tần số thấp).
c. Mức âm liên tục tương đương trọng số C
Mức âm liên tục tương đương trọng số C (C - weighted equivalent continuous sound level),ký
hiệu: LCeq (T) là mức áp suất âm trọng số C của một âm thanh đều liên tục mà trong một khoảng thời
gian T. Giá trị này được đo theo đơn vị decibel C (dB(C)) và được tính bằng công thức:
1

T pc (t)2

LCeq,T = 10 [log ∫0
T

p0 2

dt]

(1.2)

Trong đó: pc(t): áp suất âm tức thời trọng số C (âm thanh qua bộ lọc tần số cao).
Mức âm thanh đỉnh [7] theo trọng số C (C-weighted peak sound level), LCpeak là mức áp suất
âm tức thời lớn nhất trọng số C, được biểu thị bằng decibel C (dB(C)) và được tính:
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LCpeak = 10 (log

2
𝑃𝑝𝑒𝑎𝑘.𝐶

P2
0

)

(1.3)

Trong đó: ppeak.C là áp suất âm tức thời lớn nhất trọng số C.
3. Thiết kế thiết bị đo mức độ âm thanh tàu thủy
3.1. Cấu trúc hệ thống
Cấu trúc hệ thống được đề xuất trên hình 1. Dùng microphone để cảm biến đại lượng độ ồn
(âm thanh) và chuyển sang tín hiệu dạng điện. Tín hiệu này được truy cập tới máy tính thông qua
bộ góp dữ liệu, tiếp đó bộ lọc sẽ cho phép các tín hiệu ở dải tần phù hợp đi qua (đây là bộ lọc thông
thấp). Bộ phân tích dữ liệu sẽ phân tích, tính toán mọi thông tin về độ ồn rồi hiển thị, có thể kèm báo
động nếu độ ồn đó vượt ngưỡng cho phép.
3.2. Lựa chọn cấu hình phần cứng và phần mềm
a. Cấu hình phần cứng
Các tác giả đề xuất sử dụng phần cứng và
phần mềm của hàng National Instruments theo kinh
nghiệm của mình cũng như các tài liệu hướng dẫn
của hãng NI (Mỹ). Cấu hình được lựa chọn theo
hình 2. Hệ bao gồm một máy tính xách tay có cài
đặt phần mềm LabVIEW 2015 [7]. Máy tính này giao
tiếp với bộ góp dữ liệu (DAQ, Data Acquisition) có
thể là USB-9234 [8], USB-9233, USB-4431, USB4432, USB-9218 thông qua cổng USB hoặc Wifi.
Hình 1. Biến đổi thông tin trong hệ thống
Trong nghiên cứu này nhóm tác giả sử dụng USB 9234 (bốn kênh) hoặc DAQ USB 9218 (2 kênh) để
thu thập hai kênh dao động sóng âm thanh, với các
đặc tính phù hợp cho bài toán đặt ra. DAQ-USB 9218
có giá thành rẻ hơn loại 9234.
DAQ-USB-9234 kết nối microphone thông qua
kênh vào tương tự AI0 với chuẩn 0-5V. Sử dụng bộ
lọc thông thấp có sẵn trong phần mềm LabVIEW tín
hiệu này được phân tích, tính toán để cung cấp đủ
thông tin cho người sử dụng. Trong quá trình đo, các
tham số độ ồn được giám sát liên tục. Ngoài ra, giám
Hình 2. Cấu hình hệ thống đo và giám sát
sát còn thể hiện dưới dạng nhật ký để thuận tiện cho
độ ồn tàu thủy dùng LabVIEW
việc lưu trữ và thu thập số liệu. Lưu trữ dữ liệu dạng
file text, exel nên thuận tiện cho việc so sánh, phân
tích, in ấn tại các thời điểm khác nhau.
b. Cấu hình phần mềm
Tín hiệu âm thanh sau khi qua DAQ đưa tới PC được lọc qua bộ lọc trọng số A và C, được
phân tích và đánh giá mức độ âm thanh theo các công thức toán đã trình bày trên. Tuy nhiên, với
mục đích nghiên cứu phát triển, có thể sử dụng âm thanh làm dấu hiệu chẩn đoán hư hỏng máy, khi
đó âm thanh thu được từ DAQ sẽ được xử lý theo các thuật toán FFT, ceptral, wavelet, sóng đường
bao. Các mô đun xử lý tín hiệu trên được xây dựng thành các mô đun có sẵn trong thư viện của
LabView, hoặc xây dựng trong MATLAB dưới dạng m.file và sau đó dùng toolkit Mathscript của
LabView để viết code cho xây dựng thiết bị.
3.3. Chương trình viết trên LabVIEW
a. Phần giao diện
Khi lập trình tại cửa sổ Front Panel của LabVIEW, giao diện có thể được thiết kế như hình 3.
Trên màn hình giao diện có nhiều tùy chọn để phù hợp với quá trình đo trong thực tiễn.
- “Nhập kênh” cho phép chọn kênh đầu vào (trong trường hợp thay đổi cấu hình phần cứng)
của thiết bị đo.
- “Độ nhạy” cho phép chọn độ nhạy của micro. Khi mua micro về, xem các thông tin của sản
phẩm và nhập vào.
- “Hệ số A, B, C” cho phép chọn trọng số A, B hay C trong quá trình đo.
- “Dải tần” cho phép chọn giá trị thấp và giá trị cao, trong trường hợp không chọn thì nó được
mặc định trong khoảng từ 20Hz đến 16000Hz (là giá trị mà tai của con người có thể cảm nhận được).
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- “Cài đặt thời gian” cho phép chọn đo nhanh, trung bình hay chậm.
Ngoài ra còn các các lựa chọn như khu vực cần đo, các nút điều khiển quá trình đo như: Start,
Stop, Restart, Save, Print, Report.
Tại phần hiển thị cho phép theo dõi giá trị âm thanh theo thời gian thực. Song song với đó
việc phân tích phổ tần cũng được hiển thị rõ. Điều này giúp người sử dụng nắm bắt được tín hiệu
nào gây ra độ ồn. Trong trường hợp độ ồn tại khu vực đo mà bị vượt ngưỡng, thiết bị sẽ đưa ra
cảnh báo bằng đèn chỉ thị kèm nội dung cảnh báo dạng text.

Hình 3. Giao diện của thiết bị đo trên máy tính

b. Phần lập trình (Block Diagram)
Lập trình LabView bằng ngôn ngữ hình ảnh (Graphical language), do vậy thuận lợi cho người
lập trình. Phần mềm có hỗ trợ nhiều khối chuyên dụng phục vụ cho việc đo và tính toán độ ồn. Phần
lập trình gồm các khối đo (truy cập dữ liệu đầu vào); Khối Settings (cài đặt gồm: chọn các trọng số
A, B, C; chọn bộ lọc Octave hoặc 1/3 Octave); Khối lưu trữ dữ liệu (Write To Measurement File);
Khối phân tích và xử lý tín hiệu đo, và khối xuất dữ liệu đầu ra.
4. Kết luận
Bài báo đã phân tích, lựa chọn cơ sở toán học cần thiết về độ ồn, đo và phân tích âm thanh.
Phân tích, lựa chọn một số quy định, tiêu chuẩn về âm thanh làm cơ sở cho việc lựa chọn phần
cứng, phần mềm khi tiến hành chế tạo. Nhóm tác giả đề xuất cấu hình thiết bị đo sử dụng phần cứng
kết hợp với phần mềm LabView của hãng NI để phân tích, thu thập dữ liệu âm thanh nhằm đáp ứng
các yêu cầu, tiêu chuẩn quy định. Từ đó đề xuất giao diện cần phải có làm định hướng trong chế
tạo sản phẩm hoàn thiện.
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GIẢI PHÁP KẾT CẤU MỚI CÔNG TRÌNH ĐÊ BIỂN TẠI VÙNG ĐỊA CHẤT YẾU
THE NEW STRUCTURAL SOLUTION FOR SEA DIKE IN SOFT SOIL AREA
NGUYỄN VĂN NGỌC
Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt
Ở Việt Nam, kết cấu đê biển truyền thống chủ yếu là đê đất, sau đó là đê đá đổ. Mới đây
đã có một số đề xuất kết cấu đê sử dụng ống Geotube [1], đê đá kết hợp tường góc trên
nền cọc [2]. Tất cả các đê nói trên, kết cấu móng đều làm việc dựa trên nguyên lý móng
nông, hoặc móng sâu. Kết cấu mới đề xuất, móng làm việc trên nguyên lý vừa là móng
nông, vừa là móng sâu, như vậy sẽ thích nghi với nền địa chất yếu hơn so với các kết cấu
đê đã biết.
Từ khóa: Đê biển; địa chất yếu; móng nông; móng sâu.
Abstract
In Viet Nam, conventional types of coastal structures are earthen dikes, and later rubblemound ones. Recently, there have been some proposed structures using Geotubes [1] and
rubble-mound dikes in combination with L-shaped walls on pile foundation [2]. All the
above-mentioned types of sea dikes are based on shallow or deep foundations. As for the
newly-proposed structure, its foundation is of both types, and therefore it will be more
adaptable to the soft soil.
Keywords: Sea dike; soft soil; shallow foundation; deep foundation.
1. Đặt vấn đề
Trong đầu tư
xây dựng, giải pháp
kết cấu là một trong
ba nhân tố quyết định
hiệu quả đầu tư xây
dựng (hình 1), vì vậy
nghiên cứu đề xuất
giải pháp kết cấu mới
cho xây dựng đê lấn
biển nhằm đem lại
hiệu quả cao về kinh
tế kỹ thuật là rất cần
thiết.

Hình 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong đầu tư xây dựng

2. Phân tích nguyên lý làm việc của một số kết cấu đê đã biết
Nghiên cứu tính toán chung các công trình mái nghiêng (đê đất, đê đá); công trình trọng lực
là những kết cấu móng nông, công trình thỏa mãn điều kiện chịu lực và ổn định nhờ trọng lượng
bản thân của công trình. Với nền đất yếu thường phải xử lý nền do đó đầu tư tốn kém.

Hình 2. Sơ đồ tải trọng tác động lên công trình móng nông

Công trình tường góc kết hợp với đê đá đổ có ưu điểm tận dụng được ưu điểm và khắc phục
nhược điểm hai loại trên, do đó đem lại hiệu quả về kinh tế kỹ thuật khi xây dựng trên nền địa chất
yếu [2], [3].
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Hình 3. Sơ đồ tải trọng tác dụng lên công trình móng sâu kết hợp móng nông

3. Đề xuất giải pháp kết cấu mới
Trên hình 4 trình bày sự làm việc của kết cấu mới là các khối rỗng có tiết diện ngang hình tròn
(thực chất là hình vành khuyên), hình vuông, hình chữ nhật,… làm việc theo nguyên lý trọng lực
(móng nông), đồng thời theo nguyên lý móng sâu (như móng cọc):
- Kết cấu chịu được tải trọng thẳng đứng nhờ phản lực nền trên diện tích tiết diện của kết cấu
và ma sát bên, làm việc tương tự như kết cấu móng sâu, song có ưu điểm là không cần phải hạ
xuống tới lớp địa chất tốt;
- Kết cấu chịu được tải trọng ngang nhờ chính vào trọng lượng bản thân kết cấu, làm việc
tương tự như kết cấu móng nông.
Kết cấu đề xuất như trên không yêu cầu phải xử lý nền, không cần phải hạ sâu xuống tầng
địa chất tốt chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao nếu được ứng dụng trong thực tế
thay thế các dạng kết cấu đê truyền thống đã biết.

Hình 4. Chịu lực kết cấu khối rỗng
a) Kết cấu rỗng dạng trụ tròn, dạng hình hộp, hình lập phương;
b) Kết cấu rỗng dạng chóp cụt.

4. Ứng dụng kết cấu cho đê Tiên Lãng
4.1. Các thông số chính của công trình
- Cấp công trình: cấp II (ứng với suất đảm bảo 1%);
- Cao trình đỉnh đê: +4,75 m (HHĐ);
- Cao trình san nền: +5,0 m (HHĐ);
- Chiều dài công trình (chọn phương án tuyến 3): 22,3 km [1].
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4.2. Kết cấu mới đê Tiên Lãng bằng các khối rỗng
Căn cứ kết cấu khối rỗng đã được phân tích, đề xuất; bằng nhiều tính toán thử nghiệm, đê
quai có mặt cắt ngang như hình 5.

Hình 5. Ứng dụng khối BTCT rỗng cho đê Tiên Lãng

4.3. Tính toán ổn định đê đề xuất
1) Tính ổn định trượt cung tròn theo phương pháp Terxhagi

Hình 6. Sơ đồ kiểm tra ổn định trượt cung tròn

2) Tính ổn định theo Geoslope
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Hình 7. Tính toán kiểm tra ổn định theo Geoslope

Kết quả tính toán cho thấy công trình hoàn toàn đảm bảo điều kiện ổn định [4].
5. Một số vấn đề kỹ thuật khi sử dụng kết cấu khối rống
5.1. Biện pháp thi công đưa công trình vào đất
- Căn cứ trọng lượng khối rỗng lựa chọn phương tiện nổi, thiết bị cẩu lắp phù hợp;
- Tính toán lựa chọn đối trọng thỏa mãn ép khối xuống cao độ thiết kế;
- Định vị cẩu lắp khối theo phương pháp giao hội;
- Đặt khối vào vị trí thiết kế;
- Sử dụng đối trọng ép khối đến cao độ cần thiết.
Chú ý: trong quá trình thi công ép khối phải theo dõi độ lún khối nằm trong giới hạn, nếu vượt
quá giới hạn phải ngừng thi công đi xem xét điều chỉnh cho phù hợp.
5.2. Tính lún công trình
Bài toán tính lún công trình: coi khối rỗng và đất đắp là tải trọng gây lún, sử dụng phương
pháp tính lún hiện hành để tính đảm bảo độ lún cho phép.
6. Khái toán kinh phí xây dựng
Bảng 1. Tổng hợp khái toán xây lắp cho 1m dài đê theo phương án đề xuất [4]
STT

Khoản mục chi phí

Ký hiệu

Cách tính

Thành tiền

CHI PHÍ TRỰC TIẾP
Chi phí Vật liệu
VL
A
46.744.669
+ Theo đơn giá trực tiếp
A1
Bảng dự toán hạng mục
46.744.669
2
Chi phí Nhân công
NC
B
39.052.903
+ Theo đơn giá trực tiếp
B1
Bảng dự toán hạng mục
39.052.903
3
Chi phí Máy thi công
M
C
5.076.585
+ Theo đơn giá trực tiếp
C1
Bảng dự toán hạng mục
5.076.585
4
Chi phí trực tiếp khác
TT
(VL + NC + M) x 2%
1.817.483
Cộng chi phí trực tiếp
T
VL + NC + M + TT
92.691.640
II
CHI PHÍ CHUNG
C
T x 5%
4.634.582
III
THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
TL
(T+C) x 5,5%
5.352.942
Chi phí xây dựng trước thuế
G
(T+C+TL)
102.679.164
IV
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
GTGT
G x 10%
10.267.916
Chi phí xây dựng sau thuế
Gxdcpt
G+GTGT
112.947.080
V
Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm
Gxdnt
Gxdcpt x 1%
1.129.471
VI
TỔNG CỘNG
Gxd
114.076.551
Gxdcpt + Gxdnt
Bằng chữ : Một trăm mười bốn triệu không trăm bảy mươi sáu nghìn năm trăm năm mươi mốt đồng chẵn./.
I
1
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Bảng 2. Tổng hợp khái toán xây lắp cho 1m dài đê theo phương án đê đất sử dụng túi cát bằng vải
địa kỹ thuật [1], [4]
STT

Khoản mục chi phí

Ký hiệu

Cách tính

Thành tiền

VL

A

87.366.743

I

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

1

Chi phí Vật liệu
+ Theo đơn giá trực tiếp

A1

Bảng dự toán hạng mục

87.366.743

2

Chi phí Nhân công

NC

B

50.937.586

+ Theo đơn giá trực tiếp

B1

Bảng dự toán hạng mục

50.937.586

3
4

Chi phí Máy thi công

M

C

11.980.350

+ Theo đơn giá trực tiếp

C1

Bảng dự toán hạng mục

11.980.350

Chi phí trực tiếp khác

TT

(VL + NC + M) x 2%

3.005.694

Cộng chi phí trực tiếp

T

VL + NC + M + TT

II

CHI PHÍ CHUNG

C

T x 5%

III

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

TL

(T+C) x 5,5%

Chi phí xây dựng trước thuế

G

(T+C+TL)

IV

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Chi phí xây dựng sau thuế

V

Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm

153.290.373
7.664.519
8.852.519
169.807.410

GTGT

G x 10%

16.980.741

Gxdcpt

G+GTGT

186.788.151

Gxdnt

Gxdcpt x 1%

1.867.882

VI
TỔNG CỘNG
Gxd
188.656.033
Gxdcpt + Gxdnt
Bằng chữ : Một trăm tám mươi tám triệu sáu trăm năm mươi sáu nghìn không trăm ba mươi ba đồng chẵn./.

Sơ bộ so sánh về kinh tế với phương án đê đất truyền thống, kết cấu mới đề xuất cho hiệu
quả kinh tế, tiết kiệm khoảng khoảng 65%.
7. Kết luận
Kết cấu khối rỗng đề xuất, làm việc vừa theo nguyên lý móng nông, vừa theo nguyên lý móng
sâu, vì vậy thích hợp sử dụng cho các công trình đê xây dựng tại vùng địa chất yếu, đem lại hiệu
quả cao về kinh tế - kỹ thuật, thân thiện với môi trường. Ngoài ra kết cấu này còn có thể ứng dụng
cho một số loại công trình khác nhau trong điều kiện địa chất tốt.
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NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG THUỶ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA DÒNG CHẢY
XUẤT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH CẤP NƯỚC BUỒNG ÂU
STUDY DYNAMICS OF THE FLOW, APPEARING DURING WATER SUPPLY
FOR NAVIGATION LOCK CHAMBER
NGUYỄN THỊ DIỄM CHI
Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt
Hệ thống cấp tháo nước âu tàu là hệ thống các cống dẫn nước phục vụ cho quá trình làm
đầy và tháo nước buồng âu. Hệ thống cấp tháo nước phân tán là hệ thống cấp tháo nước
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qua các cống ngầm dọc theo tường hay đáy buồng âu. Trong bài báo này, tác giả nghiên
cứu hiện tượng thủy lực xảy ra trong quá trình cấp tháo nước buồng âu để làm cơ sở bố trí
hệ thống cửa xả đảm bảo tàu neo đậu trong âu an toàn.
Từ khóa: Cấp tháo nước, buồng âu, cống.
Abstract
A system of water-supply-drawdown is an aqueduct system for filling and draining the
navigation lock chamber. Dispersed system is drained through underground aqueducts
along the wall or bottom of the navigation lock chamber. In this paper, the author studied the
hydrodynamic, which appeared during the process of water-supply-drawdown as a basis for
layout the outfall system ensures the ship safely anchored in the navigation lock chamber.
Keywords: Water-supply-drawdown, navigation lock, aqueduct.
1. Tính chất thủy lực trong quá trình cấp tháo nước âu tàu
Khi cấp tháo nước, mực nước trong buồng âu dâng lên hoặc hạ xuống dần dần, do nước cấp
vào hoặc tháo ra không đồng đều nên lưu lượng và vận tốc dòng nước trên dọc chiều dài buồng âu
khác nhau. Kết quả là chuyển động của nước trong buồng âu không ổn định và bề mặt nước thay
đổi hình dạng theo thời gian cấp tháo nước (hình 1). Hơn nữa, tại vị trí nước thoát ra, xuất hiện hiện
tượng thủy lực làm triệt tiêu tốc độ và năng lượng dòng chảy [3].
Dòng nước chảy trong hệ thống cấp tháo nước là dòng
chảy không đều, không ổn định, cộng với những hiện tượng
thuỷ lực cục bộ gây nên tác động thuỷ động lực học đối với tàu
đậu trong buồng âu. Vì vậy, để tàu không di chuyển va đập vào
tường và cửa âu khi cấp tháo nước phải dùng dây cáp thép
buộc tàu vào các thiết bị neo cố định (bàn, móc) hoặc di động
(phao neo).
Xét chuyển động dòng chảy theo mặt phẳng Oxyz, trục
Ox có phương trùng với chiều rộng buồng âu, trục Oy có
phương trùng với chiều dài buồng âu, trục Oz có phương trùng
với chiều cao buồng âu.
Coi dòng chảy trong quá trình cấp tháo nước âu tàu
là dòng chảy không nén được với độ nhớt là hằng số, áp dụng
phương trình chuyển động dưới dạng vi phân của chất lỏng
nhớt, hay còn được gọi là phương trình Navier-Stokes [1,2].
Hệ phương trình Navier-Stokes miêu tả dòng chảy của
chất lỏng lí tưởng, nhớt, không nén và có dạng sau:

(1)

Theo hệ phương trình trên, ta thấy sự thay đổi của vận
tốc u theo thời gian

𝜕𝑢
𝜕𝑡

phụ thuộc vào 4 thành phần [1]:

Hình 1. Sơ đồ hình dạng bề mặt
mực nước tức thời khi cấp
nước vào buồng âu trong thời
gian 2÷3 phút

- (u.)u => thể hiện tốc độ dòng chảy sẽ tăng lên ở chỗ
bị co hẹp và ngược lại, nếu dòng chảy phân tán ra khỏi ống theo hướng rộng ra, lượng nước sẽ
tăng nhưng tốc độ dòng chảy sẽ bị giảm lại.
- p => thể hiện ảnh hưởng của áp suất lên sự thay đổi của các phần tử chất lỏng chuyển
động.
- f => Lực tác động lên chất lỏng, ở đây xét lực cản nhớt theo các phương x, y, z.
- ∆u => Gồm hai thành phần chính là độ nhớt  và toán tử ∆, thể hiện khi một phần tử chất
lỏng di chuyển sẽ kéo các phần tử khác di chuyển.
Với ∆ là toán tử Laplace theo các biến không gian x ∈ R3.
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(2)
hay

𝜕2

𝜕2

𝜕2

∆= 𝜕𝑥 2 + 𝜕𝑦 2 + 𝜕𝑧 2
∆𝑢 =

𝜕2 𝑢𝑥
𝜕𝑥 2

+

𝜕2 𝑢𝑥
𝜕𝑦 2

+

(3)
𝜕2 𝑢𝑥
𝜕𝑧 2

(4)

Xét chuyển động dòng chảy theo trục Ox, Oy, Oz, hệ phương trình Navier-Stokes được viết
như sau:

(5)

Trong đó, Fx, Fy, Fz là lực cản nhớt, ux, uy, uz là vận tốc dòng chảy theo các phương x, y, z,
 = const > 0 là hệ số nhớt.
u = u(x,t) = (u1, u2); u= u(y,t) = (u1, u2); u= u(z,t) = (u1, u2), tương ứng là hàm véctơ vận tốc
theo phương x, y, z;
p = p(x, t); p = p(y, t); p = p(z, t) tương ứng là hàm áp suất theo phương x, y, z;
Xét dòng chảy theo mặt cắt ngang buồng âu, ta có: uy=0
Tại thời điểm t = 0, có: z = 0 ; ux = uy = uz = 0; p = p0
Trong thời gian cấp tháo nước 0 < t < tc,t : 0 < z <H; p = po + .z
Với Z: Mực nước thay đổi trong trong quá trình cấp tháo nước buồng âu;
H: Chênh lệch chiều cao cột nước thượng lưu và cột nước buồng âu.
2. Ấp lực thủy động sinh ra trong quá trình cấp nước vào buồng âu
Xét quá trình cấp nước từ thượng lưu vào buồng âu rộng 16m với 2 mô hình bố trí cửa xả
cấp tháo nước (hình 2):
A. Hệ thống cấp tháo nước gồm 15 cửa xả rộng 0,3m, giữa các cửa xả bố trí thanh tiêu năng
rộng 0,7 m.
B. Hệ thống cấp tháo nước gồm 15 cửa xả có chiều rộng phân bố đều từ mép tường vào giữa
buồng âu lần lượt 0,4m; 0,3m; 0,2m; giữa các cửa xả bố trí thanh tiêu năng rộng 0,7 m.

Hình 2. Hệ thống cửa xả cấp tháo nước theo mặt cắt ngang buồng âu
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Hình 3. Sơ đồ cấp tháo nước với hệ thống cống dẫn dọc và ngang ở đáy buồng âu

Kết quả mô phỏng (hình 4) bằng phần mềm MIKE cho thấy, với hệ thống cửa xả phân bố đều
theo chiều ngang buồng âu, lưu lượng dòng chảy cấp tháo nước thay đổi với hai giá trị lớn nhất tại
cửa xả gần giữa buồng âu. Dòng chảy bắt đầu từ hai bên tường buồng âu, lưu lượng chảy qua các
cửa xả phát triển khá nhanh và tăng giảm đều theo trục đối xứng.
Xét véc tơ vận tốc dòng chảy trong quá trình cấp nước buồng âu theo mặt cắt ngang buồng
âu. Vận tốc và lưu lượng dòng nước qua các cửa xả thời gian đầu nhỏ. Khi lượng nước choán chỗ
toàn bộ mặt cắt ngang cống thoát nước thì vận tốc và lưu lượng dòng chảy qua cửa xả bắt đầu tăng.
Tại vị trí cửa xả trung tâm mặt cắt ướt tăng dần, đường mặt nước bị gián đoạn bởi một khu nước
xoáy. Thể tích khu nước xoáy luôn biến đổi, sinh ra hiện tượng mạch động lưu tốc và áp lực, gây
nên tổn thất năng lượng rất lớn. Sự mở rộng đột ngột của dòng chảy từ độ sâu nhỏ hơn độ sâu phân
giới sang độ sâu lớn hơn độ sâu phân giới, hay nói cách khác, đó là hình thức quá độ từ trạng thái
chảy xiết sang chảy êm hình thành nước nhảy. Kết quả là tạo ra lực nén ngược lại tại các của xả
làm giảm lưu lượng thông qua các cửa xả. Như vậy, dòng chảy từ hệ thống cửa xả vào buồng âu
được hình thành bởi một đường cong phức tạp, đối xứng theo trục trên mặt cắt ngang buồng âu.

Hình 4. Phân bố vận tốc dòng chảy dưới thanh tiêu năng trong quá trình cấp nước buồng âu

Hình 5. Lưu lượng và áp lực nước phân bố theo chiều rộng buồng âu

Kết quả tính toán cho thấy, nếu xét trong cùng một điều kiện cấp nước âu tàu, thanh tiêu năng
làm giảm đáng kể áp lực nước và tăng lưu lượng dòng chảy. Sự phân phối dòng chảy tại các cửa
xả của mô hình A và B (hình 5) khi bố trí thanh tiêu năng là giống nhau và có sự chênh lệch về trị
số. Và phương án hệ thống cấp tháo nước có bố trí thanh tiêu năng và tiết diện cửa xả thay đổi là
phương án tối ưu.
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Như vậy, áp lực thủy động sinh ra trong quá trình cấp tháo nước tương đối lớn, khi vận tốc
dòng chảy càng lớn thì sự chênh lệch áp suất thuỷ tĩnh giữa 2 đầu cống dẫn càng lớn. Để giảm áp
lực thuỷ động thì yêu cầu dòng chảy không những phân bố đều theo chiều dài buồng âu mà còn
phân bố đều theo chiều rộng buồng âu trong quá trình cấp nước. Do tổn thất dọc đường và tổn thất
cục bộ, áp lực thay đổi không ngừng dọc theo chiều dài buồng âu, nước chảy càng xa thì càng yếu.
Vì vậy để đảm bảo cho cho lưu lượng của dòng nước cấp tháo phân bố đều tại các cửa ra thì yêu
cầu cống dẫn dài phải có tiết diện không đổi và các cửa xả có tiết diện giảm dần đều đặn theo dọc
chiều dài dòng chảy.
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TÍNH TOÁN ĐIỀU KIỆN ỔN ĐỊNH KHI HẠ THỦY KHỐI CHÂN ĐẾ
GIÀN KHOAN CỐ ĐỊNH
CALCULATION OF STABILITY CONDITION OF FOOT BLOCK OF FIXED
OFFSHORE PLATFORM DURING LAUNCHING
THÁI HOÀNG YÊN
Ban Quản lý dự án Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt
Trong quá trình hạ thủy chân đế giàn khoan nếu không kiểm soát được chuyển động quán
tính và khối chân đế chìm quá sâu sẽ xuất hiện chuyển động quay dẫn đến gây va đập với
đáy biển làm ảnh hưởng đến độ bền và gây biến dạng công trình. Chính vì vậy việc nghiên
cứu tính toán điều kiện ổn định khi hạ thủy khối chân đế giàn khoan cố định là rất cần thiết.
Trong bài báo này tác giả trình bày các bước tính toán điều kiện ổn định khi hạ thủy khối
chân đế giàn khoan cố định.
Từ khóa: Chân đế, giàn khoan, chuyển động xoay, điều kiện ổn định.
Abstract
In the process of launching foot block of fixed offshore platform, the uncontrolled inertia
movements and over the sinking of foot block will lead to the rotation movement of the
offshore platform, that results in collisions with the seafloor. These will affect reliability and
causes deformation of the offshore platform. Therefore, the study of stable condition when
launching of foot block is necessary. In this paper, the author presents the calculation of
stability condition of foot block of fixed offshore platform during launching.
Keywords: Foot block, offshore platform, rotation movement, stability condition.
1. Đặt vấn đề
Quá trình hạ thủy một giàn khoan chân đế (hình 1) trên biển thường gồm 4 giai đoạn như sau:
- Giai đoạn 1. Kéo giàn khoan trượt trên mặt boong [2];
- Giai đoạn 2. Trọng tâm khối chân đế chuyển động vượt quá bàn xoay;
- Giai đoạn 3. Giàn khoan chạm mực nước;
- Giai đoạn 4. Giàn khoan trượt xuống và quay.
Trong đó giai đoạn 3 và 4 quan trọng nhất vì trong quá trình trượt trên bàn xoay và chuyển
động quán tính ở trong nước do cấu tạo của khối chân đế (KCĐ) có trọng tâm và tâm nổi không
trùng nhau ở trên một đường thẳng, chỉ khi ổn định nổi đứng nó mới cùng nằm trên một đường
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thẳng qua trục tim KCĐ. Do vậy khi KCĐ chưa ổn định nổi đúng, thì luôn luôn tồn tại một ngẫu lực
Dc của KCĐ và lực đẩy nổi P gây ra. Dưới tác dụng của ngẫu lực đó KCĐ sẽ quay trong quá trình
chuyển động.

Hình 1. Hạ thủy khối chân đế giàn khoan trong giai đoạn 1 và 2 [2]

2. Thiết lập điều kiện ổn định theo chuyển động quay khi hạ thủy khối chân đế giàn khoan
Ta quy ước: chiều dương của mô men lấy theo chiều kim đồng hồ, ở đây xét tác dụng của
mô men cho giai đoạn 1 và 2 [1].

Hình 2. Sơ đồ hạ thủy khối chân đế giàn khoan trong giai đoạn 3 và 4

Lấy mô men của lực đẩy nổi P và lực trọng lượng Dc với đối điểm O là trục bàn xoay ta có:

M DC   DC . a; M P  P.b

(1)

Trong đó: a, b là cánh tay đòn của lực trọng lượng và lực đẩy nổi các khoảng cách này thay
đổi theo quãng đường mà KCĐ đi qua. Do điểm đặt lực đẩy nổi cách trọng tâm một khoảng là

X C0

nên ta có: b  a  X C . cos  , do vậy:
0

M P  P( a  X C0 . cos  )   .V . (a  X C0 . cos  )

(2)

Từ phương trình (2) ta sẽ khảo sát được vị trí mà ứng với nó thì KCĐ sẽ bắt đầu quay. Để
khảo sát được phương trình (2) ta biến đổi như sau:

V  V0  V 
Trong đó:

(3)

V0 là thể tích phần chìm của KCĐ khi bắt đầu trượt.

V  là thể tích gia tăng khi KCĐ trượt thêm xuống một đoạn là: C  cosa 
: góc hợp bởi trục chân đế khi di chuyển thêm 1 đoạn C với phương ngang;
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V   F .C  F .

a
cos 

ở đây F là tổng diện tích mặt cắt ngang quy đổi của các phần tử trụ

trong ngập nước.
Thay vào (3) ta có:

V  V0  F . cosa 

(4)

Thay vào (4) vào (2) và biến đổi ta được phương trình thu gọn:
 .F
cos 

. a 2  ( .V0   . F . X C0  Dc ).a   .V0 . X C0 . cos   0

Trong đó:

X C0

(5)

là khoảng cách giữa tâm nổi và trọng tâm,

X C0  X C  X G với X C và X G là hoành độ tâm nổi và hoành độ của trọng tâm.
Nếu lấy hệ trục toạ độ đi qua trọng tâm G ta sẽ có:
n

XC

 p .x

p
i 1

i

i

(6)

i

Trong đó:

xi

pi

là khoảng lực đẩy nổi của phần tử thứ i,

pi   .vi

là khoảng cách từ trọng tâm phần tử thứ i đến trục nằm ngang qua trọng tâm G

Ta chú ý rằng:

 p    .v
i

  . Vi   .vk

i

Nên khi chọn trọng tâm G làm gốc hệ trục toạ độ ta có:
n

X  XC  XG  XC 
0
C

 p .x
i 1

i

i

(7)

 .vk

Thay vào (7) vào (5) và biến đổi ta được:
n

 .F
cos 

. a  ( . vk   .F .
2

Trong đó:

vk

p
i 1

i

 .vk

n

 Dc ).a   . vi .xi . cos   0

(8)

i 1

là thể tích toàn bộ các phần tử trụ tròn của KCĐ, n là số phần tử của KCĐ

ngập nước.
n

Đặt:  .F  A; ( .  VK   .F .
cos 

 pi.i
i 1

 .VK

n

 Dc )  B;  .i.xi. cos   C
i 1

Ta có phương trình (8) ở dạng:
A.a2 + C = 0
(9)
Đây là phương trình có các hệ số dạng hàm. Giải lặp bằng cách cho các giá trị a = a1, a2, ...an.
Ta sẽ xác định được các hệ số A, B, C tương ứng và sẽ tìm ra được một giá trị a i nào đó thoả mãn
phương trình (8).
Qua tính toán xác định được khoảng cách ai là khoảng cách từ trọng tâm G đến bàn xoay là
đoạn đường KCĐ đã di chuyển và bắt đầu quay. Để xét chiều quay của KCĐ ta tính cho khoảng
cách ai+1 và ai-1 lân cận ai, nếu biểu thức (8) có giá trị dương (+) thì KCĐ nổi lên, còn giá trị âm (-) thì
KCĐ bị chúi xuống. Như vậy từ phương trình (8) ta có thể điều chỉnh sự quay để KCĐ nổi lên trong
quá trình hạ thuỷ thứ 1 và thứ 2 bằng cách xác định trước một khoảng a i, sau đó điều chỉnh phao
phụ nhằm thay đổi lại các hệ số B, C để cho biểu thức (8) mang giá trị dương (+).
Ta thấy thông thường KCĐ có chiều dài lớn hơn độ sau nước ở vị trí hạ thuỷ đánh chìm. Mặt
khác lại cần có độ vượt nổi là  T để di chuyển điều chỉnh vị trí. Cho nên cần phải tạo ra sự quay nổi
của KCĐ trước quá trình thứ 2. Vì nếu chuyển qua quá trình thứ 3 là giai đoạn chuyển động quán
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tính không kiểm soát được, và nếu KCĐ chìm sâu quá mới xuất hiện sự quay, thì phần chân của
KCĐ chạm đáy biển, sẽ gây ra sự va đập làm ảnh hưởng đến độ bền KCĐ, cũng như gây ra biến
dạng cho KCĐ.
3. Kết luận
Dựa trên các phương trình cân bằng động lực học tác giả đã đưa ra được phương trình toán
học điều kiện ổn định theo chuyển động quay khi hạ thủy khối chân đế giàn khoan cố định.
Kết quả nghiên cứu trong bài báo có thể sử dụng để tính toán cho khối chân đế giàn khoan
bằng thép trong điều kiện sóng, gió và dòng chảy đảm bảo điều kiện thi công trên biển.
Kết quả nghiên cứu sẽ được áp dụng tính toán cho một trường hợp cụ thể một giàn khoan
của tổng công ty dầu khí Vietxopetro tại Vũng tàu trong bài báo tiếp theo.
Trong nghiên cứu này tác giả bỏ qua trọng lượng nước kèm khi hạ thủy.
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PHÂN TÍCH MỘT SỐ DẠNG KẾT CẤU ĐÊ BIỂN ĐỀ XUẤT DÙNG CHO ĐÊ NAM ĐÌNH VŨ
ANALYZING SOME KINDS OF SEA DIKE STRUCTURES PROPOSED FOR THE SOUTHERN
DINH VU DIKE
NGUYỄN VĂN NGỌC
Khoa Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt
Đê Nam Đình Vũ là công trình bảo vệ diện tích đất lấn biển khu Công nghiệp Nam Đình
Vũ có chiều dài xấp xỉ 15km. Do đặc điểm công trình nằm trên nền địa chất yếu, địa hình
từ cao độ 0,0 ÷ -1,8m (hệ Hải Đồ - HHĐ), chịu tác dụng của sóng với chiều cao tới 3,4m
vì vậy cần có giải pháp kết cấu mới nhằm đem lại hiệu quả cao về kinh tế kỹ thuật. Đây
chính là nội dung mà bài báo muốn đề cập.
Từ khóa: Đê biển, đất lấn biển, địa chất yếu, kết cấu mới.
Abstract
The Southern Dinh Vu dike is a protective construction for the Southern Dinh Vu Industrial
Zone on the polder square with 15 km length approximately. Because of soft foundation,
the range of elevation from  0,0 to -1,8m (CD-Chart Datum), the wave height reaching up
3.4m, it is necessary to propose new solutions of structure in order to get a higher economic
and technical effect. This is the main content that this paper would like to focus on.
Keywords: Dike, polder, soft geological foundation, new structure.
1. Đặt vấn đề
Tuyến đê biển Nam Đình Vũ có chiều dài 14.897 m, có nhiệm vụ bảo vệ diện tích 1.983 ha
đất khu công nghiệp Nam Đình Vũ và khu Phi thuế quan, là tuyến đê lấn biển lớn bậc nhất Việt Nam,
nằm trên vùng địa chất yếu, với cao độ địa hình từ  0,0 ÷ -1,8 m (HHĐ), chịu tác dụng của sóng với
chiều cao H = 3,4m, vì vậy việc tìm ra giải pháp kết cấu mới nhằm đem lại hiệu quả cao về kinh tế
kỹ thuật là việc làm hết sức cần thiết.
2. Các phương án đề xuất trong thiết kế cơ sở
2.1. Phân tích các kết cấu đê truyền thống và kết cấu qui hoạch dự kiến
Kết cấu đê truyền thống, tựu chung có ba loại, đó là đê đất, đê đá đổ và đê bê tông trọng lực.
Do đặc điểm nền địa chất yếu đê trọng lực không được xem xét đề xuất.
Hình 1 là kết cấu đê đất do [4] đề xuất. Nhằm thỏa mãn điều kiện ổn định và giảm tác dụng
của sóng, mái dốc phía biển sử dụng 2 độ dốc m = 4,0 và m = 3,5; giữa 2 mái dốc có cơ đê rộng
5m. Mái dốc phía trong m = 2,5. Ngoài ra chân đê còn được chặn bởi ống Buy D150 đổ đá hộc, ống
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Geo-tube lõi cát R150. Mặt đê được bảo vệ dưới tác động của sóng là các tấm bê tông cốt thép
(BTCT) kích thước (100 x 100 x 50)cm lắp ghép trong các khung BTCT.
700

500

500

300

Hình 1. Phương án đê đất

Hình 2 là kết cấu đê đá đổ. Nhằm giảm chiều cao khối đá đổ, sử dụng tường hắt sóng BTCT
cao 4,4m. Chân đê và mái đê được bổ bằng đá có trọng lượng lớn hơn 1t [3].

Hình 2. Phương án đê đá đổ

Hình 3 là kết cấu đê tường cọc BTCT.ƯST SW-740. Đây không phải là dạng kết cấu truyền
thống, song là phương án kết cấu dự kiến trong qui hoạch vì vậy được đưa ra để xem xét. Với chênh
lệch độ cao trước và sau đê 5,0m trong điều kiện địa chất yếu ( = 1o28’; C = 0,02 kG/cm 2; IS = 1,42)
áp lực đất bị động không thể thắng được áp lực đất chủ động, vì vậy phải sử dụng khối đá gia trọng
phía trước và hệ thống giảm tải phía sau kết hợp lăng thể đá giảm tải [3].

Hình 3. Phương án đê tường cọc
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2.2. Các phương án kết cấu được đề xuất
Hình 4 là kết cấu đê mái nghiêng m = 3. Do địa chất yếu, chân khay lồi được bổ sung bằng
hàng cọc xiên chụm đôi nhằm tăng khả năng chống trượt [3].
+5,64 (+7,5)
+4,14 (+6,0)
+3,14 (+5,0)

m=3

+0,14 (+2,0)

m

=1
,25

=1
m

2
m=

6:1

6:1

+0,0 (-1,86)

Hình 4. Phương án đê mái nghiêng

Hình 5 là kết cấu đê cọc thẳng đứng; phía trước là hàng cọc xiên 6:1 kết hợp cọc cừ chắn
đất. Phương án được sử dụng cho đoạn đê phía sau cầu tàu [3].

+5,64 (+7,5 )

+3,14 (+5,0)
MNCTK +1,94 (+3,8 )

m

=1

,2
5

1

m=

6:1

6:1

+0,14 (+2,0)

+0,0 (-1,86)

Hình 5. Phương án đê tường góc trên nền cọc cừ
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Hình 6 là kết cấu đê thẳng đứng trên nền cọc kết hợp với khối đá đổ. Đây là sự kết hợp giữa
đê cọc và đê đá đổ nhằm phát huy lợi thế của 2 loại kể trên [3].
+5,99 (+7,85)

+3,14 (+5,0)

MNCTK +1,94 (+3,8)

m
=1
,2
5

+0,14 (+2,0)

1
m=

2
m=
-1,86 (+0,0)

6:1

6:1

Hình 6. Phương án đê tường góc trên nền cọc vuông kết hợp đá đổ

Hình 7 là kết cấu đê thẳng đứng kiểu khung BTCT trên nền cọc vuông, phía trước có kết cấu
“vòi voi” chắn đá, như lớp “áo giáp” bảo vệ khối đá phía trong, khối đá phía trong được lèn chặt làm
tăng khả năng chịu lực của nền cọc; phía ngoài chiều rộng khối đá được điều chỉnh hợp lý tùy thuộc
vào chiều cao sóng từng đoạn đê. Do khung bê tông (rỗng) vì vậy trong quá trình làm việc khối đá
trong đê bị lún có thể được bổ sung dễ dàng. Đê có kết cấu kiểu có cơ đê, các bản chống, dầm dọc
nhằm tiêu hao năng lượng sóng [3].
+5,99 (+7,85)

+3,14 (+5,0)

MNCTK +1,94 (+3,8)

m
=1

-0,36 (+1,5)

m
=1
,25
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m=

6:1

6:1
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Hình 7. Phương án đê tường góc có vòi voi chắn đá
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3. Phương án kết cấu đề xuất trong thiết kế kỹ thuật
Bảy phương án kết cấu đề xuất trong thiết kế cơ sở đã được tính toán, so sánh các chỉ tiêu
kinh tế, kỹ thuật, thi công, môi trường và khai thác sử dụng. Phương án đê tường góc BTCT có “vòi
voi” chắn đá là phương án tốt nhất được chọn làm phương án thiết kế kỹ thuật. Phương án đê đất,
mặc dù các chỉ tiêu so sánh đê rất kém, song do yêu cầu Chủ đầu tư cũng được đưa vào thiết kế kỹ
thuật (TKKT) với chiều dài 3.095m.
Giai đoạn TKKT, do tư vấn lập thiết kế cơ sở không được tiếp tục thực hiện, đơn vị tư vấn mới
đã đưa ra nhiều lý do để thay đổi thiết kế cơ sở, trong đó có lý do “áp dụng theo phương án này các
phần mềm phân tích địa kỹ thuật hiện nay chưa giải quyết được” [2] và đưa ra phương án 6A - điều
chỉnh đê bê tông; 7A - chiều chỉnh đê đất. Trong khuôn khổ bài báo chỉ phân tích phương án 6A.
+5,00

MNTH +2,901
+2,00
+1,00

-1,00
-2,50

Hình 8. Phương án đề xuất trong TKKT

Hình 8 là phương án 6A đề xuất trong TKKT thay cho phương án đề xuất trong thiết kế cơ
sở. Kết cấu bao gồm tường chắn sóng cao 5m trên tường cọc ống BTCT-ƯST D800 loại C; phía
trước có hàng cọc chống (neo) xiên BTCT-ƯST D600 dài 23m, bước cọc 3m. Thực chất phương án
kết cấu này chính là phương án 3 kết cấu đê tường cọc BTCT; chỉ khác chọn loại cọc cừ, thay hệ
thống bản neo giảm tải bằng cọc neo xiên. Phương án kết cấu đê tường cọc trong thiết kế cơ sở đã
bị loại do không đảm bảo yếu tố kinh tế thì nay lại được đề xuất trong TKKT.
4. So sánh các phương án kết cấu đê
Tám phương án kết cấu đề xuất được so sánh các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, thi công, môi
trường theo bảng 1.
Bảng 1. So sánh các phương án kết cấu
TT

1

Phương án kết
cấu
Phương án 1:Kết
cấu đê đất mái
nghiêng (Phương
án quy hoạch dự
kiến)

Chỉ tiêu kỹ thuật
- Sức chịu tác động của môi trường
sóng, gió, dòng chảy có phần hạn
chế do kết cấu thân đê bằng đất có
thời gian cố kết lâu.
- Thân đê trong quá trình khai thác
lún nhiều do đó phải có biện pháp duy
tu thường xuyên.
* Thứ tự đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật: 7

2

Phương án 2: Kết
cấu đê đá đổ
(Phương án quy
hoạch dự kiến)

- Chịu được tác động môi trường:
sóng, gió, dòng chảy, ăn mòn.
- Trong quá trình khai thác công trình
lún, công trình hắt sóng mất ổn định.
* Thứ tự đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật: 6

3

Phương án 3: Kết
cấu tường cọc bê
tông cốt thép

Chịu được tác động môi trường biển:
sóng, gió, dòng chảy, ăn mòn v.v...
* Thứ tự đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật: 2
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Các chỉ tiêu so sánh
Chỉ tiêu thi công
- Thi công khó khăn, thời gian kéo
dài. Trong quá trình thi công tác động
của thủy triều dòng chảy dễ làm trôi
vật liệu đất, đặc biệt dễ bị phá hủy
trong điều kiện thi công gặp bão.
- Với kết cấu đê đất việc phân chia
giai đoạn thi công là khó khăn.
* Thứ tự đánh giá chỉ tiêu thi công: 7
- Thi công khó khăn, kéo dài.
- Khối lượng đá lớn khó khai thác,
đặc biệt là đá kích thước lớn
(129,37x14.181=1.834.596m3).
- Trong quá trình thi công, khả năng
chịu tác động môi trường kém (ví dụ
khối đá lõi v.v...).
* Thứ tự đánh giá chỉ tiêu thi công: 6
- Thi công nhanh
- Ít ảnh hưởng đến môi trường trong
thi công.

Số 48 - 11/2016

Chỉ tiêu kinh tế
Toàn bộ dự án:
1.918 tỷ đồng.
* Thứ tự đánh giá
chỉ tiêu kinh tế: 5

Toàn bộ dự án:
1.945 tỷ đồng.
* Thứ tự đánh giá
chỉ tiêu kinh tế: 6

Toàn bộ dự án:
1.996 tỷ đồng.
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TT

4

5

6

7

8

Phương án kết
cấu
(Phương án quy
hoạch dự kiến)

Phương án 4: Kết
cấu
đê
mái
nghiêng
Phương án 5: Kết
cấu tường góc
BTCT trên nền cọc
vuông kết hợp cọc
cừ
Phương án 6: Kết
cấu tường góc
BTCT trên nền cọc
vuông kết hợp đá
đổ
Phương án 7: Kết
cấu tường góc
BTCT trên nền cọc
vuông kết hợp vòi
voi chắn đá

Phương án điều
chỉnh (6A)

Chỉ tiêu kỹ thuật

- Chịu được tác động môi trường:
sóng, gió, dòng chảy.
- Phần mái nghiêng kém ổn định
trong quá trình khai thác do lún.
* Thứ tự đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật: 5
- Chịu được tác động môi trường
sóng, gió, dòng chảy.
- Bền vững trong quá trình khai thác
* Thứ tự đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật: 3
- Chịu được tác động tải trọng môi trường
sóng, gió, dòng chảy, ăn mòn v.v...
- Khối đá đổ lún, trong quá trình khai
thác phải bù lún.
* Thứ tự đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật: 4
- Chịu được tác động môi trường:
sóng, gió, dòng chảy, ăn mòn v.v...
- Khối đá đổ lún trong quá trình khai
thác nhưng việc bù lún dễ dàng.
* Thứ tự đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật: 1
Chịu được tác động môi trường biển:
sóng, gió, dòng chảy, ăn mòn v.v...
* Thứ tự đánh giá chỉ tiêu kỹ thuật: 2

Các chỉ tiêu so sánh
Chỉ tiêu thi công
- Chịu được tác động môi trường
trong quá trình thi công.
- Số lượng cọc đóng quá lớn.
* Thứ tự đánh giá chỉ tiêu thi công: 5
- Thi công nhanh.
- Trong quá trình thi công, chịu được
tác động môi trường (sóng đánh vào
dốc cát làm trôi cát v.v...).
* Thứ tự đánh giá chỉ tiêu thi công: 3
- Thi công nhanh.
- Trong quá trình thi công chịu được
tác động môi trường (sóng đánh vào
dốc cát làm trôi cát v.v…)
* Thứ tự đánh giá chỉ tiêu thi công: 4

Chỉ tiêu kinh tế
* Thứ tự đánh giá
chỉ tiêu kinh tế: 7

Toàn bộ dự án:
1.423 tỷ đồng.
* Thứ tự đánh giá
chỉ tiêu kinh tế: 3
Toàn bộ dự án:
1.558 tỷ đồng.
* Thứ tự đánh giá
chỉ tiêu kinh tế: 4

- Thi công nhanh.
- Quá trình thi công chịu được tác
động môi trường.
* Thứ tự đánh giá chỉ tiêu thi công: 2

Toàn bộ dự án:
1.278 tỷ đồng.
* Thứ tự đánh giá
chỉ tiêu kinh tế: 2

- Thi công nhanh.
- Trong thi công chịu được tác động
môi trường.
* Thứ tự đánh giá chỉ tiêu thi công: 1

Toàn dự án: 1.192
tỷ đồng.
* Thứ tự đánh giá
chỉ tiêu kinh tế: 1

- Thi công nhanh
- Ít ảnh hưởng đến môi trường trong
thi công.
- Chịu được tác động môi trường
trong quá trình thi công.
- Số lượng cọc đóng quá lớn.
* Thứ tự đánh giá chỉ tiêu thi công: 5

Toàn dự án: 2.688
tỷ đồng.
* Thứ tự đánh giá
chỉ tiêu kinh tế: 8

Ghi chú: - Trong thiết kế cơ sở phương án kết cấu tường góc BTCT trên nền cọc vuông kết
hợp vòi voi chắn đá đã được xếp thứ tự phương án 6; phương án đê đất xếp thứ tự là phương án
7, vì vậy trong TKKT điều chỉnh thay phương án 6A và 6B.
- Giá trị kinh tế tính toán tại thời điểm tháng 2/2012.
5. Kết luận
Phương án điều chỉnh (6A) trong TKKT và phương án 3 trong thiết kế cơ sở thực chất cùng
một dạng kết cấu tường cọc trong công trình biến cảng biển [1] sử dụng vào xây dựng đê trên nền
đất yếu là không hợp lý, với công trình bến cảng trong trường hợp này phải sử dụng bến bệ cọc
cao, vì vậy kinh phí đầu tư quá lớn là điều có thể thấy trước được.
Trong đầu tư xây dựng, yếu tố kinh tế không được xem xét một cách nghiêm túc sẽ dẫn tới
lãng phí vô ích, làm cho các dự án đầu tư kém hiệu quả.
Phương án 3 trong thiết kế cơ sở không được sử dụng, phải điều chỉnh bằng phương án kết
cấu khác với lý do các phần mềm tính toán ổn định công trình không xét tới lực chống trượt do nền
cọc là không thể chấp nhận được [2].
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NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG TỶ LỆ XI MĂNG TRONG
CÔNG NGHỆ THI CÔNG ĐƯỜNG BẰNG HÓA CỨNG VẬT LIỆU TẠI CHỖ
THE EMPIRICAL STUDY OF THE EFFECT OF CEMENT RATIO ON ROAD
CONSTRUCTION TECHNOLOGY USING CHEMICAL ADDITIVES FOR ROAD
FOUNDATION STABILIZATION
THÁI HOÀNG YÊN(1), TRẦN LONG GIANG(2)
Quản lý dự án Hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
(2)Viện Nghiên cứu & Phát Triển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
(1)Ban

Tóm tắt
Hiện nay việc sử dụng phụ gia hóa cứng đất đang áp dụng thử nghiệm cho một số tuyến
đường nông thôn ở một số tỉnh của Việt Nam đang chứng tỏ được những ưu điểm nổi trội
như quá trình thi công nhanh chóng do tận dụng được vật liệu tại chỗ, bảo vệ môi trường,
giá thành thấp do giảm được đáng kể chiều dày lớp móng và lớp mặt đường, đất bên dưới
được hóa cứng nên không bị thấm nước dẫn đến móng đường có độ ổn định cao. Trong
bài báo này, tác giả nghiên cứu thực nghiệm xác định ảnh hưởng tỷ lệ xi măng trong công
nghệ hóa cứng đất đến kết quả gia cố nền và móng công trình ở một công trình thí điểm
ở Việt Nam.
Từ khóa: Phụ gia, ổn định đất, tỷ lệ xi măng, số liệu thí nghiệm
Abstract
The use of chemical additives for soil stabilization applied for some roads in some
provinces in Viet Nam have shown that some advantages such as save working time, using
local material, environmental protection, reducing the cost of road construction, the results
of these is due to reducing the thickness of road foundation and surface, the soil under the
surface have been stabilized and leading to water permissible resistant, that helps the
foundation of road high stabilized. The paper presents the empirical study of the effect of
cement ratio on road construction technology using chemical additives for road foundation
stabilization.
Keywords: Chemical additives, soil stabilization, cement ratio, exprimental data.
1. Đặt vấn đề
Hiện nay các giải pháp kết cấu đường giao thông cấp 4 trở lên đang áp dụng ở Việt Nam
thường sử dụng kết cấu móng đá dăm trộn xi măng, kết cấu đất thiên nhiên gia cố vôi hoặc xi măng,
kết cấu đá dăm trộn nhựa đường. Các kết cấu đường giao thông theo công nghệ truyền thống có
những nhược điểm sau: (1) thường phải đào và xúc bỏ đi một phần hoặc toàn bộ lớp đất tự nhiên
trên nền khuôn, sau đó tiến hành thi công các lớp cấp phối vật liệu đá hoặc cấp phối đất sỏi đồi...
(2) Lớp nền móng đường thi công như trên thường có giá thành rất cao đối với những nơi cách xa
nguồn đá mỏ (Do chi phí vận chuyển cao). Hiện nay ở một số nơi các cơ quan quản lý địa phương
đã cấm phá núi để khai thác đá xây dựng vì sợ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, do vậy nguồn
đá mỏ ngày càng khan hiếm và đắt đỏ. (3) Đồng thời, cấp phối vật liệu đá, dù có thi công lu nèn chặt
đến đâu thì chúng vẫn là một kết cấu rời do vậy nền đường dễ bị phá hủy khi có nước.
Việc nghiên cứu sử dụng vật liệu tại chỗ để thay thế cho vật liệu đá trong làm đường giao
thông là việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa cao. Đến nay loại vật liệu được nghiên cứu để đưa
vào sử dụng trong xây dựng thay thế một phần cho các loại cấp phối đá chính là các loại đất hiện
hữu ở mọi nơi. Trong bài báo này tác giả đề cập đến việc nghiên cứu thực nghiệm xác định ảnh
hưởng tỷ lệ xi măng trong công nghệ hóa cứng đất đến kết quả gia cố nền và móng công trình ở
một công trình thí điểm ở Việt Nam.
2. Xác định ảnh hưởng tỷ lệ xi măng đến kết quả gia cố nền móng công trình trong công nghệ
hóa cứng đất
Trên thế giới hiện nay đang áp dụng nhiều giải pháp để gia cố nền đất bằng phụ gia hóa học:
phụ gia hóa học vô cơ DZ33, SA40 (Mỹ), RRP (Đức), Consolid (Thụy Sỹ), phụ gia hóa học hữu cơ.
Mục đích chính là để biến đất tại chỗ cứng lên và cường độ đất gia cố đạt yêu cầu kỹ thuật cho từng
loại công trình, đảm bảo ổn định lâu dài và cho giá thành rẻ. Phương pháp này cho phép sử dụng
được nhiều chủng loại đất như đất sét phù sa, sét á cát, đất á sét, sét tạp,…
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Hình 1. Thi công đường gia cố bằng phụ gia hóa học DZ33 của Mỹ
công trình đường thí điểm tại tỉnh Bạc Liêu

Nguyên tắc chính của phụ gia hóa rắn đất là xúc tác tạo lập lại quá trình tự nhiên đá bị phong
hóa và tác động thiên nhiên trở thành đất, nay lại được cải tạo ngược lại để đất trở lại các đặc tính
của đá như tăng cường độ, giảm tính thấm của nền. Phụ gia hóa rắn đất khi được trộn đều vào đất
đã được đánh tơi và làm nhỏ, sẽ cung cấp thêm ion mang điện tích dương và tác động làm các điện
tích âm của các hạt sét trong đất sắp xếp lại. Dưới tác động của lực đầm nén, liên kết dạng từ tính
xuất hiện (liên kết do trao đổi ion) và làm biến đổi tính chất cơ lý của đất từ rời rạc sang thể rắn và
tăng độ chắc chắn cũng như độ chống xuyên nước của đất, loại bỏ tính trương nở của thành phần
sét trong đất. Trong thành phần của đất hóa rắn, thành phần xi măng có tác dụng hút nước, tăng
nhanh quá trình hydrat hóa và tăng cường độ chịu nén cũng như mô đun đàn hồi của nền móng
công trình. Việc nghiên cứu xác định tỷ lệ xi măng phối trộn cùng đất trong bài báo này được các
tác giả thực hiện với 4 trường hợp như sau: TH1: Đất không gia cố (Lượng XM 0%); TH2: Đất gia
cố (Lượng XM 2%); TH3: Đất gia cố (Lượng XM 4%); TH4: Đất gia cố (Lượng XM 5%). Trong phạm
vi nghiên cứu này, tác giả không dùng lượng XM quá 10% (XM quá 10% đã được nghiên cứu trong
công nghệ Xi măng - Đất). Công trình áp dụng là một công trình thí điểm tại tỉnh Bạc Liêu dài 1,2km
(hình 1), địa chất khu vực là đất yếu khi trời mưa đất ngậm nước, nhão và sình lầy, do vậy bắt buộc
phải gia cố khi làm đường. Kết quả thí nghiệm được trình bày trong bảng 1.
Bảng 1. Tổng hợp kết quả thí nghiệm ứng dụng phụ gia hóa học của Mỹ
thi công đường thí điểm tại tỉnh Bạc Liêu

STT

Nội dung thí nghiệm

Đơn vị

Kết quả thí
nghiệm

I. Phần đất không gia cố
1
TN độ ẩm tự nhiên
%
6.23
2
TN thành phần hạt
%
Tỷ lệ hạt < 0,075
%
99.01
3
Độ PH trong đất
6.34
4
TN đầm nén tiêu chuẩn
Độ ẩm tốt nhất (W opt)
%
18.12
Dung trọng khô lớn nhất
g/cm3
1.71
5
TN Chỉ số dẻo (Ip)
%
33.69
Giới hạn chảy (W L)
%
61.48
Giới hạn dẻo (W P)
%
27.79
6
TN cường độ chịu nén
kg/cm2
6.86
2
7
TN mô đuyn đàn hồi
kg/cm
769.7
8
TN cường độ ép chẻ
kg/cm2
1.71
II. Phần đất gia cố 2% xi măng và phụ gia DZ33
1
TN đầm nén tiêu chuẩn
2
Độ ẩm tốt nhất (W opt)
%
18.83
Dung trọng khô lớn nhất
g/cm3
1.738
2
TN cường độ chịu nén
kg/cm
8.81
3
TN mô đuyn đàn hồi
kg/cm2
833.97
4
TN cường độ ép chẻ
kg/cm2
1.84
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Tiêu chuẩn thí
nghiệm
TCVN 4196-95
TCVN 4196-96
TCVN 4196-97
AASHTO T180

AASHTO T89-02
AASHTO T90-02
22 TCN 59-84
22 TCN 72-84
22 TCN 72-84
AASHTO T180

22 TCN 59-84
22 TCN 72-84
22 TCN 72-84

Ghi chú
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
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III. Phần đất gia cố 4% xi măng và phụ gia DZ33
1
TN đầm nén tiêu chuẩn
Độ ẩm tốt nhất (W opt)
%
19.01
3
Dung trọng khô lớn nhất
g/cm
1.762
2
TN cường độ chịu nén
kg/cm2
11.03
2
3
TN mô đuyn đàn hồi
kg/cm
925.61
4
TN cường độ ép chẻ
kg/cm2
2.19
IV. Phần đất gia cố 5% xi măng và phụ gia DZ33
1
TN đầm nén tiêu chuẩn
Độ ẩm tốt nhất (W opt)
%
19.27
Dung trọng khô lớn nhất
g/cm3
1.787
2
2
TN cường độ chịu nén
kg/cm
12.8
3
TN mô đuyn đàn hồi
kg/cm2
1058.55
4
TN cường độ ép chẻ
kg/cm2
2.39

AASHTO T180

22 TCN 59-84
22 TCN 72-84
22 TCN 72-84
AASHTO T180

22 TCN 59-84
22 TCN 72-84
22 TCN 72-84

LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142
LAS.142

Căn cứ vào kết quả thí nghiệm ở trên ta có mối quan hệ giữa tỷ lệ XM với cường độ chịu
nén và mô đun đàn hồi như hình 2.

Hình 2. Quan hệ giữa tỷ lệ XM với cường độ chịu nén và mô đun đàn hồi

3. Kết luận
Từ kết quả nghiên cứu trình bày ở trên, có thể rút ra được một số kết luận như sau:
Việc sử dụng xi măng giúp hút nước và đẩy nhanh quá trình hóa cứng đất, khi tăng tỷ lệ xi
măng không làm tăng cường độ chịu nén và mô đun đàn hồi của nền móng công trình nhiều. Do
vậy khi dùng công nghệ hóa cứng đất bằng phụ gia hóa học không nên dùng tỷ lệ xi măng nhiều
vì hiệu quả kinh tế sẽ giảm xuống.
Thông qua một công trình thí điểm ta thấy sử dụng phụ gia hóa học giúp tăng sức chịu tải
của đất, giảm công đầm nén, giảm chi phí nhân công và vật liệu, thân thiện môi trường.
Công trình thực nghiệm đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2012 cho
đến nay tuyến đường này vận hành được hơn 4 năm. Kết quả khảo sát hiện trạng cho thấy tuyến
đường thử nghiệm hiện nay vẫn rất tốt, không có biểu hiện sụt, lún hay phá hoại cục bộ trên toàn
tuyến 1,2 km.
Giải pháp hóa cứng đất bằng phụ gia hóa học đã và sẽ mang lại hiệu quả về kinh tế và kỹ
thuật to lớn trong phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, đặc biệt phù hợp với các khu vực có
địa hình giao thông khó khăn do sử dụng nguồn vật liệu ngay tại nơi xây dựng công trình .
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. http://www.enchoices.com.
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[2]. Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT. “Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp cào
bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo
đường ô tô”. Ban hành ngày 23 tháng 5 năm 2016.
[3]. TCVN 10379:2014 “Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ hoặc hóa chất tổng hợp sử dụng trong
thi công đường bộ. Thi công và nghiệm thu”.
[4]. Báo cáo kết quả công trình “Ứng dụng phụ gia DZ33 thi công đường thí điểm tại Tỉnh Bạc Liêu
dài 1,2km”.
Ngày nhận bài:
Ngày phản biện:
Ngày duyệt đăng:

28/10/2016
7/11/2016
11/11/2016

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH ĐỂ TÍNH TOÁN LŨ TRÀN
DO VỠ ĐẬP THỦY ĐIỆN
APPLYING ANALYTICAL METHOD TO CALCULATE OVERFLOW
CAUSED BY DAM BREAK
NGUYỄN HOÀNG
Khoa Công trình,Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt
Trong bài báo này, tác giả sử dụng phương pháp giải tích, với các số liệu đầu vào gồm:
các đặc trưng của lưu vực sông cũng, đặc tính địa hình của sông và cơ sở hạ tầng khu đô
thị xung quanh nhà máy thủy điện, để xác định thời gian lũ và chiều cao lũ do vỡ đập thủy
điện gây ra. Kết quả thu được của bài báo đánh giá mức độ phá hủy nghiêm trọng của
vùng hạ du thủy điện, và cũng là cơ sở để xây dựng đề xuất các biện pháp khắc phục
cũng như đề xuất xây dựng mạng lưới hệ thống cảnh báo hiểm họa.
Từ khóa: Lũ tràn, thủy điện, giải tích, hồ chứa, di dân, đỉnh lũ, sóng lũ.
Abstract
In this paper, the author uses analytical method to calculate time flood and height overflow
of flood caused by dam break, the input data includes characteristics of the river basin,
topographic characteristics of river infrastructure and urban areas, which located around
the plant power. The results of the paper to assess the degree of seriousness of the
destruction of downstream hydropower, therefore building propose corrective measures
proposed as well as network threat warning system…
Keywords: Analytical, river, topographic, dam break, hydropower,propose, urban areas.
1. Những nguy cơ tiềm ẩn từ các bậc thang thủy điện.
Theo thống kê của Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam, tính đến ngày 27/08/2015
Việt Nam chúng ta có khoảng 6500 hồ chứa thủy lợi - thủy điện với tổng dung tích lên đến 11 tỷ mét
khối nước [1]. Trong đó, khu vực Bắc trung bộ và duyên hải miền trung; Trung du và Miền Núi phía
Bắc là những vùng có số lượng hồ chứa nhiều thứ nhất và thứ hai cả nước. Khu vực miền núi phía
Bắc với 5 bậc thang thủy điện sông Đà. Khu vực Duyên hải Miền Trung với bậc thang thủy điện Vu
Gia - Thu Bồn. Bên cạnh những lợi ích lớn to lớn của các công trình thủy điện, thì còn có những
nguy cơ tiềm ẩn do việc vận hành, quản lý công trình gây nên. Ví dụ như vụ vỡ đập thủy điện
Đakrông 3 sau 15 ngày hòa vào lưới điện quốc gia đã cuốn trôi hàng chục tấn nông sản mới thu
hoạch của bà con nông dân, khiến người dân không kịp trở tay và tiếp tục vỡ lần 2 vào ngày
29/09/2013.
Hay như vụ vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 Gia Lai ngày 12/06/2012 đã nhấn chìm cả Huyện biên
giới Đức Cơ, Gia Lai đã gây ra rất nhiều thiệt hại về người và của cho bà con nông dân nơi đây.
Hay gần đây nhất, là vụ vỡ ống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 gây ra dòng lũ lớn, cuốn trôi 6
người dân.
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b)

a)

Hình 1. Vỡ đập thủy điện Đakrông 3
a) Lần 1 vào ngày 12/10/2012
b) Lần 2 vào ngày 29/09/2013

Hình 2. Vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 Gia Lai

Hầu hết các vụ vỡ đập thủy điện, đều xảy ra rất bất ngờ, khiến cho chính quyền, người dân
không kịp trở tay. Thậm chí chính các chủ đầu tư cũng không thể xoay sở kịp, do chưa xây dựng
kịch bản để ứng phó.
2. Cơ sở lý thuyết tính toán lũ tràn và xây dựng kịch bản di dân, bảo vệ cơ sở hạ tầng đô thị
khi vỡ đập Thủy điện
Cơ sở lý thuyết của việc xây dựng kịch bản được xây dựng trên phương pháp đánh giá
tác động của đỉnh sóng lũ do vỡ đập gây nên đối với công trình phía hạ du của Bộ Phòng cháy
Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Liên Bang Nga (МЧС) [2]. Các bước tính toán, xây dựng kịch
bản như sau:
Bước 1. Xác định thời gian lũ tới khu vực dân cư tфр (giờ):



1/2

tфр  exp Kif .ln L  (0.19 H p  11.6) 



(1)

Trong đó:
K if - Hệ số độ dốc thủy lực dùng để xác định thời gian lũ tới, hệ số này được xác định như sau:
Kif  0.06 lg(i)  1.26

(2)

Bước 2. Xác định thời gian lũ đạt đỉnh tгр (giờ):

tгр  Кig .L 

32
 1.25
Hp

(3)

Trong đó:
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K ig Hệ số độ dốc thủy lực dùng để xác định thời gian đỉnh lũ tới, hệ số này được xác định như sau:

 0.19 H p

Kig  exp 
 0.5
 lg(i )

Bước 3. Xác định thời gian lũ tràn đầy trước khi đạt đỉnh khu vực dân cư tп,зат (giờ)
tп , зат  tгр  tфр

(4)

(5)

Bước 4. Xác định chiều cao h (m) và tốc độ V (m/s) của sóng lũ theo công thức sau:

h
V 

Ah
( Bh  L)1/2

(6)

Av
( Bv  L)1/ 2

(7)

Trong đó:
Ah , Bh , Av , Bv : Hệ số phụ thuộc chiều cao đập, độ dốc của sông và bề rộng sông.
Bước 5. Dự kiến thời gian lũ do vỡ đập kéo dài tзат (giờ):
t зат   (t гр  tфр )(1 

hm
)
h

(8)

Trong đó:
 : Hệ số phụ thuộc chiều cao đập, độ sâu của sông ở hạ lưu đập, độ dốc thủy lực I và khoảng
cách từ đập đến vùng dân cư L(km), được xác định như sau:
  2.27 ln(

H
iL
)  0.13 p  7.9
Hp
h0

(9)

Bước 6. Xác định mức độ phá hủy.
Bước 7. Xây dựng kịch bản di dân và bảo vệ cơ sở hạ tầng đô thị.
Áp dụng các bước tính toán trên cho đập thủy điện Ia Krel 2, có chiều cao đập là 27m. Khoảng
cách từ đập đến khu dân cư là 7m, chiều dài đập bị vỡ trên 40m. Độ dốc thủy lực I = 0,001. Độ sâu của
sông phía hạ lưu đập trong trường hợp có lũ xác định là 4m. Kết quả tính toán thể hiện ở bảng sau:
Bảng 1. Kết quả tính toán

Chỉ tiêu
Thời gian lũ tới khu vực dân cư (h)
Thời gian lũ đạt đỉnh (h)
Thời gian đỉnh lũ tràn đầy khu vực dân cư (h)
Chiều cao sóng lũ (m)
Vận tốc nước lũ (m)
Thời gian dự kiến lũ do vỡ đập kéo dài (h)

Mức độ phá hủy

Xây dựng kịch bản di dân và bảo vệ cơ sở
hạ tầng
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Kết quả (Nội dung)
0,27
9,30
9,00
12
3,97
38
Nặng (phá hủy nhà cửa, hoa màu, đường bê tông
atsphan, cầu thép).
Thiệt hại 27 chòi rẫy; Tổng diện tích cây trồng các
loại: 439,8 ha. Trong đó: diện tích bị ảnh hưởng của
170 hộ dân 344,8 ha (gồm: 241,3 ha mỳ, 51,3 ha
điều, 32,5 ha lúa rẫy, 9,8 ha cao su, 6,8 ha ngô, 1,6
ha cà phê, 1,5 ha rau, 690 trụ tiêu) diện tích bị ảnh
hưởng của Đội 20 - Công ty TNHH MTV 72 là 95 ha
cao su.
Trong vòng 20 phút sau khi xảy ra sự cố, phải thông
báo, để người dân tự chủ động di dời lên điểm cao,
các đội ứng phó nhanh có các biện pháp chằng, neo
buộc các công trình. Trong 9 tiếng sau đó, huy động
các đội cứu hộ di dời dân tới các điểm an toàn.
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3. Kết luận
Việc tính toán thời gian lũ tràn và chiều cao lũ tràn do vỡ các đập thủy điện là hết sức quan
trọng. Áp dụng phương pháp giải tích ở trên, cho phép các chủ đầu tư dựa vào đó để xây dựng kịch
bản di dời và bảo vệ các công trình giao thông, dân dụng khi xảy ra vỡ đập thủy điện. Đảm bảo an
toàn tính mạng và tài sản nhân dân vùng hạ lưu của các thủy điện.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. http://dwrm.gov.vn/Con-so-binh-luan-6-500-ho-chua-thuy-loi-4543.
[2]. Ляпичев. Ю. П. Гидрологическая и техническая безопасность гидросооружений: Учеб
пособие. - М.: РУНД, 2008. - 222c
Ngày nhận bài:
Ngày phản biện:
Ngày duyệt đăng:

31/10/2016
7/11/2016
17/11/2016

ỨNG DỤNG CÔNG CỤ IWRAP PHÂN TÍCH RỦI RO HÀNG HẢI
USING IWRAP TOOL TO ANALYSE MARINE RISK
PHẠM MINH CHÂU(1), TRẦN TIỂU LONG(2)
Công trình, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
(2)Phòng BĐATHH, Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam
(1)Khoa

Tóm tắt
Mục đích của ứng dụng IWRAP là cung cấp cho người sử dụng một công cụ hỗ trợ trong
việc lượng hóa các rủi ro liên quan với giao thông tàu thuyền trong khu vực địa lý quy định.
Trên cơ sở mật độ giao thông xác định, công cụ cho phép người dùng đánh giá và ước
tính số lượng vụ tai nạn đâm va, mắc cạn hàng năm trong một khu vực hàng hải chỉ định.
Từ khóa: Công cụ IWRAP, phân tích rủi ro hàng hải, quản lý rủi ro hàng hải ở Vũng Tàu.
Abstract
The objective of the IWRAP application is to provide the user with a tool that assist in the
quantification of the risks involved with vessel traffic in specified geographical areas. On
the basis of a specified traffic intensity and composition the tool allows the user to rationally
evaluate and estimate the annual number of collision and grounding in a specified
navigational area.
Keywords: IWRAP tools, analyse marine risk, marine risk management in Vungtau.
1. Đặt vấn đề
IWRAP - “IALA Waterway Risk Assessment Program” được phát triển bởi IALA cùng với
trường đại học kỹ thuật Đan Mạch từ những năm 1990. IWRAP Mk2 là phiên bản 2015 công cụ
phân tích rủi ro hàng hải nhằm xác định những nguy cơ xảy ra rủi ro trên các tuyến hành hải đã
được IALA khuyến cáo với nhiều tính năng mới được bổ xung hỗ trợ tích cực cho các cơ quan quản
lý, hãng tàu, cơ quan bảo hiểm... trong việc lượng hóa các rủi ro liên quan đến quá trình hàng hải
của một con tàu hoặc một đội tàu.
Thông qua bài báo giới thiệu ứng dụng IWRAP mk2 phân tích rủi ro hàng hải, tác giả cung
cấp những kiến thức căn bản về lý thuyế t phân tích và quản lý rủi ro hàng hải, khả năng ứng dụng
công cụ IWRAP đố i với các cá nhân và tổ chức thự c hiện nhiệm vụ phân tích rủi ro hàng hải.
2. Lý thuyết phân tích và quản lý rủi ro hàng hải
Công thức xác định rủi ro hàng hải
R = P.C
(1-1)
Trong đó:
R (Risk) - rủi ro hàng hải;
P (Probability that undesired incident occurs) - xác xuất xảy ra sự cố hàng hải;
C (Consequences of undesired incident) - tổn thất gây ra bởi sự cố hàng hải;

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

Số 48 - 11/2016

54

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2016
Phân tích yếu tố liên quan đến rủi ho hàng hải bao gồm xét các ảnh hưởng đến dải đất liền
ven bờ, kích thước tuyến luồng, mật độ giao thông tàu thuyề n và đặc điể m khu nước của cảng...
Bảng tổng hợp dưới đây đưa các yếu tố được xem xét khi nhận dạng và đánh giá rủi ro.
Bảng 1. Các yếu tố liên quan đến rủi ro hàng hải
Giao thông
của tàu

Mật độ giao
thông

Điều kiện hàng
hải

Kích thước
tuyến luồng

Hậu quả ngắn
hạn

Chất lượng tàu

Số lượng tàu
viễn dương

Hoạt động ban
ngày/đêm

Độ sâu

Người bị chết,
bị thương

Chất lượng
thuyền viên

Số lượng tàu
ven bờ

Trạng thái biển

Bề rộng

Tràn dầu

Mức độ phức
tạp của giao
thông

Số lượng tàu
cá

Điều kiện gió

Các sự cố liên
quan đến vật
chất

Thay đổi thủy
sản

Mật độ giao
thông

Số lượng tàu
du lịch

Điều kiện dòng
chảy (sông,
thủy triều)

Vận cản ảnh
hưởng tới tầm
nhìn
Mức độ phức
tạp của tuyến
luồng

Các hư hỏng
tài sản

Đe dọa hệ sinh
thái

Số lượng tàu
cao tốc

Hạn chế tầm
nhìn

Tuyến luồng bị
dừng hoạt
động

Hư hỏng đối
với đường bờ

Điều kiện thời
tiết
Điều kiện chiếu
sáng nền

Loại chất đáy
Ổn định mái
dốc

Hậu quả dài
hạn
Sức khỏe, an
toàn con
người
Thay đổi cuộc
sống cư dân

Hư hỏng hệ
thống san hô
Ảnh hưởng tới
nền kinh tế

Xét mô hình giao thông hàng hải thực tế mô phỏng nguy cơ xảy ra rủi ro mắc cạn và đâm va
khi tàu di chuyển trong luồng hàng hải bị hạn chế.

Hình 1. Mô hình mô phỏng rủi ro mắc cạn (trái) và đâm va (phải) của tàu

Kết quả phân tích rủi ro được xác định bằng phương pháp xác xuất với quy luật phân phối
biên thông thường.

Hình 2. Số liệu quan trắc với quy luật phân phối biên
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- Phương pháp ma trận ước lượng rủi ro: Phương pháp này thực hiện bằng cách sử dụng
các giao điểm tương đối liên quan đến tần suất và hậu quả, kết hợp với các mối nguy hiểm được
xác định từ thấp đến cao tạo thành các vùng ma trận như hình dưới.
Thông thường phương pháp đánh giá này dựa trên trực giác, kinh nghiệm chuyên môn khi
không có dữ liệu hoặc các phân tích định lượng không được đảm bảo.

Hình 3. Phương pháp ma trận rủi ro

3. Ứng dụng công cụ IWRAP phân tích rủi ro
Xét một khu vực có các tuyến hàng hải khu vực biển Vũng Tàu như hình dưới.

Hình 4. Xét một khu vực giao thông tàu thuyền

Dựa vào lý thuyết phân tích rủi ro hàng hải với các yếu tố nguyên nhân gồm: mật độ giao
thông, diện tích khu vực địa lý, chiều dài tuyến hành trình của tàu, độ tin cậy của hệ thống báo hiệu
hàng hải AIS, độ sâu... Công cụ IWRAP xác định được nguy cơ xảy ra các rủi ro hàng hải trên các
tuyến hành trình của tàu theo quy luật phân phối biên của hàm mật độ xác suất như hình dưới.

Hình 5. Quy luật phân phối biên trên các tuyến hành trình của tàu
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Từ số liệu phân tích,IWRAP cho phép thể hiện kết quả đánh giá rủi ro bằ ng các số liệu
thố ng kê chi tiế t cho từng loại tàu như sau.
Bảng 2. Thố ng kê nguy cơ xảy ra rủi ro với từng loại tàu trong khu vự c

Bảng 2 cho thấy xác xuất xảy ra sự cố đối với các loại tàu khác nhau, màu đỏ thể hiện khả
năng xảy ra sự cố rủi ro cao hơn, tiế p đế n là màu vàng và không có màu xanh.

Hình 6. Kế t quả phân tích rủi ro trên các tuyến hành trình trong khu vự c biển Vũng Tàu

Kế t luận: Phân tích rủi ro là một quy trình gồ m các bước đượ c thự c hiện bắ t buộc để xác đinh
̣
hành trình cho mỗi chuyế n đi, người ta thiế t kế nhiề u phương án hành hải trong một khu vự c điạ lý
nhấ t đinh.
̣ Dựa vào kết quả phân tić h rủi ro của công cụ IWRAP người ta xác đinh
̣ đượ c hành trin
̀ h
tố i ưu cho tàu bằ ng cách lự a chọn các tuyế n hàng hải có xác xuấ t xảy ra rủi ro thấ p nhấ t, không có
rủi ro hoặc xác xuấ t xảy ra rủi no nằ m trong giới hạn cho phép.
5. Kết luận
Dựa vào kết quả phân tích rủi ro của công cụ IWRAP, các cơ quan quản lý tàu thuyề n, các
chủ tàu và các hãng tư vấ n bảo hiể m sẽ xây dự ng các kế hoạch và biện pháp phòng ngừa rủi ro
trên mỗi chặng hành trình hoặc trên cả tuyế n hành trình của tàu.
Việc xác đinh
̣ chính xác tầ n suấ t xảy ra rủi ro đố i với từng loại tàu trên mỗi chặng hành trình
sẽ giúp cho người sử dụng nhận dạng đúng loại rủi ro, đưa ra các đánh giá rủi ro và quyế t đinh
̣ lự a

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

Số 48 - 11/2016

57

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2016
chọn các phương án kiể m soát rủi ro. Từ đó ra quyế t đinh
̣ và thự c hiện các biện pháp hành động
giám sát và đánh giá.
Công cụ phân tić h rủi ro IWRAP trong thự c tế chỉ lượ ng hóa đượ c các rủi ro đượ c cung cấ p
bởi các số liệu thố ng kê về giao thông hàng hải, dữ liệu thu thập về khu vự c hàng hải và các phân
tic
́ h dữ liệu liên quan đế n vi ̣ trí điạ lý khu vự c. Chưa đủ khả năng phân tic
́ h các rủi ro liên quan đế n
có nguyên nhân chủ quan của con người trên biể n như: cướp biể n, khủng bố , buôn bán vận chuyể n
hàng hóa trái phép, và các rủi ro chủ quan khác. Do đó trong công tác quản lý rủi ro của mình, các
tổ chức và cá nhân liên quan cầ n đượ c trang bi ̣ thêm các kiế n thức về an toàn và an ninh hàng hải
nhằ m giảm thiể u tố i đa xác xuấ t xảy ra rủi ro ngoài ý muố n.
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LỰA CHỌN GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TRÊN TÀU THỦY
SUITABLE CHOICE OF SOLUTION USING SOLAR ENERGY IN SHIPS
LÊ QUỐC TIẾN
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt
Hiện nay điện năng lượng mặt trời đã được sử dụng trên bộ với hệ thống điện mặt trời độc
lập, hệ thống hòa lưới không dự trữ và có dự trữ. Bài báo phân tích ưu nhược điểm của ba
hệ thống, từ đó tìm ra giải pháp thích hợp và thử nghiệm hệ thống sử dụng năng lượng
mặt trời trên tàu thủy.
Từ khóa: Điện năng lượng mặt trời, giải pháp thích hợp, thử nghiệm hệ thống sử dụng năng
lượng mặt trời trên tàu thủy.
Abstract
Solar energy has been used in the solar system with an independent, non-grid system
reserves and reserves. The article analyzes the advantages and disadvantages of the three
systems from which to find appropriate solution and experimentation use of solar energy
system in the ship.
Keywords: Solar energy, appropriate solution, experimentation use of solar energy system
in the ship.
1. Hệ thống điện mặt trời
1.1. Hệ thống điện mặt trời độc lập
Cấu hình tiêu biểu của hệ thống pin năng lượng mặt trời độc lập (hình 1.1), bao gồm các thành
phần sau:
1. Panel mặt trời: đơn tinh thể hoặc đa tinh thể.
2. Bộ điều khiển sạc điện vào ắc quy.
3. Ắc quy.
4. Kích điện DC-AC.
5. Phụ tải điện.

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

Số 48 - 11/2016

58

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2016

Hình 1.1. Cấu hình tiêu biểu của hệ thống pin năng lượng mặt trời [3]

Ưu điểm:
- Hệ thống độc lập không phụ thuộc các nguồn cung cấp điện khác;
- Khi mất điện lưới thì hệ thống vẫn hoạt động bình thường.
Nhược điểm:
- Thiết bị điện sử dụng mạng điện độc lập với hệ thống điện lưới, nên cần có hệ thống dây
dẫn điện và thiết bị điện sử dụng riêng;
- Trang bị một tổ hợp ắc quy nên kinh phí đầu tư lớn.
1.2. Hệ thống hòa lưới không dự trữ
Nguyên lý hoạt động hệ thống hòa lưới (hình 1.2): điện thu được từ tấm pin là điện 1 chiều,
qua bộ kích điện có chức năng đổi từ điện DC ra AC cùng pha cùng tần số với điện lưới, sau đó hệ
thống sẽ hòa chung vào điện lưới:
+ Công suất hòa lưới bằng công suất phụ tải thì phụ tải tiêu thụ điện hoàn toàn từ pin mặt trời;
+ Công suất phụ tải tiêu thụ lớn hơn công suất hòa lưới thì phụ tải sẽ lấy thêm lưới điện;
+ Công suất phụ tải tiêu thụ nhỏ hơn công suất hòa lưới thì điện từ bộ hòa lưới sẽ trả ra lưới.
Điều kiện thiết kế hệ thống hòa lưới cho đến hiện tại là thiết kế sao cho công suất hòa lưới
thấp hơn hoặc bằng với công suất phụ tải tiêu thụ.
Ưu điểm:
- Hiệu quả sử dụng cao;
- Không trang bị một tổ hợp ắc quy nên giảm đáng kể chi phí đầu tư và bảo dưỡng cho hệ
thống ắc quy;
- Lắp đặt và sử dụng đơn giản, chi phí bảo trì bảo dưỡng thấp, nên thời gian thu hồi vốn
nhanh;
- Khi lắp đặt không cần sử dụng dây cáp. Đồng thời kết nối với các thiết bị linh hoạt, tích
hợp lưới điện hiệu quả.
Nhược điểm:
Khi ánh nắng mặt trời không có hoặc mất điện lưới thì hệ thống mất điện (điện cung
cấp cho phụ tải là điện lưới và điện từ pin mặt trời, khi điện lưới mất thì điện từ pin mặt trời
không cung cấp đủ cho phụ tải nên bị ngắt điện).

Hình 1.2. Sơ đồ hệ thống pin mặt trời
hòa lưới không có dự trữ [4]

Hình 1.3. Sơ đồ hệ thống pin mặt trời hòa lưới
có dự trữ [5]

1.3. Hệ thống hòa lưới có dự trữ
Nguyên lý hoạt động của hệ thống: Trên hình 1.3 điện từ pin mặt trời đi làm hai nhánh, nhánh
đi qua bộ hòa điện để hòa lưới, một nhánh qua bộ sạc DC/DC (có phần kích điện) để nạp điện cho
ắc quy, sau đó điện từ ắc quy qua phần kích điện DC/AC để cung cấp cho phụ tải thường xuyên.
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Ưu điểm:
- Thời gian có nắng thì hệ thống cung cấp điện cho lưới điện và nạp điện ắc quy.
- Thời gian không nắng thì hệ thống cung cấp điện cho phụ tải thường xuyên từ điện ắc quy.
Nhược điểm:
Trang bị một tổ hợp ắc quy tương đối lớn về kích thước, trọng lượng và kinh phí đầu tư lớn.
2. Lựa chọn giải pháp
2.1. Giải pháp hòa năng lượng mặt trời vào lưới điện
Hiện nay đã có bộ hòa năng lượng mặt trời với lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, lưới điện quốc
gia là điện một pha, có sự ổn định về điện áp và tần số. Tần số định mức trong hệ thống điện quốc
gia là 50 Hz. Trong điều kiện bình thường, tần số hệ thống điện được dao động trong phạm vi ±0,2
Hz so với tần số định mức [7]. Điện áp tại điểm đấu nối với khách hàng sử dụng điện là ±5%.
Trong khi đó điện áp và tần số lưới điện trên tàu thủy thì dao động lớn hơn, theo “chương 7
kiểm tra trang bị điện tử” [1] thì điện áp: ± 2,5% (mạng điện chính), ± 3,5% (mạng sự cố). Tần số: ±
5 Hz (tức thời 5 giây) và ± 0,5 Hz (lâu dài).
Trên tàu thủy nếu chọn giải pháp hòa lưới với bộ hòa lưới như trên bộ thì chỉ sử dụng được
vào ban đêm, còn về ban ngày thì lưới điện trên tàu dao động nhiều do các thiết bị điện hoạt động
đóng cắt liên tục nên cần có bộ ổn áp và ổn định tần số, điều này tăng thêm kinh phí đầu tư.
2.2. Giải pháp sử dụng bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời và máy phát
Hệ thống sử dụng bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời và máy phát dạng ATS có dự trữ là hệ
thống mà điện từ pin năng lượng mặt trời được nạp vào ắc quy, điện từ ắc quy sẽ qua bộ biến đổi
DC/AC để cung cấp điện xoay chiều 1 pha hoặc 3 pha với điện áp 110V, 220V hay 380V. Sau đó
điện xoay chiều sẽ được bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời và máy phát điều khiển để cung cấp
điện cho một số phụ tải khi ắc quy đủ điện áp. Ắc quy hết điện thì bộ chuyển đổi năng lượng mặt
trời và máy phát sẽ chuyển mạch đưa phụ tải điện về nhận điện từ máy phát điện.
2.3. Lựa chọn giải pháp
Giải pháp hòa lưới dễ dàng sử dụng năng lượng mặt trời với mọi công suất, nhưng cần có bộ
ổn áp và ổn định tần số cho lưới điện máy phát, điều này tăng thêm kinh phí đầu tư.
Giải pháp sử dụng bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời và máy phát dạng ATS thì đơn giản
trong sử dụng, nhưng công suất phụ tải điện cần nhỏ hơn công suất của bộ chuyển đổi.
3. Thử nghiệm sử dụng năng lượng mặt trời trên tàu thủy
3.1. Sơ đồ lắp đặt
Căn cứ vào sơ đồ phân bố phụ tải điện trên tàu, tìm nhóm phụ tải được nhận điện từ bộ
chuyển đổi. Điều kiện là công suất tiêu thụ của nhóm phụ tải điện phải nhỏ hơn công suất bộ chuyển
đổi. Trong thử nghiệm, công suất bộ chuyển đổi nhỏ (3 kW) chỉ đủ cấp cho một động cơ dẫn động
bơm hay một số đèn chiếu sáng, nên sơ đồ lắp đặt thử nghiệm như sau [2]:
Hệ thống bổ sung năng lượng mặt trời có dự trữ (hình 3.1). Thử nghiệm sử dụng năng lượng
mặt trời cho phụ tải là động cơ điện. Có 2 phương án lắp đặt, phương án 1 sử dụng bộ điều khiển
(hình 3.2) và phương án 2 không sử dụng bộ điều khiển hiện có của động cơ điện (hình 3.3).

Hình 3.1. Hệ thống bổ sung năng lượng mặt trời có dự trữ

1. Panel pin mặt trời.
2. Thiết bị điều khiển dòng nạp.
3. Kích điện DC/AC 3x380V.
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4. Tổ hợp ắc qui.
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- Phương án 1 sử dụng bộ điều khiển hiện có của động cơ điện:
+ Ba dây điện lưới (L1, L2, L3 trước cầu dao trên hình 3.2)/vị trí A (hình 3.5) nối vào A (hình 3.6);
+ Ba dây B (hình 3.5) nối với L1, L2, L3 (tại đầu vào cầu dao trên hình 3.2);
+ Ba dây C (hình 3.5) nối với đầu ra của kích điện 3 pha 220VAC/380VAC.
+ Lắp bộ Off delay D (hình 3.5) vào vị trí tiếp điểm k (hình 3.2)/vị trí B (hình 3.6).
- Phương án 2 không sử dụng bộ điều khiển hiện có của động cơ điện (trường hợp không lắp
được off delay vào tiếp điểm K, hình 3.2).
+ Tháo ba đầu dây sau cầu dao điện và ba đầu dây điện sau bộ điều khiển động cơ
(loại bỏ bộ điều khiển hiện có của động cơ điện);
+ Ba dây điện lưới (L1, L2, L3 sau cầu dao trên hình 3.3) nối vào A (hình 3.5);
+ Ba dây B (hình 3.5) nối với ba dây sau bộ điều khiển động cơ (hình 3.3);
+ Ba dây điện C (hình 3.5) nối với ba đầu ra của kích điện.

Hình 3.2. Phương án 1 sử dụng bộ điều khiển động cơ điện

Hình 3.3. Phương án 2 không sử dụng bộ điều khiển động cơ điện

Hình 3.4. Sơ đồ điều khiển của Off delay [6]
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3.2. Thử nghiệm
Thiết bị tham gia thử nghiệm được lắp đặt như hình 3.1. Phụ tải thử nghiệm là động cơ điện
dẫn động bơm (hình 3.7). Yêu cầu bộ chuyển đổi năng lượng giữa năng lượng mặt trời và máy phát
phải đóng mở dứt khoát, động cơ điện quay không bị giật cục khi chuyển đổi điện, điện điều khiển
động cơ không bị ngắt. Kết quả thử nghiệm đã chứng tỏ bộ chuyển đổi năng lượng do nhóm nghiên
cứu chế tạo đạt yêu cầu. Tuy nhiên khi tắt động cơ điện cần ấn và giữ nút stop với thời gian dài hơn
thời gian đặt trễ của bộ Off delay thì động cơ điện mới dừng quay. Thời gian đặt và sơ đồ điều khiển
của Off delay được chỉ trên hình 3.4. Off delay thuộc dạng cơ, thời gian đặt 0,1 → 30s. Khi có tín
hiệu vào thì off delay đóng, tín hiệu vào mất thì off delay sẽ duy trì thêm một thời gian.

Hình 3.6. Hộp điện điều khiển bơm

Hình 3.7. Phụ tải động cơ điện

4. Kết luận
Giải pháp sử dụng bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời và máy phát dạng ATS là đơn giản, và
công suất phụ tải điện mà bộ chuyển đổi cần đảm nhận yêu cầu nhỏ hơn công suất của bộ chuyển
đổi.
Sử dụng bộ chuyển đổi cho động cơ điện có 2 phương án lắp đặt là tương đương nhau.
Phương án 1 sử dụng (hình 3.2) và phương án 2 không sử dụng bộ điều khiển hiện có của động cơ
điện (hình 3.3).
Thử nghiệm động cơ điện dẫn động bơm (hình 3.6 và 3.7), bộ chuyển đổi năng lượng cho kết
quả hoạt động tốt. Tuy nhiên khi tắt động cơ điện cần ấn và giữ nút stop với thời gian dài hơn thời
gian đặt trễ của bộ Off delay thì động cơ điện dừng quay.
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KINH TẾ - XÃ HỘI
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM
SANG THỊ TRƯỜNG LIÊN MINH KINH TẾ Á ÂU (EAEU)
ACTUAL STATE OF VIETNAM TRADE PROMOTION ACTIVITIES IN
EURASIAN ECONOMIC UNION MARKET (EAEU)
HÀN HUYỀN HƯƠNG
Khoa Kinh tế, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu chính thức có hiệu lực từ
ngày 05/10/2016 được hy vọng sẽ mở ra cơ hội lớn cho việc xuất khẩu hàng hóa của Việt
Nam vào thị trường gồm hơn 182 triệu dân. Mục tiêu nghiên cứu thực trạng các hoạt động
xúc tiến thương mại của Việt Nam sang thị trường các quốc gia thuộc Liên minh kinh tế Á
Âu trong giai đoạn 2010 - 2016. Trên cơ sở đó, đưa ra những đánh giá về công tác xúc tiến
thương mại của Việt Nam tại thị trường này. Nhìn chung, công tác xúc tiến thương mại
sang thị trường EAEU đã được quan tâm triển khai, tuy nhiên vẫn còn được tổ chức nhỏ
lẻ, rời rạc chưa mang tính hệ thống và có chiến lược bài bản.
Từ khóa: Xúc tiến thương mại, thị trường Liên minh kinh tế Á Âu, thực trạng xúc tiến thương mại,
FTA Việt Nam - EAEU.
Abstract
The Free Trade Agreement (FTA) between the Eurasian Economic Union (EAEU) and
Vietnam has officially taken effect since 5th October, 2016. The effective implementation of
the trade agreement is expected to boost Vietnam’s exports to the huge market of 182
million people. The aim of this paper is to study actual state of Vietnam trade promotion
activities in EAEU’s members between the year of 2010 and 2016. According to the fact,
evaluation of trade promotion activities will be given. In general, although activities of trade
promotion in EAEU market have been implemented recently, they have been taken place
in small, scattered scale and lacked of systematization and methodical strategy.
Keywords: Trade promotion activities, Eurasian Economic Union market, actual state of trade
promotion activites, FTA Vietnam - EAEU.
1. Đặt vấn đề
Ngày 05/10/2016, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu chính thức
có hiệu lực. Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia
đã từng là những đối tác thương mại chính của Việt Nam những năm chiến tranh. Liên minh kinh tế
Á Âu gồm 5 quốc gia thành viên là Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan chính thức đi
vào hoạt động từ 01/01/2015. Đối với Việt Nam, đây là Hiệp định thương mại tự do đầu tiên chúng
ta ký với những quố c gia SNG có tính bao quát, chất lượng cao và bao gồm hầu như toàn bộ các
lĩnh vực. Còn đối với Liên minh kinh tế Á Âu, Việt Nam là nước đầu tiên ngoài khối mà Liên minh
này đàm phán, ký kết hiệp đinh
̣ thương mại tự do. Riêng điề u này đã nói lên tầm quan trọng của
FTA Việt Nam - EAEU. Vì vậy, công tác xúc tiến thương mại để tạo thuận lợi cho đẩy mạnh xuất
khẩu hàng hóa sang thị trường này là rất cần thiết.
2. Nội dung
2.1. Cơ sở lý luận của xúc tiến thương mại
Việc mở rộng thị trường cho hàng xuất khẩu của quốc gia là vô cùng quan trọng. Chính phủ
hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu bằng các biện pháp ở tầm vĩ mô
như sử dụng biện pháp ngoại giao và kí kết các Hiệp định thương mại tự do với nhiều đối tác khác
nhau trên thế giới. Ngoài ra, Chính phủ còn hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu
thông qua các trung tâm xúc tiến xuất khẩu, các phòng xúc tiến xuất khẩu, các thương vụ và đại
diện thương mại ở nước ngoài. Trong bối cảnh Việt Nam đã là thành viên của WTO thì các công cụ
hỗ trợ xuất khẩu trực tiếp như hỗ trợ tài chính, thưởng xuất khẩu đã không còn phù hợp, thay vào
đó công tác xúc tiến thương mại chính là công cụ tốt nhất và phổ biến nhất để đẩy mạnh xuất khẩu
vào thị trường mục tiêu.
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2.2. Đặc điểm thị trường Liên minh kinh tế Á Âu và cơ hội cho hàng hóa Việt Nam khi xuất
khẩu vào thị trường này
EAEU là một thị trường được đánh giá là rộng lớn và có sức tiêu thụ tốt với dân số khoảng
182,7 triệu dân, GDP đạt khoảng 2500 tỷ USD và yêu cầu không quá khắt khe. Trước khi hình thành
một Liên minh thống nhất, mối quan hệ giữa 5 quốc gia thành viên EAEU đã rất khăng khít, trong
đó, quốc gia giữ vai trò chủ đạo là Nga. Nền kinh tế của các quốc gia còn lại trong Liên minh có sự
phụ thuộc lớn vào nền kinh tế Nga. Thị trường EAEU có nhu cầu lớn đối với các sản phẩm nông
sản nhiệt đới và thủy sản do điều kiện về tự nhiên và khí hậu không thuận lợi để tổ chức sản xuất
các sản phẩm này. Năm 2015, EAEU nhập khẩu hơn 2 tỷ USD hàng thủy sản các loại, gần 8,7 tỷ
USD hàng rau, củ, quả và hơn 5 tỷ USD sản phẩm lương thực, ngũ cốc. Mặt khác, nền công nghiệp
sản xuất hàng tiêu dùng của EAEU chưa phát triển nên nhu cầu về các mặt hàng dệt may, giầy dép
cũng lớn. Năm 2015, giá trị nhập khẩu sản phẩm dệt may của EAEU khoảng 6,1 tỷ USD và giầy dép
các loại gần 3 tỷ USD1. Đây cũng chính là những nhóm hàng mà Việt Nam có lợi thế khi xuất khẩu
sang EAEU. Các mặt hàng nông sản của Việt Nam có khả năng mở rộng và thâm nhập sâu hơn vào
thị trường EAEU, đặc biệt là thị trường Nga so với thị trường các nước khác bởi thị hiếu tiêu dùng
của người Nga đối với các mặt hàng nông nghiệp từ vùng nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Thị hiếu
này không chỉ do tính bổ sung về mặt khí hậu, thời tiết mà còn do thói quen tiêu dùng đối với hàng
nông sản Việt Nam do có mối quan hệ truyền thống gắn bó nhiều năm giữa hai bên. Ngoài ra, cơ
cấu hàng xuất khẩu của hai bên mang tính chất bổ sung cho nhau chứ không cạnh tranh trực tiếp,
triệt tiêu lẫn nhau nên mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EAEU nếu biết cách hợp tác sẽ
rất triển vọng và duy trì được lâu dài.
Hiện nay, hàng hóa của Việt Nam đang có nhiều cơ hội khi xuất khẩu sang thị trường EAEU.
Thứ nhất, sự chuyển biến trong thương mại giữa Nga và các quốc gia phương Tây do những căng
thẳng chính trị giữa hai bên. Để đáp trả lại lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã áp dụng các
biện pháp đặc biệt, cấm và hạn chế nhập khẩu nông sản, thủy sản từ Na Uy, Hoa Kỳ, Canada - 3
trong số 10 đối tác nhập khẩu thủy sản lớn của Nga dẫn tới thị trường Nga thiếu nguồn cung các
sản phẩm này. Để bổ sung lượng hàng thiếu hụt, Nga chuyển hướng sang nhập khẩu từ các đối tác
có mối quan hệ chính trị tốt đẹp với Nga, trong đó có Việt Nam. Mức thuế suất trung bình Nga áp
dụng đã được hạ từ 13,2% xuống chỉ còn 0,8%. Thứ hai chính là FTA Việt Nam - EAEU với những
cam kết cắt giảm thuế sâu từ phía EAEU cho các mặt hàng mang lại lợi ích căn bản cho Việt Nam
(thuế suất về 0% cho khoảng 95% sản phẩm thủy sản, nhiều sản phẩm nông sản được loại bỏ hoàn
toàn thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực, hàng dệt may và giầy dép lần lượt có 82% và 77% số dòng
thuế được xóa bỏ theo lộ trình). So với những cam kết về quy tắc xuất xứ trong khuôn khổ EVFTA
hay TPP, thì các cam kết về quy tắc xuất xứ trong FTA Việt Nam - EAEU có sự nới lỏng hơn, tạo
thuận lợi cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Ví dụ, đối với hàng dệt may được áp dụng quy tắc xuất
xứ một công đoạn. Đối với hàng thủy sản, chè chỉ cần đáp ứng được tỷ lệ nguyên liệu nội khối là
40%. Hàng da – giày thì chỉ áp dụng quy tắc xuất xứ với mũi da. Hiện Việt Nam vẫn là đối tác thương
mại duy nhất của EAEU và các sản phẩm của Việt Nam được hưởng mức thuế ưu đãi lớn nhất mà
chưa một đối tác thương mại nào hiện có của EAEU được hưởng. Đây chính là một lợi thế vượt trội
cho hàng Việt Nam.
2.3. Thực trạng công tác xúc tiến thương mại sang thị trường Liên minh kinh tế Á Âu
Hiện nay, do Việt Nam đã là thành viên của WTO nên những biện pháp hỗ trợ xuất khẩu trực
tiếp không còn được áp dụng phổ biến bởi điều này là vi phạm những quy định của WTO về cạnh
tranh. Do vậy, công cụ đẩy mạnh xuất khẩu phổ biến và chủ yếu hiện nay chính là các công tác xúc
tiến thương mại. Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia chính thức được Chính phủ ban hành
vào ngày 30/11/2005 và bắt đầu được thực hiện từ năm 2006 đến nay. Chương trình xúc tiến thương
mại quốc gia có 3 hoạt động chính: “Chương trình xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu”,
“Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước” và “Chương trình xúc tiến thương mại biên
giới, miền núi và hải đảo”. Các đề án xúc tiến thương mại sang các quốc gia thuộc EAEU nằm trong
nhóm các hoạt động xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu.
Hàng năm tại Nga có tổ chức chương trình Triển lãm thực phẩm và đồ uống quốc tế Moscow,
đây là chương trình được tổ chức thường niên và có quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực liên quan từ nhiều quốc gia trên thế giới. Nhận thấy đây là một cơ
hội tốt để quảng bá hình ảnh đất nước, doanh nghiệp và các sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt
Số liệu về kim ngạch nhập khẩu các nhóm hàng của EAEU trong năm 2015 được tác giả tổng hợp từ trang
web data.worldbank.org
1
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Nam ra thế giới, đặc biệt là thị trường Nga và các nước Đông Âu, từ năm 2009, Chính phủ đã có
những chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực liên quan của Việt Nam tham gia triển lãm
này. Từ ngày 13 đến ngày 24/09/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức sự kiện
quảng bá sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam tại Nga và Ucraina nhằm mở rộng thị trường xuất
khẩu cho hàng nông sản và hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. Hoạt động này được tổ chức kết
hợp với chương trình tham gia triển lãm World Food Moscow 2009.
Năm 2010, 2013 và 2015, Cục xúc tiến thương mại - Bộ Công thương cũng đứng ra chủ trì tổ
chức quảng bá sản phẩm nông sản của Việt Nam trong khuôn khổ World Food Moscow trong năm
đó và có hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp Việt Nam muốn tham gia. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ
được Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí gian hàng; 100% chi phí trang trí tổng thể khu trưng bày của
doanh nghiệp Việt Nam tại Triển lãm; 100% chi phí tuyên truyền xuất khẩu, mời khách đến tham
quan và giao dịch tại Triển lãm.
Bảng. Danh sách đề án xúc tiến thương mại sang thị trường Nga nằm trong Chương trình xúc
tiến thương mại quốc gia được phê duyệt giai đoạn 2010 - 2016 [1]

Năm

Tên đề án

Đơn vị chủ trì

Địa điểm thực hiện

2010

Khảo sát thị trường xuất khẩu Nga và
Belarus

Hiệp hội sản xuất
kinh doanh Dược
Việt Nam

Moscow, St Petersburg Liên bang Nga, Minsk Belarus

2011

Tổ chức Đoàn doanh nghiệp tham dự
Hội thảo tại triển lãm quốc tế về máy,
thiết bị gia công cơ khí và làm việc với
các tập đoàn năng lượng nguyên tử
(ROSATOM), tập đoàn máy năng
lượng (POWER MACHINE)

Hiệp hội Doanh
nghiệp cơ khí Việt
Nam

Moscow, St. Petersburg,
Liên bang Nga

Hiệp hội doanh
nghiệp cơ khí Việt
Nam

Moscow và St. Peterburg,
Liên bang Nga

Cục
Xúc
thương mại

tiến

Liên bang Nga, Belarus

Tổ chức Đoàn giao dịch xúc tiến
thương mại tại liên bang Nga

Cục
Xúc
thương mại

tiến

Tổ chức đoàn giao dịch thương mại
tại Nga

Hiệp hội Thép Việt
Nam

2013

2015

2016

Tổ chức đoàn tham dự Hội thảo quố c
tế "Công nghiệp năng lượ ng", tham
dự triể n lãm năng lượ ng 2013 và làm
việc với Tập đoàn ROSATOM về chế
tạo thiế t bi ̣ phụ trợ cho nhà máy điện
nguyên tử tại Liên bang Nga
Tổ chức đoàn giao dịch xúc tiến
thương mại tại Liên bang Nga và
Belarus

Liên bang Nga
Moscow,
Cheliabinsk,
Novokuznetstk, Liên bang
Nga

Đặc biệt trong vòng một tháng từ 12/11 đến 12/12/2015, Bộ Công thương, Uỷ ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, BIDV,
Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Nga và công ty INCENTRA đã phối hợp tổ chức sự kiện
Hội chợ - Bán hàng Việt Nam chất lượng cao Moscow 2015. Đây là hội chợ bán hàng Việt Nam tại
Nga có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với mục tiêu quảng bá hình ảnh của Việt Nam, doanh
nghiệp, thương hiệu Việt nhằm đón đầu những cơ hội của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam EAEU để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Nga và các quốc gia khác của EAEU,
mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa tại thị trường này. Từ ngày 07 - 12/06/2016 diễn ra sự kiện
Tuần lễ bán lẻ Nga tại Trung tâm thương mại quốc tế tại Moscow. Đây là sự kiện có quy mô lớn với
sự tham ra của lãnh đạo hệ thống thương mại các cấp, các doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu của Nga.
Dưới sự hỗ trợ của Cơ quan đại diện thương mại Nga tại Việt Nam và Cục xúc tiến thương mại, một
số doanh nghiệp của Việt Nam đã tham dự sự kiện này. Tham gia sự kiện này, các doanh nghiệp
Việt Nam có cơ hội hiểu biết về hệ thống các kênh phân phối của Nga, gặp gỡ các lãnh đạo của các
doanh nghiệp bán lẻ, hệ thống thương mại Nga, từ đó kí kết được các hợp đồng cung cấp hàng hóa
với họ. Điều này hết sức có lợi đối với các doanh nghiệp đang có dự định xuất khẩu vào Nga, đặc
biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản. Ngoài ra, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga, Vụ
thị trường Châu Âu cũng có thông báo danh sách những hội trợ, triển lãm ngành hàng sẽ được tổ
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chức tại Nga, Belarus để các doanh nghiệp có nhu cầu nắm được thông tin và tự tổ chức tham gia
nếu muốn.
2.4. Đánh giá thực trạng công tác xúc tiến thương mại sang thị trường Liên minh Kinh tế Á Âu
Thông qua việc nghiên cứu thực trạng công tác xúc tiến thương mại của Việt Nam sang thị
trường EAEU như đã trình bày ở trên, tác giả đánh giá những biện pháp xúc tiến thương mại sang
thị trường EAEU mà Chính phủ đã thực hiện là phù hợp và đúng đắn về cách tiếp cận thị trường
EAEU. Bởi các doanh nghiệp EAEU, đặc biệt là doanh nghiệp Nga có đặc điểm là thích tìm kiếm
bạn hàng trực tiếp thay vì tìm kiếm thông tin trên website. Các hoạt động xúc tiến thương mại tại
Nga trong giai đoạn vừa qua đã phát huy tác động tích cực tới việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh
đất nước, doanh nghiệp và các sản phẩm của Việt Nam tới các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng
Nga, giúp người tiêu dùng Nga gia tăng thị hiếu đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam. Sau mỗi
lần hàng Việt Nam tham gia hội trợ, triển lãm tại Nga, thiện cảm của người tiêu dùng Nga đối với
hàng Việt lại tăng lên, nhất là đối với những mặt hàng như sản phẩm thủy sản, rau quả tươi, hàng
thủ công mỹ nghệ, chè, cà phê và sản phẩm từ sữa của Vinamilk và TH True Milk.
Đối với thị trường Nga và các quốc gia trong Liên minh kinh tế Á Âu, Chính phủ xác định chú
trọng vào thương mại hơn là đầu tư. Và để thực hiện việc đẩy mạnh xuất khẩu sang một thị trường
nước ngoài, biện pháp được sử dụng chủ yếu chính là các công tác xúc tiến thương mại. Từ năm
2010 đến nay, công tác xúc tiến thương mại sang thị trường Nga đã được Nhà nước ta quan tâm
nhiều hơn tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế.
Một là, việc xúc tiến thương mại này mới chỉ dừng lại ở việc tổ chức các sự kiện tại Nga mà
chưa có sự kiện nào được tổ chức các thị trường tiềm năng khác như Belarus và Kazakhstan. Hai
là, các hoạt động xúc tiến thương mại đã thực hiện tại Nga mới chỉ tập trung vào nhóm hàng nông,
thủy sản mà chưa có sự kiện nào cho hai nhóm hàng tiềm năng khác là dệt may và giày dép. Ba là,
các hoạt động này vẫn còn được tổ chức nhỏ lẻ, rời rạc chưa mang tính hệ thống và có chiến lược
bài bản. Trong giai đoạn 2010 - 2015, có hai năm liên tiếp 2011 và 2012 không có hoạt động xúc
tiến thương mại nào được tổ chức tại Nga. Kể từ năm 2014, chúng ta mới chủ động tổ chức các hội
trợ, triễn làm ngành hàng tại Nga chứ trước đó, các doanh nghiệp Việt Nam dù được Chính phủ hỗ
trợ kinh phí cũng chỉ dừng lại ở mức tham gia vào hoạt động được một bên khác tổ chức. Mặc dù
năm 2014 có 3 hội chợ được Việt Nam tự tổ chức tại Nga, nhưng những hội trở này có quy mô rất
nhỏ với 8 doanh nghiệp tham gia. Nếu so với con số 49 hội chợ được tổ chức tại Hoa Kỳ trong cùng
năm thì con số 3 hội chợ được tổ chức tại Nga là rất nhỏ. Năm 2015, chúng ta có mội hội chợ, bán
hàng Việt Nam lớn kéo dài trong một tháng được tổ chức tại Moscow. Các thông tin phản hồi tích
cực từ phía thị trường Nga cho thấy, người tiêu dùng Nga ưa thích các sản phẩm có chất lượng tốt
của Việt Nam. Tuy nhiên, sang đến năm 2016, chúng ta lại không duy trì tiếp được chương trình
này. Với những kết quả tích cực mà hội chợ bán hàng Việt Nam tại Moscow năm 2015 mang lại,
nếu chương trình này được đầu tư duy trì đều đặn hàng năm trong vòng ít nhất 5 năm thì chắc chắn
sẽ có tác động lớn tới kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Một minh chứng cho sự thành
công mà các hội chợ ngành hàng mang lại trong việc quảng bá sản phẩm quốc gia và gia tăng xuất
khẩu đó chính là sự kiện Hội chợ hàng tiêu dùng Thái Lan được tổ chức hàng năm ở nhiều tỉnh
thành tại Việt Nam liên tiếp từ năm 2008. Kết quả là hàng Thái Lan đã thành công xâm nhập và
chiếm một thị phần không nhỏ tại Việt Nam.
Nguyên nhân khách quan của những hạn chế trên là do thiếu kinh phí từ ngân sách trung
ương. Ngân sách phê duyệt cho “Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia” năm 2013 là 93,73 tỷ
đồng, năm 2014 là 55,24 tỷ đồng, năm 2015 và 2016 lần lượt là 100 tỷ và 90 tỷ đồng cho cả 3 hoạt
động. So với mức kinh phí 2 tỷ USD mỗi năm mà Chính phủ Sri Lanka chi cho hoạt động quảng bá
riêng sản phẩm chè tại Nga thì kinh phí cho xúc tiến thương mại tại Nga là rất nhỏ. Kết quả là hiện
nay, chè Sri Lanka rất được ưa chuộng tại cả 5 quốc gia EAEU và chiếm lấy phần thị phần đã từng
thuộc về các nhà xuất khẩu chè của Việt Nam.
Nguyên nhân chủ quan xuất phát từ sự tương tác giữa các đơn vị có trách nhiệm thực hiện
công tác xúc tiến xuất khẩu sang thị trường EAEU và các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp còn
chưa hiệu quả. Một trong những chức năng của các cơ quan xúc tiến xuất khẩu là cung cấp thông
tin thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp. Mặc dù thị trường EAEU là một thị trường mà Việt Nam
đã có mối quan hệ lâu đời nhưng một thời gian dài sau khi Liên Xô tan rã, mối quan hệ thương mại
này bị lãng quên, chỉ một vài năm trở lại đây, chúng ta mới đặt mối quan tâm nhiều hơn và xác định
cần phải quay lại thị trường. Chính vì vậy, những thông tin của thị trường EAEU hiện nay đối với các
doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam là tương đối mới. Sự tương tác kém hiệu quả giữa các trung
tâm xúc tiến thương mại và doanh nghiệp khiến cho thông tin thị trường chưa đến được với doanh
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nghiệp. Mặt khác, chính vì sự tương tác kém hiệu quả mà những thông tin về các hoạt động xúc tiến
thương mại được tổ chức cũng không nhiều doanh nghiệp biết đến và tham gia dẫn tới quy mô của
những hoạt động luôn ở mức nhỏ, không gây được ấn tượng.
3. Kết luận
Tóm lại, thông qua nghiên cứu thực trạng công tác xúc tiến thương mại của Việt Nam sang
thị trường Liên minh kinh tế Á Âu, đã chỉ ra được mặc dù đây là một thị trường rất tiềm năng cho
những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam nhưng công tác xúc tiến thương mại sang thị
trường này vẫn còn chưa được triển khai bài bản, quy mô và có tính hệ thống.
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NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHO CÁC
DOANH NGHIỆP VẬN TẢI BIỂN
RESEARCH ON STRATEGIC PLANNING PROCESS FOR OCEAN
SHIPPING COMPANIES
MAI KHẮC THÀNH
Khoa Quản trị Tài chính, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tóm tắt
Một câu hỏi đặt ra cho nhiều doanh nghiệp vận tải biển là làm thế nào có một chiến lược
kinh doanh bài bản, khoa học đảm bảo cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả. Từ nhu
cầu trên cho thấy cần phải có một quy trình hoạch định chiến lược làm kim chỉ nam cho
việc xây dựng chiến lược cho các doanh nghiệp vận tải biển.
Từ khóa: Quy trình hoạch định chiến lược, chiến lược kinh doanh, công ty vận tải biển.
Abstract
A question posed to many ocean shipping companies is how to have a specific and
scientific business strategy in order to keep their business working efficiently. Therefore, it
is necessary for the ocean shipping companies to have a detailed strategic planning
process as a guideline for the development of business strategies.
Keywords: Strategic planning process, business strategy, sea-transport company.
1. Đặt vấn đề
Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp được hiểu theo nhiều cách khác nhau:
“Chiến lược là tiến trình xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của công ty, lựa chọn cách
thức hoặc phương hướng hành động và phân bổ các tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục
tiêu đó” (Theo Alfred Chander) [3].
“Phát triển chiến lược kinh doanh là phát triển vị thế cạnh tranh thông qua phát triển các
lợi thế cạnh tranh” (Theo M.Porter) [3].
Như vậy, chiến lược kinh doanh phải là những định hướng giúp doanh nghiệp có thể thấy
được hướng đi trong một tương lai dài của doanh nghiệp. Chiến lược phải được xây dưng dựa
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trên thực tế của doanh nghiệp và những biến động trên thị trường, chiến lược cũng phải đảm
bảo giúp doanh nghiệp tận dụng được cơ hội thị trường, tránh được những nguy cơ ảnh hưởng
tới doanh nghiệp.
2. Nội dung nghiên cứu
Qua nghiên cứu, tác giả đề xuất quy trình hoạch định chiến lược cho các doanh nghiệp vận
tải biển gồm những bước sau:
Bước 1. Xác định tầm nhìn, sứ mệnh cho doanh nghiệp
Trong bước đầu tiên, doanh nghiệp phải dựa trên mục đích hình thành lên doanh nghiệp lúc
đầu để xác định tầm nhìn, sứ mệnh. Với những công ty vận tải biển đã được Nhà nước cổ phần hóa
hoặc những doanh nghiệp vận tải biển tư nhân việc xác định tầm nhìn, sứ mệnh sẽ dựa trên ý muốn
của Đại hội đồng cổ đông mà đại diện là Hội đồng quản trị, còn với các công ty tư nhân là dựa trên
ý muốn của chủ doanh nghiệp đó.
Để xác định tầm nhìn, doanh nghiệp có thể sử dụng một công thức sau:
Tầm nhìn = Vị trí muốn đạt được + Lĩnh vực kinh doanh/sản phẩm chính của doanh
nghiệp + Thời điểm hoặc khoảng thời gian mong muốn
Chẳng hạn: “VOSCO trở thành một thương hiệu ngang tầm khu vực Đông Nam Á trong
việc mang đến cho khách hàng dịch vụ vận tải biển tốt nhất với giá thành cạnh tranh nhất ” [4].
“Vitranschart trở thành một trong những công ty vận tải biển hàng đầu khu vực Đông Nam
Á đặc biệt trong lĩnh vực vận chuyển hàng khô rời, là đối tác tin cậy của khách hàng trên khắp
thế giới qua việc cung cấp chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn với giá cạnh tranh, liên tục đổi
mới và tạo ra sự khác biệt trong các sản phẩm dịch vụ” [5].
Trong tầm nhìn của doanh nghiệp không nhất thiết phải có mốc thời gian, nhưng vẫn phải
diễn tả được mong muốn mà doanh nghiệp sẽ đạt được trong tương lai.
Để xác định sứ mệnh cho doanh nghiệp, có thể dựa trên 9 gợi ý của Fred David. Ông chia
9 nội dung này thành 3 nhóm: Nhóm ngành kinh doanh; Nhóm mục tiêu kinh doanh; Nhóm các
tư tưởng chủ đạo.
Sứ mệnh của VOSCO: “Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng cao nhất, tin
cậy và linh hoạt; việc bảo đảm an toàn cho con người, tàu, hàng hóa và môi trường luôn được
ưu tiên hàng đầu. VOSCO nỗ lực để trở thành lựa chọn đầu tiên của khách hàng trong lĩnh vực
vận tải biển thông qua việc không ngừng cải tiến mà điều đó có được là nhờ vào sự vượt trội
về tính liêm chính, tinh thần làm việc tập thể cũng như khai thác vận hành tàu” [4]. Trong sứ
mệnh này đề cập đến nhóm tư tưởng chủ đạo của doanh nghiệp.
Bước 2. Đánh giá những ảnh hưởng của các nhân tố môi trường kinh doanh
Trong bước này cần đánh giá những ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài:
Các mô hình thường được sử dụng để phân tích môi trường vĩ mô như: PEST - đây là mô
hình cơ bản được sử dụng để phân tích cho các loại doanh nghiệp. Tuy nhiên với doanh nghiệ p
vận tải biển cần sử dụng mô hình PESTEL. Đây là mô hình phân tich đầy đủ, toàn diện các khía
cạnh ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển. Cụ thể cần phải phân tích
các yếu tố sau:
Bảng 1. Đánh giá ảnh hưởng của môi trường vĩ mô

Các nhân tố môi trường
vĩ mô
P: Political Factors
(Nhân tố chính trị)

E: Economic Factors
(Nhân tố kinh tế)

Nội dung phân tích

Cơ
hội

Nguy
cơ

Tình hình chính trị ổn định tạo sự yên tâm cho các
nhà đầu tư.
Tỷ giá hối đoái do vận tải đường biển các tuyến viễn
dương sử dụng ngoại tệ trong thanh toán.
Xu hướng hội nhập kinh tế tạo ra các thị trường mới.
Các hiệp định AFTA, WTO và mới đây là TPP đều là
điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải
biển, đồng thời tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ với các
doanh nghiệp nước ngoài.
Tình hình kinh tế thế giới như khủng hoảng kinh tế,
suy thoái nền kinh tế.

Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải

Số 48 - 11/2016

68

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2016
Các nhân tố môi trường
vĩ mô
S: Socio Cultural Factors
(Nhân tố văn hóa xã hội)
T: Technological Factors
(Nhân tố công nghệ)

E: Enviromental Factors
(Nhân tố môi trường)

L: Legal Factors
(Nhân tố pháp luật)

Nội dung phân tích

Cơ
hội

Nguy
cơ

Tập quán mua hàng của các doanh nghiệp Việt
Nam là mua CIF, bán FOB.
Văn hóa vùng miền, các quy định ngày nghỉ lễ Tết
cũng ảnh hưởng tới hoạt động khai thác của
doanh nghiệp.
Xu hướng phát triển các loại tàu cỡ lớn, tàu chuyên
dụng.
Điều kiện tự nhiên thuận lợi với hơn 3260 km bờ
biển, có nhiều vị trí thuận lợi để xây dựng cảng
nước sâu, cảng trung chuyển. Đây là điều kiện để
phát triển vận tải container, vận tải đa phương
thức nói riêng, phát triển Ngành Hàng hải nói
chung.
Các quy định, chính sách của Nhà nước trong lĩnh
vực vận tải biển như: Bộ luật Hàng hải 2015, các
thông tư, Nghị định hướng dẫn việc thực hiện. Các
công ước quốc tế về Hàng hải như: Công ước của
IMO, Công ước của Liên hợp quốc và các tổ chức
quốc tế khác. Đây là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt
động của doanh nghiệp, song nó vừa mang tính
khuyến khích tạo cơ chế thuận lợi, vừa mang đến
khó khăn cho doanh nghiệp bởi sự chồng chéo
giữa các quy định.

Ghi chú: Sau đó nhận dạng bằng cách nếu là cơ hội đánh dấu + vào cột cơ hội, nếu là nguy
cơ đánh dấu - vào cột nguy cơ.
Để phân tích môi trường vi mô, doanh nghiệp có thể sử dụng mô hình 5 tác lực của M.Porter.

Hình 1. Mô hình năm tác lực của M. Porter
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Bảng 2. Đánh giá ảnh hưởng của môi trường vi mô

Các nhân tố môi trường
vi mô

Nội dung phân tích

Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn

Với xu hướng hội nhập kinh tế, các doanh nghiệp vận tải
biển Việt Nam sẽ còn đối mặt với các hãng tàu lớn như:
ALE của Anh, ABC của Mỹ…

Đối thủ cạnh tranh hiện tại

Là ngành có nhiều tiềm năng phát triển nên các doanh
nghiệp vận tải có rất nhiều sự cạnh tranh từ các hãng
tàu trong và ngoài nước. Tuy nhiên thị phần các doanh
nghiệp vận tải biển Việt Nam còn khá khiêm tốn mới đạt
được 10% thị phần vận tải hà ng hoá xuất, nhập khẩu
của Việt Nam [6].

Khách hàng

Khách hàng của các doanh nghiệp vận tải biển là các chủ
hàng có nhu cầu vận chuyển. Đối với tuyến trong nước họ
thường quan tâm tới giả cả, nhưng với các tuyến viễn
dương họ quan tâm nhiều tới chất lượng dịch vụ.
Lượng hàng hóa có nhu cầu vận chuyển trên tuyến đường
đó như: loại hàng, lượng hàng.

Nhà cung cấp

Tình hình giá nhiên liệu thường xuyên biến động cũng gây
ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động khai thác của doanh
nghiệp. Do vậy cần có kế hoạch đặt hàng dự trữ từ các nhà
cung cấp.
Tình hình cung ứng thuyền viên trên thị trường.
Hoạt động vận tải biển luôn đòi hỏi vốn lớn cho đầu tư. Do
đó việc xây dựng mối quan hệ với các tổ chức tài chính có
vai trò quan trọng.

Sản phẩm thay thế

Các hình thức vận tải khác như: đường bộ, đường không…

Cơ
hội

Nguy
cơ

Ghi chú: Sau đó nhận dạng bằng cách nếu là cơ hội đánh dấu + vào cột cơ hội, nếu là nguy
cơ đánh dấu - vào cột nguy cơ.
Để phân tích môi trường nội bộ, doanh nghiệp có thể sử dụng Chuỗi mắt xích giá trị. Đây là
một chuỗi các hoạt động của doanh nghiệp nhằm tạo ra và gia tăng giá trị cho khách hàng.

Hình 2. Chuỗi mắt xích giá trị của doanh nghiệp

Trong bước này có thể sử dụng 2 ma trận EFE và IFE nhằm đánh giá 4 nhóm yếu tố: cơ hội,
nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu tác động tới doanh nghiệp. Từ đó nhận dạng những yếu tố quan
trọng cần can thiệp khi đề xuất chiến lược.
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Bảng 3. Đánh giá ảnh hưởng của môi trường vi mô

Các nhân tố môi
trưởng nội bộ

Điểm
mạnh

Nội dung phân tích

Sản xuất

Đội tàu của công ty: về số lượng, chất lượng, năng lực cung
cấp còn nhiều hạn chế về tuổi tàu, trọng tải, trang thiết bị đầu
tư lạc hậu.

Nhân lực

Trình độ, năng lực đội ngũ nhân lực còn nhiều hạn chế về
tuổi tác, trình độ, năng lực quản lý, sự hội nhập quốc tế.

Marketing

Thương hiệu, uy tín;
Thị phần;
Các yếu tố: sản phẩm, kênh phân phối, giá cả, xúc tiến hỗn
hợp.

Tài chính

Tiềm lực tài chính còn nhiều hạn chế do việc đầu tư tàu biển
cần vốn lớn. Do đó phần lớn các doanh nghiệp đều phải vay
vốn để đầu tư và khai thác kinh doanh.

Hoạt động quản lý

Mô hình cơ cấu tổ chức và quản lý trong các doanh nghiệp
vận tải biển;
Quy trình quản lý khai thác kinh doanh;
Hệ thống thông tin xử lý trong quá trình vận hành khai thác
đội tàu.

Điểm
yếu

Bước 3. Xác định mục tiêu chiến lược trong từng thời kỳ
Từ phân tích bước 2 và kết quả của 2 ma trận EFE, IFE nhà quản lý sẽ xác định mục tiêu
chiến lược doanh nghiệp trong từng thời kỳ, từ đó có thể lựa chọn các mục tiêu khác nhau:
Khi bắt đầu thành lập các doanh nghiệp thường có xu hướng tập trung vào một sản phẩm,
lĩnh vực kinh doanh có lợi thế nhất. Do đó các mục tiêu thường tập trung vào việc tăng doanh số,
mở rộng thị trường kinh doanh.
Còn với các doanh nghiệp đã có thị trường, đang đà tăng trưởng thường đặt mục tiêu mở
rộng thị trường, chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra, có thể
phát triển sang các lĩnh vực khác.
Một số khác doanh nghiệp sau khi phát triển nóng sẽ có dấu hiệu quá tải không kiểm soát
được, số khác bắt đầu gặp khó khăn do cạnh tranh, sản phẩm lỗi thời, hoạt động kém hiệu quả nên
mục tiêu giai đoạn này là duy trì sự tồn tại nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn.
- Nếu doanh nghiệp đang ở giai đoạn hình thành cần xác định mục tiêu tăng trưởng;
- Nếu doanh nghiệp ở giai đoạn phát triển cần xác định mục tiêu chiến lược là tăng trưởng nhanh;
- Nếu doanh nghiệp đang ở giai đoạn bão hòa cấn xác định mục tiêu chiến lược là phát triển ở
mức ổn định;
- Nếu doanh nghiệp đang ở giai đoạn suy thoái cần xác định mục tiêu chiến lược là duy trì sự tồn tại.
Giai đoạn hình
thành

Giai đoạn phát
triển

Giai đoạn bão
hòa

Giai đoạn suy
thoái

Tăng trưởng

Tăng trưởng
nhanh

Ổn định

Tồn tại

Chu kỳ

Mục tiêu

Hình 3. Chu kỳ phát triển của doanh nghiệp
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Bước 4. Xây dựng các phương án chiến lược
Có nhiều ma trận có thể sử dụng để xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp, song qua nghiên
cứu tại các doanh nghiệp khi xây dựng chiến lược các nhà quản lý thường sử dụng ma trận SWOT
phổ biến nhất. Về bản chất SWOT là ma trận đánh giá dựa trên việc phân tích 4 vấn đề: điểm mạnh,
điểm yếu, cơ hội, nguy cơ.
Việc xây dựng ma trận này đòi hỏi người lập phải có tư duy nhận diện và giải quyết được vấn
đề tổng thể của doanh nghiệp.
Chiến lược cấp công ty thường tập trung vào 5 nhóm chiến lược cơ bản gồm: chiến lược tăng
trưởng tập trung, chiến lược hội nhập, chiến lược đa dạng hóa, chiến lược suy giảm và chiến lược
hướng ngoại.
Bảng 4. Lập ma trận SWOT

Cơ hội (O)

Đe dọa (S)

-O1
-O2
…

-T1
-T2
…

Điểm mạnh (S)
-S1
-S2
…

Chiến lược SO
Sử dụng điểm mạnh để tận
dụng cơ hội.

Chiến lược ST
Sử dụng điểm mạnh để hạn
chế đe doạ.

Điểm yếu (W)
-W1
-W2
…

Chiến lược WO
Khai thác cơ hội để lấp chỗ yếu
kém. Khắc phục điểm yếu để
tận dụng cơ hội.

Chiến lược WT
Tối thiểu hóa các điểm yếu
và tránh các đe dọa.

SWOT

Bước 5. Lựa chọn chiến lược
Trên cơ sở các chiến lược được đề xuất, các nhà quản lý sẽ lúng túng trong việc lựa chọn
chiến lược phù hợp. Do đó cần có công cụ hỗ trợ nhà quản lý cân đong đo đếm những chiến lược
trên. Từ các chiến lược được đề xuất trong ma trận SWOT, người ta sẽ sử dụng ma trận QSPM để
tính điểm hấp dẫn. Kết quả tổng điểm hấp dẫn của các chiến lược sẽ là gợi ý để sắp xếp thứ tự ưu
tiên cho các chiến lược được chọn. Cuối cùng nhà quản lý phải dựa vào khả năng, điều kiện, những
đặc thù của doanh nghiệp để ra quyết định cuối cùng.
Sau khi đã lựa chọn được chiến lược tối ưu, nội dung chiến lược cần được gửi tới tất cả các
bộ phận có liên quan trong doanh nghiệp. Mọi thành viên trong doanh nghiệp có trách nhiệm thực
hiện chiến lược đã được lựa chọn, còn người quản lý cao nhất sẽ là người chịu trách nhiệm cuối
cùng.
3. Kết luận
Việc áp dụng quy trình xây dựng chiến lược như trên đã khái quát được cơ bản các vấn đề
trong quá trình xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp. Quy trình này cũng cho thấy mối liên hệ giữa
sứ mệnh của doanh nghiệp với chiến lược, đồng thời làm rõ vấn đề xác định mục tiêu chiến lược là
một bước rất quan trọng trong quá trình hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp.
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TRIỂN KHAI SẢN XUẤT TINH GỌN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM:
MỘT CÁCH TIẾP CẬN LINH HOẠT
LEAN MANUFACTURING IMPLEMENTATION IN VIETNAM:
A FLEXIBLE APPROACH
TRẦN TUẤN ANH(1)
NGUYỄN TIẾN ĐÔNG(2)
PHẠM THANH DIỆU(3), LƯU NHÂN KHẢI(3)
(1)Viện Cơ khí, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
(2)Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
(3)Công ty Cổ phần Tư vấn Cải tiến liên tục CiCC
Tóm tắt
Sản xuất tinh gọn (Lean) được nhắc đến như một phương thức quản lý hệ thống sản xuất
(HTSX) nhằm giảm lãng phí, qua đó tăng lợi nhuận. Tại Việt Nam, phong trào áp dụng
Lean đang dấy lên trong các doanh nghiệp sản xuất (DNSX): Bên cạnh việc gặt hái những
thành quả đầu tiên, tồn tại khó khăn như thiếu nguồn lực, thiếu kiến thức, văn hóa DNSX
chưa tiếp nhận tinh thần tinh gọn. Bài báo này tóm tắt tình trạng triển khai Lean ở một số
DNSX, qua đó đề xuất hướng tiếp cận linh hoạt cho các DNSX đã hoặc chưa bắt đầu triển
khai. Việc kết hợp Lean với các phương thức quản lý HTSX khác là cần thiết và mang lại
hiệu quả như được ghi nhận tại nhiều DNSX.
Từ khóa: Sản xuất tinh gọn, sản xuất tại Việt Nam, triển khai Lean, hệ thống sản xuất, quản lý HTSX.
Abstract
Lean manufaturing is a systematic management method, with the main target is eliminating
wastes within manufacturing system. Since derived from Toyota in 1990s, Lean has been
found easily approachable to manufacturing companies in Vietnam: many have harvested
significant changes, though difficulties remained unsolved: lack of experience, lack of
instruction, tight cost invested,… Last but not least, cultural conflict with Lean philosophy
is an undeniable hurdle. To break down these boundaries, this paper aimed to inform
broadly the current status of Lean implementation in Vietnam, thus provided a flexible
approach to manufacturers. Through a case study deployed, this approach is a promising
path with noticeable effect recorded.
Keywords: Lean, manufacturing in Vietnam, Lean implementation, manufacturing system,
systematic management.
1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và các Hiệp định thương mại quốc tế được triển khai,
các DNSX tập trung cạnh tranh giá cả bằng việc tinh gọn HTSX [1,2], với mục tiêu cắt giảm chi phí
sản phẩm, tăng lợi nhuận ròng trên vốn đầu tư ROI. Do độ biến động thị trường, sản xuất loạt lớn,
hàng khối không còn chiếm ưu thế. Việc tinh gọn HTSX tập trung vào sản lượng vừa, sản loại lớn
giúp DNSX linh hoạt hơn về khả năng đáp ứng thị trường [3]. Jannes Slomp [4] đưa ra mô hình Lean
cho DNSX có sản lượng thấp, sản loại cao, và ví dụ chứng minh mô hình có thể áp dụng cho DNSX
khác đặc thù tương tự.
Trên thế giới, số lượng DNSX triển khai Lean tăng với tốc độ chóng mặt. Matthias [5] nghiên
cứu mô hình hình thành và phát triển của Lean, tổng kết việc “nhân rộng” tại các nhà sản xuất tên
tuổi trên thế giới: Volkswagen, Nissan, Honda,… Rose cùng đồng sự [6] khai thác đặc điểm triển
khai Lean tại DNSX vừa và nhỏ - SMEs (Small and Medium Enterprises), và đề xuất các “gói công
cụ” dành cho SMEs bắt đầu tiếp cận. Tại Trung Quốc, với các SMEs đóng vai trò quan trọng trong
việc tăng trưởng kinh tế, do số nhân công lớn, HTSX cồng kềnh, việc triển khai Lean đã cắt giảm
được nhiều lãng phí. Tác giả Yang [7] nhận xét về đặc điểm áp dụng Lean tại các SMEs thành phố
Ôn Châu, và rút ra phương pháp triển khai trọng tâm bốn khía cạnh. Yang nhận định Lean sẽ là xu
hướng sản xuất của thế kỉ 21, thay cho sản xuất loạt lớn và hàng khối. Tác giả Chen [8] đưa ra quy
trình năm bước triển khai Lean cho các DNSX Trung Quốc, cho rằng rào cản văn hóa là một yếu tố
quan trọng quyết định sự thành công. Tại Việt Nam, nhóm nghiên cứu Nguyễn Như Phong [9] ứng
dụng gói công cụ Lean Six Sigma cải tiến một dây chuyền hàn của THACO TRUCK, đạt kết quả:
Năng suất lao động tăng từ 73 đến 122 cabin/ngày, tỉ lệ lỗi giảm từ 22.7% xuống 10.5%.
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Đối với DNSX tại Việt Nam, do thông tin chưa được quảng bá sâu rộng, thiếu sự dẫn hướng
của chuyên gia giàu kinh nghiệm, nên dẫn đến triển khai Lean không thành công, triển khai công cụ
không phù hợp với đặc thù sản xuất, không thu được kết quả, gây nản chí và mất lòng tin của NLĐ
vào ban lãnh đạo (BLĐ). Qua phân tích sơ bộ hiện trạng triển khai Lean tại DNSX Việt Nam ở phần
hai, bài báo này cho rằng, việc tiếp cận Lean nên đi theo một con đường linh hoạt. Việc chọn lựa
các triết lý và phương thức quản lý theo đặc thù sử dụng lao động được đề xuất ở phần ba. Phần
bốn nêu ví dụ tiếp cận linh hoạt của một DNSX. Tuy nhiên để đảm bảo thành công trong quá trình
triển khai và duy trì, phần cuối tác giả kết luận những yếu tố then chốt trong việc xây dựng Lean của
các DNSX tại Việt Nam.
2. Thực trạng tiếp cận của DNSX tại Việt Nam
Bài báo này tập trung vào nhóm đối tượng là DNSX tại Việt Nam, sử dụng nhân công người
Việt (bao gồm DNSX vốn Việt Nam hoặc nước ngoài), bởi có chung đặc điểm thể trạng, văn hóa,
trình độ nhân lực, cũng như máy móc, thiết bị HTSX (độ chính xác, cấu hình,…). Trong đó yếu tố
văn hóa NLĐ được các nhà nghiên cứu, chuyên gia đồng tình đánh giá là một trong những yếu tố
tác động lớn nhất.
Bảng 1. Các công cụ Lean được triển khai tại một số DNSX

Bảng 1 đưa ra các công cụ được triển khai tại một số DNSX, với tư vấn của chuyên gia hoặc
tự phát, đều sử dụng những công cụ, phương pháp của Lean tích hợp với phương thức quản lý
HTSX khác như bảo trì năng suất tổng thể TPM, quản lý chất lượng toàn diện TQM, công nhân đa
kỹ năng. Việc DNSX may tập trung tinh gọn với module “then chốt” như cân bằng chuyền, ngăn
ngừa lỗi Jidoka, hay DNSX sản phẩm nội thất tập trung tinh gọn với module vừa đúng lúc JIT, bảo
trì tự quản AM, cho thấy sự linh hoạt khi kết hợp Lean với các phương thức quản lý khác. Trong đó
có các công cụ DNSX có thể tự triển khai với chi phí thấp (5S, quản lý trực quan, công nhân đa kỹ
năng…), các công cụ chỉ được triển khai dựa theo đặc thù sản xuất, cần có chuyên gia (JIT, TQM,…).
Do vậy tác giả khuyến nghị DNSX với lĩnh vực tương tự cần nghiên cứu kỹ trước khi áp dụng.
Những thuận lợi chung của các DNSX tại Việt Nam:
- Người lao động Việt Nam chăm chỉ, thông minh, dễ tiếp cận với văn hóa tinh gọn;
- Các DNSX đang ở thời kỳ “hái quả ngọt”, áp dụng công cụ đơn giản có thể thu lợi ích đáng kể.
Khó khăn chung và riêng:
- Triển khai công cụ không phù hợp với đặc thù sản xuất dẫn đến không đạt kết quả, NLĐ mất
niềm tin vào quyết định của BLĐ. Triển khai công cụ phù hợp nhưng không đi vào chiều sâu cũng gây
lãng phí. VD: 5S, AM nếu không được giám sát liên tục sẽ không hiệu quả. 5S cần kết hợp với nhân trắc
học để cải thiện công việc, thao tác tại từng trạm một cách khoa học. Trường hợp DNSX áp dụng công
cụ mà không hiểu triết lý nền tảng cũng sẽ gặp khó khăn khi giải quyết vấn đề gốc rễ;
- BLĐ thiếu cam kết, coi nhẹ việc duy trì, nôn nóng có kết quả sẽ khiến NLĐ hành động “đối phó”.
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3. Đề xuất cách tiếp cận Lean cho các DNSX
Tác giả nhận thấy việc quản lý DNSX nói chung, triển khai Lean nói riêng còn cứng nhắc,
thiếu sự linh hoạt. Do năng lực, đặc điểm của các DNSX không giống nhau, dẫn đến áp dụng chung
“gói công cụ” cố định, triển khai theo lộ trình có sẵn sẽ không hiệu quả. Có thể lý giải hiện tượng này
bởi việc thiếu kiến thức, nguồn nhân lực chất lượng cao về quản lý HTSX. Dưới cái nhìn tổng thể
nhất: Với ngành công nghiệp dự án, nên chú trọng thiết lập công việc tiêu chuẩn, tinh gọn task time,
qua đó đồng bộ takt time. Với công nghiệp chế tạo, tinh gọn có nhiều mục tiêu tùy thuộc dạng sản
xuất và chiến lược sản xuất. Tương tự, công nghiệp chế biến với đặc thù sản xuất liên tục, độ tận
dụng máy móc cao, cần đảm bảo năng suất và tập trung vào các điểm kiểm soát chất lượng quan
trọng CCP (Critical Control Point).
Qua đó, tác giả đề xuất phân loại các HTSX của DNSX Việt Nam dựa vào độ tương tác giữa
NLĐ và máy móc, trang thiết bị trong quá trình sản xuất - D. Với: D = P * Q
(1)
Trong đó: P đánh giá thời gian thao tác của NLĐ trên tổng thời gian làm việc. Q đánh giá ảnh
hưởng chất lượng sản phẩm bởi sự tập trung của NLĐ. Hai thông số này được đánh giá cảm tính trên
thang điểm 10. P càng cao với công việc yêu cầu NLĐ trực tiếp tác động lên sản phẩm trong suốt ca làm
việc và ngược lại. Q càng cao khi chất lượng sản phẩm quyết định bởi tay nghề, kỹ năng hoặc sự tập
trung thao tác của NLĐ và ngược lại. Như vậy D sẽ nằm trong thang điểm 100, và mang giá trị lớn nhất
với DNSX yêu cầu tay nghề của NLĐ như sản xuất hàng may mặc. Giá trị D trung bình với DNSX nội
thất, chế tạo máy, thời gian chạy máy đáng kể, kết hợp thao tác của NLĐ. Giá trị D thấp nhất với DNSX
có thời gian chạy máy dài, thời gian thao tác ít, NLĐ phải theo dõi quá trình chạy máy như sản xuất vải,
nhuộm, dệt, sản xuất xi măng,… Dựa vào việc phân cấp, tác giả đưa ra các “gói công cụ” tinh gọn có thể
triển khai tương ứng dựa vào giá trị của D (hình 1). Khi 70 < D ≤ 100, các công cụ tập trung vào vấn đề
liên quan đến sức lao động, giải quyết sự mất cân bằng giữa các trạm sản xuất. Khi 30 < D ≤ 70, các
công cụ triển khai tập trung vào bảo trì, đảm bảo năng suất và chất lượng. Khi D ≤ 30, các công cụ tập
trung đảm bảo điều kiện làm việc của HTSX và đảm bảo chất lượng.
Tác giả cũng đề xuất mô hình phân cấp các công cụ trong từng “gói công cụ”, với mức phân cấp
gồm: công cụ tầm cao, tầm trung và tầm thấp (hình 2). Các công cụ tầm cao gồm: hoạch định thẻ
điểm cân bằng BSC, ma trận triển khai chính sách Hoshin Kanri, ma trận triển khai chất lượng
QFD,… Các công cụ tầm trung gồm: sơ đồ chuỗi giá trị VSM, sơ đồ chức năng liên phòng ban CFC,
cân bằng chuyền, công nhân đa kỹ năng, cây phân tích sai lỗi FTA,… Các công cụ tầm thấp gồm:
5whys, biểu đồ xương cá, 6S (5S & Safety),…Tương ứng với mức phân cấp là tần suất sử dụng:
công cụ hoạch định chiến lược được sử dụng với tần suất hàng năm, ít thay đổi trong quá trình sản
xuất. Công cụ tầm trung có thể điều chỉnh theo mục tiêu của công cụ tầm cao, với tần suất sử dụng
hàng tháng, hàng quý. Công cụ tầm thấp được sử dụng nhiều nhất, hàng tuần, hàng ngày. Đây cũng
là nhóm công cụ được duy trì thường xuyên, tạo văn hóa cải tiến liên tục cho công ty. Như vậy, tác
giả đưa ra quy trình triển khai Lean một cách linh hoạt (hình 3), trong đó tính linh hoạt thể hiện trong
việc lựa chọn và sử dụng công cụ. Việc duy trì sẽ được áp dụng tùy thuộc tình hình sản xuất.

Hình 1. Phân chia “gói công cụ” theo HTSX
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Hình 2. Phân chia công cụ trong từng “gói công cụ”

Hình 3. Cách tiếp cận linh hoạt

4. Triển khai Lean tại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Ishikawa Seiko Việt Nam
Công ty TNHH Ishikawa Seiko Việt Nam (Ishisei) là DNSX chi tiết máy chính xác, là đặc trưng
của SMEs tại Việt Nam, sử dụng máy móc có tuổi đời, nhân công trình độ trung bình. Ishisei có đặc
thù riêng như đơn hàng đơn chiếc, thời gian giao hàng gấp. Ishisei nằm trong nhóm DNSX độ tương
tác người - máy trung bình, công ty đã lựa chọn triển khai “gói công cụ” tương ứng. Sau khi khai
thác công cụ tầm cao BSC, Hoshin Kanri để hoạch định chiến lược, Ishisei sử dụng công cụ tầm
trung như cải tiến trọng tâm FI, bảo trì sớm IM,… tạo sự kiện khích lệ tinh thần NLĐ. Công cụ tầm
thấp được duy trì và cải tiến liên tục: 6S, AM, PM, OPL,... Vấn đề chất lượng giải quyết bằng kết
hợp TQM với làm việc nhóm chất lượng QCC. Bảo trì theo TPM, với tinh thần chuyển giao việc bảo
trì tự quản, vệ sinh - kiểm tra - bôi trơn cho nhân viên vận hành, chuyển thời gian bảo trì không kế
hoạch sang bảo trì có kế hoạch. Bên cạnh đó, hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp ERP
của công ty được tích hợp triết lý Lean như sản xuất kéo, hệ thống kanban điện tử e-kanban sử
dụng barcode để kiểm soát đơn hàng.
Sau hơn một năm xây dựng văn hóa Cải tiến liên tục, Ishisei thu được những thành quả đáng
khích lệ: khởi tạo môi trường làm việc 6S, leadtime các quy trình được kiểm soát và giảm so với
trước 5 ÷ 15%. Tỉ lệ hàng chất lượng trong khoảng kiểm soát 98%. Giao hàng đúng hẹn trong khoảng
kiểm soát 60%. Tất cả máy công cụ được triển khai bảo trì dự phòng và quản lý thông tin hư hỏng.
Lợi nhuận thu được được sử dụng cho phúc lợi xã hội, cải thiện chế độ lương thưởng nội bộ. Tuy
chỉ là thành quả bước đầu, nhưng Ishisei là một ví dụ tiêu biểu của việc tiếp cận Lean theo lộ trình
linh hoạt. Tác giả tin cách tiếp cận này cũng sẽ đem lại lợi ích cho các DNSX khác.
5. Kết luận và kiến nghị
Bài báo đề xuất phương pháp tiếp cận Lean cho các DNSX theo lộ trình linh hoạt: Sự linh
hoạt thể hiện ở việc xác định, lựa chọn “gói công cụ” và khai thác, triển khai, duy trì dựa theo tình
trạng HTSX. Phương pháp này đã đạt kết quả ban đầu tại công ty TNHH Ishikawa Seiko Việt Nam,
với việc giảm những leadtime chính, đưa sản xuất vào những quy trình được quản lý, xây dựng văn
hóa Kaizen. Thêm vào đó, tác giả có những nhận định riêng về yếu tố quyết định sự thành công
trong việc tinh gọn HTSX:
- DNSX cần có cái nhìn khách quan hơn: không có phương thức quản lý HTSX nào đem lại
hiệu quả cho đến khi máy móc, con người trong HTSX tham gia vào triết lý/phương thức đó.
- Khi văn hóa cải tiến chưa hình thành, việc nôn nóng triển khai thêm công cụ sẽ làm hệ thống
phức tạp thêm mà không đạt được kết quả. Việc tái khởi động trở nên khó khăn hơn nhiều.
- Việc duy trì kết quả, nếu không đi kèm tinh thần cải tiến liên tục sẽ nhanh chóng bị thất bại. Sự
lơi lỏng trong việc quản lý và tạo động lực sẽ dẫn đến bỏ qua, phớt lờ các quy tắc, công việc tiêu chuẩn.
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Quan trọng nhất, chương trình tinh gọn nên được bắt đầu từ Ban lãnh đạo. Sự cam kết theo
đuổi văn hóa Cải tiến liên tục là yếu tố cốt lõi để một DNSX tinh gọn HTSX của mình thành công.
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THỂ LỆ VIẾT BÀI GỬI ĐĂNG
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI
1. Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” đăng các thông tin, phổ biến các định hướng
nghiên cứu khoa học và đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, công bố và phổ
biến kết quả các công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các
chuyên ngành đào tạo của Trường, phục vụ các lĩnh vực thuộc ngành Hàng hải mà các
thông tin này chưa đăng trên bất kỳ một ấn phẩm nào.
2. Quy định về hình thức trình bày một bài báo gửi đăng trên Tạp chí:
Bài gửi đăng trên Tạp chí phải đánh máy vi tính theo font Unicode (Arial), cỡ chữ 10, in 1
bản gốc dài không quá 4 trang (khổ giấy A4 21 x 29,7cm; Lề trái: 3cm; Lề phải: 2,5cm;
Trên: 2,7cm; Dưới: 3,3cm) kèm 1 file bài viết 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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